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Ημερολόγιο Αδελφότητας 
Πέτα 2019

Αφιερωμένο στο πανηγύρι του Μάη Θανάση 
είναι το φετινό ημερολόγιο.

Πρόκειται για ένα καλαίσθητο επιτραπέζιο ημερο-
λόγιο με φωτογραφικό υλικό από το πανηγύρι του 
Μάη Θανάση, τα χρόνια που υπήρχε το εκκλησάκι 
στην περιοχή Πουρνάρι. 
Στα οπισθόφυλλα του ημερολογίου υπάρχουν ποι-
κίλες πληροφορίες για το Πέτα. 
Προτείνουμε να το αγοράσετε για το σπίτι ή το γρα-
φείο σας. Επίσης, για να το δωρίσετε σε φίλους και 
συγγενείς.
Η τιμή του είναι 5€ και μπορείτε να το προμηθευ-
τείτε από τα μέλη του ΔΣ της Αδελφότητας ή στο 
τηλέφωνο 6937136555. Στο Πέτα διατίθεται στο βι-
βλιοπωλείο της Ελ. Ζέρβα, στο καφέ του Κ. Βάσιου 
και στο πρατήριο άρτου του Αλ. Κακαριάρη.

Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 6.30 μμ.,  
στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας

ΗΜΈΡΑ ΑΠΌΔΗΜΌΥ ΠΈΤΑΝΊΤΗ 
Η ΈΤΗΣΊΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΈΤΑΝΊΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ημερολόγιο 2019ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ  
«Ο Άγιος Γεώργιος»

Κεντρικό θέμα της συνάντησης: Τα πανηγύρια στις τοπικές κοινωνίες. Το 
πανηγύρι του Μάη Θανάση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
•  Ομιλία της Ελευθερίας Γκαρτζονίκα με τίτλο: «Τα πανηγύρια στον παραδοσιακό 

και σύγχρονο πολιτισμό»,
• Μαρτυρίες Πετανιτών για το πανηγύρι του Μάη Θανάση
• Προβολή φωτογραφιών από το πανηγύρι του Μάη Θανάση
• Βράβευση εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
• Χορευτικά και θεατρικά δρώμενα από το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτα
• Λήξη, με μπουφέ στο φουαγιέ του θεάτρου

ΈΚΛΌΓΌΑΠΌΛΌΓΊΣΤΊΚΗ ΣΥΝΈΛΈΥΣΗ
Και ΚΌΠΗ ΠΊΤΑΣ

ΚΥΡΊΑΚΗ 10 ΦΈΒΡΌΥΑΡΊΌΥ

Φίλες και φίλοι,
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 θα 
πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Αδελφότη-
τας Πέτα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (3ης Σεπτεμβρί-
ου 48Β και Μάρνης) στον 2ο Όροφο.
Τα θέματα της συνέλευσης είναι:
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Προγραμματισμός για το 2019
4. Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Παράλληλα θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και 
θα ακολουθήσει ποτό και φιλέματα.
Προσκαλούμε όλες και όλους για να συζητήσουμε, να 
σχεδιάσουμε και να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον 
της Αδελφότητας.

Σ’ ΑΥΤΌ  

ΤΌ ΦΥΛΛΌ  

ΜΠΌΡΕΊΤΕ  

ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

• Παρασκευάσματα με ελιές, 
σελ. 2

•  Η καταγωγή της Λένως 
Μπότσαρη (ιστορικό), σελ. 4

• Η αρχιτεκτονική του  
Αγ. Γεωργίου Πέτα, σελ. 6

• Τα κάστρα της Ηπείρου, σελ. 5
• Ιστορικά στοιχεία της 

Παιδόπολης Ζηρού, σελ. 7
• Ενημέρωση για την εξόρυξη 

υδρογονανθράκων στην  
περιοχή μας, σελ. 8

Και οι σταθερές στήλες: 
Τα εν Δήμω - Αθλητικά -  
Κοινωνικά - Φωτογραφήματα. 

Έκκληση για  
οικονομική ενίσχυση  

της Αδελφότητας

Οι δραστηριότητες της Αδελ-
φότητας και ειδικότερα η έκδο-
ση της εφημερίδας στηρίζονται 
αποκλειστικά στη συνδρομή 
συγχωριανών και φίλων.
Στείλτε τη συνδρομή σας 
• στο λογαριασμό που σημειώ-

νεται στη 2η σελίδα της εφη-
μερίδας

• στο Πέτα στο Βιβλιοπωλείο 
της Ελευθερίας Ζέρβα 

Από το πανηγύρι του Μάη Θανάση

Το ΔΣ της Αδελφότητας Πέτα 

σας εύχεται 
Eυτυχισμένο το 2019
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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

Στο προηγούμενο φύλλο ανα-
φερθήκαμε σε τρόπους πα-
ρασκευής και συντήρησης 
των ελιών. Εδώ θα συνεχί-
σουμε το αφιέρωμα με την 
παρασκευή προϊόντων 
από τις ελιές. Όπως και 
στο προηγούμενο φύλ-
λο, τις πληροφορίες τις 
αντλήσαμε από φυλλάδιο 
του Υπουργείου Γεωργίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πάστα ελιάς με ρίγανη
Χρησιμοποιείται σαν ορεκτικό, αλειμμένο κατά προτίμηση σε ψωμί 
ολικής άλεσης, φρυγανιά η παξιμάδι.
Υλικά. ½ κιλό ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι, 2-3 σκελίδες σκόρδο, 1 
κουταλιά ρίγανη, 2-3 κουταλιές χυμό λεμονιού, 6-7 κουταλιές ελαιό-
λαδο.
Τρόπος παρασκευής. Χτυπούμε όλα τα υλικά μαζί να γίνουν πολτός. 
Αδειάζουμε τον πολτό σε ένα δοχείο και τον τοποθετούμε στο ψυγείο. 
Τον χρησιμοποιούμε μετά από 2-3 ώρες για να αποκτήσει καλύτερο 
άρωμα και γεύση. Απλώνουμε το μίγμα σε ψωμί ή παξιμάδι. Από 
πάνω, αν θέλουμε, προσθέτουμε μια λεπτή φέτα ντομάτας.
Σημείωση: στη θέση της ρίγανης μπορούμε να βάλουμε 2 κουταλιές 
κόλιαντρο φρέσκο και 1 κουταλιά δυόσμο ξηρό.

Σάλτσα ντομάτας με ελιές για μακαρόνια βραστά
Υλικά. ½ φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 10 μανιτάρια κομμένα σε φέτες, 4 
ώριμες ντομάτες λιωμένες, 100 γραμμάρια ελιές μαύρες χωρίς κου-
κούτσια, ρίγανη, βασιλικό, αλάτι, πιπέρι, 1 φλιτζανάκι του καφέ κρασί 
(λευκό ξηρό).
Τρόπος παρασκευής. Σε ένα βαθύ τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο μαζί 
με το κρεμμύδι να μαραθεί, προσθέτουμε το σκόρδο και τα μανιτάρια, 
ανακατεύουμε για λίγο να μισοψηθούν τα μανιτάρια και προσθέτουμε 
τα υπόλοιπα υλικά. Αφήνουμε να βράσουν και χαμηλώνουμε τη φω-
τιά, ανακατεύοντας τη σάλτσα κατά διαστήματα μέχρι να πήξει. 
Η σάλτσα αυτή σερβίρεται με όλα τα βραστά μακαρόνια. 

Έλιόπιτες (χωριάτικες)
Υλικά. 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 1 ποτήρι ελαιόλαδο, 1 φακελάκι μα-
γιά, 2 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουερ, ½ κουταλάκι του γλυκού 
αλάτι, 1 κουταλιά δυόσμο ξερό, 1 δέσμη κόλιαντρο φρέσκο όλα ψιλο-
κομμένα, 1 δέσμη κρεμμυδάκια φρέσκα όλα ψιλοκομμένα, 1 δέσμη 
σπανάκι (μόνο φύλλα) όλα ψιλοκομμένα, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 1-1 
½ ποτήρι ελιές μαύρες (κομμένες), νερό όσο χρειάζεται
Τρόπος παρασκευής. Προσθέτουμε στο αλεύρι το αλάτι, τη μαγιά, το 
μπέικιν πάουερ, το δυόσμο και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο. Προσθέ-
τουμε χλιαρό νερό και ζυμώνουμε καλά. Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, 
προσθέτουμε τα χόρτα και το ξερό κρεμμύδι και τα ανακατεύουμε μέ-
χρι να ενωθούν. Τέλος, προσθέτουμε τις ελιές. Πλάθουμε μικρές ελιό-
πιτες, τις τοποθετούμε σε ταψί και τις αφήνουμε να φουσκώσουν. Τις 
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο περίπου για 30 λεπτά.

Εσύ μην ανησυχείς

Του Γιώργου 

Παπαδημητρίου

Αυτόματου τουφεκιού  

ο κρότος βολίδας ήταν

Για κάποιον προγραμμένο 

προοριζόταν, είπαν.

Εσύ συνέχισε καθημερινά να 

πίνεις κόκα κόλα με το κιλό

Και ν’ απολαμβάνεις με 

βροντερές ερυγές το φαγητό.

Ως πρόθυμος πληροφοριοδότες 

καταφέρνεις να ισορροπείς

και αφού τα περνάς καλά, για 

τους άλλους αδιαφορείς.

Απαθής παραβλέπεις τις 

διάσπαρτες πολεμικές φωτιές

Κι ας ξεκληρίζονται και χάνονται 

χιλιάδες αθώες ψυχές.

Αυτόματου τουφεκιού ο κρότος 

βολίδας ήταν.

Για κάποιον προγραμμένο 

προοριζόταν, είπαν.

Εσύ στις βαθιές υποκλίσεις 

ασπόνδυλος μην ανησυχείς.

Χρήσιμος προς το παρόν δεν 

κινδυνεύεις να χαλαστείς.

Ποιήματα 
που γράφονται 
σήμεραΒ’ Μέρος. Παρασκευάσματα με ελιές

Καιρός της ελιάς
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Κάνναβη: Η πρώτη ουσία χρήσης στην πολυτοξικομανία
Του Μπάμπη Τσάκαλου

Η μονάδα απεξάρτησης ΔΙΑΠΛΟΥΣ της Ψυχι-
ατρικής κλινικής του Γ.Ν.Κέρκυρας δημοσίευσε 
στοιχεία και συμπεράσματα για το προφίλ των 
εξαρτημένων ατόμων που απευθύνθηκαν στο 
θεραπευτικό πλαίσιο και ζήτησαν βοήθεια (2013 
– 8/2018).
Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν έχουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον και είναι αποκαλυπτικά για το υψηλό 
ποσοστό που συγκεντρώνει η κάνναβη (93,2%) 
ως πρώτη ουσία χρήσης στην πολυτοξικομανία.
Η ανακοίνωση αναφέρει: 
Ήρθαν σε επαφή με τον Συμβουλευτικό Σταθμό 
της Μονάδας και ζήτησαν βοήθεια 250 άτομα.
Εντάχθηκαν στο θεραπευτικό πλαίσιο, 159 άτομα 
εκ των οποίων, το 25% ήταν Γυναίκες. Από αυ-
τές το 47,5% ήταν πολυτοξικομανείς, το 35% ήταν 
εξαρτημένες από το αλκοόλ, και το 17,5% ήταν 
εξαρτημένες από την κάνναβη.
Έμμεσα εξυπηρετήθηκαν (Γονείς – φίλοι – συγγε-
νείς – αδέλφια – σύντροφοι), 243 άτομα.
Συνολικά διεξήχθησαν 2004 συνεδρίες.
Μικρότερη ηλικία χρήσης είναι τα 9 έτη και η ουσία 
χρήσης είναι τα εισπνεόμενα (διαλύτες, βενζίνη 
κλπ). Αμέσως επόμενη ηλικία είναι τα 12 έτη (δι-
αλύτες).
Το 37% των ατόμων που ζήτησαν βοήθεια ήταν 
άνεργοι.
Από τα 159 άτομα που ξεκίνησαν την θεραπεία 
απεξάρτησης το 46,5% ήταν πολυτοξικομανείς, το 
26,4% αλκοολικοί, το 14,4% είχαν εξάρτηση από 
την κάνναβη και ζήτησαν βοήθεια για να απεξαρ-
τηθούν, το 6,2% παρουσίαζαν εξάρτηση από το 
διαδίκτυο και το 5,6% εξάρτηση από τα τυχερά 
παιχνίδια.

Η πρώτη ουσία χρήσης στην πολυτοξικομανία 
ήταν η κάνναβη σε ποσοστό 93,2%
Από αυτούς που ζήτησαν βοήθεια για να απεξαρ-
τηθούν από την κάνναβη (ποσοστό 14,45%), το 
ποσοστό εκδήλωσης ψυχιατρικών νοσημάτων 
ανέρχεται σε 43%.
Το 22,6%, παρουσίαζαν συνύπαρξη ψυχιατρικών 
διαταραχών και εξάρτησης (ΣΨΔΕ). Από αυτούς 
το 2,5%, ήταν εξαρτημένοι από το αλκοόλ, το 6,2% 
από την κάνναβη και το 13,2% ήταν πολυτοξικο-
μανείς.

Από το 13,2% των ΣΨΔΕ, είχαν όλοι ως πρώτη 
ουσία χρήσης την κάνναβη.
Συμπερασματικά, οφείλουμε να επισημάνουμε
α)  την υψηλή συνάφεια μεταξύ χρήσης κάνναβης 

και εκδήλωσης ψυχιατρικών διαταραχών
β)  το υψηλό ποσοστό αλκοολισμού στις γυναίκες
γ)  το υψηλό ποσοστό ανεργίας
δ)  το υψηλό ποσοστό της πρώτης ουσίας χρήσης 

που είναι η κάνναβη

ε)  το υψηλό ποσοστό των ατόμων που ζήτησαν 
θεραπεία απεξάρτησης από την κάνναβη

ζ)  η πρώτη επαφή με τα ναρκωτικά γίνεται από 
παιδιά 13 – 15 ετών. Τα στοιχεία και τα συμπε-
ράσματα υπογράφουν οι Ζαννής Χαβιάρας, 
Διευθυντής Ψυχιατρικής κλινικής και ο Ηλίας 
Μιχαλαρέας, Δρ.Ψυχολογίας.

Η παραπάνω δομή, επιτελεί σημαντικό έργο και 
η πολιτεία θα έπρεπε να ενισχύσει αυτές τις προ-
σπάθειες. Δυστυχώς βρίσκεται απέναντί της. Δεν 
προχωρά στην αναγνώριση και αναβάθμισή της, 
με την υπογραφή από την κυβέρνηση υπουργικής 
απόφασης για την παροχή επίσημης πιστοποίη-
σης και ένταξής της, στο δίκτυο παροχών υπη-
ρεσιών απεξάρτησης της χώρας. Σε αντίθεση με 
τις πραγματικές ανάγκες μεθοδεύεται η σταδιακή 
διάλυση των δομών απεξάρτησης, ενώ συνεχίζε-
ται η ενίσχυση των μονάδων χορήγησης υποκα-
τάστατων, που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει αλλά 
συντηρεί το πρόβλημα της εξάρτισης.
Βαρύ είναι το τίμημα που πληρώνει το χωριό μας 
με απώλεια ανθρώπινων ζωών κυρίως νέων από 
τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Μπροστά σ’ αυτή τη μάστιγα της τοξικοεξάρτισης 
δεν μπορεί να μένουμε απαθείς. Να ενώσουμε 
και εμείς τη δική μας φωνή μαζί με εκείνες του 
αντιναρκωτικού κινήματος και να ζητήσουμε τη 
δημιουργία δομών στεγνών προγραμμάτων με 
δωρεάν υπηρεσίες χρηματοδοτούμενες από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και ενταγμένες στο Δη-
μόσιο Σύστημα Υγείας.
Η λύση στα αδιέξοδα δεν είναι η φυγή. Σκέψου 
- Ονειρέψου - Πάλεψε. 
Όχι σε όλα τα ναρκωτικά.

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 

4η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά η Φι-
λανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε το Συμβούλιο Επιτρόπων 
του Αγίου Γεωργίου Πέτα.
Διοργανώθηκε λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Ο κόσμος του 
Πέτα ενίσχυσε αυτή την πρωτοβουλία αγοράζοντας λαχνούς. Έτσι 
στης 26 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο χώρο του Δη-
μοτικού Σχολείου, η οποία συγκέντρωσε πλήθος κόσμου. Η εκδήλω-
ση έγινε με τη συνεργασία του Μ.Π.Σ Πέτα και του Συλλόγου Γονέων 
του Δημοτικού.
Η χριστουγεννιάτικη αυτή γιορτή, η οποία έχει γίνει θεσμός, ήταν αφι-
ερωμένη σε άπορα παιδιά συμπολίτες μας. Μοιράστηκαν συνολικά 
τρόφιμα σε 23 οικογένειες.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον ιερέα μας πάτερ Νικόλαο και στους 
επιτρόπους για αυτή την προσπάθεια.
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας ενίσχυσε τη λαχειοφόρο με αγορά λαχνών. Μαζική η συμμετοχή στο Δημοτικό Σχολείο στη φιλανθρωπική εκδήλωση
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Η  Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η  Τ Η Σ  Λ Ε Ν Ω Σ  Μ Π Ο Τ Σ Α Ρ Η
Γράφει ο Αυγερινός Ανδρέου

Στην καταστροφή του Σέλτσου (Απρίλιος 1804) 
βρήκαν τον ένδοξο θάνατο περισσότεροι από 
1000 Σουλιώτες  και ανάμεσά τους η θρυλική 
καπετάνισσα Λένω Μπότσαρη, που πολέμησε 
μέχρι την τελευταία στιγμή γενναία βρίζοντας 
τους Τούρκους. Την ατρόμητη αυτή Σουλιώτισ-
σα αγάπησε και λάτρεψε ο λαός, ίσως όσο κα-
μιά άλλη αγωνίστρια του Γένους1. Όπως ήταν 
επόμενο συνδέθηκε αμέσως το τραγούδι της, 
που από την πρώτη δεκαετία του 18ου αιώνα 
τραγουδιόταν με συγκίνηση παντού, επιχωρίαζε 
όμως  κυρίως  στην Ήπειρο και τη Ρούμελη. Το 
πρωτότυπο τραγούδι, όπως και οι περισσότερες 
παραλλαγές του, απέδιδαν με ακρίβεια την κα-
ταγωγή της Λένως, ότι ήταν δηλαδή αδελφή του 
Γιάννη και του Μάρκου Μπότσαρη, δηλαδή κόρη 
του αρχηγού των Σουλιωτών Κίτσου Μπότσαρη:
«....Τι λέτε μωρ’ παλιότουρκοι και σεις παλιοζα-
γάρια,
εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδελφή του Γιάν-
νη...» 
ή «.... εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδελφή του 
Μάρκου....».

Το τραγούδι αυτό δημοσίευσε πρώτος ο Γ. Χρ. 
Χασιώτης2 στα 1866, αποδίδοντας ορθά την κα-
ταγωγή της:
«... Τούρκοι μου, μη παιδεύεστε, μη χάνετε τον  
κόπο,
εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδελφή του Μάρ-
κου....» 

Οι μέχρι τότε συλλογές τραγουδιών (Φωριέλ, 
1824,  αν και στην εισαγωγή του κάνει εκτενή  
αναφορά στην καταστροφή του Σέλτσου, Αντω-
νίου Μανούσου, 1850, Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, 
1852, Πάσσωβ, 1860, κ.ά.) δεν είχαν συμπερι-
λάβει το τραγούδι της Λένως. 
Στα 1880 δημοσιεύτηκε η συλλογή τραγουδιών 
του Π. Αραβαντινού, στην οποία περιλαμβάνε-
ται το τραγούδι της Λένως, σε παραλλαγή, στην 
οποία αναφέρεται αυτή ως αδελφή του Νότη 
(Μπότσαρη)3.
«.... Σαν κείνη τη Σουλιώτισσα την αδελφή του 
Νότη.... 
και μοναχή της έτρεχε να πάει να βρει το Νότη....»

Κυκλοφορούσαν ακόμη παραλλαγές του τρα-

1.  Μέχρι τα τελευταία χρόνια  ποιμένες της περιοχής 
ισχυρίζονταν ότι άκουγαν στο ποτάμι τη φωνή της 
να χουγιάζει τους Τούρκους.

2.  Βλ. Συλλογή των κατά την Ήπειρον Δημοτικών 
Ασμάτων υπό Γ. Χρ. Χασιώτου, Αθήναι 1866, 
σελ. 102.

3.  Βλ. Π. Αραβαντινού: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ-
ΔΙΑ»,Αθήναι 1880, σελ. 52, αρ. τρ. 60.

γουδιού που έφεραν τη Λένω, κόρη και όχι αδελ-
φή του Νότη. Υπήρχε, λοιπόν, σύγχυση και αβε-
βαιότητα για την καταγωγή της Λένως και άνοιξε 
την εποχή εκείνη διάλογος γόνιμος μεταξύ ιστο-
ρικών και λογοτεχνών για το θέμα αυτό. Βέβαια, 
υπήρχε και η άποψη του Χριστ. Περραιβού που 
υποστήριζε ότι η Λένω ήταν κόρη του Κίτσου και 
αδελφή του Γιάννη και του Μάρκου Μπότσαρη4 
και ο Περραιβός ήταν αξιόπιστος και βαθύς γνώ-
στης της ιστορίας των Σουλιωτών, με τους οποί-
ους έζησε χρόνια.
Το εριζόμενο αυτό θέμα έλυσε οριστικά ο Νικό-
λαος Γ. Πολίτης μετά από επισταμένη μελέτη και 
κατέληξε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η Λένω 
ήταν κόρη του Κίτσου Μπότσαρη  από τον πρώ-
το γάμο του  και αδελφή του Γιάννη Κι του Μάρ-
κου, ήταν δε μόλις 15 χρόνων, όταν σκοτώθηκε 
στο Σέλτσο. Ήταν αυτή που μάθαινε τον μόλις 13 
ετών Μάρκο τη χρήση των όπλων. Παραθέτει ο 
Πολίτης και το τραγούδι της Λένως που αποκα-
θιστά τα πράγματα5. Την άποψη  αυτή στηρίζει 
και  αποδέχεται και ο Γιάννης Αποστολάκης6, ο 
πιο σοβαρός μελετητής του δημοτικού τραγου-
διού και ιδίως του κλέφτικου. Μετά την δημοσίευ-
ση του Νικολάου Πολίτη κανένας μέχρι σήμερα 
δεν αμφισβήτησε την άποψη αυτή. Ενδεικτικά 
πρέπει να αναρφούν οι δημοσιεύσεις: Του Δημη-
τρίου Πετροπούλου7, της Ειρήνης Σπανδωνίδη8, 
Αλιμπέρτη9, Ιωάννη Λαμπρίδη10,  του Μιχαήλ Πε-
ράνθη11, Λαογρ. Η΄σελ. 41,1, Ηπειρωτικά Χρον. 
Β΄, σελ. 203, VII.  Η Ακαδημία Αθηνών επίσης 
αναδημοσιεύει το τραγούδι της Λένως Μπότσα-
ρη από τον «Παρνασσό», Τόμ. 12 (1888), σελ. 
380 και όλο το εισαγωγικό σημείωμα του Νικολά-
ου Πολίτη12. Τέλος, από τους νεώτερους οι σύμ-
φωνες γνώμες πολλών, μεταξύ των οποίων του 

4.  Βλ. Χριστ. Περραιβού: «Ιστορία του Σουλίου και 
της Πάργας», Αθήναι 1857, γ΄ έκδοση.

5.  Βλ. Νικολάου Γ. Πολίτη: «Εκλογή από τα τραγού-
δια του Ελληνικού λαού»,αρ. 7, με εισαγωγικό 
σημείωμα, Αθήναι 1914.

6.  Βλ. Γιάννη Αποστολάκη: « το κλέφτικο τραγούδι», 
Αθήναι 1950, σελ. 158.

7.  Βλ. Δημητρίου Πετροπούλου: «Ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια, τόμος Α΄, Αθήναι 1958, σελ. 192, αρ. 
τρ. 24, με εισαγωγικό σημείωμα.

8.  Βλ. Ειρήνης Σπανδωνίδη: «Τα τραγούδια της 
Αγόριανης (Παρνασσού), Αθήνα 1939, σελ. 16, 
αρ. τρ. 26, σελ. 258, 259.

9.  Βλ. Αλιμπέρτη: « Ηρωίδες», σελ. 125 και σελ. 
130.

10.  Βλ. Ιωάννη Λαμπρίδη: «Ηπειρωτικά μελετήματα», 
1877-1890, σελ. 59.

11.  Βλ. Μιχαήλ Περάνθη: «Σουλιώτες», εκδόσεις 
«ΕΣΤΙΑ», Αθήνα 1969.

12.  Βλ. Ακαδημίας Αθηνών: «Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια», Εκλογή, Τόμος Α΄, Αθήναι, 1962, σελ. 
151-152.

Ευαγγέλου Θ. Στάθη13, η δική μας14 και αυτή του 
Σοφοκλή Γ.Δημητρακοπούλου15.

Της Λένως του Μπότσαρη

Η Λένω, η κόρη του Κίτσου Μπότσαρη, δεκαπέ-
ντε μόλις ετών, αποκλεισμένη από τους στρατι-
ώτες του Αλή πασά σ’ ένα μοναστήρι των Αγρά-
φων, πολεμά γενναία εναντίον των τούρκων μαζί 
με τους συμπατριώτες της τους Σουλιώτες. Περι-
κυκλώνεται όμως από τους τούρκους και, για να 
μην πέσει στα χέρια τους, ρίχνεται στο ποτάμι 
και πνίγεται.
Η δημοτική μούσα ύμνησε τη γενναιότητα της 
Λένως. 
Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι 
όλες την Άρτα πέρασαν, στα Γιάννινα τις πάνε, 
σκλαβώθηκαν οι αρφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες. 
Κι η Λένω δεν επέρασε, δεν την επήραν σκλάβα. 
Μόν’ πήρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, 
σέρνει τουφέκι σισανέ κι εγγλέζικα κουμπούρια, 
έχει και στη μεσούλα της σπαθί μαλαματένιο. 
Πέντε Τούρκοι την κυνηγούν, πέντε τζοχανταραίοι (*)
«Τούρκοι, για μην παιδεύεστε, μην έρχεστε σιμά μου, 
σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις μπαλάσκες. 
- Κόρη, για ρίξε τ’ άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου. 
- Τι λέτε, μωρ’ παλιότουρκοι και σεις παλιοζαγάρια; 
Εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη, 
και ζωντανή δεν πιάνουμαι εις των Τουρκών τα χέρια.

(*) Τζοχανταραίοι: επίλεκτοι σωματοφύλακες

13.  Βλ. Ευαγγέλου Θ. Στάθη: «Ελληνικά δημοτικά 
τραγούδια, Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα 2004, 
σελ. 407 έως 413.

14.  Βλ. Αυγερινού Θ. Ανδρέου: « Ερμηνευτική 
προσέγγιση στο Κλέφτικο Τραγούδι της Λένως 
Μπότσαρη, Αθήνα 2004.

15.  Βλ. Σοφοκλή Γ. Δημητρακοπούλου: Ιστορία και 
δημοτικό τραγούδι εκδόσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Αθήνα 
1998, σελ.137.

Πλατεία Πέτα Άρτας
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Το κάστρο της Άρτας (*)
Τα Κάστρο της Άρτας αποτελεί έναν αδιάψευστο μάρτυρα της 
ιστορικής ταυτότητας της πόλης, που κατοικήθηκε και ήκμασε 
από τους αρχαίους μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους. Η με-
γάλη έκταση που καταλαμβάνει, αλλά και η αρχιτεκτονική μορφή 
που φέρει, υποδεικνύουν το κύρος της πρωτεύουσας του Δεσπο-
τάτου της Ηπείρου και το στρατηγικό ρόλο της στην πολεμική 
ιστορία της ευρύτερης περιοχής.
Η ίδρυση του Κάστρου στη βορειοανατολική πλευρά της Άρτας 
δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς η βόρεια και ανατολική πλευρά του 
ήταν φυσικά οχυρές από τον ποταμό Άραχθο. Η ακριβής χρο-
νολόγησή του Κάστρου δεν είναι εφικτή, καθώς το μνημείο έχει 
υποστεί πολλές επεμβάσεις στο πέρασμα του χρόνου. Πιθανολο-
γείται ότι οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεσο-
βυζαντινής περιόδου και ανακαινίστηκε στους υστεροβυζαντινούς 
χρόνους από τον Μιχαήλ Β
Από τους πύργους του Κάστρου αξιοσημείωτος είναι ο ισχυρός 
πολυγωνικός πύργος που βρίσκεται στη νοτιοδυτική γωνία των 
τειχών, ο οποίος πλαισιώνεται από δύο μικρότερους τριγωνικούς 
και χρονολογείται στην ύστερη Τουρκοκρατία.
Η κύρια πύλη βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Κάστρου και προ-
στατεύεται στα αριστερά της από έναν τετράγωνο πύργο, ενώ 
μία δεύτερη μικρή πύλη βρίσκεται στη βόρεια πλευρά των τειχών.
Εντός της ακρόπολης, υπάρχουν δύο κτίρια της εποχής της Τουρ-
κοκρατίας, στο ένα εξ αυτών βρίσκεται εντοιχισμένη μαρμάρινη 
πλάκα με παράσταση λέοντα. Επίσης, σε πηγάδι που υπάρχει 
στο εσωτερικό της ακρόπολης διακρίνεται στο στόμιό του οικό-
σημο, που πιθανώς αποδίδεται στους Ορσίνι. Σήμερα, στο Ουτς 
Καλέ βρίσκεται υπαίθριο θέατρο, όπου φιλοξενούνται ποικίλου 
χαρακτήρα εκδηλώσεις.

Οι κούλιες στο Κομπότι (**)
Οι κούλιες ήταν τούρκικα φυλάκια κτισμένα κατά μήκος των ελλη-
νοτουρκικών συνόρων, όπως αυτά είχαν καθορισθεί με τη συνθή-
κη της Ανεξαρτησίας του 1832. Δύο από αυτές, στις θέσεις Πλατύ 
και Γενιτσάρισσες, σώζονται σε καλή κατάσταση. Στα τουρκικά 
«κούλια», από την λέξη kulla, με τη σειρά της προερχόμενη από 
την περσική αλλά και αραβική qulla, σημαίνει κορυφή, ή πύργος 
και αποδίδεται στα ελληνικά είτε ως κούλια ή κουλές στην Κρήτη.
Η διάνοιξη της Ιόνιας Οδού, στο ύψος του Κομποτίου, έδωσε τη 
δυνατότητα να βλέπουμε μια από τις κούλιες. 

Η κούλια της Κορωνησίας
Στον λοφίσκο της Κορωνησίας βρίσκεται η κούλια. Το οχυρό θε-
ωρείται ένα από τα οχυρά της εποχής του Αλή Πασά. Κτίστηκε το 
έτος 1807 με σχέδια του συνταγματάρχη του γαλλικού στρατού 
Guillaume de Vaudoncourt και με την επίβλεψη του Ιταλού Μη-
χανικού Monteleone. Είναι οι ίδιοι αρχιτέκτονες που έκτισαν το 
Φρούριο του Παντοκράτορα Πρέβεζας, τον Προμαχώνα στα Πευ-
κάκια Πρέβεζας, και το Φρούριο της Ανθούσας Πάργας.
Σύμφωνα με μια άλλη υπόθεση, το οχυρό κατασκευάστηκε πολύ 
αργότερα, ίσως περί το 1860, σε μια εποχή που οι Τούρκοι έκα-
ναν μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις αμυντικές τους οχυρώσεις 
στη βόρεια πλευρά του Αμβρακικού (που την εποχή εκείνη ήταν 
στη μεθόριο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.
Σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και φιλοξενεί διάφορες εκθέσεις και 
δανειστική βιβλιοθήκη.

(*) Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων Άρτας (http://efaart.gr/portfolio/kastro-artas/ )
(**) Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σκουφά

Το κάστρο και οι κούλιες της Άρτας (*)
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Αρχιτεκτονική περιγραφή του ναού
Ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης θολωτής βασιλικής χωρίς 
τρούλο που στεγάζεται εσωτερικά με φουρνικά και εξωτερικά με 
δίρριχτη στέγη. 
Πιο συγκεκριμένα εσωτερική κιονοστοιχία χωρίζει τον ναό σε τρία 
κλίτη, τα οποία στεγάζονται με φουρνικούς θόλους διαταγμένους 
κατά μήκος του ναού. Οι θόλοι στηρίζονται σε τόξα που καταλή-
γουν στους κίονες. 
Στην ανατολική πλευρά τοποθετείται η ημικυλινδρική κόγχη του 
Ιερού Βήματος, η οποία εξέχει στην εξωτερική πλευρά του υπό-
λοιπου κτίσματος. Εξωτερικά ο ναός στεγάζεται με δίρριχτη κατά 
μήκος στέγη που καλύπτεται με λίθινες πλάκες. Η δυτική και τμή-
μα της βόρειας και νότιας πλευράς του ναού φέρει εξωτερική στοά 
με κιονοστοιχία και γωνιακούς πεσσούς. Κάθε τμήμα της στοάς 
φέρει, κατά τον ίδιο τρόπο με τον ναό, μονόριχτη ξύλινη στέγη κα-
λυμμένη με πλάκες. Το επίπεδο των στεγών της στοάς βρίσκεται 
περίπου στο μέσο του ύψους του ναού, ο οποίος ξεχωρίζει στο 
κέντρο.
Στη δυτική πλευρά λίθινη κλίμακα οδηγεί στην διευρυμένη τοξωτή 
είσοδο της στοάς που απολήγει στο άνω τμήμα σε αετωματικό 
τρίγωνο. Εκτός της λίθινης κλίμακας στη δυτική πλευρά του ναού, 
ένας διάδρομος με κλίση οδηγεί από το επίπεδο του προαύλειου 
χώρου στη νότια πλευρά της στοάς, διευκολύνοντας την πρόσβα-
ση και για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η κύρια είσοδος στον 
ναό βρίσκεται στη δυτική πλευρά μέσω ξύλινης θύρας. Δύο άλλες 
θύρες υπάρχουν στα δυτικά τμήματα του βόρειου και νότιου τοί-
χου. 
Ο φωτισμός του εσωτερικού του ναού επιτυγχάνεται από παρά-
θυρα που τοποθετούνται περιμετρικά του ναού σε επίπεδο πάνω 
από τις στέγες της εξωτερικής στοάς. Στο κέντρο της κόγχης του 
ιερού μικρή τοξωτή φωτιστική θυρίδα συμβάλει στον φωτισμό του 
ιερού.
Ο ναός είναι κατασκευασμένος με λιθοδομή αρκετά επιμελημένη, 

με ορθογώνιους λίθους που διατάσσονται σε οριζόντιες σειρές. 
Στο άνω τμήμα των λιθοδομών προεξέχει γείσο με οδοντωτή ται-
νία που περιτρέχει τον ναό. Εσωτερικά, ο κυρίως ναός διαιρείται 
από το ιερό με ξυλόγλυπτο τέμπλο και φέρει τοιχογραφίες κατά 
μήκος της βόρειας και της νότιας πλευράς και στην ανατολική κόγ-
χη του ιερού.

Κατάσταση διατήρησης του ναού
Ο ναός διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση και δεν διακρίνο-
νται προβλήματα στις λιθοδομές και τη στέγη. Εργασίες αρμολο-
γημάτων στους τοίχους και αποκατάσταση της στέγης πραγματο-
ποιήθηκαν γύρω στο 1990. Το γεγονός αυτό έχει συμβάλλει στην 
καλή κατάσταση διατήρησης του μνημείου, αλλά και της εσωτε-
ρικής διακόσμησης (τοιχογραφίες), όπου οι μετρήσεις υγρασίας, 
που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης, ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Πιθανότατα στη φάση 
αυτή των εργασιών έγινε και επέμβαση στο εσωτερικό του ναού, 
όπου, εκτός των ορατών σήμερα τοιχογραφιών, οι υπόλοιπες 
επιφάνειες επιχρίστηκαν με νέο σοβά και χρωματίστηκαν. Αυτό 
διαπιστώθηκε και κατά τη διάρκεια της μελέτης, καθώς πραγματο-
ποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές σε διάφορα σημεία των επιχρισμέ-
νων επιφανειών, όπου δεν βρέθηκε πουθενά ίχνος διακόσμησης.

(*) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ «ΔΙΗΝΕ-
ΚΕΣ» ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε. 

Αρχιτεκτονική περιγραφή του Αγίου Γεωργίου (Β’ Μέρος)
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας αναφερθήκαμε στα 
έργα συντήρησης των τοιχογραφιών του Αγίου Γεωργίου.
Στο τεύχος αυτό θα αναφερθούμε σε τεχνικά χαρακτηριστικά 

κατασκευής του ναού. Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από μελέτη 
του γραφείου που ανέλαβε τη συντήρηση και αποκατάσταση 
των τοιχογραφιών του ναού (*). 
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Η περιοχή του Ζηρού με τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις 
και τη λίμνη, βρίσκεται 

στα 2 χλμ από τη Φιλιππιάδα, 
στον επαρχιακό δρόμο Φιλιππι-
άδας – Ιωαννίνων.
Πρόκειται για τοπίο ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, που παραπέ-
μπει σε Ελβετικό τοπίο. 
Στις κτηριακές εγκαταστάσεις 
του Ζηρού λειτούργησε μια από 
τις «Παιδοπόλεις» και φιλοξένη-
σε πολλές εκατοντάδες φτωχά ή 
ορφανά παιδιά, που ανήκαν στα 
«παράπλευρα» θύματα του εμφυ-
λίου.
Οι παιδοπόλεις τελούσαν υπό την «Υψηλήν Προστασία 
της Αυτού Μεγαλειότητος Βασσιλίσσης» Φρειδερίκης. 
Σύμφωνα με την ιστορικό Τασούλα Βερβενιώτη («Ανα-
παραστάσεις της Ιστορίας. Η δεκαετία του 1940 μέσα 
από τα αρχεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού», Εκ-
δόσεις Μέλισσα) η Φρειδερίκη, που ήταν γερμανικής 
καταγωγής, μέσω της λειτουργίας των Παιδοπόλεων 
επιχειρούσε να αυξήσει τη δημοφιλία της που δεν ήταν 
ιδιαίτερα υψηλή λόγω της φημολογούμενης σχέση της 
με τη χιτλερική νεολαία. 
Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της Παιδόπολης Ζη-
ρού ανήκαν στον ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με 
την Τ. Βερβενιώτη στις 14/01/1948, λόγω των στρατιω-
τικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Κόνιτσας, μετα-
φέρθηκαν στο Ζηρό όλα τα παιδιά της Παιδόπολης που 
λειτουργούσε στο Πωγώνι. Ο Ελβετός Λαμπέρ, εκπρό-
σωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, περιγράφει ως 
εξής την άφιξη στο Ζηρό 65 παιδιών από το Ορφανο-
τροφείο Πωγωνίου:

«Τα νεοφερμένα παιδιά ήταν 
ψειριασμένα και τα περισσότερα 
χωρίς παπούτσια. Τα ψέκασαν 
με DDT για να φύγουν οι ψείρες, 
κούρεψαν τα αγόρια και λίγα κο-
ρίτσια και τα σαπούνισαν όλα 
καλά. Σε πολλά παιδιά αυτή η δι-
αδικασία προξένησε φόβο. Μετά 
τα έντυσαν με καθαρά εσώρου-
χα, τους έδωσαν καινούργια 
ρούχα και παπούτσια. Χτένισαν 
τα κορίτσια και έγινε νέος ψεκα-
σμός με DDT και πετρέλαιο. Τα 

παιδιά μεταμορφωμένα πλέον 
πήγαν στο εστιατόριο, όπου μερι-

κά συναντήθηκαν ξανά με τα αδέλφια τους. Οι «παλιοί» 
ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν τους «καινούριους», να 
τους εξηγήσουν τι έπρεπε να κάνουν. Κάποιοι ενήλικες 
παρατήρησαν ότι ένα παιδί δεν άγγιζε το φαγητό του, 
μέχρι που κατάλαβαν ότι δεν είχε χρησιμοποιήσει πιάτο 
και δεν είχε δεχθεί ποτέ μια μερίδα όλο δική του».
Η Παιδόπολη διέθετε ένα δίκτυο κτηριακών εγκαταστά-
σεων που περιλάμβανε κοιτώνες φιλοξενίας παιδιών, 
εστιατόριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια 
εκμάθησης επαγγελμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
γήπεδο με κερκίδες κ.ά.
Τα τελευταία παιδιά έφυγαν από την Παιδόπολη το ’89. 
Το 1991, εποχή της μαζικής εισόδου μεταναστών από 
τη γειτονική Αλβανία, χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο υπο-
δοχής. 
Από το 1999 οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για να 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ζηρός: ένα ελβετικό τοπίο με μνήμες του εμφυλίου

Η λίμνη χρησιμοποιήθηκε και για την προπόνηση ομάδων κωπηλασίας

Eργαστήριο τσαγκάρηδων

Εσωτερικό της εγκαταλειμμένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Επιμέλεια: Κ. Ζαχάρος
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Με αφορμή τις πρόσφατες «ενημερωτικές» συναντήσεις που δι-
οργάνωσαν τα Ελληνικά πετρέλαια (ΕΛΠΕ) στο νομό μας, θα ήταν 
συνετό να συνεχίσουμε τη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πολ-
λούς μήνες για το καυτό θέμα των εξορύξεων υδρογονανθράκων 
στη χώρα μας και ειδικότερα στη γειτονιά μας, δηλαδή στα δάση, 
στα χωράφια, στις αυλές των σπιτιών μας.
Με το Ν.4526/2018 παραχωρήθηκε απ’ την κυβέρνηση το δικαίω-
μα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα ΕΛΠΕ Α.Ε. 
στη χερσαία περιοχή Άρτας-Πρέβεζας χωρίς καμιά απολύτως επί-
σημη ενημέρωση, χωρίς δημόσια διαβούλευση, χωρίς δηλαδή να 
μας ρωτήσουν. Τι επιδιώκουν; Επικαλούνται ένα απροσδιόριστο 
«εθνικό συμφέρον», σημαντικά οφέλη για την οικονομία, την ανά-
γκη για ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας κ.ά. Όμως, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις των ίδιων των εταιρειών, τα κοιτάσματα πετρελαίου που 
ενδεχομένως ανακαλυφθούν στην περιοχή της Ηπείρου δεν θα ξε-
περνούν το 10% των αναγκών μας σε ετήσια βάση. 

Προσανατολισμός σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει εδώ και χρόνια προσ-
διορίσει με ακρίβεια την κλιματική αλλαγή ως μια κατάσταση που 
για να καταστεί αναστρέψιμη επιβάλλεται η απεξάρτησή μας απ’ τη 
χρήση των ορυκτών καυσίμων, επενδύοντας σε ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας αφενός και αφετέρου σε εξοικονόμηση ενεργειακών 
πόρων. Αυτό σημαίνει απόρριψη του καταναλωτισμού ως πρότυ-
πο κοινωνικής συμπεριφοράς και την υιοθέτηση ενός οικολογικού 
τρόπου ζωής, με επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και αλλαγή των 
καθημερινών μας πρακτικών, όπως για παράδειγμα, τη μετακίνηση 
με μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ. Ποιός ο λόγος λοιπόν να επεν-
δύσουμε σε μια αποδεδειγμένα ρυπογόνο δραστηριότητα με εκα-
τοντάδες περιστατικά μόλυνσης σε ετήσια βάση παγκοσμίως κατά 
την άντληση, αλλά και κατά τη μεταφορά πετρελαίου; Επιπλέον, τα 
πιθανά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την άντληση πετρε-
λαίου είναι μόνο για λίγους, τους μετόχους των εταιριών. Τα ψίχου-
λα που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης για το δημόσιο 
δεν είναι ούτε κατά διάνοια ικανά να ισοσκελίσουν τις δυσμενείς 
επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον, στην γεωργία στην 
κτηνοτροφία, στον τουρισμό ή στο δευτερογενή τομέα (γαλακτο-
κομικά, νερά κ.λπ). Επίσης, μέρος των μετοχών των ΕΛΠΕ κατέχει 
το ΤΑΙΠΕΔ και τα πιθανά κέρδη προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
του δημοσίου χρέους και όχι την ενίσχυση του ασφαλιστικού συ-
στήματος, όπως παραπλανητικά διαβεβαιώνουν οι κυβερνώντες.

Οι κίνδυνοι ατυχημάτων 
Στην ενημερωτική πρόσκληση των ΕΛΠΕ μας παρουσιάστηκε μια 
ειδυλλιακή εικόνα που περιορίστηκε μόνο στο στάδιο των ερευ-
νών, αποκρύπτοντας όμως ότι το πέρασμα στην παραγωγή απαι-
τεί εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων σε τεράστιες εκτά-
σεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συνεχή μετακίνηση βαρέων 

οχημάτων και μηχανημάτων, δίκτυα 
αγωγών πολλών χιλιομέτρων και 
ίσως αργότερα κάπου εδώ κι ένα ερ-
γοστάσιο διύλισης. Ένα τοπίο «απο-
κάλυψης» που καμία σχέση δεν θα 
έχει με τη σημερινή εικόνα του κατα-
πράσινου τόπου μας. Πιστεύει κανείς 
πως δίπλα σ’ όλα αυτά οι καλλιεργη-
τές ακτινιδίων ή εσπεριδοειδών ή οι 
κτηνοτρόφοι θα συνεχίζουν αμέριμνα 
και ανεμπόδιστα τη δουλειά τους; Ή 
πως οι ελιές και το λάδι μας θα μο-
σχοπουλιούνται ως αγνά προϊόντα; 
Η εταιρία παρουσίασε τους κινδύνους ατυχημάτων ως αμελη-
τέους. Όμως γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν και οι επιπτώσεις είναι 
καταστροφικές. Για παράδειγμα, η γεώτρηση της BP στον κόλπο 
του Μεξικού ενώ θεωρούνταν υπόδειγμα ασφαλείας, με την έκρηξη 
του 2010 αποκαλύφτηκαν με τρόπο εφιαλτικό οι πιθανές συνέπειες 
των τεχνικών άντλησης, καθώς και η αλαζονική πολιτική των μεγά-
λων εταιριών.

Να σώσουμε τον τόπο μας
Ο χρόνος δεν μας περιμένει και στέλνει τις εικόνες ενός ζοφερού 
μέλλοντος. Τα υπόγεια αλλά και τα επιφανειακά νερά μας έχουν 
ήδη δεσμευτεί και παραχωρηθεί στην πετρελαϊκή εταιρία. Η χρή-
ση τους πρώτα θα ικανοποιεί τις ανάγκες άντλησης του «μαύρου 
χρυσού», μιας εξαιρετικά υδροβόρας διαδικασίας και κατόπιν τις 
ανάγκες των καλλιεργειών, των ζώων και των ανθρώπων. Τεράστι-
ες λεκάνες εναπόθεσης λυματολάσπης εκεί που κάποτε «φύτρωνε 
φλισκούνι κι άγρια μέντα κι έβγαζε η γης το πρώτο της κυκλάμινο» 
(Ν. Γκάτσος). Οσμές απ’ τις καύσεις των υπόγειων αερίων να στε-
γνώνουν τα μάτια και το στόμα. Ηχορύπανση, αλλαγή μικροκλίμα-
τος και με τα χρόνια καρκίνοι, θάνατος…
Να μην τους αφήσουμε να κατεδαφίσουν ό,τι με κόπο και αίμα μας 
παρέδωσαν οι πατεράδες μας. Να μην τους αφήσουμε να μετατρέ-
ψουν τα χωριά μας, τα περβόλια μας, τον τόπο που γεννηθήκαμε, 
μεγαλώσαμε, ερωτευτήκαμε, σε οικόπεδο. 
Να αντισταθούμε. Αντί για τα κέρδη τους επιλέγουμε τους ανθρώ-
πους μας. Να ανταποκριθούμε στο διαχρονικό προσκλητήριο του 
Ποιητή:
"Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό.
Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα.
Τούτο το χώμα δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει." (Γ. Ρίτσος)

(*) Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ν.Σκουφά. Επικεφαλής της παρά-
ταξης "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Τούτο το χώμα δεν θα μας το πάρουν
«Ενημέρωση» των Ελληνικών Πετρελαίων για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Δήμο Ν. Σκουφά

Του Χαράλαμπου (Μπάμπη) Πεσλή (*)
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Διαμαρτυρία του Δημάρχου 

Νικολάου Σκουφά  
για την αποδυνάμωση  
των Περιφερειακών 
Ίατρείων του Δήμου

Το Περιφερειακό Ιατρείο του Πέτα, καθώς 
και τα Περιφερειακά Ιατρεία Κομποτίου, 
Νεοχωρίου και Κομμένου, ανήκουν στο 
Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Άνω Καλεντίνης. Σύμ-
φωνα με απόφαση της Διοίκησης της 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας που ανήκει η 
περιοχή μας, ζητείται η μετακίνηση Γενι-
κών Ιατρών από την Άνω Καλεντίνη στο 
Κέντρο Υγείας Βουργαρελίου λόγω έλλε-
ψης ιατρικού προσωπικού. 
Ο Δήμος Ν. Σκουφά αξιολογεί την εν λόγω 
πρόθεση της κεντρικής διοίκησης ως αρ-
νητική εξέλιξη και ο Δήμαρχος Ευστάθιος 
Γιαννούλης με ανακοίνωσή του διαμαρ-
τύρεται με ανακοίνωση που εξέδωσε και 
παραθέτουμε στη συνέχεια. 
«Με έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε 
από τη Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στο Κέντρο 
Υγείας Άνω Καλεντίνης, ζητείται η μετα-
κίνηση Γενικών Ιατρών του ανωτέρω ΚΥ 
στο ΚΥ Βουργαρελίου λόγω έλλειψης ια-
τρικού προσωπικού.
Στην Άνω Καλεντίνη ανήκουν τέσσερα (4) 
Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Νικολάου 
Σκουφά (Το Περιφερειακό Ιατρείο Πέτα, 
Κομποτίου, Νεοχωρίου και Κομμένου), τα 
οποία έχουν μεγάλο πληθυσμό ευθύνης. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλοι οι Γενικοί 
Ιατροί που υπηρετούν σε αυτά να έχουν 
μεγάλο φόρτο εργασίας καθώς εξυπηρε-
τούν καθημερινά έναν μεγάλο αριθμό πο-
λιτών.

Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης

Σε περίπτωση λοιπόν που πραγματοποι-
ηθεί η μετακίνησή τους στο ΚΥ Βουργα-
ρελίου, η υποβάθμιση και η αποδυνάμω-
ση των Περιφερειακών Ιατρείων θα είναι 
αναπόφευκτη. Θεωρούμε δε, ότι οι απο-
μακρυσμένες από το Γενικό Νοσοκομείο 
Άρτας αυτές περιοχές, χρήζουν άμεσης 
προσοχής προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες των κατοίκων. Επιβάλλεται λοι-
πόν η στελέχωσή τους από μόνιμο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό και όχι από 
την αποσπασματική κάλυψή τους από Γε-
νικούς Ιατρούς γειτονικών Κέντρων Υγεί-
ας.
Επιπλέον η πλειοψηφία των Ιατρών -αν 
όχι όλοι- υπηρετούν αρκετά χρόνια στα 
συγκεκριμένα Ιατρεία και έχουν χτίσει 
μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθε-
νείς τους, με αποτέλεσμα σε περίπτωση 
απουσίας τους, το κενό να είναι πολύ δύ-
σκολο να αναπληρωθεί.
Επιπρόσθετα οι Γενικοί Ιατροί καλύπτουν 
και το τακτικό ωράριο λειτουργίας του ΚΥ 
Άνω Καλεντίνης. Οπότε μια πιθανή μετα-
κίνησή τους στο ΚΥ Βουργαρελίου θα δι-
αταράξει την εύρυθμη λειτουργία και του 
ΚΥ Άνω Καλεντίνης.
Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι δεν πρέ-
πει να γίνει καμία μετακίνηση των Γενικών 
Ιατρών που υπηρετούν στα υφιστάμενα 
Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου μας κα-
θώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργή-

σει σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα 
και δε θα αποτελέσει λύση στην προανα-
φερθείσα δυσλειτουργία του ΚΥ Βουργα-
ρελίου.»

Κινητικότητα εν όψει  
των δημοτικών εκλογών

Ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα εν όψει των 
επερχόμενων δημοτικών εκλογών που θα 
γίνουν το Μάιο. Αδιάψευστος μάρτυρας... 
η αλφατόστρωση δρόμων του χωριού! Το 
ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο νυν δήμαρ-
χος Στάθης Γιαννούλης από την πολυετή 
παραμονή του στο δημαρχιακό αξίωμα, 
έχει αυξήσει την κινητικότητα δημοτικών 
σχημάτων και επίδοξων διεκδικητών του 
δημαρχιακού θώκου. 
Ανακατατάξεις και νέες ομαδοποιήσεις 
αρχίζουν να διαμορφώνονται στην παρά-
ταξη της πλειοψηφίας και οι υποψήφιοι 
αρχίζουν να κοινοποιούν τις προθέσεις 
τους. Παρόμοια κινητικότητα παρατηρεί-
ται και στα σχήματα της αντιπολίτευσης: 
ζυμώσεις, δηλώσεις προθέσεων, προσω-
πικό πλασάρισμα, αλλά και δυστοκία σε 
κάποιες περιπτώσεις. Με λίγα λόγια, συ-
νήθεις προεκλογικές πρακτικές.
Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις 
προεκλογικές διαδικασίες και πρόθεσή 
μας είναι να προβάλλουμε από την εφη-
μερίδα μας τις προτεραιότητες και τους 
σχεδιασμούς των σχημάτων που θα συμ-
μετάσχουν στις δημοτικές εκλογές. 

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ10

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

Το παλεύουν οι Φιλέλληνες Πέτα
Με μία νίκη και έντεκα ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣ Άρτας (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σω-
ματείων Άρτας) ο ΑΟΦ Πέτα παλεύει να βελτιώσει τη θέση του.
Η βαθμολογία στην κατηγορία που συμμετέχουν οι Φιλέλληνες Πέτα, όπως διαμορφώνεται μέχρι τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμμές, είναι η επόμενη:
Βαθμολογία Α’ ΕΠΣ Άρτας 2018-19

Θέση Ομάδες Α Ν Η Ι Υπέρ Κατά +/- Βαθμοί
1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 13 13 0 0 49 7 42 39
2. ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 13 12 1 0 45 8 37 36
3. ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 13 9 4 0 29 17 12 27
4. ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ 13 9 4 0 27 13 14 27
5. ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 13 9 4 0 39 17 22 27
6. ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ 13 7 4 2 19 15 4 23
7. ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ 13 7 5 1 25 19 6 22
8. ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13 6 7 0 19 16 3 18
9. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 13 5 8 0 11 29 -18 15

10. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 13 4 8 1 15 28 -13 13
11. ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ 13 4 8 1 15 35 -20 13
12. ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 13 1 10 2 13 37 -24 5
13. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ 13 1 11 1 10 46 -36 4
14. ΑΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 13 0 13 0 7 36 -29 0

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ
Στο βάθρο των νικητών ανέβηκε συγχωριανός μας

Στο βάθρο των νικητών ανέβηκε ο Θανά-
σης Ψώφιος, γιός της Κατερίνας Αγγέλη 
(εγγονός του Βασίλη Αγγέλη) σε αγώνες 
Taekwondo. Πρόκειται για τους αγώνες 
του Πανελλήνιου Κυπέλλου «Γεώργιος 
Βόλαρης» που διοργανώνεται ετησίως 
από την Ελληνική ομοσπονδία Taekwondo 
και αφορά όλες τις κατηγορίες, ανδρών, 
γυναικών, εφήβων, νεανίδων, παίδων, κο-
ρασίδων.
Ο αγώνας διεξήχθη στο Ολυμπιακό στάδιο 
Α. Λιοσίων, 14-15 Νοέμβρη. Ο πετανίτης 

στην καταγωγή Θανάσης πήρε Χάλκινο 
μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών έως 58 
κιλά.
Ο Θανάσης σπουδάζει οικονομικά στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών και τιμάει με την 
παρουσία του τις εκδηλώσεις της Αδελφό-
τητας.
Συγχαρητήρια στο Θανάση και του ευχό-
μαστε επιτυχίες σε όλους τους τομείς της 
ζωής του!
Αριστερά στο βάθρο ο Θανάσης Ψώφιος
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ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 
• ΣΤΙΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 70

• ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥ ΕΤΩΝ 97

• ΣΤΙΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 70  

• ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΑΓΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 
92

• ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΛΙΓΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΩΝ 
86

• ΣΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΤΩΝ 35

• ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΥ ΕΤΩΝ 97

• ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΘΩΜΑΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΕΤΩΝ 79

• ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΕΤΩΝ 80

• ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ ΕΤΩΝ 65

• ΣΤΙΣ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 79

• ΣΤΙΣ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΚΑΡΑΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ ΕΤΩΝ 87

ΓΑΜΟΙ
• ΣΤΙΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 Ο ΠΑΠΠΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΚΑΙ Η ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΕΠΊΤΥΧΌΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(Δεν είχαν συμπεριληφθεί στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας)

• Λαδένης Ορέστης, γιός της Αγλαΐας Ελευθερίου Τζόκα, πέρασε 
5ος στη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Μπούση Φωτεινή του Χρίστου, πέρασε στη Σχολή Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π

• Πράττης Γεώργιος του Δημητρίου, πέρασε στο Τμήμα Βιοτεχνο-
λογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Βράβευση επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
στην Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη, 19 Ιανουαρίου, στο 
Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας
Οι επιτυχόντες που θα παραβρεθούν στην εκδήλωση θα παραλάβουν 
έπαινο και δώρα από την Αδελφότητα.
Όσοι/-ες δεν θα μπορέσουν να είναι στην εκδήλωση, μπορούν να ορί-
σουν αντιπρόσωπο για να παραλάβει τον έπαινο και τα δώρα. 
Έπαινο και δώρα θα παραλάβουν όλα τα παιδιά που δηλώθηκε το 
όνομά τους στο Δ.Σ. της Αδελφότητας.

Κοινωνικά
(Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο)

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 στο μνημείο του Πέτα

1. Σερβετα Ιουλια 10€

2. Λιαροκαπης Απόστολος 10€

3. Μπουργάνης Αλέκος 20€ 

4. Τσάκαλος Βασίλειος 20€ 

5.Σερβετας Τρυφωνας 50€ 

6. Ντουντας Κωνσταντινος 30€ 

Στη μνήμη της Κωνσταντίνας Ζαχάρου 
(σύζυγος του Μήτσου Ζαχάρου) τα παιδιά 
της Θεοδώρα Σεραφή και Νικόλαος 
Ζαχάρος προσφέρουν 50€

Συνδρομές

ΔΩΡΕΑ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
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Φωτογραφήματα
Το Πέτα με το ύφος των ημερών

(Από χιονόπτωση το 2012)


