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ΗΜΈΡΑ ΑΠΌΔΗΜΌΥ ΠΈΤΑΝΊΤΗ
Μνήμες και συγκίνηση από αναφορές  

στο πανηγύρι του Μάη Θανάση

Tα πανηγύρια στο Πέτα ήταν το κεντρικό θέμα της φετινής ημέρας 
του Απόδημου Πετανίτη που έγινε για μια ακόμη χρονιά στο φιλόξε-

νο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Καλλιθέας το Σάββατο 19 Ιανουαρίου.
Την τιμητική του είχε το πανηγύρι του Άη Θανάση ή διαφορετικά, Μάη 

Θανάση που γινόταν τη 2η μέρα του Μαΐου στο εκκλησάκι που υπήρχε 
στην περιοχή Πουρνάρι, που μετέπειτα βυθίστηκε στα νερά της λίμνης 
Πουρναρίου. 

Πετανίτες και φίλοι γέμισαν το χώρο του θεάτρου και απόλαυσαν ένα 
πλούσιο πρόγραμμα με ομιλίες, βίντεο και χορευτικά δρώμενα. 

Μνήμες από τα χρόνια του πανηγυριού ήρθαν στη μνήμη όσων έζη-
σαν το πανηγύρι και συγκίνηση κυριάρχησε στις μοναδικές μαρτυρίες 
της Κωνσταντινιάς Μπίζα (Πουρναρίσιου) και του δάσκαλου Τρύφωνα 
Σερβετά.

Στις σελίδες 6 και 7 μπορείτε να πληροφορηθείτε εκτενέστερα για την 
εκδήλωση.

Σ’ ΑΥΤΌ  

ΤΌ ΦΥΛΛΌ  

ΜΠΌΡΕΊΤΕ  

ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

• Σαράντα χρόνια  
με τα Νέα του Πέτα, 
σελ. 3

• Ένας ιεράρχης προς 
μίμηση, σελ. 3

• Το γράμμα της  
Μ. Παρασκευής, 
διήγημα του Άγγελου 
Παπασπύρου, σελ. 4

ΠΑΣΧΑ 2019 ΣΤΌ ΠΈΤΑ
Να ανταμώσουμε ξανά  

με τα χρώματα της Άνοιξης

Π λησιάζουμε στο Πάσχα και ο νους μας αρχίζει να αποδε-
σμεύεται από την μουντή καθημερινότητα. Δραπετεύει σε 

ευχάριστες σκέψεις και όσοι δεν ζούμε στο γενέθλιο τόπο αρ-
χίζουμε τους σχεδιασμούς της απόδρασης: πότε θα φύγουμε, 
πώς θα μπορέσουμε να επιμηκύνουμε το χρόνο παραμονής, 
τι καιρό θα συναντήσουμε, αλλά και λεπτομέρειες για τις υπο-
χρεώσεις των ημερών και για μια όσο το δυνατόν ευχάριστη 
διαμονή. 
Άλλου είδους «δεσμά» μας δένουν με το γενέθλιο τόπο. Είναι οι 
παιδικές μνήμες, που χαράχτηκαν βαθιά μέσα μας και τις κου-
βαλάμε όπου κι αν βρισκόμαστε. Είναι τα δρομάκια και τα μέρη 
που περπατήσαμε παιδιά και μας μιλάνε κάθε φορά που τα 
διαβαίνουμε. Είναι η θύμηση των ανθρώπων μας που έφυγαν, 
αλλά και αυτών που απόμειναν και περιμένουν να ανταμωθού-
με. Είναι μια συνεχής αναμέτρηση με το φθοροποιό χρόνο.
Συνδεδεμένο με την αναγέννηση της φύσης είναι το Πάσχα και 
η Ανάσταση. Εκρηκτική η εισβολή των χρωμάτων και αρωμά-
των της Άνοιξης, συνταιριάζουν με τη χαρμόσυνη διάθεσή μας 
μετά το λήθαργο του χειμώνα. Είναι σχεδόν αδύνατον να φα-
νταστούμε το Πάσχα ξέχωρα από το χωριό. Στο χωριό λοιπόν 
θα ανταμωθούμε, για ένα ακόμη Πάσχα. Για να χαρούμε την 
ομορφιά της φύσης και των ημερών με συγγενείς και καλούς 
φίλους.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων τις μέρες του Πάσχα: 
Πυρετώδης και η προσπάθεια της Αδελφότητας να ανταπο-
κριθεί στις καθιερωμένες εκδηλώσεις των ημερών. Το πλούσιο 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρατίθεται στη συνέχεια:
•  Μεγάλη Παρασκευή στο γήπεδο: Ποδοσφαιρικός αγώνας 

παίδων στις 3μμ. και παλαίμαχων 4μμ. 
•  Μεγάλο Σάββατο στις 10 στην Εκκλησία του χωριού: 

Σπάμε τα Μπότια. 
•  Μεγάλο Σάββατο στις 2μμ. στο Γυμνάσιο: 1ο Τουρνουά 

Μπάσκετ 3Χ3 που διοργανώνουν οι νέοι του χωριού. 

• Δραστηριότητα της 
Αδελφότητας, σελ. 6-7

• Το Πανηγύρι του Μαηθανάση  

(Μια ιδιαίτερη περίπτωση),  

του Τρύφωνα Σερβετά, σελ. 6

• Και οι σταθερές στήλες: Τα εν 

Δήμω - Αθλητικά - Κοινωνικά - 

Φωτογραφήματα, σελ. 9-12
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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

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 

Ποιήματα 
που γράφονται 
σήμερα

Π ρόκειται για ερευνητική δράση εθνικής εμβέλειας με στό-
χο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστι-

κών της ελιάς, την αναβάθμιση της παραγωγής και την αύξηση 
της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της. 

Με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του 
ΥΠΠΕΘ ξεκίνησε στην Ελλάδα η δημιουργία Δικτύου για στο-
χευμένη έρευνα στην αποκρυπρογράφηση του γενετικού υλι-
κού της ελιάς στον ελληνικό χώρο, με την χρήση της γονιδιω-
ματικής τεχνολογίας.

Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών της ελιάς, η αναβάθμιση της παραγωγής 
και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της.

Οι Δρόμοι της Ελιάς

Από την ιστοσελίδα των 
ΠΑΣΈΓΈΣ

Μέρα φωτιάς

Του Γιώργου Παπαδημητρίου
Η μέρα της λύτρωσης μ’ ανατρεπτική 
φωτιά
διάσπαρτη θ’ αρχίσει νομοτελειακά,
που θ’ αφανίσει την εδραιωμένη 
κοινωνική φοβία,
για να ξεκινήσει της αλλαγής η 
διαδικασία. 

Είναι καιρός με πετράδων θέληση και 
μαστοριά
να σμιλεύσουμε της ζωής την πέτρα 
εντατικά,
μέχρι που τα δάκτυλά μας αποσταμένα
τη δροσοβόλο στάμνα να λαχταρούν 
διψασμένα.

Παραμένοντας τα όνειρά μας ανόθευτα
θα γίνουν πόθοι περιστέρια
και χέρια που θα σφίγγουν κι άλλα 
χέρια,
που μαζί θα κτίζουν τα μπροστινά μας 
χρόνια. 
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40 χρόνια με «Τα Νέα του Πέτα»
Του Άγγελου ΠαπασπύρουΣυμπληρώθηκαν 40 χρόνια από την έκδοση του πρώτου φύλλου της ιστορικής 

πλέον εφημερίδας μας. Από το Φεβρουάριο του 1978 μέχρι σήμερα, Τα Νέα 
του Πέτα συνεχίζουν αδιάκοπα την κυκλοφορία τους. Και αυτό αποτελεί σπάνια 
επιτυχία στον τοπικό τύπο και ιδιαίτερα για το χώρο των εντύπων που εκδίδουν 
τα χωριά και οι κωμοπόλεις.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι αυτά τα 40 χρόνια η Εφημερίδα μας αποτέλε-
σε μόνιμο σημείο επαφής των χωριανών μας αλλά και χώρος επικοινωνίας των 
απανταχού Πετανιτών. Εκτιμώ όμως η προσφορά της στην τοπική κοινωνία και 
στους συγχωριανούς της διασποράς ήταν και είναι ανεκτίμητη για τους λόγους 
που συνοπτικά παραθέτω:
•  Ανάδειξε την ιστορικότητα του τόπου μας, όχι μόνο με την μεγάλη Μάχη του 

Πέτα, αλλά με τα σημαντικότερα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά γεγο-
νότα που διαμόρφωσαν την ιστορική πορεία του.

•  Πρόβαλε τις παραδοσιακές μας αξίες και την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
συνδεδεμένη με τις λαϊκές μας ρίζες.

•  Ανάδειξε τις συλλογικές προσπάθειες του χωριού και τα πρόσωπα που βοή-
θησαν τον τόπο μας.

•   Βοήθησε στην ανάδειξη μεγάλων προβλημάτων του Πέτα και συνέβαλλε στη 
λύση πολλών εξ’ αυτών.

•  Προσπάθησε να διατηρήσει μια ποιότητα στο γραπτό λόγο και νομίζω με επι-
τυχία.

•   Δεν παρασύρθηκε σε λαϊκισμούς, προσωπικές αντιπαραθέσεις και κουτσο-
μπολιά.

Όλοι σχεδόν οι πνευματικοί άνθρωποι του Πέτα έδωσαν πλούσιο ιστορικό, 
πολιτιστικό, κοινωνικό, λαογραφικό και οικονομικό υλικό με τα γραπτά τους και 
φώτισαν την ιστορική πορεία του.

Για όλα αυτά Τα Νέα του Πέτα απόκτησαν ένα κύρος στο χώρο του τοπικού 
τύπου.

Χρέος όλων και κυρίως των νέων του χωριού είναι να διατηρήσουν την Εφημε-
ρίδα αυτή με κάθε κόστος και θυσία γιατί αποτελεί την ιστορική μας κληρονομιά 
και προβάλει το σημερινό Πέτα.

Για όσους δεν παρακολουθούν από κο-
ντά τα θρησκευτικά δρώμενα παραξε-

νεύει η πάνδημη θλίψη από θρησκευόμε-
νους και μη για τον μητροπολίτη Σισανίου 
και Σιατίστης Παύλο, που έφυγε από τη 
ζωή σχετικά πρόσφατα, στις 13 Ιανουαρί-
ου.

Σταχυολογούμε λόγια ανθρώπων που τον 
γνώρισαν και τον περιγράφουν:
•  «Είχε την εικόνα ενός απλοϊκού παπά με 

μαύρα ράσα. Ήρθε από τη Σιάτιστα μόνος 
χωρίς οδηγό. Αυτός ήταν ο Παύλος. Απλός, 
και ταπεινός. Το μεγάλο του χάρισμα δεν 
ήταν μόνο ο λόγος του. Ήταν πώς αυτό που 
έλεγε το έκανε πράξη ζωής, Κι όταν μιλούσε 
για τον ξένο, τον πρόσφυγα, θύμιζε τα λόγια 
του Χριστού για τον ξένο. Λόγια αγάπης και 
αλληλεγγύης.»

•  «Ο Παύλος έζησε λιτά και ασκητικά όπως 
αρμόζει σε έναν Ορθόδοξο ποιμένα. Η 
σκληρή αλήθεια είναι ότι δε το συναντάς συ-
χνά στις μέρες μας. Σε όλη τη διάρκεια της 
εκκλησιαστικής του διακονίας δεν προκάλε-
σε και δε σκανδάλισε ποτέ. Υπήρξε επίσκο-
πος-πατέρας όλων. Προσιτός, φιλικός, ένα 
με το ποίμνιό του. Πάντοτε ήταν κοντά στο 
λαό, στο πλευρό των φτωχών, των ανήμπο-
ρων, των αδυνάτων...

Τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε η διαπλοκή 
με κάθε είδους εξουσία. Δεν είχε πάρε-δώσε 
με «κύκλους» και «περιβάλλοντα». Δεν είχε 
εξαρτήσεις από διάφορα κέντρα (πολιτικά, εκ-
κλησιαστικά κ.λπ.). Δεν του άρεσαν οι αυλικοί 
και οι παρατρεχάμενοι. Ήξερε να διαλέγει ικα-
νούς συνεργάτες, πράγμα που φανέρωνε τη 
σοφία του. Δε ζούσε στη γυάλα των γραφείων 
της Μητροπόλεως. Αφουγκραζόταν την κοι-
νωνία. Ήθελε την Εκκλησία ζωντανή. Να έχει 
άποψη για όλα όσα απασχολούν και πονάνε 
το λαό. Τις απόψεις του τις εξέθετε δημόσια 
χωρίς να επιζητεί χειροκροτητές και εύκολα 
ακροατήρια.»

Η Χρυσή Αυγή είναι «μαύρη νύχτα»!
Δε δίσταζε να παρεμβαίνει και να κατακρίνει 

δημόσιες πρακτικές που θεωρούσε ότι ήταν 
αντίθετες με την ανθρωπισμό που πρεσβεύει 
η εκκλησία. Έγραφε, μεταξύ άλλων, για την 
ιδεολογία και δράση της Χρυσής Αυγής: 
•  «Άφησα τελευταία τη Χρυσή Αυγή που στην 

πραγματικότητα είναι “μαύρη νύκτα”. Είναι 
θλιβερό ότι κάποιοι “χριστιανοί αγωνιστές” 
ταυτίστηκαν με τη Χρυσή Αυγή για να υπε-
ρασπιστούν τον Χριστό. Τον Χριστό που η 
Χρυσή Αυγή τον διώκει, τον προσβάλλει και 
τον εξευτελίζει καθημερινά και το πράττει 

στα πρό-
σωπα, των 
π ρ ο σ φ ύ -
γων, των 
μ ε τ α ν α -
στών ακό-
μα και των 
π α ι δ ι ώ ν . 
Δεν είναι ο 
άνθρωπος 
εικόνα του 
Χ ρ ι σ τ ο ύ 
όποιος και 
εάν είναι; 
Δεν είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυ-
γας, ελάχιστος αδελφός του Χριστού; Δεν 
είναι ο “πλησίον” της Παραβολής του Καλού 
Σαμαρείτη; Σύμφωνα λοιπόν με την χρυ-
σαυγίτικη αντίληψη θα έπρεπε ο Σαμαρεί-
της βλέποντας τον πληγωμένο Ιουδαίο να 
τον πετάξει στα σκουπίδια, τότε θα ήταν 
“καλός”. Κάθε εναγκαλισμός και χάϊδεμα 
χριστιανού ή πολύ περισσότερο ιερωμένου 
προς την Χρυσή Αυγή, δείχνει μπέρδεμα 
φρικτό και ακύρωση της πίστης.»

Σημείωση: Τα κείμενα έχουν αντληθεί  
από τον τύπο και η επιλογή τους  

έγινε από τον Κ. Ζαχάρο. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΗΣ ΣΊΣΑΝΊΟΥ ΚΑΊ ΣΊΑΤΊΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ένας ιεράρχης προς μίμηση
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Πλατεία Πέτα Άρτας

Όσο σίμωνε η Μεγάλη Βδομάδα τόσο 
πλήθαιναν οι δουλειές και ώρες-ώρες σκέ-
φτονταν πως δεν θα τα βγάλει πέρα. 

Τις μέρες των χαιρετισμών έπρεπε νάχει 
τελειώσει όλες τις δουλειές από νωρίς για 
να προλάβει να πεταχτεί και στην Εκκλησία. 
Αν κεντούσε στη μηχανή έπρεπε να σταμα-
τήσει μόλις άκουγε την καμπάνα. Και είχε να 
παραδώσει ολόκληρη προίκα μέχρι τη Μ. 
Παρασκευή. Υπολόγιζε πολύ στα χρήματα 
αυτά για να περάσουν το Πάσχα.

Τις περισσότερες μέρες βρίσκονταν στα 
κτήματα, πότε στο περιβόλι στα Ριζαριά, 
πότε στο Θεοτοκιό και έπρεπε να βιαστεί 
πριν πέσει ο ήλιος. Είχε να κουβαλήσει και 
νερό για νάναι γεμάτα τ΄αγγειά αποβραδύς. 
Μάζευε βιαστικά την κατσίκα και φόρτωνε 
τα πράγματα. Το χωριό, καμιά ώρα μακριά, 
λούζονταν ακόμα στον ήλιο και μόνο κάτι 
σκόρπιοι καπνοί τεμπέλιαζαν πάνω από τις 
στέγες.

Στη μεγάλη ανηφοριά για το χωριό, εκεί 
στο Σκίντο του Κακαράντζα, αντάμωναν οι 
πιο πολλοί χωριανοί. Οι γυναίκες με τις κάν-
στρες, με δεμάτια ξύλα ή κλαριά στο κεφάλι, 
καλλιεργητές και μεροκαματιάρηδες, εργά-
τες γης που έρχονταν απ΄τη Μουστόχα, πιο 
κάτω από το Γεφύρι της Άρτας, δυό ώρες 
δρόμο, ξωμάχοι με φορτωμένα άλογα και 
γαΪδούρια, άλλοι καβάλα και άλλοι πεζοί. 
Όλοι ανέβαιναν σαν μια πομπή για το χω-
ριό. Και από μακριά ακούγονταν οι φωνές, 
το σαλάγισμα, τα ποδοβολητά και τα βελά-
σματα των ζώων. Πολλοί κοντοστέκονταν 
να τελειώσουν τη συζήτηση που άρχισαν 
ανεβαίνοντας.

Εκεί στα Σερβεταίικα, στην είσοδο του 
χωριού, η πομπή διαλύονταν και καθένας 
έπαιρνε το δικό του δρόμο για το σπίτι.

Μόλις έφθανε στην αυλόπορτα, απίθωνε 

τα πράγματα, συγύριζε βιαστικά το σπίτι 
και άρπαζε το τσίγκο να προλάβει να φέρει 
νερό πριν νυχτώσει. Έπρεπε να βρεθεί στην 
άλλη άκρη του xωριού, πίσω στην Κούρζα. 
Χαιρετούσε βιαστικά τις γειτόνισσες και τις 
χωριανές που αντάμωνε στις αυλόπορτες. 
Οι περισσότερες ασβέστωναν τους τοίχους 
για τις μέρες που έρχονταν. 

Κοντοστάθηκε για λίγο όταν αντάμωσε την 
κάκο-Θοδώρα που γύριζε απ΄το μαγαζί του 
άντρα της. Ήταν ξαδέρφη του άντρα της, τη 
συμπαθούσε πολύ και την εμπιστεύονταν. 
Και αυτή τη βοηθούσε με πολλούς τρόπους 
τώρα που έλειπε εκείνος. Τη ρώτησε τι κά-
νει ο ξάδερφός της και αν πήρε γράμμα 
του. Στο τελευταίο, πριν από μια βδομάδα 
έγραφε πως τους πήραν από τα Αντικύθηρα 
και τους μετέφεραν πάλι στα Κύθηρα. Είπε 
πως της φάνηκε ανακουφισμένος και αυτό 
την κάνει να ελπίζει πως ίσως τους απολύ-
σουν. Η κάκο-θοδώρα της έδωσε κουράγιο. 
Μπορεί να τους αφήσουν, ίσως γιαυτό τους 
ξανάφεραν πίσω στα Κύθηρα πριν το Πά-
σχα. Της υποσχέθηκε να περάσει από το 
σπίτι το Μ. Σαββάτο, Κάτι έχει να της φέρει 
για τα παιδιά. 

Η βρύση κάτω απ το γέρικο πλάτανο 
είχε μπόλικο νερό αυτή την εποχή. Γέμιζες 
γρήγορα κι έβρισκες σειρά αμέσως. Το κα-
λοκαίρι το κουμάντο του νερού καταντούσε 
σωστό μαρτύριο, κι ο δρόμος αυτός από 
τη βρύση μέχρι το σπίτι ένας γοργοθάς. Το 
νερό λιγόστευε τόσο πολύ και όσο να έρθει 
η σειρά της να γεμίσει ένα τσίγκο, ύστερα 
από πενήντα κι εκατό άλλους, έφτανε μια 
και δύο η ώρα τη νύχτα. Και πως ν ανέβεις 
στα θεοσκότεινα τούτη την ανηφοριά; Και το 
πρωί έπρεπε να ξυπνήσει νυχτούλα για τις 
δουλειές του σπιτιού. Όχι το καλοκαίρι δεν 
το ήθελε ποτέ.

Ξαπίθωνε το τσίγκο απ΄το κεφάλι, τις πε-
ρισσότερες φορές με τη βοήθεια των παι-
διών, και γέμιζε πρώτα το μπότι για να δια-
τηρηθεί το νερό δροσερό. Είχε να ετοιμάσει 
και φαγητό για τα παιδιά. Καμιά πατάτα 
βραστή, χόρτα απ΄τον κήπο, ελιές, ότι βρί-
σκονταν. Πολύ συχνά έβραζε τραχανά που 
τους άρεσε πολύ. Τον παρασκεύαζε στις αρ-
χές του καλοκαιριού με το γάλα που έπαιρ-
νε από τα πρόβατα του κουνιάδου της. Τη 
βοηθούσε πολύ και αυτή και τα παιδιά τον 
φρόντιζαν. Υπολόγιζε πολύ στη συνεισφορά 
του τώρα που έλειπε ο άνθρωπός της. Τα 
παιδιά έρχονταν το βράδυ πάντα λιμασμέ-

να και γκρίνιαζαν για το φαϊ. Όταν δεν είχαν 
σχολείο, όλη μέρα ήταν φευγάτα, αλώνιζαν 
τη γειτονιά και το χωριό. Άρπαζαν μόνα 
τους και κανένα κομμάτι ψωμί, έβγαζαν απ 
το μικρό μαστέλο ελιές και ξεπόρτιζαν. Μό-
λις σουρούπωνε κι ένοιωθαν τη μάνα τους 
στο σπίτι μαζεύονταν αποκαμωμένα από το 
παιγνίδι. 

Τις μέρες αυτές, τα μεγάλα της παιδιά 
προσπαθούσαν να φτιάξουν χάρτινο φα-
νάρι για να φέγγουν στις λινυχτιές. Μόλις 
τα κατάφερναν, πάντα με τη βοήθειά της, 
έφευγαν τρεχάλα για την πλατεία. 

Όταν χτύπαγε η καμπάνα για τους χαιρε-
τισμούς, έπαιρνε το δρόμο για την Εκκλη-
σία μ΄ένα μαντηλάκι στο χέρι και ένα κέρ-
μα στην τσέπη για το κερί. Κι άμα άναβε 
το κερί και προσκύναγε, πήγαινε στη θέση 
της, στην ίδια πάντα θέση αφότου ήρθε στο 
Χωριό παντρεμένη, εκεί στο βάθος πίσω 
από το παγκάρι των κεριών που ήταν τα 
στασίδια και χώρος των γυναικών. Και εκεί 
σκυμμένη και αποκαμωμένη, μια σκεφτόταν 
τις ατέλειωτες δουλειές που την περιμένουν 
και πως θα τα βγάλει πέρα, μια σκεφτόταν 
το περιβόλι στα Ριζαριά που αυτή την επο-
χή έμοιαζε παράδεισος με τις πορτοκαλιές 
ανθισμένες να μοσχοβολούν και γαλήνευε 
ο νους της. Μα πάλι η σκέψη ταξίδευε στον 
άντρα της και τον φαντάζονταν στο νησί να 
περιμένει με αγωνία την επόμενη μέρα. Κι 
από αυτές τις σκέψεις την έβγαζε για λίγο η 
φωνή του μπάρμπα-Χαράλαμπου του ψάλ-
τη:
--Χαίρε, της απάτης την κάμινον σβέσασα
--Χαίρε, τύραννον απάνθρωπον εκβάλουσα 
της αρχής

Απ έξω ακούγονταν οι φωνές των παι-
διών (δε χόρτασαν ακόμα παιγνίδι;)και οι 
φοβέρες του Σωτήρη του καντηλανάφτη, 
σαν κρύβονταν αυτά μέσα στη νύχτα και 
δεν μπορούσε να τάβρει να τ αποδιώξει απ 
τα σκαλοπάτια και την αυλή της Εκκλησίας.

Ύστερα πάλι η φωνή του πάπα-Κώστα:
--Χαίρε, αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα
--Χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλή-
τουσα.

Στο νου της έρχονταν η μορφή του άντρα 
της όταν έρχονταν στην Ανεμοράχη καβάλα 
στο άσπρο άλογο να μας δει για λίγο.

Αλλά και πάλι την έφερνε πίσω η φωνή 
του Μπάρμπα-Χαράλαμπου:

Το γράμμα της Μ. Παρασκευής
Ηθογραφία αφιερωμένη σε μια μάνα του χωριού

Του Άγγελου Παπασπύρου
(Από συλλογή διηγημάτων υπό έκδοση)

Δ Ι Η Γ Η Μ Α
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Τα Νέα του Μορφωτικού 
Συλλόγου

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑ

--Χαίρε, αστέρος αδύτου μήτηρ
---Χαίρε, αυγή μυστικής ημέρας.

Στο νου της έρχονταν η μορφή της μάνας της. Θυμόταν 
τον παιδεμό της να μεγαλώσει έξι παιδιά, ο πατέρας έφυγε 
απ΄τη ζωή πριν τον Πόλεμο, τη δουλειά της στα φτενά κήπια, 
και τον αγώνα να ξαναφτιάξει το σπίτι, όταν το κάψανε οι 
Γερμανοί και έμειναν τέσσερις τοίχοι. Τη σκέφτονταν πάντα 
μαυροντυμένη και δεν ήθελε ν ακολουθήσει στη ζωή την πο-
ρεία που ακολούθησε η μάνα της.

Κατεβαίνοντας τα σκαλιά της Εκκλησιάς, την αντάμωναν 
τα παιδιά και με το φανάρι της έφεγγαν στο δρόμο να μη 
σκοντάψει στο καλτερίμι στην απότομη ανηφοριά. Τα κα-
μάρωνε καθώς τάβλεπε να μεγαλώνουν και τα ρωτούσε αν 
διάβασαν καθόλου σήμερα. Και όλο ορμήνιες τους έδινε στο 
δρόμο και τους θύμιζε πως δεν πρέπει να ζηλέψουν τη ζωή 
και τη δουλειά του χωριού, αλλά να μάθουν γράμματα, να 
πάνε παραπέρα. Ο γιός της ο μεγάλος ρώτησε αν θάρθει ο 
μπαμπάς το πάσχα. Δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί νάρθει του 
απάντησε.

Και στην ησυχία της νύχτας σκέφτονταν το μόχθο της αυ-
ριανής μέρας και περίμενε και αυτή τη Μ. Παρασκευή γιατί 
μέσα στις ψαλμωδίες των παθών έβλεπε τα δικά της πάθη, 
τις δικές της στερήσεις και θυσίες, αλλά πάντα έλπιζε σε κα-
λύτερες μέρες.

Τη Μ. Παρασκευή το πρωί έκατσε στη μηχανή να τελειώ-
σει το κέντημα και νωρίς το μεσημέρι πήγε να φροντίσει τον 
κήπο. Γύρισε νωρίς στο σπίτι και η κακο-Θοδώρα ήρθε σε 
λίγο και της έφερε γράμμα απ΄τον άντρα της. Ο ταχυδρόμος 
δεν βρήκε χθές κανένα στο σπίτι και το άφησε στο μαγαζί 
του μπάρπα-Γιάννη στην Πλατεία. 

Το διάβασε το δίπλωσε και τόβαλε στην τσέπη χωρίς να 
πεί λέξη. Τι γράφει ο ξάδερφος τη ρώτησε; Θα τους μεταφέ-
ρουν στο Μακρονήσι, ίσως να έφυγαν κιόλας. Η Θοδώρα 
της έδωσε κουράγιο όπως πάντα. Θα τελειώσει κι αυτό που 
θα πάει της είπε, εγώ εδώ είμαι ότι χρειασθείς μη διστάσεις. 

Μόλις πήρε να νυχτώσει μαζεύτηκαν τα παιδιά και περί-
μεναν να τα ετοιμάσει για τον Επιτάφιο. Η κόρη που ήταν 
μεγαλύτερη από τα άλλα, ένοιωσε τη μάνα της στενοχωρη-
μένη, είδε και το γράμμα που το έβαλε πάνω από το τζάκι 
όπως συνήθιζε, και τη ρώτησε αν θάρθει για το Πάσχα ο 
πατέρας. Ίσως αργήσει ακόμα, το πάσχα πάντως δεν θα 
είναι εδώ, μας έγραφε. Ο μικρός ρώτησε από που περνάει 
φέτος ο Επιτάφιος; Δεν θα πάμε φέτος στον Επιτάφιο, θα 
τον περιμένουμε εδώ όλοι μαζί έξω στην αυλή, θα περάσει 
από το δρόμο μας. 

Το βράδυ στάθηκαν στην άκρη της αυλής με αναμένες τις 
λαμπάδες. Από κάτω στο δρόμο πέρασε ο Επιτάφιος και 
πίσω κόσμος πολύς. Κείνη την ώρα τα παιδιά του σχολείου 
που ακολουθούσαν έψελναν;
-Η ζωή πως θνήσκεις; και πως τάφω οικείς; 

Τη νύχτα αγκαλιά με τα παιδιά δεν μπόρεσε να κλείσει 
μάτι. Ένοιωθε εγκλωβισμένη σε ένα αδιέξοδο χωρίς ελπίδα.

Πριν χαράξει έφυγε για το χωράφι, έξω από το χωριό στην 
Τσέλτσα. Όταν έφτασε κάθισε σε μια άκρη να πάρει ανάσα. 

Άκουσε τις τελευταίες κραυγές μιας κουκουβάγιας, ταιρια-
στές με το μισοσκόταδο, με την καταχνιά κάτω στη ρεματιά, 
με τους θρήνους της Σταύρωσης και με τη δική της θλίψη.

Σε λίγο φώτισε και από τα τελευταία σπίτια ακούστηκε το 
λάλημα ενός κόκορα που τον ακολούθησαν κι άλλοι. Ένας 
κότσυφας μέσα από το μεγάλη μυρτιά άρχισε το πρωινό κε-
λάηδημα κι ο σπίνος ανέβηκε βιαστικά στη συκιά να δείξει 
την παρουσία του. Κάτω το χωριό ξύπναγε, η ζωή ξανάρχι-
ζε, η φύση ζωντάνευε. Μάζεψε γρήγορα ένα δεμάτι προσα-
νάματα για το τζάκι και το φούρνο και βιάστηκε να γυρίσει. Τα 
παιδιά μπορεί νάχουν ξυπνήσει. Θα περιμένουν το βάψιμο 
των αυγών και την ώρα που θα σπάσουν τα παλιά μπότια. 
Το έχουν για διασκέδαση. 

Έτσι ξανάρχισε τις ατέλειωτες δουλειές… περιμένοντας 
την Ανάσταση. 

Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα διοργάνωσε για ακόμη 
μία χρονιά το Πετανίτικο Καρναβάλι.Ένα καρναβάλι που χάνεται στα 
βάθη των χρόνων.

Την Τσικνοπέμπτη τα παιδιά του συλλόγου στήσανε ψησταριές στην 
πλατεία του Πέτα και στήθηκε ένα ξεχωριστό γλέντι με όλο τον κόσμο. 
Το γαϊτανάκι γύρισε τις γειτονιές του χωριού μας και τις δύο Κυριακές 
της Αποκριάς δίνοντας ένα ξεχωριστό τόνο, συνοδεία ζωντανής παρα-
δοσιακής ορχήστρας.

Το Σάββατο 9 Μαρτίου διοργανώθηκε μασκέ πάρτι με θέμα την επο-
χή DISCO στο καφέ POINT στο Μνημείο. Ένα πάρτι που προσέλκυσε 
πολύ κόσμο και με κέφι που κράτησε μέχρι το πρωί.

Το καρναβάλι, που διοργανώθηκε την Κυριακή της Αποκριάς στην 
πλατεία, σκόρπισε γέλιο και κέφι στον κόσμο που κατέκλυσε την πλα-
τεία. Τα γκρουπ που κάνανε εμφάνιση καυτηρίασαν την πολιτική επι-
καιρότητα και την καθημερινότητα, σκορπώντας γέλιο και ενθουσιασμό.

Την Καθαρά Δευτέρα στήθηκε γλέντι με ορχήστρα δημοτικών τραγου-
διών και νηστίσιμα φαγητά. Ήταν μια συνδιοργάνωση του Μορφωτικού 
με τη Δημοτική Αρχή.

Ο ανοιξιάτικος καιρός, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση, έφε-
ρε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που ευχαρίστησε μικρούς και μεγάλους. 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Συλλόγου για τον τεράστιο κόπο και 
την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Η Καμήλα 
σχολιάζει 
την πολιτική 
επικαιρότητα

Τα ναυτάκια έτοιμα να παρελάσουν την Κυριακή της Αποκριάς

Η ομάδα που μας τάισε την Καθαρά Δευτέρα 
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Από τη δράση της Αδελφότητας Πέτα

•	  Η κυρία Ελευθερία Γκαρτζονίκα, ήταν κεντρική ομιλήτρια 
της εκδήλωσης.

Ημέρα Απόδημου Πετανίτη

Η κυρία 
Φωτεινή 
Χαρμπή

•	  Η κυρία Φωτεινή Χαρμπή, εκπαιδευτικός και μέλος του 
Μορφωτικού Συλλόγου, παρουσίασε κείμενο του πεθερού 
της δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά για το πανηγύρι του 
Μάη Θανάση.

•	  Η Κωνσταντινιά (Κωστάντω) Μπίζα) συγκίνησε με τις 
εξαιρετικές μαρτυρίες από τη ζωή στην περιοχή Πουρνάρι 
και το πανηγύρι.

Η Κωνσταντινιά 
(Κωστάντω) 
Μπίζα)

•	  Τα μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου αναπαριστάνουν σκη-
νές από το πανηγύρι του Μαη Θανάση. 

Αναπαράσταση σκηνών από το πανηγύρι

Το Πανηγύρι του Μαηθανάση
(Μια ιδιαίτερη περίπτωση)

Τα λαϊκά πανηγύρια του Πέτα 
αποτελούν θέμα με ιδιαίτερο 

λαογραφικό, πολιτιστικό και κοινω-
νικό ενδιαφέρον. Από πολύ παλιά 
οι Πετανίτες διακρίνονταν πάντα 
για το έντονο θρησκευτικό συναί-
σθημα συμμετέχοντας καθολικά 
στις μεγάλες θρησκευτικές γιορ-
τές, καθώς και στα λαϊκά πανηγύ-
ρια στην μνήμη της Παναγιάς, του 
Αγίου Γεωργίου, των Αγίων Αναρ-
γύρων, του Αγίου Αθανασίου, και 
πολύ παλιά της Αγίας Παρασκευ-
ής, στην περιοχή Αγίων Αναργύ-
ρων, όπου υπήρχε και εκκλησία 
στη μνήμη της.

Ξεχωριστή θέση σε εκείνες τις 
γιορτές κατείχε το λαϊκό πανηγύρι 
του Αγίου Αθανασίου, που γιορ-
τάζονταν με ένα εντελώς ιδιαίτερο 
τρόπο. Το πανηγύρι αυτό παρου-
σίαζε ξεχωριστά χαρακτηριστικά  
και αποτελούσε από μόνο του μια 
άλλη μοναδική κατηγορία: Ένα πα-
νηγύρι, ένα χωριό, μια αδερφοσύ-
νη, μια αδελφότητα: Μαηθανάσης!!

Το ερώτημα εύλογο:  Που οφεί-
λεται αυτή η σπάνια δυναμική που 
εξέπεμπε το πανηγύρι του Μαηθα-
νάση στην ευρύτερη περιοχή;

Η καθιέρωση της συνήθειας, 
από τους παλιούς Πετανίτες, να 
γιορτάζεται ο Άγιος Αθανάσιος στις 
2 Μάη, αντί στις 18 Γενάρη, όπως 
συμβαίνει σε άλλες περιοχές, συ-
νέβαλε στην επιτυχία της πρωτότυ-
πης λειτουργίας του πανηγυριού.

Ο Μάης είναι ο μήνας της ομορ-
φιάς. Το φυσικό περιβάλλον του 

πανηγυριού ήταν ένας εξαίσιος 
τόπος: ατέλειωτες ομορφιές που 
μαγνήτιζαν του Πετανίτες. Παντού 
χρώματα, μυρωδιές, ήχοι και αρώ-
ματα! Πραγματικά μια σύνθεση 
ενός επίγειου παράδεισου.

Το εκκλησάκι του Μαηθανάση 
δεν ήταν μικρό, ούτε μεγάλο, ήταν 
μικρομέγαλο.  Απλό, φτωχό, τα-
πεινό, σαν τους πιστούς του. Κτι-
σμένο σε ειδυλλιακή θέση, δίπλα 
σε ποταμάκι με κρυστάλλινα και 
γάργαρα νερά και πλάι σκιερά κα-
ταπράσινα μεγάλα πλατάνια. 

Δεν ανήκε στην περιοχή Πουρ-
ναρίου. Ανήκε στην περιοχή του.. 
εαυτού του. Η περιοχή Μαηθα-
νάση λαογραφικά ήταν αυτόνο-
μη και αυθύπαρκτη. Οι Πετανίτες 
επικοινωνούσαν από το μονοπάτι 
της Τσέλτσας με το εκκλησάκι του 
Μαηθανάση.

Θαυματουργός ο Μαηθανάσης, 
θαυματουργό και το εκκλησάκι του, 
όπως μαρτυρούσαν οι δοξασίες 
των πιστών. Βοηθούσε του αγρο-
κτηνοτρόφους, τις γυναίκες στη 
γονιμότητα και τους πάσχοντες στα 
μάτια και στ΄αφτιά.

Εκεί, σε αυτόν τον μικρό παρά-
δεισο, κάθε χρόνο, οι Πετανίτες 
στήνανε το γνήσιο λαϊκό πανηγύρι 
τους. Καθολικός γιορτασμός με ξε-
νιτεμένους και ντόπιους συγγενείς 
και φίλους. Εκκλησιασμός, προ-
σευχές και τάματα, ευχές μεταξύ 
τους και μετά γλέντι και ξεφάντωμα 
με λαϊκά όργανα, τραγούδια και χο-
ρούς. Τραγούδια της μουσικής μας 

Ο δάσκαλος Τρύφωνας Σερβετάς. 1961 Γιάννενα.

Του Τρύφωνα Σερβετά

Η Ελευθερία 
Γκαρτζονίκα, 
κεντρική  
ομιλήτρια της 
εκδήλωσης

Η Ελευθερία Γκαρτζονίκα γεννήθηκε στην Πρέβεζα με κατα-
γωγή από το Συρράκο Ιωαννίνων. Είναι πτυχιούχος του ΤΕ-
ΦΑΑ Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης και Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επι-
στημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη του ελλη-
νικού παραδοσιακού χορού και την πολιτισμική ταυτότητα, κα-
θώς και στη διαχείριση της  μουσικοχορευτικής παράδοσης. 

Ευχαριστίες: 
Να σημειώσουμε τη συνεισφορά, για μια ακόμη φορά, του 
Μορφωτικού Συλλόγου με τα χορευτικά και τα δρώμενα 
αναπαράστασης του πανηγυριού του Μάη Θανάση.
Τέλος, να αναφέρουμε τη συνεισφορά της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και ειδικότερα του αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά και 
του περιφερειακού συμβούλου Ντίνου Παπαδημητρίου.
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Με επιτυχία έγινε ο ετήσιος χορός της Αδελφότητας

Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση Αδελφότητας

Την Κυριακή 24 Μαρτίου έγινε ο ετήσιος χορός 
της Αδελφότητας με μεγάλη επιτυχία. Στην 

επιτυχία του χορού συνέβαλαν η επιλογή της τα-
βέρνας Ελαφοκυνηγός με τον ευχάριστο χώρο 
που διαθέτει και το εξαιρετικό μενού. 

Για την επιτυχία της εκδήλωσης και την εξέλι-
ξη του γλεντιού καθοριστικός ήταν ο ρόλος της 
ορχήστρας. Πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με χο-
ρευτική μουσική για όλα τα γούστα και εξαιρετική 
ορχήστρα.

Όλες οι ηλικίες  στην πίστα! 

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 πραγ-
ματοποιήθηκε η προγραματισμένη Συνέ-

λευση της Αδελφότητας. Στη συνέλευση έγινε 

απολογισμός της διετίας και εκλογές για την 

ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον απο-

λογισμό που παρουσίασε ο πρόεδρος της 

Αδελφότητας Γιώργος Κακαριάρης, καθώς 

και τον οικονομικό απολογισμό που πα-
ρουσίασε ο Ταμείας Γιώργος Οικονόμου. 

Στην συνέλευση τοποθετήθηκαν, μεταξύ 
άλλων, και τα εξής μέλη της Αδελφότητας:

•  Ο Μπάμπης Τσάκαλος, εκπρόσω-
πος της Αδελφότητας στην Πανη-
πειρωτική, ενημέρωσε για τη δράση 
της Πανηπειρωτικής και υπογράμμι-
σε τη συνεισφορά της Αδελφότητας 
Πέτα στο πρωτάθλημα 5Χ5 που δι-
οργανώθηκε από συλλόγους της 
Πανηπειρωιτκής. Στο πρωτάθλημα η 
ομάδα της Αδελφότητας αναδείχτηκε 
πρωταθλήτρια. Ο ρόλος του Δημή-
τρη Κυρούλη ήταν πρωταγωνιστικός 
στη διοργάνωση του πρωταθλήμα-
τος.

παράδοσης, της αγάπης, του έρωτα και ης 
ξενιτιάς και τραγούδια που έδεναν με το πε-
ριβάλλον. Ευαισθησία στο ρυθμό του χορού, 
κορμοστασιά, σεμνότητα και ήθος.

Εκεί τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα των 
νέων, εκεί η συγκίνηση από τις μυστικές, 
κρυφές και ανεκπλήρωτες αγάπες. Οικογε-
νειακές, συγγενικές και φιλικές παρέες. Κοινό 
φαγοπότι, στρωματσάδα στο πράσινο λιβάδι 
με ανταλλαγή ευχών και φαγητών.

Πραγματικά: «Όμορφος κόσμος ηθικός αγ-
γελικά πλασμένος».

Με τόσα βιώματα, συναισθήματα και καθά-
ριες αναμνήσεις, δεν θα ήταν υπερβολή να 
ισχυριστούν οι παλιότεροι, ότι το πανηγύρι 
του Μαηθανάση λειτούργησε ως λίκνο και 
λαϊκός φάρος της τοπικής πανηγυρικής πα-
ράδοσης, διατηρώντας τη αλώβητη και ανό-
θευτη.

Απλοί, αγνοί και αγράμματοι άνθρωποι κα-
θοδηγούμενοι από την πίστη στο Θεό, την 
αγάπη και λατρεία στις φυσικές ομορφιές κα-

τόρθωσαν να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
αυθεντικό πολιτισμό. Πουθενά αλλού στο 
πανελλήνιο δεν ξεκινούσαν καραβάνια προ-
σκυνητές, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, νέες, 
νέοι και γέροι, φορτωμένοι με τάματα, με τρό-
φιμα και ποτά, για να πάνε να προσευχηθούν 
στον Άγιο και να πανηγυρίσουν όλοι μαζί σε 
ένα μικρό απομονωμένο επίγειο παράδεισο.

Ωστόσο, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις λαϊκών 
πανηγυριών, σαν εκείνη του Μαηθανάση 
μας, με το πέρασμα των χρόνων, διαρκώς 
αλλοιώθηκαν, εξέλιπαν και εξαφανίστηκαν. 
Ακολούθησαν και τοπικά τους αδήριτους νό-
μους της κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλε-
ται. Τίποτα δεν είναι στατικό. Τα πάντα είναι 
δυναμικά, εξελίσσονται και αλλάζουν. «Τα 
πάντα ρεί». Ασφαλώς όμως είναι ανάγκη να 
διατηρείται και να συνεχίζεται και η λαϊκή πα-
ράδοση. Και εδώ είναι το δύσκολο…

Τα μεγάλα χωριά, όπως τα Πέτα, αστι-
κοποιήθηκαν και τα μικρά ερημώθηκαν. Η 
πρόοδος και η εξέλιξη σάρωσαν τα πάντα. 

Πολλές φορές η εξέλιξη δυστυχώς, δε σεβά-
στηκε και την παράδοση. Η παράδοση.. πα-
ραδόθηκε και προδόθηκε. Πάλεψε, πάλεψε 
και έχασε….

Οι παλιότεροι, ως αδιόρθωτοι νοσταλγοί 
των παραδοσιακών λαϊκών πανηγυριών, 
θα συνεχίσουμε να είμαστε λάτρεις γενικά 
του λαϊκού μας πολιτισμού. Παράδοση και 
ανάπτυξη είναι ανάγκη, χέρι με χέρι, να συ-
μπορεύονται για να πάει ο κόσμος μπροστά. 
Απαιτείται σύνθεση και συγκερασμός του 
παλιού και του νέου.

Εμείς, με αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσου-
με να είμαστε γραφικοί, στην κυριολεξία και 
μεταφορικά, έστω και αν κατηγορηθούμε ότι 
κυνηγάμε λαογραφικές χίμαιρες και επιθυμί-
ες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, 
και πως «είμαστε όλοι για τα πανηγύρια»!!! 

(*) Το κείμενο του Τρύφωνα 
Σερβετά διάβασε στην εκδήλωση 

η Φωτεινή Χαρμπή
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Ό ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΈΠΊΣΤΡΈΦΈΊ…

Νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Πέτρα 
για τον Κώστα Κρυστάλλη

Οι Ηπειρωτικές Εκδόσεις «Πέτρα» εξέδωσαν πρόσφατα το βιβλίο 
«Κώστας Κρυστάλης-Η επιστροφή». 

Επιτυχημένες εκδηλώσεις έγιναν στο Συρράκο, στα Γιάννενα, στην 
Πρέβεζα και αλλού με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιη-

τή και πεζογράφου Κώστα Κρυσταλλη.

Να σημειώσουμε ότι οι εκδηλώσεις έγιναν 
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας. 

•  Η Ροζίνα Γιωργή υπογράμμισε 
τη σημασία προβολής της Αδελ-
φότητας μεσω την κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης.

•  Ο Τάκης Σερβετάς τόνισε τη 
σπουδαιότητα της Ημέρας του 
Απόδημου Πετανίτη. Υπογράμ-
μισε επίσης, την υψηλή ποιότη-
τα της εν λόγω εκδήλωσης και 
τη σημασία εστίασης στο κε-
ντρικό θέμα που επιλέγεται κάθε 
χρονιά.

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στη 
Συνέλευση της Αδελφότητας

Εκλογή αντιπροσώπων  
για την Πανηπειρωτική

Για την επόμενη διετία η Αδελφό-
τητα θα εκπροσωπηθεί στην Πα-
νηπειρωτική από τα εξής μέλη της: 
Μπάμπη Τσάκαλο, Βάνα Λάλου και 
Τάκη Σερβετά.

Εκλογή νέου Διοικητικού  
Συμβουλίου

Το νέο Δ.Σ. όπως συγκροτήθηκε 
είναι το εξής: Γ. Κακαριάρης πρόε-
δρος, Δ. Κυρούλης, αντιπρόεδρος, 
Κ. Ζαχάρος γραμματέας, Γ. Οικονό-
μου ταμίας, Ν. Κολιός, Φ. Μπίζας, 
Β. Λάλου μέλη και οι Ρ. Γεωργή και 
Β. Τζόκας αναπληρωματικά μέλη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ €

1 Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2018 1.670,00

2 Χορηγοί, διάθεση ημερολογίων κ.λ.π. 537,00

3 Έσοδα Χορού 11/03/2018 3.598,00

4 Τόκοι καταθέσεων 0,21

Σύνολο Εσόδων 2018 5.805,21

Συν.Υπόλοιπο 2017 3.595,76

Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου 9.400,97

ΕΞΟΔΑ €

1 Έκδοση εφημερίδας - ταχυδρομικά & διανομή 2.026,00

2 Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ 150,00

3 Έξοδα Χορού 11/03/2018 2.722,00

4 Έξοδα εκδήλωσης Πάσχα στο Χωριό  
(στάμνες-τσίπουρο-αναψυκτικά)

598,00

5 Έξοδα εκδήλωσης Απόδημου Πετανίτη (τσίπουρο, γλυκά κλπ) 137,80

6 Έξοδα Γ.Σ. 11/02/2018 (πίτα-τσίπουρο-κλπ) 163,97

7 Οικονομική ενίσχυση Αγίου Γεωργίου Πέτα 70,00

8 Έκδοση ημερολογίου 2017 450,00

9 Ενίσχυση κοινωνικού παντοπωλείου Πέτα 40,04

10 Διάφορα έξοδα 20,00
Σύνολο Εξόδων 2018 6.377,81

Ανακεφαλαίωση

Έσοδα 2018 & υπόλοιπο 2017 9.400,97 €

Μείον Έξοδα 2018 6.377,81 €

Υπόλοιπο 31/12/2018 3.023,16 €

Σε λογαριασμό Τράπεζας 2.429,82 €

Μετρητά στο Ταμείο 593,34 €

Σύνολο 3.023,16 €

Αθήνα 24/02/2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ

Ο Ταμίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
•  Επιστολή δημοτικών συμβούλων 

για τους υδρογονάνθρακες
Δημοτικοί σύμβουλοι διαβίβασαν το πα-

ρόν κείμενο για δημοσίευση στα Νέα του 
Πέτα. Η επιστολή απευθύνεται στην Πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ν. Σκουφά κυρία Φωτιάδη Φανή.

Κυρία πρόεδρε,
Με το Ν.4526/2018 κυρώθηκε και απέ-

κτησε ισχύ νόμου η σύμβαση μίσθωσης 
του δικαιώματος έρευνας και εξόρυξης 
υδρογονανθράκων για τη χερσαία περιοχή 
Άρτας-Πρέβεζας, που υπογράφηκε στην 
Αθήνα στις 25 Μαϊου 2017, μεταξύ του 
Υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας 
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η σύμβαση υπερβαίνει τη γεωγραφική 
έκταση των δύο νομών και περιλαμβάνει 
περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους: Τα 
δάση των Τζουμέρκων και τα γραφικά χω-
ριά τους, ποτάμια, γεωργικές εκτάσεις, πε-
ριοχές natura,υδροβιότοπους κλπ. Χωρίς 
ενημέρωση και διαβούλευση με τις τοπικές 
κοινωνίες, ετοιμάζονται να καταστρέψουν 
την πιο παρθένα περιφέρεια της χώρας.

Επειδή πιστεύουμε ότι, το θέμα αυτό εί-
ναι ότι πιο σοβαρό θα αντιμετωπίσουμε το 
επόμενο διάστημα και θα ‘’σημαδέψει’’ την 
περιοχή για δεκαετίες, σας καταθέτουμε τις 
παρακάτω υπογραφές δημοτικών συμβού-
λων, σε εφαρμογή της παραγράφου 3(δ) 
του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας 
του Δημοτικού συμβουλίου, περί σύγκλη-
σης του Δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα 

με την οποία ‘’Συ-
νεδρίαση του Δημο-
τικού συμβουλίου 
πραγματοπο ιε ί τα ι 
όποτε το ζητήσει το 
ένα τρίτο (1/3) τουλά-
χιστον του συνολικού 
αριθμού των μελών 
του συμβουλίου ή το 
σύνολο των συμβού-
λων της μειοψηφίας’’ 
και παρακαλούμε να 
μας γνωρίσετε, το 
συντομότερο δυνατό, 
την ημερομηνία διε-
ξαγωγής ειδικής συ-
νεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου με 
το ανωτέρω θέμα.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι εμείς απ’ την 
πλευρά μας δεν θ’ αφήσουμε να κατεδαφί-
σουν ότι με κόπο και αίμα μας παρέδωσαν 
οι πατεράδες μας. Δεν θα τους αφήσουμε 
να μετατρέψουν τα χωριά μας, τα περβόλια 
μας, τον τόπο που γεννηθήκαμε, μεγαλώ-
σαμε, ερωτευτήκαμε, σε οικόπεδο. Θ’ αντι-
σταθούμε. Αντί για πετρέλαιο επιλέγουμε 
το νερό. Αντί για χρήματα επιλέγουμε τους 
ανθρώπους.

Με εκτίμηση, 1) ΠΕΣΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ, 2) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ, 3) ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΖΩΗΣ, 4) ΠΕΣΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 5) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 6) 
ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 7) ΚΙΚΚΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ, 8) ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, 9) ΜΠΕ-
ΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

•  Οι υποψήφιοι δήμαρχοι που διεκδι-
κούν το Δήμο Ν. Σκουφά

Οριστικοποιούνται τα δημοτικά σχήματα 
που θα διεκδικήσουν την ψήφο των δημο-
τών. 

Η αποχώρηση του Στάθη Γιάννουλη από 
τη διεκδίκηση της δημαρχίας, μάλλον λόγω 
συμμετοχής του στα ψηφοδέλτια των βου-
λευτικών εκλογών, δημιούργησε νέα δημο-
τικά σχήματα από το χώρο της παράταξής 
του. 

Οι υποψήφιοι μέχρι τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές είναι οι εξής:
• Η Ροζίνα Βαβέτση
• Ο Κώστας Παπασιώζος
• Ο Κοσμάς Βούλγαρης 
• Ο Ηλίας Σιαπρίκης 

ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΘΙΜΑ
Μ Ε ΓΑ ΛΟ  ΣΑ Β ΒΑΤΟ  Σ Π Α Μ Ε  ΤΑ  Μ Π ΟΤ Ι Α

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

ΗΑδελφότητα σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πέτα αναβιώ-
νει το παλιό έθιμο των Πετανιτών, το Σπάσιμο του Μπότι.

Σας καλούμε όλους το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, μόλις χτυπήσει η Πρώτη Ανάσταση 
στην πλατεία του Πέτα. 

Αφού τα μικρά παιδιά σπάσουν τα μπότια θα ακολουθήσει γλέντι με δημοτικά τρα-
γούδια και τσίπουρο.
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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

Τη Μεγάλη Παρασκευή,  
όπως πάντα!

Κανονικά θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας 
ποδοσφαίρου τη Μεγάλη Παρασκευή 

ανάμεσα στην Αδελφότητα και τους Φιλέλλη-
νες στο γήπεδο του Πέτα.
Αναλυτικότερα: Ο αγώνας παίδων θα γίνει 
στις 3μμ. ενώ των… ώριμων κύριων (ή πα-
λαιμάχων, αν προτιμάτε) στις 4μμ.  

Το ποδόσφαιρο στις 
αναπτυξιακές ηλικίες.

Γκολ στη ζωή και όχι στο τέρμα!

Του Δημήτρη Κυρούλη (*)

Με αφορμή ένα δημοσίευμα Αρτινής αθλη-
τικής σελίδας, το οποίο περιείχε τα απο-

τελέσματα των ποδοσφαιρικών ομάδων, των 
τμημάτων υποδομής, οφείλω, προσωπικά, 
να παραθέσω την άποψη μου για το ποδό-
σφαιρο στις αναπτυξιακές ηλικίες. 

Η ερώτηση που δέχομαι συχνά κατά πλειο-

ψηφία από τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και κάτω, 
τα οποία προπονώ είναι είναι η εξής: «Κύριε, 
πόσο είναι το σκορ;» Σίγουρα, η απάντηση 
μου δεν περιέχει αριθμούς. Το εύκολο θα ήταν 
να πω 19-0 κερδίζουμε! Όλοι τους θα ήταν χα-
ρούμενοι και ειδικά οι ίδιοι «καταστροφικοί» 
γονείς. Το δύσκολο είναι να μάθεις στο παιδί 
να σέβεται τον ίδιο του τον εαυτό, τους συ-
μπαίκτες του, τον αντίπαλο, τους προπονητές 
και όσους εμπλέκονται στις δραστηριότητες 
του. Να μάθει να έχει πειθαρχία, να είναι έντι-
μος, να αποδέχεται την ήττα και να πανηγυρί-
ζει τη νίκη με ευπρέπεια. Εμείς οι προπονητές 
οφείλουμε να έχουμε την απαραίτητη μεταδο-
τικότητα, με ορθή μεθοδολογία να διδάξουμε 
τις διάφορες δεξιότητες του ποδοσφαίρου σε 
αυτούς τους μικρούς ήρωες. 

Σκοπός δεν είναι το γκολ στο τέρμα, αλλά 
το γκολ στη ζωή! Στις αναπτυξιακές ηλικίες 
το ποδόσφαιρο δεν είναι αριθμοί... Το ποδό-
σφαιρο είναι πολιτισμός. Στοιχείο το οποίο 
οφείλουμε οι προπονητές να περάσουμε 
στους μικρούς αθλητές. Προσωπικά, εύχομαι 

στα τμήματα υποδομής του χωριού καλή παι-
δαγωγική-ποδοσφαιρική συνέχεια στη σεζόν, 
με κύριο στοιχείο τη διδαχή ηθικών αρχών, 
την ανάπτυξη κινητικών ικανοτήτων και δεξι-
οτήτων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας τους. 

Με τον αγαπητό φίλο και συγχωριανό, Γιάν-
νη Σταμάτη στο τιμόνι της ακαδημίας, ο οποί-
ος είναι πρώτα απ’ όλα παιδαγωγός, πιστεύω 
ότι οι νέοι του χωριού θα αποκτήσουν γερές 
βάσεις προκειμένου να γίνουν πάνω απ’ όλα 
άνθρωποι κι έπειτα ποδοσφαιριστές... 
(*) Ο Δημήτρης Κυρούλης είναι προπτυχιακός φοιτητής 
ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ με ειδικότητες στην Προπονητική Ποδο-

σφαίρου και τον Ελληνικό Παραδοσιακό χορό.

Όι «Φιλέλληνες»  
σε σημείο καμπής

Ηιστορική μας ομάδα, οι Φιλέλληνες, βρί-
σκονται σε μεταβατική περίοδο. Προπο-

νητής και ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για 
να κρατηθεί η ομάδα στην Α’ κατηγορία με τις 
ομάδες του Μενιδίου και της Γραμμενίτσας.. 
Το Δ.Σ. κάνει τεράστιες προσπάθειες για να 
μπορέσει η ομάδα μας να ανταποκριθεί στις 
τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις που 
απαιτεί η συμμετοχή στην κατηγορία αυτή 
του πρωταθλήματος. 

Να εμψυχώσουμε την προσπάθεια των Φι-
λελλήνων σ’ αυτήν την δύσκολη περίοδο με 
την παρουσία μας στους αγώνες που δίνει. 
Επίσης, να συνεισφέρουμε οικονομικά, ο κα-
θένας με τις δυνατότητές του.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας, παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες, παρέδωσε στον νέο πρόε-
δρο των «Φιλελλήνων» Στάθη Κακαριάρη το 
ποσό των 100€, ως συμβολική κίνηση ενδι-
αφέροντος για την πορεία της ομάδας μας.

ΤΈΛΈΥΤΑΊΑ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑΤΑ
14η: ΑΟΦ - ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ   0-3
15η: ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ -  ΑΟΦ  1-0
16η: ΑΟΦ - ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ  2-5
17η: ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ – ΑΟΦ  2-1
18η: ΑΟΦ - ΚΑΜΠΗ  0-1
19η: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΑΟΦ  8-0
20η: ΑΟΦ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ  3-0
21η: ΑΟΦ - ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ  1-1
22η: ΑΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΑΟΦ  2-2
23η: ΑΟΦ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 1-1
24η:  ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΟΦ  2-1
25η:  ΑΟΦ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ     0-4

1ο Τουρνουά μπάσκετ 3Χ3
Το 1ο μπασκετικό τουρνουά 3 on 3 διοργα-
νώνουν οι νέοι του χωριού το Μεγάλο Σάββα-
το, στις 14:00, στο χώρο του Γυμνασίου. Μια 
πρωτοβουλία που σκοπό έχει να αναδείξει 
το Πέτα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. 
Τα παιδιά σας καλούν να συμμετέχετε σ’ αυ-
τήν τη προσπάθεια προσφέροντας ο καθέ-

νας κατά την προσέλευση στο γήπεδο μια 
σακούλα τροφίμων για το κοινωνικό παντο-
πωλείο του χωριού. 
Η αδελφότητα θα είναι δίπλα στα παιδιά 
σε οτιδήποτε χρειαστούν! Συγχαρητήρια σε 
όλες και όλους!

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ 1ο

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
27/4/201914:00

ΓΥMΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ

 Οι νέοι του χωριού σας προσκαλούν 
Φτιάξτε τις ομάδες σας  (3+1 άτομα)

Δώστε ένα φοβερό όνομα  (πχ. Μπριγουλιαz..)
και ελάτε να παίξουμε μπάσκετ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ
Μοναδική υποχρέωση να φέρει ο κάθε συμμετέχων
 τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του χωριού

 

Δηλώσεις Συμμετοχής στα 
 6976134558 & 6946477971



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 11

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 

• ΣΤΙΣ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΚΩΤΣΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

ΕΤΩΝ 83

• ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΤΑΓΚΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

ΕΤΩΝ 100

• ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΤΩΝ 93

• ΣΤΙΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΛΑΖΑΡΙΔΗ  

(ΚΑΡΑΜΠΑ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  

ΕΤΩΝ 73

• ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ,  

ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  

ΕΤΩΝ 99

• ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΜΠΑΡΤΣΑΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  

ΕΤΩΝ 88

Κοινωνικά

(Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν 
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο 

και Μάρτιο 2019)

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

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
1.  ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00

 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΗΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ & ΤΕΚΝΑ 20,00

 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΟΥ
3.  ΣΕΡΒΕΤΑ ΖΩΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 30,00

  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ, ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ  
& ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ, ΒΥΣΣΑΡΙΩΝΑ

Συνδρομές
1. ΒΛΑΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 40,00
2. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 25,00
3. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 20,00
4. ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΝΝΙΒΑΣ 20,00
5. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
6. ΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 20,00
7. ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 20,00
8. ΓΕΩΡΓΗ ΡΟΖΙΝΑ 20,00
9. ΛΑΛΟΥ ΒΑΝΑ 30,00

10. ΤΖΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20,00
11. ΚΟΛΙΟΥ ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30,00
12. ΣΕΡΒΕΤΑ ΚΙΚΗ 25,00
13. ΖΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ 40,00
14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 15,00
15. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20,00
16. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 10,00
17. ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 15,00
18. ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00
19. ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 5,00
20. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΚΛΑ 20,00
21. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00
22. ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40,00
23.  ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
24.  ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
25. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45,00
26. ΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5,00
27. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20,00
28. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00
29. ΤΖΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 20,00
30. ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΕΛΙΑ 20,00
31. ΜΑΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 15,00
32. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00
33. ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 20,00
34. ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,00
35. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00
36. ΝΤΟΥΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 50,00
37. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 50,00
38. ΓΕΩΡΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
39.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
40. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
41. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20,00
42. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30,00

43. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50,00
44. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
45. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30,00
46. ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
47. ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25,00
48. ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20,00
49.  ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 50,00
50. ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00
51. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20,00
52. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΑ 50,00
53. ΓΕΩΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,00
54. ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
55. ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
56. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 25,00
57. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00
58. ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00
59. ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
60. ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00
61. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00
62. ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25,00
63. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20,00
64. ΓΕΩΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ 50,00
65. ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 30,00
66. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
67. ΣΕΡΒΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
68. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20,00
69. ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20,00
70. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20,00
71. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,00
72. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 10,00
73. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 10,00

1.  ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΕΙΡΙΟΣ        100,00 
ΧΟΡΗΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ12

Φωτογραφήματα
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

25 Μαρτίου δεκαετία 1950-60.  
Στα δεξιά διακρίνονται οι δάσκαλοι Γιάννης 
Κώτσης και Ευτυχία Ντουνιά

Ο δάσκαλος Σωκράτης Λάλος, που έφυγε 
πρόσφατα, με μαθητές του

Παρθεναγωγείο  
1928-29 Πέτα. 

Την κυρία Ευτυχία Ντουνιά 
κρατάει η δασκάλα

Παρέλαση 25ης Μαρτίου 1967 στην πλατεία.
Στη φωτογραφία αναγνωρίζουμε τις:  

Λαμπρινή Καραμπά, Δήμητρα Ζήση, Λαμπρινή  
Αναγνωστάκη, Φωτεινή Νικάκη, Πάτρα Μπαλωμένου, 

Ντίνα Μουσαβερέ και Αλεξάνδρα Κακαριάρη


