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Μ υσταγωγία η παρουσίαση από το Γιάννη Καλ-
πούζο του νέου του βιβλίου

Στην καρδιά του Αυγούστου, Τετάρτη 8 του μήνα, ο 
συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος παρουσίασε στην 
αυλή του Μορφωτικού Συλλόγου το νέο του βιβλίο 
«Το γινάτι. Ο σοφός της Λίμνης».
Πλήθος κόσμου από το χωριό, αλλά και από άλλα 
μέρη, τίμησαν με την παρουσία τους το συγγρα-
φέα. 
Μία ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα δημιούργη-
σε η μοναδική ικανότητα του συγγραφέα να μας 
ταξιδεύει στις σελίδες του βιβλίου του. 
Η συμμετοχή των κρουστών της Άρτας (Crotalarta), 
που σχολίαζε μουσικά τις αφηγήσεις, καθώς και οι 
απαγγελίες αποσπασμάτων του βιβλίου από τον 
ηθοποιό Γιώργο Παπαδόπουλο, συνέβαλλαν σ΄ 
ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας. 
Αξίζει να προσθέσουμε στην υψηλή ποιότητα και 
τις τοπικές πίτες που πρόσφεραν στο τέλος της εκ-
δήλωσης γυναίκες του χωριού.

Σημείωση: Φωτογραφίες από την εκδήλωση 
υπάρχουν στη σελίδα 8

Το πανηγύρι του Μάη-Θανάση
ΗΜΈΡΑ ΑΠΌΔΗΜΌΥ ΠΈΤΑΝΊΤΗ 

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΊΑ ΣΤΊΣ ΤΌΠΊΚΈΣ ΚΌΊΝΩΝΊΈΣ

Ο Γιάννης Καλπούζος  
παρουσιάζει το βιβλίο του

Σάββατο βράδυ 19 Ιανουαρίου, στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας

Τ α πανηγύρια στο Πέτα σε προ-
ηγούμενες δεκαετίες, θα είναι 

το κεντρικό θέμα της Ημέρας του 
Απόδημου Πετανίτη. 
Τα πανηγύρια στο χωριό μας συν-
δυαζόταν με τον εορτασμό κάποιου 
αγίου. Τα πανηγύρια που συγκέ-
ντρωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
ήταν του πολιούχου Αγίου Γεωργί-
ου, του Θεοτοκιού το Δεκαπενταύ-
γουστο, των Αγίων Αναργύρων την 
1η Ιουλίου και του Μάη Θανάση την 
επόμενη της Πρωτομαγιάς.
Κεντρικό ρόλο στα πετανίτικα πανηγύρια κατείχε 
αναμφισβήτητα το πανηγύρι του Μάη Θανάση 
που στο χωριό μας, αλλά και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας γιορτάζεται την Άνοιξη, την επόμενη της 
Πρωτομαγιάς. 
Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί σ’ αυτό το 
πανηγύρι, τότε που ακόμη υπήρχε το εκκλησάκι 
του Μάη Θανάση στην περιοχή Πουρνάρι και που 
μετέπειτα «βυθίστηκε» στα νερά της τεχνητής λί-
μνης περί τα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Ποιος ο λόγος επιλογής του συγκεκριμένου θέ-
ματος, που παραπέμπει στο παρελθόν και μόνο 
πετανίτες κάποιας ηλικίας (!) μπορούν να ανακα-
λούν στη μνήμη τους;
Η προσφυγή στο παρελθόν, όταν γίνεται συλλο-
γικά από φορείς όπως η Αδελφότητα, έχει σαν 
πρόθεση την ανάδειξη στοιχείων που συνδέουν 
τα μέλη μιας κοινότητας, των πετανιτών στην πε-
ρίπτωσή μας. Επίσης, να ανιχνεύσει και να προ-
βάλλει στο παρόν στοιχεία πολιτισμικής συνέχει-
ας. Πρόκειται δηλαδή, για την προβολή πλευρών 
του τοπικού πολιτισμού που έδιναν συνοχή στην 
τοπική κοινωνία και ίσως κάποια απ’ αυτά εντοπί-
ζονται ακόμη και αξίζει να τονιστούν.
Τέτοιες τελετουργίες, όπως τα πανηγύρια, λει-
τουργούσαν ενοποιητικά για τα μέλη της κοινότη-
τας. Σ΄ αυτές τις συνευρέσεις, σε μια ατμόσφαιρα 
χαράς και κεφιού, οι συμμετέχοντες νοιώθουν να 

μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και προσδοκίες. 
Εδώ, το κάθε άτομο συνδέεται με το «εμείς».
Βέβαια, η επιλογή θεμάτων που επικαλούνται το 
παρελθόν, όπως τα παλαιά πανηγύρια του Πέτα, 
συχνά σχετίζεται με προσδοκίες, ελπίδες και στό-
χους που διαμορφώνονται από τους προβληματι-
σμούς και τις ανησυχίες του παρόντος. 
Το πανηγύρι του Μάη Θανάση δίνει αφορμή για 
παρόμοιους προβληματισμούς. Ένα ολόκληρο 
χωριό που έσφυζε από ζωή μετακόμιζε τις μέρες 
του πανηγυριού στο χώρο της εκκλησίας με τα 
πόδια, με γαϊδούρια και άλογα. Μετέφεραν στρω-
σίδια και φαγητά για να περάσουν τη μέρα και κά-
ποιοι να ξενυχτήσουν. 
Συνδεδεμένο με τη γιορτή της Άνοιξης (την επό-
μενη της Πρωτομαγιάς) ήταν η χαρά των παιδιών 
που τσαλαβουτούσαν στο ποταμάκι που περνού-
σε μπροστά από την εκκλησία και αναζητούσαν 
καβούρια κάτω από τις πέτρες. Ήταν και η εποχή 
της βάρβασης! (*)
Στο δημοτικό θέατρο της Καλλιθέας θα βρεθούμε 
ξανά τη 19η Ιανουαρίου του νέου έτους.
Για να ανακαλέσουμε στιγμές συλλογικών πρακτι-
κών του παρελθόντος. 
Για να νοιώσουμε τη ζεστασιά που δίνει το αντά-
μωμα με τους ανθρώπους μας και να ανταλλά-
ξουμε ευχές για το 2019!

(*) Βάρβαση: αυτοφυές αρωματικό φυτό. 

ΚΑΛΌΚΑΊΡΊΝΈΣ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΈΊΣ  
ΣΤΌ ΠΈΤΑ 2018

Χρώματα!
Κρίναμε ότι πρέπει να βελτιωθεί 
η μορφή της εφημερίδας. Γι αυτό 

αποφασίσαμε να «παίξουμε» με τα 
χρώματα και την υφή του χαρτιού.

Περιμένουμε τα σχόλιά σας. 

Σ’ ΑΥΤΌ  

ΤΌ ΦΥΛΛΌ  

ΜΠΌΡΕΊΤΕ  

ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

• Αφιέρωμα: Εργασίες συντήρησης  
στις αγιογραφίες του Αγίου Γεωργίου,  
σελ. 6-7

• Επεξεργασία της ελιάς, σελ. 2
• Ο Μανώλης Γλέζος μιλάει για την  

αντίσταση του Λαού, σελ. 3

• Αρχαιολογικά ευρήματα στην Άρτα, σελ. 4
• Συνέντευξη με τον Γιάννη Κώτση για τον 

πολιτισμό στο Πέτα, σελ. 5
Και όπως πάντα οι σταθερές μας στήλες: 
Τα εν Δήμω - Κοινωνικά - Αθλητικά - Φωτο-
γραφήματα

1937

Ενίσχυσε οικονομικά την εφημερίδα του Πέτα
Η έκδοση της εφημερίδας στηρίζεται αποκλειστικά 
στη συνδρομή χωριανών και φίλων.
Στείλε τη συνδρομή σου 
• στο λογαριασμό που σημειώνεται στη 2η σελίδα 

της εφημερίδας
• στο Πέτα στο Βιβλιοπωλείο της Ελευθερίας Ζέρβα 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63, Τηλ.: 210 3238663 
κ. Δημήτρης (σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)
Τσακάλωφ 4, Κολωνάκι Τ.Κ. 10673, Τηλ.: 210 3646332
Γρυπάρη 145, Καλλιθέα Τ.Κ. 17672, Τηλ.: 210 9531568
Λ. Ηρακλείου 221, Νέα Ιωνία Τ.Κ.14231, Τηλ.: 210 2753097

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΟΥΝΤΣΑ Α.Ε.

FOODS S.A.

INTEΡΚΟΜΜ

INTERCOMM

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ. 470 40,  
ΤΗΛ.: 26810 65129, FAX: 26810 65129

KENTΡΙΚΟ: ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 8 ΧΙΛ.  
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ,

Τ.Θ. 1127 ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ.: 2410 575092-93,  
FAX: 2410 575091

Info
• Τα νέα του Πέτα μπορείτε να τα βρείτε 
σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

http://www.nskoufas.gr/index.
php?lang=el

• Αν θέλετε να δείτε το Πέτα από ψηλά, 
στη διεύθυνση  

https://www.youtube.com/
watch?v=qKEpskPC_3Y υπάρχει  

βιντεοσκόπηση του Πέτα με drone. 

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  
“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΚΩΔΙΚΟΣ: 014094
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7483735

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις για επικοινωνία µε 
το Δ.Σ. της Αδελφότητας είναι:

adelfotitapeta@gmail.com
agg. papaspyrou@gmail.com

zacharos@otenet.gr
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ

ΕΠΙΤΑΓΕΣ
Tραπεζικός λογαριασμός τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122  
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 157 72

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΚΑΜΠΥΛΗ Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα 

Τηλ.: 210 5156810-20-30, Fax: 210 5156811
email: info@kambili. gr, www.kambili.gr

Δυσάρεστα τα νέα για τους ελαιοκαλλιεργητές. Μπορεί περιοχές της χώρας να πνίγηκαν από καταστροφι-
κές πλημμύρες, όμως στο χωριό μας δεν έριξε ούτε σταγόνα. Εδώ θα αναφερθούμε σε τρόπους διατήρη-
σης της βρώσιμης ελιάς. Την τεχνογνωσία την αντλήσαμε από ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι 24 σελίδων που 
εκδόθηκε το 2010 από το Υπουργείο Γεωργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. (*) 

Διατήρηση της Βρώσιμης ελιάς
Καιρός της ελιάς

Διαδικασία ξεπικρίσματος
Το ξεπίκρισμα επιτυγχάνεται αφού τοποθετήσου-
με τις ελιές σε νερό το οποίο αλλάζουμε καθη-
μερινά, σε ορισμένες περιπτώσεις και 2 φορές 
τη μέρα. Ακολουθεί η τοποθέτηση και διατήρησή 
τους σε αλάτι ή ξίδι ή λάδι, ακόμα και σε συνδυα-
σμό αυτών των υλικών. 
Το ξεπίκρισμα μπορεί επίσης να γίνει αν τοποθε-
τήσουμε τις ελιές κατευθείαν σε άλμη και να τις 
χρησιμοποιήσουμε μετά από 5-6 μήνες, αφού 
ξεπικρίσουν. 
Οι μαύρες ελιές ξεπικρίζονται αφού τις πασπα-
λίσουμε με αλάτι, και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν μετά από 1-2 μήνες. 
Για να έχει επιτυχία η προσπάθειά μας
• Οι ελιές που προορίζονται για διατήρηση πρέπει 

να μαζεύονται με το χέρι.
• Να είναι σε κατάλληλο στάδιο ωριμότητας. Στις 

πράσινες ο καρπός να έχει γυαλίσει και να ξα-
νοίγει το πράσινό τους χρώμα, ενώ στις μαύρες 
όταν αποκτήσουν ομοιόμορφο σκούρο μαύρο 
χρώμα. 

• Όταν ξεπικρίζουμε τις πράσινες ελιές θα πρέ-
πει πάντοτε να χρησιμοποιούμε δοχεία με στενό 
στόμιο και οι ελιές να κρατούνται κάτω από την 
επιφάνεια του νερού για να μη μαυρίζουν και μα-
λακώνουν. Τα δοχεία που χρησιμοποιούμε συνή-
θως για τη διατήρηση τω ελιών είναι τα γυάλινα 
και τα πλαστικά με το σήμα καταλληλότητας για 
τρόφιμα. Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
πλαστικά δοχεία, στα οποία έχουν συσκευαστεί 
άλλα προϊόντα, όσο καλά και αν πλυθούν. Επί-
σης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε γυάλινα δο-
χεία με μεταλλικό καπάκι, γιατί, λόγω της άλμης, 
οξειδώνονται εύκολα.

• Στο νερό του ξεπικρίσματος θα πρέπει κάθε φορά 
να προσθέτουμε χυμό λεμονιού στην αναλογία 
1-2 λεμόνια σε 1 λίτρο νερού. Το λεμόνι βοηθά 
να διατηρούν οι πράσινες ελιές το χρώμα τους 
και την τραγανότητά τους. 

• Το αλάτι που θα χρησιμοποιήσουμε να είναι πά-
ντοτε το χοντρό. Αν χρησιμοποιούμε αλατόμετρο, 
που δείχνει την πυκνότητα της άλμης, πρέπει να 
δείχνει 12 βαθμούς.

• Οι ελιές, πράσινες ή μαύρες, όταν τοποθετηθούν 
στα δοχεία για το τελικό στάδιο, θα πρέπει να βρί-
σκονται κάτω από την επιφάνεια της άλμης. Από 
πάνω βάζουμε πάντοτε 1 εκατοστό ελαιόλαδο.

• Τα δοχεία στην αρχή δεν πρέπει να καλύπτονται 
αεροστεγώς, ώστε να διαφεύγουν τα αέρια της 
ζύμωσης, η οποία διαρκεί 40 μέρες.

• Μετά το τελικό κλείσιμο του δοχείου μπορούμε 
να προσθέσουμε διάφορα αρωματικά είδη, όπως 

μάραθο, θυμάρι κ.ά. Η αποθήκευση γίνεται σε 
μέρος σκοτεινό και δροσερό.

Πράσινες ελιές, τσακιστές (ή χαρακωτές) 
για άμεση κατανάλωση
• Τις τσακίζουμε ελαφρά ώστε να σπάσει μόνο η 

σάρκα τους και όχι το κουκούτσι. Τις πλένουμε 
πολύ καλά 2-3 φορές και τις ξεπικρίζουμε για 4-5 
μέρες.

• Τις στραγγίζουμε, τις τοποθετούμε σε δοχεία, 
προσθέτουμε το χυμό του λεμονιού και τις καλύ-
πτουμε με την άλμη σε αναλογία 1 ποτήρι αλάτι 
σε 8 ποτήρια νερό.

Σημείωση: Παρόμοια είναι η διαδικασία για στις 
σχιστές (χαρακωτές). 
Αντί για λεμόνι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
ξύδι στις εξής αναλογίες: ½ άλμη και ½ άσπρο 
ξίδι. Άλλη επιλογή: 1/3 άλμη, 1/3 ξίδι και 1/3 ελαι-
όλαδο. 
Έλιές μαύρες με αλάτι (σταφιδωτές/θρού-
μπες)
• Μαζεύουμε αρκετά ώριμες ελιές, τις πλένουμε και 

τις τοποθετούμε σε καλάθι με στρώσεις χοντρού 
αλατιού σε αναλογία 1 κιλό αλάτι σε 9 κιλά ελιές.

• Κάτω από το καλάθι βάζουμε λεκάνη για τα υγρά 
που στάζουν και κατά διαστήματα ανακατεύουμε.

• Οι ελιές σε ένα μήνα περίπου χάνουν τα υγρά 
τους, ξεπικρίζουν, ζαρώνουν και είναι έτοιμες για 
κατανάλωση. Θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμες 
όταν σταματήσουν να βγάζουν κόκκινο ζουμί και 
αρχίσουν να ζαρώνουν. 

• Τις τοποθετούμε στα δοχεία, προσθέτουμε λίγο 
ελαιόλαδο και τις ανακατεύουμε για να πάει πα-
ντού το ελαιόλαδο. Οι ελιές σε ένα μήνα περίπου 
χάνουν τα υγρά τους, ξεπικρίζουν, ζαρώνουν και 
είναι έτοιμες για κατανάλωση. Θα καταλάβουμε 
ότι είναι έτοιμες όταν σταματήσουν να βγάζουν 
κόκκινο ζουμί και αρχίσουν να ζαρώνουν. 

• Τις τοποθετούμε στα δοχεία, προσθέτουμε λίγο 
ελαιόλαδο και τις ανακατεύουμε για να πάει πα-
ντού το ελαιόλαδο.

(*) Οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να αναζητή-
σουν το βιβλιαράκι στη διεύθυνση: http://www.moa.
gov.cy/moa/da/da.nsf/All/B11DBD46B511D99EC22
57A21003A2815/$file/DiatirisiElion.pdf
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Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

ΤΟ ΟΛΟΚΑΎΤΩΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΎ
Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 η Ιταλία συνθη-
κολογεί με τους Συμμάχους και φεύγει από 
τον Άξονα. Ο Χίτλερ είναι έξω φρενών. Η γερ-
μανική κυριαρχία στην Ευρώπη απειλείται. 
Επιλέγει λοιπόν τη Βιάννο για μία επίδειξη 
ισχύος, που δε θα άφηνε περιθώρια αμφιβο-
λιών ποιος κυριαρχεί στην Ευρώπη. Ο τακτι-
κός στρατός της ναζιστικής Γερμανίας χτυπά 
στις 14 Σεπτεμβρίου, ανυψώσεως του Τιμί-
ου Σταυρού, τοπικής εορτής του Αμιρά. Επί 
τρεις μέρες σκορπά τον όλεθρο στα χωριά 
της επαρχίας Βιάννου και Δυτικής Ιεράπε-
τρας. Ο φοβερός απολογισμός της βαρβαρό-
τητας είναι 401 εκτελεσθέντες (συνολικά 461 
την περίοδο της Κατοχής), 950 οικίες κατε-
στραμμένες ολοσχερώς, τα χωριά της επαρ-
χίας Βιάννου έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 
Μεταξύ των εκτελεσθέντων πολλά παιδιά, 
έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι και κατάκοιτοι 
άνθρωποι. Στάχτη, πένθος και ερείπια ήταν 
ό,τι άφησαν στο διάβα τους οι κατακτητές! Ο 
Γολγοθάς των επιζώντων μόλις άρχισε! Οι 
Γερμανοί ήταν βέβαιοι ότι δεν θα ξανανθίσει 
ζωή σ΄ αυτό τον τόπο!

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ
Όμως διαψεύστηκαν. Οι χήρες, διπλά ηρω-
ίδες, και τα ορφανά πάλεψαν σκληρά και 
κατόρθωσαν να επιζήσουν, να ξαναχτίσουν 
τα χωριά τους, να κρατήσουν άσβεστη τη 
φλόγα για Δικαιοσύνη στην καρδιά τους. 
Και σήμερα οι επιζώντες και οι απόγονοι των 
θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας δίνουν 
βροντερό παρών στη Βιάννο αγωνιζόμενοι 
για Δικαιοσύνη κι Αποζημίωση!
Ο τελικός απολογισμός της Κατοχής είναι 
παραπάνω από δραματικός. Οι κατακτητές 
δεν συγχώρησαν ποτέ τον ελληνικό λαό 
για την ανυπότακτη στάση του. Του φέρ-
θηκαν με ανείπωτη βαρβαρότητα. Η φασι-
στική και ναζιστική κτηνωδία έβαλε στο στό-
χαστρό της τους άμαχους πολίτες. Δεκάδες 
χιλιάδες οι εκτελεσθέντες, εκατοντάδες χιλιά-
δες τα θύματα λόγω του λιμού και των ασθε-
νειών, πάνω από ένα εκατομμύριο οι συνο-

λικές απώλειες του ελληνικού πληθυσμού 
αν υπολογίσουμε και την υπογεννητικότητα. 
Η πλήρης καταστροφή των υποδομών, η 
διάλυση της Εθνικής μας Οικονομίας, το κα-
τοχικό αναγκαστικό δάνειο, η συστηματική 
κλοπή και λεηλασία όλων των πόρων της 
χώρας μας, αλλά και των πολιτιστικών μας 
θησαυρών ολοκλήρωσαν την τραγωδία 
της Ελλάδας την περίοδο της Κατοχής και 
της στέρησαν το μέλλον της.
Ευλόγως λοιπόν, ο Λαός της Βιάννου, ο 
Λαός της Κρήτης, ολόκληρος ο ελληνι-
κός Λαός διεκδικεί Δικαιοσύνη! Απαιτεί 
έμπρακτη αναγνώριση της μεγαλειώδους 
Αντίστασης και Θυσίας της Ελλάδας, που 
συνέβαλε καθοριστικά στη συντριβή του φα-
σισμού και είχε ως αποτέλεσμα να απελευ-
θερωθεί η Ελλάδα, η Ευρώπη αλλά και η ίδια 
η Γερμανία από τον χιτλερικό ζυγό, κάτι που 
η σύγχρονη Γερμανία οφείλει να μη λη-
σμονεί!

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΙΤΟΎΜΕΝΟ

Ποιος όμως μπορεί να ερμηνεύσει την 
σκληρή, αδιάλλακτη και αλαζονική στάση 
των γερμανικών κυβερνήσεων έναντι του 
ελληνικού λαού και των δίκαιων, απαρά-
γραπτων και ισχυρά θεμελιωμένων αξι-
ώσεών του; Και ποιος μπορεί να ανεχθεί 
τις νεοαποικιοκρατικές μεθοδεύσεις της 
γερμανικής κυβέρνησης σήμερα (Ελληνο-
γερμανική Συνέλευση, Ίδρυμα Νεολαίας, 
Ταμείο για το Μέλλον κ.α.), που όχι μόνο 
δεν αποδίδει Δικαιοσύνη κι Αποζημίωση 
στην Ελλάδα ως όφειλε, αλλά επιχειρεί 
την παραχάραξη της Ιστορίας μας και την 

αποδυνάμωση του κινήματος διεκδίκη-
σης των γερμανικών οφειλών; Πρόκειται 
αναμφισβήτητα για μία στάση, που δεν συ-
νάδει με δημοκρατική χώρα.
Αλλά και ποιος μπορεί πλέον να ανεχθεί 
την ατολμία και αναποφασιστικότητα των 
ελληνικών κυβερνήσεων, που δεν τολ-
μούν να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να 
διεκδικήσουν σθεναρά και αποφασιστικά 
τις γερμανικές οφειλές; Αυτό που επιθυμεί 
ολόκληρος ο ελληνικός Λαός αλλά και επι-
τάσσει η ένδοξη Ιστορία μας.
Ας το βάλουν όλοι καλά στο μυαλό τους: 
πραγματική συμφιλίωση χωρίς Δικαιο-
σύνη δεν μπορεί να υπάρξει! Οι δύο λαοί 
και οι δύο χώρες θέλουμε και μπορούμε να 
προχωρήσουμε μπροστά μόνο στα στέρεα 
θεμέλια της δημοκρατίας, του αμοιβαίου σε-
βασμού και της δικαιοσύνης. Και απαραίτητη 
προϋπόθεση για αυτό είναι η δημοκρατική 
Γερμανία να αναλάβει εμπράκτως την ευ-
θύνη των εγκλημάτων του Γ’ Ράιχ. Αυτό 
δηλαδή που μετ’ επιτάσεως ζητούν οι πολυ-
άριθμες ομάδες και πρωτοβουλίες Γερμανών 
δημοκρατών που με ανιδιοτέλεια στηρίζουν 
και συμμετέχουν ενεργά στον κοινό μας αγώ-
να για Δικαιοσύνη κι Αποζημίωση! Οφείλει 
επίσης η Γερμανία να προχωρήσει άμεσα 
στη σύναψη Συνθήκης Ειρήνης με την Ελ-
λάδα.

Φίλες και φίλοι
Η Βιάννος με την Αντίσταση και τη Θυσία της 
αποτελεί οικουμενικό σύμβολο Θυσίας, 
Αντίστασης και Αγώνα. Σήμερα στη Βιάννο 
χτυπά η καρδιά του δημοκρατικού, πατριωτι-
κού κινήματος διεκδίκησης των γερμανικών 
οφειλών.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας, 
καλή δύναμη στον αγώνα μας και να ξέρουν 
όλοι ότι δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να 
δικαιωθούμε!

Να είστε όλοι καλά!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 3

Ο Μανώλης Γλέζος μιλάει για τις πολεμικές αποζημιώσεις
Χαιρετισμός στo 3ο Συνέδριο για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις - Βιάννος 16.9.2018

Παραθέτουμε εκτενή αποσπάσματα από την παρέμβαση του Μανώλη Γλέζου

Αριστοτέλους 36, 104 33 Αθήνα, Τ.: 210 883 1198, info@congressline.gr

Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου 

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
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ΑΡΤΑ: ΈΝΑΣ ΑΝΈΞΑΝΤΛΗΤΌΣ ΑΡΧΑΊΌΛΌΓΊΚΌΣ ΧΩΡΌΣ
Εντυπωσιακό ψηφιδωτό στην 

Άρτα αποκάλυψε η αρχαιολογική 
σκαπάνη

Ψηφιδωτό δάπεδο από τον 4ο π.X. αιώνα που 
κοσμεί τον κυκλικό χώρο ενός λουτρού έφερε στο 
φως η αρχαιολογική σκαπάνη, κατά τις ανασκα-
φικές εργασίες του έργου «Εργασίες ανάδειξης 
και διαμόρφωσης του αρχαιολογικού χώρου του 
Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» που 
εκτελείται από τη Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.

Το βοτσαλωτό δάπεδο έχει κυκλικό σχήμα και 
καλύπτει το κεντρικό τμήμα χώρου του λουτρού 
που προϋπήρχε στην ίδια θέση, όπου αργότερα 
κατασκευάστηκε το Μικρό Θέατρο.
Να σημειώσουμε ότι η Αρτα είναι μια πόλη που 
κατοικήθηκε αδιάλειπτα από την αρχαιότητα έως 
σήμερα και τα επάλληλα ίχνη των προηγούμε-
νων οικήσεων είναι ορατά σε διάφορα σημεία 
του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού δημιουργώ-
ντας ένα παλίμψηστο τοπίο, όπου ενυπάρχουν 
παρελθούσες στιγμές και μορφές, προβολές των 
προηγούμενων οικήσεών της, αλλά και παλαιότε-
ρες και νεότερες ιστορικές μνήμες.
(Την είδηση δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων 

ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αρχαία στο σφυρί;
Σύμφωνα με είδηση που μεταδόθηκε από την 
ΕΡΤ Ιωαννίνων (14-9-2018), στο Υπερταμείο, 
δηλαδή την εταιρεία που εκποιεί περιουσιακά 
στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου, μεταβιβάζο-
νται 179 ακίνητα του Δημοσίου στην περιοχή της 
Ηπείρου με προφανή στόχο την «αξιοποίησή» 
τους. Επειδή τα ακίνητα περιγράφονται με κωδι-
κούς ακόμη δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν 

με ακρίβεια. Εξ αυτών 56 βρίσκονται στο Νομό 
Ιωαννίνων, 78 στην Άρτα, 15 στην Πρέβεζα και 
30 στη Θεσπρωτία.
Αναστάτωση δημιούργησε η δημοσιοποίηση της 
είδησης για μεταβίβαση αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς 
στο Υπερταμείο, γεγονός που δηλώνει πρόθεση 
για άρση της κυριότητας των εν λόγω μνημείων 
από το Υπουργείο Πολιτισμού που μέχρι σήμερα 
έχει την νομή, κατοχή και διαχείρισή τους.
Την απόδοση της ένταξης στο Υπερταμείο μνημεί-
ων και άλλων σημαντικών ακινήτων σε «λάθος» 
του «ανώνυμου γραφειοκράτη», δεν συμμερίζεται 
ο Σύλλογος Αρχαιολόγων Ελλάδας που αναφέρει 
ότι: «Η εξαίρεση των μνημείων και αρχαιολογικών 
χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 196, παράγρ. 4 
του Ν. 4389/2016, αποτελεί προσχηματική δικαι-
ολογία, δεδομένου ότι αναιρείται από την αμέσως 
επόμενη παράγραφο, την παράγραφο 5 του ίδιου 
άρθρου, σύμφωνα με την οποία τα εξαιρούμενα 
ακίνητα παραμένουν στη διαχείριση της ΕΤΑΔ 
Α.Ε., μάλιστα με την “επιφύλαξη υφιστάμενου 
δικαιώματος οποιουδήποτε νομικού προσώπου 
εκτός του Ελληνικού Δημοσίου”. 

Πλατεία Πέτα Άρτας

Λεπτομέρεια από το βοτσαλωτό.  
Ο Ερωτιδέας απομακρύνει με ραβδί έναν κύκνο.

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η 
τοξικοεξάρτηση στο χωριό μας. Είναι 
γνωστές οι συνέπειες για τους χρή-
στες αυτών των ουσιών, αλλά και οι 
επιπτώσεις που έχουν, οι ίδιοι, οι οι-
κογένειές τους, η μικρή κοινωνία του 
χωριού μας αλλά και γενικότερα. 
Προβάλει άμεσα η ανάγκη ευαισθη-
τοποίησης και κινητοποίησης των 
φορέων του χωριού μας (Δήμος, 
Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, 
Μαθητικό Συμβούλιο, Σύλλογοι Εκ-
παιδευτικών, Αθλητικός Όμιλος, 
Μορφωτικός Σύλλογος), του κάθε 
χωριανού, ειδικά της νεολαίας να 
βρεθούν μαζί και να στηρίξουν κοι-
νές προσπάθειες με το Εθνικό Συμ-
βούλιο κατά των Ναρκωτικών (Ε.
Σ.Υ.Ν.) στον αγώνα που δίνει κατά 
της μάστιγας των ναρκωτικών. 

Ο αγώνας ενάντια σ’ όλα τα ναρκωτι-
κά είναι αγώνας για τη ζωή. 
Με αφορμή την 26 Ιούνη 2018 Πα-
γκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτι-
κών το Ε.Σ.Υ.Ν. δημοσίευσε την πα-
ρακάτω διακήρυξη:

Η φετινή παγκόσμια μέρα κατά των 
ναρκωτικών βρίσκει τις αιτίες που 
οδηγούν τη νεολαία στην χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών πιο οξυμέ-
νες από ποτέ. Σε όλο και μικρότερη 
ηλικία οι νέοι αναγκάζονται να βιώ-
σουν τις συνέπειες της κρίσης, την 
επίθεση στα δικαιώματά τους που 
συρρικνώνονται δραματικά. Βλέ-
πουν να υψώνονται περισσότερα τεί-
χη στα μονοπάτια που προσπαθούν 
να χαράξουν για να εκπληρώσουν τα 
όνειρά τους. 

Σ ’αυτό το ζοφερό για τους νέους 
περιβάλλον, κάποιοι θέλουν να τους 
οδηγήσουν σε πλαστές διεξόδους 
μέσω των εξαρτήσεων. Θέλουν να 
τους οδηγήσουν στη φυγή από τα 
προβλήματα αντί της αντιμετώπισης 
τους, στην «κοπάνα» από τον πραγ-
ματικό κόσμο αντί της αλλαγής του, 
στη μείωση των απαιτήσεων αντί της 
διεκδίκησης για την ικανοποίησης 
των αναγκών τους. 
Σήμερα στη χώρα μας:
• Αυξάνονται τα ποσοστά χρήσης 

και εξάρτηση στους νέους.
• Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

αρχίζει σε όλο και πιο μικρή ηλικία.
• Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός και-

νούργιων επικίνδυνων ναρκωτι-
κών που εμφανίζονται στην αγορά 

και επιδεινώνουν την υγεία των 
εξαρτημένων. 

Σε αντίθεση με τις πραγματικές ανά-
γκες, μεθοδεύεται η σταδιακή διάλυ-
ση των δομών απεξάρτησης, ενώ 
συνεχίζεται η ενίσχυση των μονάδων 
χορήγησης υποκατάστατων, που όχι 
μόνο δεν αντιμετωπίζει αλλά συντη-
ρεί το πρόβλημα της εξάρτησης. 

Η οικονομική κρίση συνθλίβει τις ελ-
πίδες για κοινωνική επανένταξη των 
απεξαρτημένων, καθώς τους οδηγεί 
στο ίδιο τοξικό περιβάλλον που τους 
έριξε στη χρήση, μειώνει το κίνητρο 
για θεραπεία και έχει αυξήσει τις 
υποτροπές. Η απουσία μέτρων για 
ομαλή κοινωνική επανένταξη, βάζει 
επιπλέον εμπόδια. 

Στους δανειστές και το παλιό νοσοκομείο της Άρτας;
Το παλιό νοσοκομείο της Άρτας είναι ένα από τα 
79 ακίνητα του νομού που πέρασε στο Υπερτα-
μείο, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Εργα-
ζομένων στο Νοσοκομείο.
Το Υπερταμείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εται-
ρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» είναι ανώνυ-
μη εταιρεία και όπως αναφέρεται στον νόμο ίδρυ-

σής του «δεν ανήκει στο δημόσιο ή στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα».
Στην δικαιοδοσία του Υπερταμείου, που ο πρόε-
δρος και τα μέλη της ορίζονται από τους δανειστές, 
περνάει όλη η περιουσία του Ελληνικού δημοσίου 
(υλική και άυλη) και η διάρκεια «ζωής» του είναι 
99 χρόνια!

Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου έχει ανακατα-
σκευαστεί εδώ και 9 χρόνια και στους χώρους του 
λειτουργούν αυτή τη στιγμή, το Κέντρο Υγείας Άρ-
τας, η Τοπική Μονάδα Υγείας Άρτας (ΤΟΜΥ) και 
το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης 
(ΚΕΦΙΑΠ).

ΌΧΊ ΣΈ ΌΛΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΊΚΑ
του Μπάμπη Τσάκαλου
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Πολιτιστικές δραστηριότητες στις μικρές κοινωνίες.  
Ένα διαρκές αιτούμενο.

Το θέμα της πολιτιστικής δραστηριότητας σε μι-
κρές κοινωνίες, όπως αυτή του χωριού, που 
μάλιστα συμπιέζεται από τις επιπτώσεις του δη-
μογραφικού, είναι ένα συνεχές αντικείμενο προ-
βληματισμού. Για το λόγο αυτό απευθυνθήκαμε 
σ’ ένα «βετεράνο» του Μορφωτικού Συλλόγου, το 
Γιάννη Κώτση, για να έχουμε τη γνώμη του.  
Σημειώνουμε για τους νεότερους ότι ο Γιάννης 
Κώτσης είναι γέννημα θρέμμα του Πέτα. Μεγαλω-
μένος στην πλατεία του χωριού, πάνω από το κα-
φενείο του Κώστα Πεσλή (Όθωνα), έχει συνδέσει 
την παρουσία του στο Πέτα με τις πιο δημιουρ-
γικές στιγμές του Μορφωτικού Συλλόγου, είτε ως 
μέλος είτε ως πρόεδρός του. 
Εδώ και 22 χρόνια η δουλειά του τον αναγκάζει 
να ζει στα Χανιά με την οικογένειά του. Τώρα που 
βγήκε στη σύνταξη λόγω του ναυτικού επαγγέλ-
ματος που ασκούσε, δραστηριοποιείται πολιτιστι-
κά σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες των Χανίων 
σαν ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη.
Η συζήτηση με το Γιάννη Κώτση: 
 � Γιάννη, θα σε παρακαλούσα να μας μετα-

φέρεις στην εποχή που συμμετείχες στο 
Μορφωτικό Σύλλογο. Ποια εποχή συμμετεί-
χες στο σύλλογο και ποιος ήταν ο τρόπος 
συμμετοχής σου;

Συμμετείχα στο ΜΣΝΠ (σ.σ. τότε η ονομασία του 
συλλόγου ήταν: Μορφωτικός Σύλλογος Νέων 
Πέτα) από το 1981 έως το 1985 σαν πρόεδρος 
του Δ.Σ. Επίσης, σαν συντονιστής της θεατρικής 
ομάδας από το 1982 έως και το 1996 που έφυγα 
για επαγγελματικούς λόγους από το χωριό.
 � Στις μέρες μας, που δεν φημίζονται για το 

αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής σε συλ-
λογικές πρακτικές, συχνά παρατηρείται μια 
απαξίωση των πολιτιστικών συλλόγων. 
Εκείνη τη περίοδο υπήρχε ενδιαφέρον για 
τη δράση του συλλόγου; Συμμετείχαν οι πε-
τανίτες στις δραστηριότητές του;

Η συμμετοχή, ιδιαίτερα της νεολαίας, ήταν πολύ 
μεγάλη. Όμως αρκετοί μεγαλύτερης ηλικίας έβλε-
παν κριτικά τη δράση του συλλόγου. 
Η δράση του ΜΣΝΠ ήταν πολυποίκιλη και στη-
ριζόταν κυρίως από τις ανησυχίες μιας ομάδας 
ανθρώπων που συμπαρέσυραν και ενεργοποιού-
σαν σχεδόν το σύνολο του χωριού. 

Θυμάμαι τον αντίκτυπο των εκδηλώσεων της 
αποκριάς και το 10ήμερο των ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΩΝ του 
1985, με αφορμή τα δεκάχρονα του συλλόγου. 
Επίσης, μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πετανιτών 
στα χορευτικά.
Πλήθος συγχωριανών μας συμμετείχαν με τον 
ένα η άλλο τρόπο στις δραστηριότητες του συλ-
λόγου. Άλλοι κουβαλούσαν καρέκλες για κάποια 
εκδήλωση, άλλοι συμμετείχαν στα χορευτικά και 
στο γαϊτανάκι, γυναίκες έβραζαν τη φασολάδα της 
Καθαρής Δευτέρας, άλλοι σερβίριζαν τα εδέσματα, 
ενώ πολλοί ήταν αυτοί που συνέβαλλαν οικονομι-
κά στην ενίσχυση του συλλόγου. 
 � Τι είδους δραστηριότητες ανάπτυσσε ο 

Μορφωτικός Σύλλογος; Μπορείς να μας 
αναφέρεις, ενδεικτικά, κάποιες απ’ αυτές 
που συγκέντρωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον των μελών του;

Είχαμε πάνω από 100 χορευτές διαφόρων ηλικι-
ών. 
Η θεατρική μας ομάδα, σαν τα παλιά μπουλούκια 
αλώνιζε όλη την Ήπειρο, τη Λευκάδα και την Αιτω-
λοακαρνανία. 
Ομιλίες με διάφορα θέματα, μουσικές βραδιές, 
τμήματα εκμάθησης ζωγραφικής και κιθάρας. Σε 
όλα τα προηγούμενα συμμετείχε πλήθος πετανι-
τών. 
Επίσης λειτουργήσαμε λαογραφικό τμήμα με 
πρωτεργάτες το Βασίλη Ροβίνα και το Λάκη Φώτη 
που οργάνωσαν το λαογραφικό μουσείο που σή-
μερα βρίσκεται σ’ έναν πανέμορφο χώρο. Να θυ-
μίσω ότι ξεκίνησε από μια καλύβα στο Μνημείο, 
και στη συνέχεια πέρασε στα υπόγεια του Δημαρ-
χείου, ενώ δεν έλειψαν και οι κακοπροαίρετοι που 
επιχείρησαν να το αφανίσουν!
Ο σύλλογος συγκρότησε τμήμα κλασικού αθλητι-
σμού και σε συνεργασία με τον ΑΟΦ διοργάνωνε 
πολυήμερες αθλητικές ημερίδες την περίοδο εορ-
τασμού των Φιλελλήνιων. 
Θυμάμαι, επίσης, την ομάδα μελέτης και προβο-
λής τοπικών προβλημάτων, που λειτουργούσε 
στο πλαίσιο του συλλόγου, που είχε αξιόλογη δρά-
ση. Ο σύλλογός μας πρώτος έκρουσε το κουδού-
νι του κίνδυνου τσιμεντοποίησης του χωριού και 
εισηγήθηκε να υπάρχει ομοιομορφία στις σκέπες 
των σπιτιών του χωριού.

 � Θα ήθελα τη γνώμη σου στο εξής: Μπορεί 
σήμερα να υπάρξει ζωντανή πολιτιστική 
δραστηριότητα σε μικρές κοινότητες, όπως 
το Πέτα; Υπογραμμίζω το «σήμερα» λόγω 
της μετατόπισης του ενδιαφέροντος του 
κόσμου σε θέματα επιβίωσης, αλλά και τη 
δημογραφική συρρίκνωση του χωριού. Να 
γίνω πιο συγκεκριμένος: Τι μπορεί να κι-
νητοποιήσει το ενδιαφέρον του κόσμου για 
συμμετοχή σε συλλογικές πρακτικές; 

Εκείνες οι εποχές ήταν από τις πιο δημιουργικές 
για το πολιτιστικό κίνημα όχι μόνο στο χωριό, αλλά 
και γενικότερα στην Ελλάδα. 
Μετά τη χούντα η νεολαία αισθάνθηκε την ανάγκη 
-όχι πάντα συνειδητά- να δημιουργήσει δικά της 
πράγματα, να απομυθοποιήσει κάποια αλλά και 
να προβάλλει θετικές πλευρές της λαϊκής παρά-
δοσης που από τότε άρχισε να δέχεται επιθέσεις 
με διάφορους τρόπους. Φυσικά και οι πολιτικές 
τοποθετήσεις των μελών του συλλόγου έπαιξαν 
καθοριστικό ρολό στην δράση και τον προσανα-
τολισμό του.
Πιστεύω πως παρόλο που η εποχή μας χαρακτη-
ρίζεται από την απομόνωση και την ηγεμονία των 
μέσων «κοινωνικής» δικτύωσης, θα μπορούσε σε 
μικρές κοινότητες να αναπτυχθεί πολιτιστική δρα-
στηριότητα και να διοργανώνονται πολυθεματικές 
εκδηλώσεις.
Ακόμη και τα λεγόμενα «μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά 
στην προοπτική ανάπτυξης συλλογικών δράσε-
ων. Αρκεί η «τρέλα» κάποιων να συμπαρασύρει 
και τους υπολοίπους για να βγουν από την απο-
μόνωση.
Σε τέτοιες μικρές κοινωνίες που όλοι λίγο πολύ 
γνωριζόμαστε μπορούν να γίνουν δημιουργικά 
πράγματα χωρίς ψευτοεγωισμούς και μικρότητες.
Πάντως κι εδώ στα Χανιά η νεολαία είναι αυτή που 
σπρώχνει τα διάφορα κινήματα μπροστά.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς 
που στήριξαν το ΜΣΝΠ σε εποχές που πολλά 
πράγματα δεν ήταν δεδομένα. Θέλω να ευχαρι-
στήσω όσους και όσες υπήρξαν μέλη του συλλό-
γου και ιδιαίτερα τα ιδρυτικά μέλη του.

Σημείωση: Στη συζήτηση από τα Νέα του Πέτα 
συμμετείχε ο Κώστας Ζαχάρος 

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Συζήτηση με τον Γιάννη Κώτση

Γιάννης Κώτσης: «Θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη συζήτηση στη θύμηση του Βασίλη Ροβίνα,  
ακούραστου εργάτη του πολιτιστικού κινήματος στο χωριό.»
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Δυο λόγια για την ιστορία της εκκλησίας
Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου είναι κηρυγμένος ως ιστορικό δια-
τηρητέο μνημείο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/
ΑΡΧ/Β1/Φ33/47048/1034/8-6-1995 - ΦΕΚ 539/Β/21-6-1995. Στη 
θέση του σημερινού ναού υπήρχε μικρός ναός πριν το 1765 που 
πυρπολήθηκε το 1882 στην μάχη του Πέτα και ανακαινίστηκε το 
1850. Όπως φαίνεται σε σκαλιστή πέτρα στην ανατολική είσοδο, 
από το 1878 ο ναός πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Ο ζωγραφι-
κός διάκοσμος του μνημείου περιορίζεται κατά μήκος του βόρειου 
και του νότιου τοίχου, όπου αναπτύσσεται ζώνη με παραστάσεις 
ολόσωμων αγίων και στην κόγχη του Ιερού Βήματος. 
Σ’ αυτό το σύντομο αφιέρωμα παρουσιάζονται οι εργασίες συντή-
ρησης των τοιχογραφιών στο βόρειο και νότιο τμήμα του ναού, 
από την εταιρεία συντήρησης έργων τέχνης & αγιογραφίες «ΘΕΟ-
ΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε.», σύμφωνα με την εγκεκρι-
μένη μελέτη συντήρησης των τοιχογραφιών και την επίβλεψη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας. 

Κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών
Κατά την αυτοψία καταγραφής της κατάστασης διατήρησης των 
τοιχογραφημένων επιφανειών στο βόρειο και νότιο τμήμα του 
ναού διαπιστώθηκε ότι:
• Οι τοιχοποιίες του ναού διατηρούνταν σε καλή κατάσταση, 

λόγω και των αναστηλωτικών επεμβάσεων που είχαν προη-
γηθεί.

• Tο υπόστρωμα των τοιχογραφιών διατηρείτο γενικά σε καλή 
κατάσταση. Σε ορισμένες περιοχές διαπιστώθηκαν μικρές το-
πικές ρωγμές στο υπόστρωμα.

Οι περισσότερες φθορές εμφανίζονταν στη ζωγραφική επιφά-
νεια των τοιχογραφιών και ήταν οι εξής: 
• Εμφάνιση πέπλου και εξανθημάτων αλάτων, τα οποία συν-

δέονται με την παλαιότερη παρουσία υγρασίας στις τοιχογρα-
φίες.

• Απώλειες στη ζωγραφική επιφάνεια τοπικά σε διάφορα 
σημεία των τοιχογραφιών του βόρειου και νότιου τοίχου του 
ναού.

• Απολεπίσεις χρωματικών στρωμάτων σχεδόν στο σύνολο 
των τοιχογραφιών του βόρειου και νότιου τοίχου.

• Επικαθήσεις αιθάλης και σκόνης σε όλη την επιφάνεια των 
τοιχογραφιών που σε συνδυασμό με την ύπαρξη των αλάτων 
συνέβαλλαν στη διάβρωση των χρωματικών στρωμάτων και 
την αλλοίωση της αρχικής τους όψης. 

• Μηχανικές φθορές στην επιφάνεια των τοιχογραφιών.
• Μεταγενέστερες επεμβάσεις όπως κάλυψη των χαμηλότε-

ρων τμημάτων των τοιχογραφιών με ελαιοχρώματα κατά τον 
χρωματισμό των επιφανειών των τοίχων στο παρελθόν.

Αφιέρωμα: Έργα συντήρησης τοιχογραφικών Αγίου Γεωργίου

Στα μέσα περίπου Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συ-
ντήρησης των τοιχογραφικών του βόρειου και νότιου τοίχου 
του Αγίου Γεωργίου. 
Ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται μνημειώδες έργο για τα δεδομέ-
να του χωριού. Η αισθητική, καθώς και οι διαστάσεις του συ-
μπλέγματος που περιλαμβάνουν την εκκλησία και το καμπα-
ναριό το καθιστούν εξαιρετικό σύγχρονο μνημείο. Γι αυτό και 
οι εργασίες που γίνονται στο χώρο της εκκλησίας τελούν υπό 

την έγκριση και την εποπτεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Άρτας. 
Ο υπεύθυνος συντηρητής του έργου κύριος Παναγιώτης Θεο-
φιλάκος είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει για τις εργασίες 
συντήρησης. 
Σ΄ αυτόν οφείλουμε τις πληροφορίες που παραθέτουμε, καθώς 
και τις φωτογραφίες.
Δυστυχώς οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της εφημερίδας δεν 
απεικονίζουν τη σημαντική διαφορά του πριν με το μετά. 

Επιμέλεια: Κ. Ζαχάρος

Παραστάσεις ολόσωμων αγίων (όπως άγιοι Πέτρος και Παύλος)  
πριν τη συντήρηση

Παραστάσεις ολόσωμων αγίων μετά τη συντήρηση

Εργασίες συντήρησης
Για την προστασία και ανάδειξη των τοιχογραφιών, του βόρειου 
και νότιου τοίχου, έγιναν οι εξής εργασίες συντήρησης: 
1. Στερέωση του υποστρώματος με ενέματα (*).
2. Απομάκρυνση των μεταγενέστερων ελαιοχρωματισμών 

που κάλυπταν το χαμηλότερο τμήμα των τοιχογραφιών τοι-
χογραφίες με μηχανικό τρόπο και χρήση χημικών διαλυτών. 

3. Περιμετρική συγκράτηση με κονίαμα (στεφάνωμα) για την 
προστασία των ορίων των τοιχογραφιών και στις περιοχές 
όπου είχαν γίνει μεταγενέστερα συμπληρώσεις κονιάματος 
και επιζωγραφίσεις, πραγματοποιήθηκε περιμετρική συγκρά-
τηση με κατάλληλο κονίαμα (στεφάνωμα). 

4. Σφράγιση των ρωγμών και των απωλειών με κονίαμα 
ίδιας σύστασης με αυτό του στεφανώματος.
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5. Στερέωση των χρωματικών στρωμάτων.
6. Καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας με σκοπό την 

αφαίρεση των επικαθίσεων, των ρύπων και των αλάτων με 
χρήση κατάλληλης πάστας, χημικών διαλυτών και μηχανικών 
μέσων.

7. Εφαρμογή νέου κονιάματος κατάλληλης σύστασης για την 
απόδοση κατάλληλου χρωματικού ουδέτερου τόνου για την 
ανάδειξη των ζωγραφικών παραστάσεων. 

8. Αισθητική αποκατάσταση της ζωγραφικής επιφάνειας 
αυστηρά στις περιοχές των απωλειών με υδατοδιαλυτά αντι-
στρεπτά χρώματα για την ομοιόμορφη παρουσίαση και ανά-
δειξη της ζωγραφικής.

(*) Πρόκειται κυρίως για το γέμισμα και αποκατάσταση της συνέ-
χειας ρηγματωμένου σκυροδέματος ή τοιχοποιίας με ρωγμές.

«Σήμερα είναι δύσκολο να φανταστούμε τι σήμαινε η εκκλησία 
για τον άνθρωπο εκείνης της εποχής (σ.σ. το κείμενο αναφέρεται 
στην Ευρώπη του Μεσαίωνα). Ίσως μόνο σε μερικά παλαιά, απο-
μονωμένα χωριά μπορούμε ακόμη να σχηματίσουμε κάποια αμυ-
δρή ιδέα για τη σημασία που είχε τότε. Η εκκλησία ήταν συχνά το 
μόνο πέτρινο κτίσμα στην περιοχή. ήταν το μόνο μεγάλο κτίριο σε 
ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, και το καμπαναριό της ήταν ορόσημο 
για όποιον ερχόταν από μακριά. Την Κυριακή, την ώρα της λει-
τουργίας, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι μαζεύονταν εκεί, και η διαφορά 
ανάμεσα στο ψηλό κτίριο και στα πρωτόγονα ταπεινά σπίτια τους 
θα πρέπει να ήταν συγκλονιστική. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που 
ολόκληρη η κοινότητα ενδιαφερόταν για την ανέγερση της εκκλη-
σίας και καμάρωνε για τη διακόσμησή της.» 

(«Το Χρονικό της Τέχνης» του E.H. Gombrich. Μορφωτικό Ίδρυ-
μα Εθνικής Τραπέζης)

Παραστάσεις αγίων στο βόρειο τοίχο πριν τη συντήρηση Παραστάσεις ολόσωμων αγίων μετά τη συντήρηση

Κατά την αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών

Κατά τις εργασίες στερέωσης με ενέματα της τοιχογραφίας

Άγιος Γεώργιος ΠΕΤΑ Άρτας
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Φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου

Στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης 
βρέθηκαν πρωτοβουλίες πολι-
τών για να δηλώσουν την αντί-
θεσή τους στην επαπειλούμενη 
εξόρυξη υδρογονανθράκων.
Ο λόγος επιλογής του αρχαίου 
θεάτρου ήταν η στάση του Δή-
μου Δωδώνης, υπό την αιγίδα 
του οποίου διοργανώθηκαν 
οι θεατρικές παραστάσεις, να 
αποδεχθεί ως χορηγούς των 
θεατρικών παραστάσεων εται-
ρείες πετρελαίου που δραστη-
ριοποιούνται αυτή την περίοδο 
στην Ήπειρο. 

Σε ανακοίνωσή τους οι κινήσεις 
πολιτών αναφέρουν ότι «Ο δήμος Δωδώνης οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική «βεβήλωσης» 
και να σεβαστεί το διεθνούς εμβέλειας μνημείο, αποποιούμενος, έστω και τώρα, τις χορηγίες των 
πετρελαϊκών εταιριών, που αύριο θα σκορπίσουν την κάπνα σε όλη την αρχαία κοιλάδα».

Διαμαρτυρία στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης

Έκθετος ο Δήμος Δωδώνης με την αποδοχή χορηγίας από πετρελαϊκές εταιρείες

(Σημείωση: Ολόκληρη η εκδήλωση είναι αναρτημένη σε δύο βίντεο στη διεύθυνση:
https://www.youtube.com/channel/UCGvQzKz4dxaAf5tAL6ooi_Q)

Τα κρουστά της Άρτας (Crotalarta) επί τω έργω. Οι ήχοι 
παράγονται από παραδοσιακά εργαλεία και κλαρίνο.

Προσέλευση του κόσμου πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Ο Γ. Καλπούζος με μέλη των δύο συλλόγωνΈκθεση με βιβλία του συγγραφέα από το τοπικό  
βιβλιοπωλείο της Ελευθερίας Ζέρβα.  

Να σημειώσουμε ότι έγιναν ανάρπαστα!

Ο συγγραφέας υπογράφει 
βιβλία

Εντείνονται οι διαμαρτυρίες για την εξόρυξη 
υδρογονανθράκων στην Ήπειρο
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Συγχαρητήριο μήνυμα από 

τον Δήμαρχο Νικολάου 
Σκουφά, Έυστάθιο Γιαν-

νούλη, στους επιτυχόντες 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις

«Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των ει-
σακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συγ-
χαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες , κα-
θώς η πολύχρονη και επίπονη προσπάθειά 
τους στέφθηκε σήμερα με επιτυχία. Ένα 
κεφάλαιο της ζωής τους κλείνει και ένα νέο 
σημαντικό κεφάλαιο, γεμάτο γνώσεις και 
εμπειρίες, ανοίγει. Εύχομαι η ακαδημαϊκή 
τους πορεία να αποτελέσει μια ιδιαίτερα δη-
μιουργική περίοδο στη ζωή τους, αντάξια 
των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους.
Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν στους γονείς 
και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν 
αρωγοί στην προσπάθεια των παιδιών και 
έβαλαν ένα λιθαράκι στην επιτυχία τους. Σε 
όσους και όσες δεν πέτυχαν τον στόχο τους, 
τους αξίζουν συγχαρητήρια για τον μεγάλο 
αγώνα που έκαναν. Τίποτα δεν έχει τελειώ-
σει. Πάντα υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία και 
μια εναλλακτική επιλογή.
Η ζωή επιφυλάσσει πολλές δοκιμασίες αλλά 
και εκπλήξεις. Και η ζωή ανήκει σε εσάς, τα 
παιδιά μας, κατακτήστε τη και κάντε τον κό-
σμο καλύτερο.»

Καλές πρακτικές. Δήμοι 
προωθούν τις δωρεάν 

συγκοινωνίες
Απαράδεκτη η συγκοινωνία Άρτα-Πέτα. 
Άθλια λεωφορεία, ακριβό εισιτήριο, λιγοστά 
δρομολόγια που δεν εξυπηρετούν τους κα-
τοίκους, ιδιαίτερα το Σάββατο που τα δρο-
μολόγια γίνονται ανά δύο ώρες και πάνω 
απ’ όλα η προκλητική έλλειψη συγκοινωνίας 
την Κυριακή.
Το σχολιάσαμε και παλαιότερα, αλλά δεν 
φαίνεται να ιδρώνει το αυτί κανενός.
Η δημοτική αρχή οφείλει να ιεραρχήσει το 
θέμα της συγκοινωνίας με την Άρτα σ’ αυτά 
που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

Ένας τρόπος είναι, μαζί με τους μαζικούς 
φορείς του χωριού, να προχωρήσει σε έντο-
νες διαμαρτυρίες προς τους φορείς των 
αστικών συγκοινωνιών, καθώς και προς την 
Περιφέρεια για τον έλεγχο της σχετικής σύμ-
βασης ανάθεσης και για πιθανή καταγγελία 
της. Επιπλέον, απαιτείται η επιδότηση προ-
βληματικών οικονομικά δρομολογίων.
Όμως, η δημοτική αρχή μπορεί να προχω-
ρήσει σε περισσότερο καινοτόμες λύσεις.
Το παράδειγμα το δίνουν διάφορες πόλεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που οι δη-
μοτικές αρχές προσφέρουν δωρεάν μετακί-
νηση στους δημότες τους.
Διαβάσαμε πρόσφατα την είδηση για την 
πραγματοποίηση συνεδρίου στη Δουνκέρκη 
του Βελγίου με θέμα την προώθηση της ιδέ-
ας δωρεάν συγκοινωνίας στους πολίτες των 
πόλεων. Μάλιστα η πόλη της Δουνκέρκης 
200.000 κατοίκων, που φιλοξενούσε το συ-
νέδριο, επέδειξε στους συνέδρους την πολι-
τική της, με το σύνθημα «100% δωρεάν, όλη 
την εβδομάδα».

Πολλοί δήμοι διαθέτουν δημοτική συγκοινωνία 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Θα μάθουμε πόσο θα 
επιβαρύνει τους δημότες η 

αποκομιδή των σκουπιδιών 
και η αποχέτευση; 

Αποκομιδή των σκουπιδιών
Καθεστώς αδιαφάνειας καλύπτει τις συμ-
φωνίες των Δήμων με τις εταιρείες που θα 
διαχειρίζονται τα σκουπίδια. 
Οι μελέτες βιωσιμότητας που κατατίθενται 
είναι ιδιαίτερα ασαφείς, ιδιαίτερα στο σκέλος 
που αφορά την επιβάρυνση των δημοτικών 
τελών.

Απορρημματοφόρα

Για παράδειγμα στο Δήμο Ν. Σκουφά, τα 
σκουπίδια θα μεταφέρονται στα Γιάννενα 
για διαλογή και μέρος τους θα επιστρέφει 
στο εργοστάσιο κομποστοποίησης στις Σελ-
λάδες, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα υλικά θα 
αποθέτονται στο ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομι-
κής Ταφής Υπολειμμάτων) της Βλαχέρνας. 
Δεδομένου ότι το κόστος της αποκομιδής 
καθώς και τα όποια ανταποδοτικά οφέλη 
σχετίζονται με τον όγκο των απορριμμά-
των, τα συγκεκριμένα μεγέθη είναι ιδιαίτε-
ρα δυσμενή για δήμους όπως ο δικός μας 
που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οικιστική 
πυκνότητα. Με άλλα λόγια, μεγάλο κόστος 
αποκομιδής, λίγα αντισταθμιστικά οφέλη.

Αποχέτευση
Παρόμοιο καθεστώς έλλειψης συγκεκριμέ-
νης πληροφόρησης υπάρχει και στην περί-
πτωση της αποχέτευσης, όταν αυτή μπορέ-
σει να λειτουργήσει.
Οι δημότες αγνοούν το εφάπαξ κόστος σύν-
δεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, που, αν 
κρίνουμε από την εμπειρία άλλων δήμων, 
προβλέπεται μάλλον τσουχτερό. Επίσης, 
δεν είναι γνωστό το κόστος της μηνιαίας 
επιβάρυνσης, καθώς και τα κριτήρια για την 
επιβάρυνση των κατοίκων. Δηλαδή η επιβά-
ρυνση των τελών θα σχετίζεται με τα τετρα-
γωνικά του σπιτιού, τον αριθμό των μελών 
του σπιτιού, και τα δύο;
Η εφημερίδα μας προωθούσε πάντα τον 
εκσυγχρονισμό των υποδομών του χωριού. 
Εν τούτοις μια ενημέρωση που να αναφέρε-
ται σε συγκεκριμένους αριθμούς τη δικαιού-
μαστε. Με άλλα λόγια κρίνουμε ότι οφείλεται 
μια απάντηση στο ερώτημα: πόσο θα κοστί-
σει το «μάρμαρο» στους δημότες;

Τριάμισι χρόνια μετά την κατάρρευσή 
του, φαίνεται πως η αναστήλωση και 
η αποκατάσταση του ιστορικού γεφυ-

ριού της Πλάκας μπαίνουν στην τελική τους 
ευθεία.
Η υπογραφή της σύμβασης του έργου έγι-
νε μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, που είναι ο φορέας υλοποίη-
σης του έργου, και της αναδόχου εταιρείας, 
παρουσία τριών υπουργών, του Χρήστου 
Σπίρτζη, της υπουργού Πολιτισμού Μυρσί-
νης Ζορμπά και της υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη.

Εργασίες υποδομής

Έως τώρα έχουν στερεωθεί τα εναπομείνα-
ντα τμήματα του γεφυριού. Αυτές οι εργασί-
ες ωστόσο δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, 
αφού πρόκειται για την προετοιμασία ώστε 
του χρόνου να ξεκινήσει να «σηκώνεται» το 
γεφύρι.
Το μεγαλύτερο μέρος του γεφυριού θα κα-
τασκευαστεί με νέα υλικά ακολουθώντας 
πιστά τον αυθεντικό τρόπο της αρχικής κα-
τασκευής.

Γεφύρι της Πλάκας: Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάστασή του
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ΝΈΑ ΤΌΥ ΜΌΡΦΩΤΊΚΌΥ  
ΣΥΛΛΌΓΌΥ

ΦΈΣΤΊΒΑΛ ΠΑΊΔΊΚΩΝ ΠΑΡΑΔΌΣΊΑΚΩΝ ΧΌΡΩΝ

Ο ΜΠΣΠ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των διοργανω-
τών του 24ου Πανελληνίου φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών και τραγουδιών που έγινε στην Αλεξανδρούπο-
λη στις 6-7-8 Ιουλίου. Χορευτικά του συλλόγου παρου-
σίασαν χορούς της Ηπείρου κερδίζοντας το χειροκρό-
τημα των χιλιάδων θεατών. Το φεστιβάλ αυτό είναι από 
τα παλαιότερα και πιο προβεβλημένα στην Ελλάδα και 
συμμετέχουν κάθε χρόνο δεκάδες χορευτικά από όλα 
τα μέρη της Ελλάδας. 

Το Δ.Σ. του Μ.Π.Σ. Πέτα διοργάνωσε το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Ιουνίου φεστιβάλ παι-
δικών παραδοσιακών χορών στην πλατεία του χωριού μας. Ήταν η συνέχεια 
σε πιο επίσημη μορφή της περσινής προσπάθειας του συλλόγου που είχε 
μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου Γονέων φίλων 
παιδιών με ειδικές ανάγκες Ν. Άρτας «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ», Ο ΣΚΟΥΦΑΣ, Ο 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Ο 
Μ.Π.Σ. ΚΟΡΦΟΒΟΥ-
ΝΙΟΥ.
Τα παιδιά ξεναγήθη-
καν στο Λαογραφικό 
μουσείο Πέτα και στο 
χώρο του Μνημείου 
όπου ο δάσκαλος 
Στάθης Κακαριάρης 
μίλησε για τη Μάχη 
του Πέτα και την ιστορία 
του τόπου μας. Η παρουσία όλων των χορευτικών τμημάτων ήταν άριστη και 
καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο που είχε γεμίσει την πλατεία. Ακολούθησε 
γλέντι μέχρι πρωίας με την ορχήστρα δημοτικής μουσικής. Οι ιδιοκτήτες των 
μαγαζιών της πλατείας έκλεισαν και η εκμετάλλευση ποτών και φαγητών ήταν 
από το ΜΠΣΠ. Συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση και ευχόμαστε να 
καθιερωθεί το φεστιβάλ και να γίνει θεσμός.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος στην Αλεξανδρούπολη

Τα παιδιά χορευτικά

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ
ΝΕΌ Δ.Σ. ΣΤΌΝ Α.Ό. ΦΊΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ

Οι προσπάθειες όλων και η αγάπη για την 
ιστορική μας ομάδα συνετέλεσε ώστε να κι-
νητοποιηθούν συγχωριανοί μας και να λυ-
θεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη 
διοίκηση της ομάδας. Μετά τις εκλογές που 
έγιναν την Κυριακή 5/8 η σύνθεση του νέου 
Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Ταγκαρέλης Κώστας
Αντιπρόεδρος: Ζάμπας Γιώργος
Γεν. Γραμματέας: Λιάχνης Σωτήρης
Ταμίας: Τσιούρης Γιώργος
Ειδ. Γραμματέας: Μπίζας Γιώργος
Γεν. Αρχηγός: Κακαριάρης Στάθης
Έφορος Υλικού: Γάβρογος Βαγγέλης

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας εύχεται ολό-
ψυχα καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο και 
δηλώνει για άλλη μια φορά ότι θα σταθεί 
δίπλα στην ομάδα μας υλικά και ηθικά.

Με τον τίτλο αυτόν μόλις κυκλοφόρησε από τις Ηπειρω-
τικές Εκδόσεις «Πέτρα» ο τόμος για τον Ηπειρώτη (εκ 
Συρράκου) ποιητή και πεζογράφο. 
Το έτος 2018 έχει χαρακτηριστεί έτος Κρυστάλλη, 150 
χρόνια από τη γέννησή του (1868), και προς τιμήν του 
διοργανώνονται εκδηλώσεις στη γενέτειρά του και σε 

άλλους τόπους στους οποίους άφησε τα χνάρια του ο 
ποιητής.
Το βιβλίο, 248 σελίδων, διατίθεται από τις Ηπειρωτι-
κές Εκδόσεις «Πέτρα» (Οικονόμου 32, Αθήνα, τηλ. 
2108233830, 6947697420) και σε επιλεγμένα βιβλιο-
πωλεία και τιμάται 10 ευρώ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ - Η ΈΠΊΣΤΡΌΦΗ

ΓΡΑΦΊΚΈΣ ΤΈΧΝΈΣ - ΈΚΤΥΠΩΣΈΊΣ - ΔΊΑΦΗΜΊΣΗ
Περιφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα
Τηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.gr

www.entiposis.gr

MEDICAL FOR LIFE AND HEALTH
Iωάννης Φιλίππου  

Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00
Τηλ.: 2681-082274,  

6972423430, 6907193010 
email: fillippoumedical@gmail.com
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Κοινωνικά
(Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 
• ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 85
• ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΤΩΝ 91
• ΣΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΑ-

ΜΠΡΟΣ ΚΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΕΤΩΝ 75
• ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΕΤΩΝ 90

• ΣΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 72

• ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΕΤΩΝ 88

• ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΘΩΜΑΣ ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 72

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• ΣΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ  
ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΣ

• ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΟΥΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ  
ΑΥΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΤΗΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Ο ΓΟΥΛΑΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ Η ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΛΙΑΝΑ ΒΑΠΤΙ-
ΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΑΜΟΙ
• ΣΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΤΑΓΚΑ-
ΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Φερεκύδου 2 
Αθήνα

Διόδια Πέτα-Άρτας, ΤΚ. 47100, Άρτα 
(στον κόμβο Άρτας-Τρικάλων)

Τηλ.: 26810 83900, 83970 
Fax: 26810 83950, Κιν.: 6972 677900 

Email: alexis.fita@yahoo.gr

ΕΠΊΤΥΧΌΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018

στο μνημείο του Πέτα

Συνδρομές

Χορηγία Ημερολογίου 
2018

Κολιός Νίκος - Ιmtracom foods 200€

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά του 
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά των Πετανιτών που 
πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2018. 
Ενημερώνουμε ότι καταγράφονται τα στοιχεία 
όσων μας το δήλωσαν. Ειδικά φέτος ήταν πολύ 
δύσκολο να βρούμε στοιχεία λόγω αλλαγής του 
συστήματος ανακοίνωσης. 
Ευχαριστούμε, για άλλη μια χρονιά, τη Μαρίτσα 
Γούλα για τη βοήθεια. 
Όλα τα παιδιά θα βραβευτούν στη βραδιά Απόδη-
μου Πετανίτη το Σάββατο 19 Ιανουαρίου.
1. Φιλίππου Ευδοξία του Ιωάννη Οικονομικής 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Αθή-
να

2. Ψαρογιάννη Βιργινία του Γεωργίου Παιδαγω-
γικό Δημοτικής Εκπαίδευσης – Αθήνα

3. Ροβίνας Χριστόφορος του Ιωάννη Ιατρική – 
Ιωάννινα

4. Κακαριάρη Ειρήνη του Ευσταθίου Αισθητικής 
και Κοσμητολογίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκη

5. Φιλίππου Χριστίνα του Παναγιώτη Νοσηλευ-
τική Ιωαννίνων

6. Γούλα Ευτυχία του Γεωργίου Κοινωνικής Διοί-
κησης και Πολ. Επιστήμης, Δ.Π. Θράκη

7. Ζαχάρου Κωνσταντίνα του Νικολάου Κοινω-
νικής Διοίκησης και Πολ. Επιστήμης, Δ.Π. 
Θράκη

8. Καράμπελας Γεώργιος του Κωνσταντίνου 
Πληροφορική – Αθήνα

9. Μπίζας Λάμπρος του Πέτρου Τεχνολόγων Γε-
ωπόνων – ΤΕΙ Άρτας

10. Ζαχάρος Δημήτριος του Αλεξάνδρου Ηλε-
κτρολόγων Μηχανολόγων, ΤΕΙ Κοζάνης

11. Μπουκουβάλα Άννα του Χρήστου Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας – Μυτιλήνη

12. Σιόγκα Κλεοπάτρα του Χρήστου Διοίκηση 
Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Σέρρες

13. Μπούνα Χριστίνα του Νικολάου Τμήμα πλη-
ροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λα-
μία

14. Κατσάνου Ρένια Μηχανικών Χωροτ. Πολεο-
δομίας και περιφ. Ανάπτυξης, Βόλος

15. Πεσλή Χρυσάνθη του Φώτη Κοινωνιολογία – 
Χανιά

16. Βλάχος Χρήστος του Γεωργίου ΤΕΦΑΑ – Τρί-
καλα

17. Γεωργίου Λέανδρος του Χάρη (γιος Δήμητρας 
Αντωνίου) Ναυτικών Δοκίμων ΜΗΧ.

18. Ρίζου Ελένη του Νικολάου (Περικλή) Γυμνα-
στική Ακαδημία – Τρίκαλα

19. Μπίζας Ιάσων του Φώτη Μηχανικών Σχεδία-
σης Προϊόντων – Συστημάτων, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου

20. Κακαριάρη Αντωνία του Αριστείδη Οικονομι-
κής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιά

21. Μπίζας Θωμάς του Γεωργίου Οδοντιατρική 
Αθηνών

22. Λαδένης Ορέστης (γιός της Αγλαΐας Ελευθε-
ρίου Τζόκα), 5ος στη Σχολή Καλών Τεχνών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1. Γκαβαγιας Ευάγγελος 50€
2. Βαγενας Σπύρος 20€
3. Ζερβα Ελευθερία 30€
4. Παπασπυρος Ηλίας 20€
5. Μπουση Κατινα 20€
6. Ματατσης Κώστας 50€
7. Μπιζας Φώτης του Γρηγορίου 50€
8. Μπαρτσας Σπύρος 50€
9. Πανου Ζωη 20€
10. Σερβετά Ιουλια 10€ 
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα
Φωτογραφίες από το Μάη Θανάση

Έκκληση προς τους χωριανούς μας: Η Αδελφότητα ζητάει φωτογραφίες από το Μάη Θανάση.  
Οι φωτογραφίες να στέλνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της εφημερίδας.

2-05-1938

2-05-1954

1952

μέσα δεκαετίας 1970

2-05-1954


