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ΟΙ «ΦΙΛΈΛΛΗΝΈΣ»  
ΚΈΡΔΙΣΑΝ ΤΗ ΜΑΧΗ

Σ το «νήμα» κρίθηκε η παραμονή της ομάδας μας, Αθλητικός Όμιλος 
Φιλέλληνες Πέτα, στη Α’ τοπική κατηγορία. Η γιγάντια προσπάθεια 

των παικτών και της διοίκησης απέτρεψαν το μοιραίο. Τώρα όλοι, παί-
κτες και διοίκηση έχουν τον επαρκή χρόνο, αλλά προπάντων τα ανα-
γκαία ψυχικά αποθέματα για να αναπροσαρμόσουν την τακτική τους, 
ώστε να προσδοκούμε σε μια δημιουργική νέα ποδοσφαιρική περίοδο. 
Οι πετανίτες και ιδιαίτερα οι λάτρεις του αθλήματος θα είναι συναισθη-
ματικά και υλικά αρωγοί στην νέα πορεία της ομάδας. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τελευταίες μάχες της ομάδας με φω-
τογραφικό υλικό βρίσκονται στις σελίδες 6 και 7. 

Σ’ ΑΥΤΌ  

ΤΌ ΦΥΛΛΌ  

ΜΠΌΡΕΊΤΕ  

ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

•  Παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων 
των Δημοτικών, 
Περιφερειακών και 
Ευρωεκλογών του 
Μαΐου 2019, σελ. 10

•  Μελέτη για τις Σλάβικες 
ονομασίες στην περιοχή 
της Άρτας, σελ. 9

•  Ενημέρωση για το 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΈΙΣ  
ΣΤΟ ΠΈΤΑ-2019

Εκδηλώσεις  
του καλοκαιριού

Η Αδελφότητα Πέτα και ο Μορφωτικό Σύλλογος 
προγραμματίζουν κοινές εκδηλώσεις στα πλαί-

σια του θεσμού των «Καλοκαιρινών Συναντήσεων». 
Αναλυτικότερα οι εκδηλώσεις αυτού του καλοκαιριού 
θα είναι οι εξής:

1. Τα παραδοσιακά πανηγύρια στο Πέτα
Η πετυχημένη εκδήλωση της Αθήνας, στην «Ημέ-

ρα του Απόδημου Πετανίτη» θα παρουσιαστεί στην 
αυλή του Μορφωτικού Συλλόγου.

Στην εκδήλωση θα δώσουμε έμφαση στο πανη-
γύρι του Μάη Θανάση που γιορταζόταν την δεύτερη 
μέρα του Μαΐου στο εκκλησάκι του Μάη Θανάση, 
που σήμερα έχει σκεπάσει τη τεχνητή λίμνη Πουρ-
ναρίου.

Η παρουσίαση της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει 
μαρτυρίες για το συγκεκριμένο πανηγύρι, φωτογρα-
φικό υλικό, καθώς και χορευτικά δρώμενα.

Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, 
στις 8.30’ μ.μ.

2. Αθλητικές εκδηλώσεις. 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3on3
Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση στο 1ο Τουρ-

νουά 3on3 που πραγματοποιήθηκε το Πάσχα, στις 
αρχές Αυγούστου θα διοργανωθεί το 2ο Τουρνουά. 

βακτήριο «Ξυλέλα» που 

προσβάλλει την ελιά, σελ. 2

•  Η τέχνη της ξερολιθιάς, 

σελ. 3

•  Ενημέρωση για την 

αθλητική δραστηριότητα 

στο Πέτα, σελ. 6 και 7

Από το πανηγύρι του Μάη Θανάση
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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

Καταστροφικό βακτήριο προσβάλλει ελιές και άλλα φυτά

Μ έχρι και αφανισμό ολόκληρων επαρχιών 
από τον ελαιοκομικό χάρτη μπορεί να προ-

καλέσει ενδεχόμενη έλευση του βακτηρίου «Ξυ-
λέλα» (Xylella fastidiosa) στην Ελλάδα.

Το παθογόνο βακτήριο Ξυλέλα (Xylella) οποίο 
καταστρέφει την ελιά, τα αμπέλια, τις πικροδάφ-
νες και περισσότερα από 500 είδη φυτών ακόμα. 

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ε.Ε στην 
Ιταλία στην περιοχή της Απουλίας τον Οκτώβριο 
του 2013. Το βακτήριο «Xylella fastidiosa» έχει 
ορισθεί ως ένα από τα πιο επικίνδυνα βακτήρια 
των φυτών παγκοσμίως, δεδομένου ότι προκα-
λεί διάφορες ασθένειες με αρνητικό αντίκτυπο 
σε επίπεδο παραγωγής αλλά και οικονομικό για 
γεωργικές καλλιέργειες.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Εξα-
γωγέων Φυτικού Υλικού (ΕΣΕΕΦΥ) προειδο-
ποιεί πως αν η Ξυλέλλα περάσει τα σύνορα της 
χώρας μας, «τότε θα αλλάξει συνολικά η μορφή 
της γεωργίας και ακόμη περισσότεροι Έλληνες 
θα οδηγηθούν στο εξωτερικό για αναζήτηση ερ-
γασίας». Παράλληλα, ο ΕΣΕΕΦΥ χαρακτηρίζει 
«ανυπολόγιστη» τη ζημιά που θα προέκυπτε αν 
επαληθευόταν αυτό το σενάριο και προσθέτει 
ότι η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό ευρωπαϊκό 
μεσογειακό κράτος «καθαρό από Xylella». Ζητά 
δε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων «για την 
προστασία όλων μας».

Όπως υπογραμμίζει σε σημερινή του ανακοί-
νωση ο ΕΣΕΕΦΥ, σε περίπτωση εμφάνισης του 
βακτηρίου σε ένα σημείο, «αμέσως δεσμεύεται 
η παραγωγή σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων, κατα-
στρέφοντας όχι μόνο τους επαγγελματίες παρα-
γωγούς, αλλά χωριά ολόκληρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο σύνδεσμος ζητά τον άμε-
σο έλεγχο όλων των εν δυνάμει ξενιστών στις 
πύλες εισόδου της χώρας, σημειώνοντας ότι το 
«βακτήριο εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να 
έρθει από λιμάνι». Όπως διευκρινίζει, «πρακτι-
κά αυτό δίνει χρόνο στις αρχές της χώρας να 
αναμένουν την έλευση του κάθε καραβιού που 
μεταφέρει φορτηγά με φυτικό υλικό και να το 
ελέγχουν για να διαπιστώνουν την υγεία του 

φορτίου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον σύνδε-
σμο, είναι απαραίτητος ο έλεγχος των ατόμων 
που έχουν δυνατότητα να εισάγουν φυτικό υλικό 
στη χώρα, ενώ θα πρέπει να δοθεί η δυνατό-
τητα στους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές να επι-
θεωρούν και κήπους. «Το βακτήριο μεταδίδεται 
με πολλά φυτά κηποτεχνίας άμεσα και εύκολα» 
υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο σύνδε-
σμος.

Όπως εξηγεί, «αυτή τη στιγμή, ο κάθε φυτω-
ριούχος ελέγχεται τακτικά από τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες, φέρει ειδικές άδειες και είναι πιστο-
ποιημένος να παράγει, δυστυχώς όμως, επιτρέ-
πεται η αγορά φυτών και σε μη πιστοποιημένους 
επαγγελματίες που λόγω κενού στην νομοθεσία 
δεν επιτρέπεται να ελεγχθούν ποτέ».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΕΕΦΥ σημειώνει ότι σε 
πολλούς κήπους και έργα πρασίνου «έχει παρα-
τηρηθεί ο κατασκευαστής να φέρνει φυτά από 
το εξωτερικό, και καθώς στερείται αδειών, οι αρ-
χές δεν έχουν αρμοδιότητα να επιθεωρήσουν το 
φορτίο. Τα φυτά δεν τοποθετούνται σε πιστοποι-
ημένη μονάδα, αλλά απευθείας στο έδαφος και 
μπορούν να μολύνουν τη χώρα.»

Η απουσία Xylella στην Ελλάδα είναι σύμφω-
να με τον ΕΣΕΕΦΥ, ένα μεγάλο «ατού για εξα-
γωγές, καθώς είμαστε οι μόνοι που με ασφάλεια 
μπορούν να παράξουν 100% υγιές υλικό, τη 
στιγμή που οι εργολάβοι πρασίνου της Ευρώ-
πης το έχουν ανάγκη. Ας το εκμεταλλευτούμε και 
ας το διαφημίσουμε τόσο εντός όσο και εκτός 
των συνόρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελιές που έχουν προσβληθεί από το βακτήριο «Ξυλέλα»

Κωνσταντίνος Ε. Τόλης MD, Msc
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Βησσαρίωνος 7
Κολωνάκι
2ος όροφος

Τηλ.: 213 0116846
Κιν.: 945 113 113

e-mail: dctolis@gmail.com
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Η τέχνη της ξερολιθιάς

Η Τέχνη της Ξερολιθιάς εγγράφηκε στο 
Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς το 2015 καθώς και 

στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότη-
τας (UNESCO,2003) το 2018. Το κείμενο 
που ακολουθεί, καθώς και οι φωτογραφίες 
προέρχονται από την παρουσίαση του θέ-
ματος στην ιστοσελίδα http://ayla.culture.
gr/i_texni_tis_xerolithias/ 

Με τον όρο «τέχνη της ξερολιθιάς» εννο-
ούμε την κατασκευή κτισμάτων με λίθους 
χωρίς κανένα συνδετικό υλικό (εν ξηρώ). Οι 
ξερολιθικές κατασκευές, είναι άλλοτε έντονα 
ορατές, όπως εκτεταμένα εντυπωσιακά σύ-
νολα ταρατσωτών καλλιεργειών, και άλλοτε 
διακριτικές και ταπεινές, όπως τα κτίσματα 
γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης. Ωστόσο, εί-
ναι πάντα καλαίσθητες και φιλικές προς το 
περιβάλλον. 
[…]
Οι ξερολιθικές κατασκευές συνδέονται άμε-
σα με την οργάνωση του παραγωγικού χώ-

ρου των αγροτικών κοινοτήτων. Οι ίδιοι οι 
αγρότες ενδιαφέρονται τόσο για τη δόμηση 
νέων ξερολιθικών κατασκευών όσο και για 
τη συντήρηση των υφιστάμενων. Η τεχνική 
αφορά απλές κατασκευές (διαχωριστικούς 
και αναλημματικούς τοίχους, επιστρώσεις 
δρόμων) ή πιο σύνθετες (ποικίλα αγροτι-
κά κτίσματα για αποθήκευση, επεξεργασία 
προϊόντων, σταβλισμό ζώων, πρόχειρη στέ-
γαση ανθρώπων). 
[…]
Η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης για όλες 
τις εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στην 
αποστράγγιση, την άρδευση και την ύδρευ-
ση των γαιών. Η τεχνική της ξερολιθιάς προ-
τιμάται για τα τεχνικά πλεονεκτήματά της, 
που βασίζονται στις λειτουργικές ιδιότητες 
της δόμησης εν ξηρώ (ισοθερμία, ρύθμιση 
του αερισμού και της υγρασίας), αλλά και 
στο γεγονός ότι οι ξερολιθικές κατασκευές 
δεν απαιτούν ιδιαίτερα τεχνικά μέσα. Η χρή-
ση της ξερολιθιάς αραιώνει αισθητά μετά 
τα μέσα του 20ού αιώνα με την παρακμή 
της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας, τη 

μηχανοποίηση της γεωργίας και τη χρήση 
νέων μεταφορικών μέσων.
[…]
Σήμερα, τα ξερολιθικά κτίσματα στην Ελλά-
δα κατασκευάζονται κυρίως από γεωργούς, 
κτηνοτρόφους και, ευκαιριακά, από τεχνίτες. 
Ειδικά στον νησιωτικό χώρο οι ξερολιθικές 
κατασκευές (τοίχοι, περίβολοι, κλειστά κτί-
σματα κ.ά.) είναι πολύ διαδεδομένες. Στην 
ηπειρωτική χώρα οι ξερολιθιές είναι λιγό-
τερο ορατές, αλλά το ίδιο σημαντικές για 
την παραδοσιακή οργάνωση του χώρου. Η 
συντήρηση και επέκταση των ξερολιθικών 
κατασκευών είναι σήμερα προβληματική. Η 
μετάδοση της τεχνογνωσίας στις νεότερες 
γενιές είναι όλο και πιο περιορισμένη, ενώ 
οι ειδικοί τεχνίτες είναι συνήθως ηλικιωμέ-
νοι. Παράλληλα όμως αναγνωρίζεται όλο 
και περισσότερο η αξία της ξερολιθιάς για 
το φυσικό περιβάλλον και τη συγκρότηση 
των τοπικών ταυτοτήτων, ενώ ταυτόχρο-
να προβάλλεται ο ρόλος της ξερολιθιάς ως 
μαρτυρίας του ανθρώπινου μόχθου στην 
προσπάθεια επιβίωσης του είδους.

Η αναβίωση του παλιού εθίμου των 
Πετανιτών, το «Σπάσιμο του Μπότι», 
συνεχίστηκε και φέτος σε μια εκδήλω-

ση που διοργανώθηκε από την Αδελφότητα 
Πέτα και τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Πέτα.
Ο κόσμος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
γεμίζοντας τον προαύλιο χώρο του Αγίου 
Γεωργίου και την πλατεία. Μόλις η καμπά-
να χτύπησε περίπου στις 10 για την πρώτη 
Ανάσταση, δεκάδες μπότια, τα οποία κρα-
τούσαν τα παιδιά, έσπασαν δημιουργώντας 
μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
Οι δύο σύλλογοι είχαν φροντίσει για τα κε-
ράσματα σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Ευχαριστούμε θερμά τη δημοτική αρχή για 
την κάλυψη του κόστους αγοράς των κανα-
τιών και τον συγχωριανό μας Κώστα Αλέξη 
(φυτώριο) για την κατασκευή και την παρά-
δοσή τους.
Συνεχίζουμε να αναβιώνουμε τα παλιά έθιμα 
των Πετανιτών. Συνεχίζουμε να προβάλουμε 
το Πέτα μας. Ευχή να είμαστε όλοι καλά και 
του χρόνου να τα ξανασπάσουμε.

Σημείωση: Δυστυχώς, για ακόμη μια χρο-
νιά κάποιοι στέρησαν τη χαρά να σπάσουν 
μπότι αρκετά μικρά παιδιά, αφού θεώρησαν 
σκόπιμο να τα πάρουν και να τα πάνε σπίτι 
τους λες και τους ανήκαν. Είναι πραγματι-
κά ντροπή. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά σας 
κάνουμε γνωστό ότι ο αριθμός φέτος είχα-
με πάνω από 130 και σίγουρα θα έφταναν 
για όλα τα παιδιά. Λόγω της απαράδεκτης 
ενέργειας κάποιων ενηλίκων, μερικά παιδιά 
στερήθηκαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στο έθιμο.

Κατασκευή χαμηλού τοίχου περίφραξης  
από ξερολιθιά, για την οριοθέτηση ιδιοκτησιών 

στην ύπαιθρο της Λέσβου

Τοίχος από ξερολιθιά σε άριστη κατάσταση,  
για την οριοθέτηση ιδιοκτησιών στην ύπαιθρο  

της Σίφνου. Οι όρθιες σχιστόπλακες αποτρέπεουν 
τη διέλευση των ζώων

Αναλημματικοί τοίχοι από ξερολιθιά  
για τη διαμόρφωση αναβαθμίδων σε ελαιώνα  

στην ύπαιθρο της Λέσβου

Τα Νέα του Μορφωτικού 
Συλλόγου

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΣΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  

ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΤΑ

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Μορ-
φωτικού Συλλόγου Πέτα για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. 
Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε είναι το εξής:

Πρόεδρος: Κακαριάρη Βίρνα
Αντιπρόεδρος: Τσώλα Ελένη
Γραμματέας: Παπαγεωργίου Άρης
Ταμίας: Μοσχονά Άννα
Μέλη: Μπίζας Γιώργος
  Κακαριάρης Στάθης
  Γάβρογος Βαγγέλης

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλες και 
όλους. Η στενή συνεργασία των δύο συλ-
λόγων θα συνεχιστεί παράγοντας πολιτι-
στικό έργο που προβάλει τον τόπο μας 
παντού.

ΤΟ ΜΈΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
Σπάσαμε τα μπότια
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Η Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολο-

γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπογρά-
φει το νέο της βιβλίο με τίτλο «Στη Σαγήνη 
του Ε.Α. 
Πόε». Το 
βιβλίο εί-
ναι μια 
κ ρ ι τ ι κ ή 
προσέγγι-
ση στο λο-
γοτεχνικό 
έργο του 
Ε.Α Πόε 
και στην 
επίδρασή 
του στα 
ελληνικά 
γράμματα. 
Στο οπι-
σθόφυλλο 
του βιβλίου 
διαβάζουμε 
τα εξής:

«Ποιητής, πεζογράφος και κριτικός, ο τρισυ-
πόστατος Ε. Α. Πόε θεωρήθηκε πρόδρομος 
της αισθητικής νεωτερικότητας και το έργο 
του γνώρισε θερμή υποδοχή στην Ευρώ-
πη του 19ου και του 20ού αιώνα. Στο βιβλίο 
αυτό εξετάζονται όψεις της πρόσληψής του 
στην Ελλάδα, κυρίως μέσα από το έργο έξι 
σημαντικών λογοτεχνών: των Εμμ. Ροΐδη, Ν. 
Επισκοπόπουλου, Κ. Γ. Καρυωτάκη, Γ. Σκα-
ρίμπα, Γ. Σεφέρη και Α. Εμπειρίκου. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη άγνωστου 
αρχειακού υλικού για τη σχέση Καρυωτάκη 
και Πόε, ενώ την έκδοση συ¬μπληρώνει μια 
λανθάνουσα μετάφραση του εμβληματικού δι-
ηγήματος «Ο μαύρος γάτος», που υπογράφε-
ται από τον Εμμ. Ροΐδη.» 
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβρι-
ηλίδης.
Λίγα λόγια για τη Χριστίνα Ντουνιά
Η Χριστίνα Ντουνιά είναι καθηγήτρια Νεοελ-
ληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Γενήθηκε στο Πέτα Άρτης το Σεπτέμβριο του 

1952 και σπούδασε στην Aθήνα και στο Πα-
ρίσι. 
Δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση, στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και εργάστηκε 
ως κριτικός λογοτεχνίας στο περιοδικό Αντί. 
Μελέτες και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε 
περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το 2000 τι-
μήθηκε με το Κρατικό βραβείο δοκιμίου και το 
2016 με το Βραβείο δοκιμίου της Ακαδημίας 
Αθηνών (Ίδρυμα Πέτρου Χάρη).

Ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΚΆΛΠΟΎΖΟΣ 

ΣΤΟΝ ΙΆΝΟ 

100 χρόνια από  
τη γενοκτονία των 

Ελλήνων του Πόντου

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου το βιβλιοπωλείο IANOS και οι 
εκδόσεις Ψυχογιός διοργάνωσαν βραδιά λόγου και 

μουσικής με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου και τη συλλεκτι-
κή έκδοση του μυθιστορήματος του Γιάννη 
Καλπούζου «Σέρρα-Η ψυχή του Πόντου».
Αποσπάσματα διάβασαν οι ηθοποιοί Βέρα 
Κρούσκα και Τάσος Νούσιας, καθώς και ο συγ-
γραφέας.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά με ποντι-
ακά τραγούδια και παραδοσιακά σμυρναίικα ο 
Ηλίας Υφαντίδης και ο Χρήστος Τσιαμούλης.
Επίσης συμμετείχε το χορευτικό και μουσικό 
τμήμα του Ποντιακού Συλλόγου Αργοναύτες 
Κομνηνοί που εδρεύει στην Καλλιθέα.

ΣΤΗ ΣΆΓΗΝΗ ΤΟΎ Ε.Ά. ΠΟΕ
Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Ντουνιά

Πλατεία Πέτα Άρτας

Για τον καλό μας τον παππούλη  
πάτερ Σοφοκλη!!!

Μας έφυγες πάτερ Σοφοκλή
από την ωραία πύλη

που ήσουν στην εκκλησία μας
το σεβαστό στολίδι.

Χρόνια Πολλά υπηρέτησες
την ιερή δουλειά σου

με σεβασμό κι ακούραστος
μέχρι τα γηρατειά σου.

Ο καλός μας ο παππούλης δεν μας 
μάλωσε ποτέ, δεν μας παρατήρησε ποτέ 

με νεύρα.
Ήταν ιερέας σεβαστός, υπομονετικός, 
χαρούμενος, πάντα με το χαμόγελο.

Καλός οικογενειάρχης, με παιδιά 
μορφωμένα και εγγόνια επιστήμονες.

Και ιερέας, και αγρότης, παππάς 
λεβέντης.

Σου εύχομαι πάτερ Σοφοκλή, 
μέσα από την καρδιά μου, 
τη σύνταξή σου να χαρείς 
με όλη τη φαμελιά σου.

Με σεβασμό και αγάπη,
Φιλίππου Χαρίτα

Ιούνιος 2019

Η Χριστίνα Ντουνιά παρουσιάζει το βιβλίο της

Ο Γ. Καλπούζος και οι ηθοποιοί Β. Κρούσκα και 
Τ. Νούσιας
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΣΈΛΙΔΈΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων: Με τέσσερις μεγάλες παραγωγές  

το 3ο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Με τέσσερις μεγάλες παραγωγές, το 3ο Φε-
στιβάλ Αρχαίου Δράματος, ο σημαντικός 

θεσμός του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και του Δή-
μου Ιωαννιτών, έρχεται και φέτος στο διεθνώς 
αναγνωρισμένο τοπόσημο, το αρχαίο θέατρο 
της Δωδώνης.
Το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος αποτελεί ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο στην προσπάθεια που 
τα τελευταία χρόνια γίνεται από το ΔΗΠΕ-
ΘΕ Ιωαννίνων, προκειμένου τα Γιάννενα, να 
υπερβούν τα στενά όρια του τόπου μας και 
να δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με την παραγωγή και την προα-
γωγή του πολιτισμού.
Από την πρώτη κιόλας χρονιά το ΔΗΠΕΘΕ, 
υλοποιώντας το «Φεστιβάλ Αρχαίου Δράμα-
τος» είχε και έχει ως στόχο τη διεύρυνση του 
θεσμού και τη συνεισφορά του στο πανελλήνιο 
και στο τοπικό πολιτιστικό τοπίο, έχοντας ανοί-
ξει εποικοδομητικούς διαλόγους και συνεργα-
σίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς.
Η αυλαία του Φεστιβάλ, ανοίγει με μια σημα-
ντική συνέργεια για το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, 
με τα Αθηναϊκά Θέατρα και την αριστουργη-
ματική τραγωδία του Σοφοκλή «Οιδίπους 
Τύραννος» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 
Μαρκουλάκη.
Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στο Αρχαίο 
Θέατρο της Δωδώνης, την Παρασκευή 5 
Ιουλίου στις 21.00 και στη συνέχεια θα πα-
ρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, αλλά και σε 
πολλές ακόμη μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Λιγνάδης στο 
ρόλο του Οιδίποδα, η Αμαλία Μουτούση στο 
ρόλο της Ιοκάστης και οι Νίκος Χατζόπουλος: 
Κρέων, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης: Τειρεσίας, 
Γιώργος Ζιόβας: Άγγελος, Γιώργος Ψυχογιός: 
Θεράπων και Νικόλας Χανακούλας:Εξάγγε-
λος.
Εισιτήρια: Viva.gr (https://www.viva.gr/tickets/
theater/arxaio-theatro-dodonhs/oidipous-
tyrannos-tou-sofoklh/), Κιόσκι Κεντρικής Πλα-
τείας (Ώρες λειτουργίας: 12.00 – 15.00 και 
19.00 – 21.30). Τιμές: 15 ευρώ κανονικό και 
12 ευρώ μειωμένο για ανέργους, άνω των 65, 
ΑμεΑ, φοιτητές).
Πληροφορίες: Γραφεία ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
(Παπάζογλου 5 – Αρχοντικό Πυρσινέλλα, τηλ. 
2651025670 ώρες γραφείου).
Οι επόμενες παραστάσεις
Στη συνέχεια στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ 
Αρχαίου Δράματος, στο Αρχαίο Θέατρο της 
Δωδώνης, ανεβαίνουν οι παραστάσεις:
•  Δευτέρα 29 Ιουλίου στις 21.00, «Ίων» 

του Ευριπίδη, από το Θέατρο Άλφα – Ιδέα. 
Τον Ίωνα και 7 ακόμα ρόλους, ερμηνεύει ο 
περσινός νικητής του Βραβείου «Δημήτρης 
Χορν», Κωνσταντίνος Μπιμπής. Μαζί τους, 
δημιουργώντας ένα ζωντανό ηχοτόπιο, ο 
κορυφαίος μουσικός κρουστών Νίκος Του-
λιάτος. Μετάφραση και σκηνοθεσία: Ιόλη Αν-
δρεάδη.

•  Σάββατο 3 Αυγούστου στις 21.00, «Αντι-
γόνη» του Σοφοκλή, σε μετάφραση Δημήτρη 
Δημητριάδη και σκηνοθεσία Σάββα Στρού-

μπου, από την «Ομάδα Σημείο Μηδέν». Παί-
ζουν οι ηθοποιοί: Έβελυν Ασουάντ, Κωνστα-
ντίνος Γώγουλος, Έλλη Ιγγλίζ, Ανδρομάχη 
Φουντουλίδου, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Ρόζυ 
Μονάκη, Στέλιος Θεοδώρου – Γκλίναβος.

•  Τετάρτη 7 Αυγούστου στις 21.00, «Ιφι-
γένεια η εν Αυλίδι» του Ευριπίδη, από το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας (ΚΘΒΕ) 
σε νέα μετάφραση Παντελή Μπουκάλα και 
σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού. Η Ανθή 
Ευστρατιάδου που τιμήθηκε με το 11ο «Θεα-
τρικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη» για την θε-
ατρική περίοδο 2016 θα ερμηνεύσει το ρόλο 
της Ιφιγένειας. Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας 
(Αγαμέμνων), Γιώργος Καύκας (Πρεσβύ-
της), Νικόλας Μαραγκόπουλος (Μενέλαος), 
Θανάσης Ραφτόπουλος (Αχιλλέας), Χρίστος 
Στυλιανού (Αγγελιοφόρος), Μαρία Τσιμά 
(Κλυταιμήστρα).

Πληροφορίες: Γραφεία ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων 
(Παπάζογλου 5 – Αρχοντικό Πυρσινέλλα, τηλ. 
2651025670, ώρες γραφείου).

Το πανηγύρι αποτελεί μια πολυδιάστατη 
εκδήλωση που συνδέεται με την ιστορία, 

τον τόπο και τους παραγωγικούς πόρους μιας 
κοινότητας. Εντοπίζεται στον κύκλο του χρόνου, 
που αποτελεί χρονικό ορόσημο, τόσο για τους 
μόνιμους κατοίκους όσο και για τους ξενιτεμέ-
νους, και χαρακτηρίζεται από επανάληψη και 
εθιμοτυπία. Παραδοσιακά ταυτίζεται με τον εορ-
τασμό ενός τοπικού αγίου, ενώ πολλές φορές 
ακολουθείται ή έπεται άλλων αντίστοιχων εορ-
ταστικών πρακτικών, που αποτελούν αφορμή 
ώστε οι κοινότητες, -παλαιότερα οι παραδοσια-
κές αλλά και οι αστικές σήμερα-, να βγουν από 
τη ρουτίνα της καθημερινότητας, να ξεκουρα-
στούν, να ανταμώσουν, να διασκεδάσουν και να 
μυηθούν στην ιδέα της κοινότητας. 

Ο Κώστας Κρυστάλλης, που το 2018 γιορτά-
σαμε τα 150 χρόνια από τη γέννησή του, στο 
πεζογράφημα «Το πανηγύρι της Καστρίτσας», 
περιγράφει το πανηγύρι του Άι-Γιαννιού, στις 

23 Σεπτεμβρίου 1894, έξω από τα Γιάννενα. 
«… Οι πανηγυριστάδες, σαν να μην έφταναν 
οι αμέτρητοι εκείνοι πούχαμεν εύρει εμείς εκεί, 
εξακολουθούσαν νάρχονται ακόμα μπουλούκια 
- μπουλούκια και καλοφορεμένοι όλοι τους… κι 
έβλεπες τους Γιαννιώτες, τους παλιούς Γιαννιώ-
τες, τους Ζαγορίσιους και τους Πρεβεζιάνους 
με πανένιους τσουμπέδες… τους Αρτινούς, 
τους Σουλιώτες και τους Αρβανιτάδες φουστα-
νελοφόρους… παρόμοιες με αυτούς ήταν και οι 
γυναίκες τους… Κατά τα μεσάνυχτα άρχισεν ο 

χορός, μεγάλος και συρτός χορός γύρ΄από το 
μασαλά. Τον έσερναν τρεις Αρβανίτες δραγάτες, 
από κείνους που παίρνουν πάντα μεράδι στα 
πανηγύρια και στους γάμους των χωριών… κι 
ακολουθούσε από κοντά η λεβεντιά των χωριών, 
αντρειωμένοι παλληκαράδες και ροδοπρόσω-
ποι… κ΄ έφερνε κάθε τόσο τους γύρους της από 
στόμα σε στόμα η πλόσκα με το κρασί σα να χό-
ρευε κι αυτή ανάμεσα στους πανηγυριστάδες… 
τα τραγούδια τους ήταν όλα τραγούδια της ζωής 
τους, του χωραφιού, της στάνης, του καλυβιού, 
της δουλειάς, της αγάπης και κάπου - κάπου και 
κανένα της ξενιτιάς… μα κι ο χορός τους ακόμα 
δεν ήταν ο πολύδιπλος και ζωηρός οπώβλεπα 
στα χωριά των βουνών. Συρτός, ολόστρωτος 
και σιγαληνότατος χορός παρόμοιος με πλεού-
μενην αρμάδα βαρκούλες, οπού οι ναύτες με τα 
κουπιά τρεις τε σπρώχνουν μπροστά και μια τες 
γυρίζουν πίσω…».

συνέχεια στη σελ. 8

Το κείμενο της κυρίας Ελευθερίας Γκαρτζονίκα-Κώτσικα είναι η εισήγησή της  
στην εκδήλωση του Απόδημου Πετανίτη που πραγματοποιήθηκε  
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας

«Τα πανηγύρια στον παραδοσιακό και σύγχρονο πολιτισμό»
Της Δρ. Ελευθερίας Γκαρτζονίκα- Κώτσικα, π. Σχολική Σύμβουλος
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Όι «Φιλέλληνες» ΠΕΤΑ κέρδισαν τη μάχη
ΠΑΡΕΜΕΊΝΕ ΣΤΗΝ Α’ ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ  

Ό Α.Ό. ΦΊΛΕΛΛΗΝΕΣ
Μετά από μια αρκετά δύσκολη ποδοσφαιρική, αλλά και διοικητική 

σεζόν, η ομάδα μας, μέσω της διαδικασίας των «play out», απέφυγε 
τον υποβιβασμό και διατηρήθηκε για ακόμα μια χρονιά στην Α’ τοπική 
κατηγορία! Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια αυτή, συνέβαλαν 
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει την ενεργό δράση αρκε-
τούς μήνες πριν, πλην όμως, όταν η ομάδα τους χρειάστηκε έδωσαν 
τον παρόν, αποδεικνύοντας ότι ο Α.Ο. Φιλέλληνες είναι πάνω από μο-
νάδες και πρόσωπα. Η Αδελφότητα, αρωγός στις προσπάθειές τους, 
εύχεται σε παίκτες, προπονητή και διοίκηση καλό καλοκαίρι!

PLAY OUT
1η αγωνιστική
ΡΕΠΟ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ
2η αγωνιστική 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1-0
3η αγωνιστική 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ 1-1
4η αγωνιστική
ΡΕΠΟ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ
5η αγωνιστική
ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ 0-1
6η αγωνιστική
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAY-OUT

Θέση Όμάδες Α Ν Ι Η Υπέρ Κατά +/- Βαθμοί

1. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 4 2 2 0 5 1 4 11

2. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΕΤΑ 4 2 1 1 3 3 0 7

3. ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 4 0 1 3 0 4 -4 1

Ο Ηλίας Ροβίνας, ήταν ένας από τους παίκτες που επέστρεψαν στην 
ενεργό δράση, όταν χρειάστηκε για το καλό της ομάδας, έπειτα από 

μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας

Ο Δημήτρης Κώτσης πρωταγωνιστεί, παρόλο το νεαρό της ηλικίας 
του, στις μεικτές ομάδες της ΕΠΣ, ενώ έλαβε μέρος στις προεπιλογές 

της Εθνικής Ελλάδος (Κ17) τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη

Ο Μιχάλης Κώστας, παίκτης κλειδί για την παραμονή  
της ομάδας στην κατηγορία. Σκόραρε στα δύο από τα τέσσερα 

παιχνίδια των play out

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ
Επιμέλεια: Δημήτρης Κυρούλης Πηγή photo: artagoal.gr 
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ΜΕ ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΠΊΤΥΧΊΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ  
ΤΌ 1ο ΤΌΥΡΝΌΥΑ 3 on 3

Η πρωτοβουλία των νέων του χωριού, σε συνδυασμό με την υπο-
στήριξη της Αδελφότητας, του Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου 
και του Α.Ο. Φιλέλληνες, να διοργανώσουν το μεσημέρι του Μ. Σαβ-
βάτου, το 1ο τουρνουά 3on3 μπάσκετ, στο Γυμνάσιο του χωριού, είχε 
επιτυχές αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Πάνω 
από 100 σακούλες συγκεντρώθηκαν ενισχύοντας με είδη πρώτης ανά-
γκης και τρόφιμα το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ενορίας μας. Θερμά 
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την καινο-
τόμο προσπάθεια, η οποία πέρα του κοινωνικής προσφοράς είχε ως 
σκοπό και την ανάδειξη του τόπου μας, πολιτιστικά και αθλητικά. Η 
διοργάνωση αυτή, που τείνει να γίνει θεσμός, θα λάβει εκ νέου χώρα 
στις αρχές Αυγούστου. «Ένα χωριό, μία ομάδα!», φώναξαν οι νέοι μας 
και η Αδελφότητα τους διαβεβαιώνει ότι θα είναι πάντα δίπλα τους σε 
ό,τι χρειαστούν!

Η κερκίδα γέμισε, όπως επίσης και το κοινωνικό παντοπωλείο της 
Ενορίας Πέτα

Λαμπρίνα Τσάκαλου
Κορυφαία στο άθλημα του χάντμπολ 

«Η Λαμπρίνα Τσάκαλου αποτελεί τον ‘Μίδα των τίτλων’ του ελληνι-
κού χάντμπολ γυναικών και όχι τυχαία είναι η κορυφαία εκπρόσωπός 
μας στο άθλημα.»

Αυτός ήταν ο τίτλος σχετικού δημοσιεύματος αθλητικού σάιτ, το 
οποίο παρουσίασε μια λίστα με τους κορυφαίους 30 Έλληνες αθλητές 
κάτω των 30 ετών σε όλα τα σπορ. Η κόρη του γυμναστή Βασίλη Τσά-
καλου, βρίσκεται ανάμεσα σε μεγαθήρια του ελληνικού αθλητισμού 
που διαπρέπουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Στη σχετική λίστα 
βρίσκονται ονόματα όπως του υπεραθλητή Γιάννη Αντετοκούμπο, των 
ποδοσφαιριστών Κώστα Μανωλά και Κώστα Φορτούνη, των Ολυμπι-
ονικών Λευτέρη Πετρούνια και Κατερίνα Στεφανίδη, αλλά και του κορυ-
φαίου Έλληνα τενίστα Στεφάνου Τσιτσιπά.

Η δική μας Λαμπρίνα, θα συνεχίσει τη σεζόν 2019-2020, να πρωτα-
γωνιστεί στην Ευρώπη, με την ομάδα της κροατικής Ποντράβκα Βε-
γκέτα. Υπερήφανοι για την Πετανίτισσα μας! Ευχόμαστε στη Λαμπρίνα 
κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία!

Το τέλος τη σεζόν 2018-2019, βρήκε για ακόμη μια φορά τη Λαμπρίνα 
πρωταθλήτρια με την ομάδα της Σλοβενίας, Κριμ Λιουμπιάνα

ΦΊΛΊΚΌΊ ΠΌΔΌΣΦΑΊΡΊΚΌΊ ΑΓΩΝΕΣ
Ό ΘΕΣΜΌΣ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΊ

Πραγματοποιήθηκαν 
για ακόμη μια χρονιά 
οι φιλικοί ποδοσφαιρι-
κοί αγώνες μεταξύ των 
ομάδων Παίδων και 
Παλαιμάχων της Αδελ-
φότητας και του Α.Ο. 
Φιλέλληνες Πέτα.

Οι αγώνες κλείνουν 
πάνω από 30 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας 
και διοργανώνονται στο 
γήπεδο του Πέτα κάθε 
Μεγάλη Παρασκευή.

Ο κόσμος γέμισε το 
γήπεδο και χειροκρό-
τησε τις προσπάθειες 
των παιδικών ομάδων, 
όπου οι νεαροί πετα-
νίτες και των δύο ομά-
δων άφησαν τις καλύ-
τερες εντυπώσεις για 
το ταλέντο και την αγω-
νιστικότητά τους.

Ακολούθησε ο καθι-
ερωμένος αγώνας Πα-
λαίμαχων, που φέτος 
λόγω αρκετών απουσι-
ών έγινε 8 επί 8.

Συγχαρητήρια σε μικρούς και μεγάλους αθλητές. Ευχή όλων να είμα-
στε καλά και του χρόνου να ξανανταμώσουμε.

Με αφορμή το πρόβλημα υγείας του Κασίγιας
Σχόλιο του Κ.Ζ. 

Σοκ στους ποδοσφαιρόφιλους προκάλεσε το σοβαρό καρδιολογικό 
επεισόδιο που υπέστη την 1η Μαΐου ο Ίκερ Κασίγιας. 

Στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε διαγνώστηκε έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. Το σοβαρό γεγονός ανάγκασε τον εμβληματικό τερματο-
φύλακα των ευρωπαϊκών γηπέδων να απομακρυνθεί από την ενεργό 
δράση στα τριανταοκτώ του χρόνια.

Το δυσάρεστο περιστατικό με τον γίγαντα των ευρωπαϊκών γηπέ-
δων έφερε στη σκέψη αντίστοιχους δικούς μας «γίγαντες» που συμ-
μετέχουν στους φιλικούς των παλαίμαχων κάθε χρόνο, τη μέρα της 
Μεγάλης Παρασκευής.

Μήπως πρέπει να δούμε σοβαρότερα τη συγκεκριμένη διοργάνωση; 
Δεν λέω, ιδιαίτερα γυμνασμένοι και κοτσανάτοι οι παιχταράδες μας, 
αλλά μήπως πρέπει να μπαίνει και κάποιο όριο στην αχαλίνωτη ενερ-
γητικότητά τους; 

Οι δύο παιδικές ομάδες στο φιλικό αγώνα 
της Μεγάλης Παρασκευής

Οι αειθαλείς παλαίμαχοι
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ΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΈΧΝΈΣ - ΈΚΤΥΠΩΣΈΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
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

συνέχεια από τη σελ. 5
Στο παραπάνω απόσπασμα του Κρυστάλλη 

γίνεται αναφορά σε όλα τα σημαντικά στοιχεία 
που εμπεριέχουν τα πανηγύρια, τόσο παλαιό-
τερα όσο και σήμερα, όπως η σύνδεση με τη 
θρησκεία, ο δημόσιος χαρακτήρας, η συνεύρε-
ση μεγάλου πλήθους ανθρώπων, η παρουσία 
μουσικών, τραγουδιού, χορού και ποτού αλλά 
και η αποτύπωση των σχέσεων εξουσίας και 
πολιτικής. Και τα τρία επομένως στοιχεία, συ-
γκεκριμένος άγιος, χρόνος, χώρος, μαζί με τη 
μουσική και το χορό είναι τα σταθερά στοιχεία 
γύρω από τα οποία υφαίνονται όλα τα υπόλοι-
πα, όπως είναι οι κοινωνικές λειτουργίες (επικοι-
νωνία, ανανέωση δεσμών, καλλιέργεια συλλογι-
κότητας και «ανήκειν», ενδυνάμωση της τοπικής 
ταυτότητας και της συνείδησης ότι είμαστε μέλη 
μιας συγκεκριμένης ομάδας). Πέραν όλων των 
παραπάνω, τα πανηγύρια συνδέονται με τις 
κοινωνικές αλλαγές και μπορούμε μελετώντας 
ένα συγκεκριμένο πανηγύρι στην πάροδο των 
χρόνων να δούμε τις μεταβολές που έχουν γίνει 
στην κοινότητα με την οποία συνδέεται αλλά και 
με την ευρύτερη κοινωνία, σε επίπεδο πολιτικό, 
οικονομικό, και πολιτισμικό. 

Αν και στον ελλαδικό χώρο μετά το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο έχουν συντελεσθεί σημα-

ντικές αλλαγές, τα πανηγύρια συνεχίζουν να 
αποτελούν χωροχρονικό σημείο συνάντησης, 
επανασυγκρότησης της κοινότητας και σύνδε-
σης με τον γενέθλιο τόπο, ενώ και στις αστικές 
κοινότητες ο αριθμός τους αυξάνεται απροσδό-
κητα τα τελευταία χρόνια. Τα πανηγύρια λοιπόν 
είναι παλιά αλλά και νέα, πολλές φορές είπαμε 
ότι τελειώνουν αλλά τα τελευταία χρόνια με την 
οικονομική κρίση στον ελλαδικό χώρο αυξάνο-
νται, παλαιότερα έπρεπε να πάμε στο χωριό για 
να δούμε πανηγύρι αλλά σήμερα γίνονται και 
στις πόλεις και μάλιστα στην πρωτεύουσα, την 
Αθήνα.

Κλειδί για την κατανόηση του φαινομένου των 
πανηγυριών σήμερα, θεωρώ ότι συνιστά η έν-
νοια της επικοινωνίας, καθώς αποτελεί το συ-
γκολλητικό στοιχείο κάθε είδους πανηγυριού και 
εκφράζει τη μεγάλη ανάγκη του σύγχρονου αν-
θρώπου να καταπολεμήσει τη μοναξιά. Εκείνο 
το οποίο οφείλουμε να δούμε είναι σε ποιο πλαί-
σιο γίνεται η επικοινωνία αυτή και ποια είναι τα 
κριτήρια «ποιότητας» που κάθε φορά ισχύουν. 
Αν μιλάμε λοιπόν για πανηγύρι που οργανώ-
νει ένας εθνοτοπικός ή πολιτιστικός σύλλογος 
το περιεχόμενό του θα πρέπει να συνδέεται με 
τον πολιτισμό, την ιστορία του τόπου και να έχει 
στόχο, πέραν της συνεύρεσης και επικοινωνίας, 

την διάσωση των πολιτισμικών του στοιχείων, 
προσαρμόζοντάς τα στα σημερινά δεδομένα 
και δίνοντας τη δυνατότητα κάποιες σημαντικές 
αξίες του να μεταφερθούν και στις επόμενες γε-
νιές, μέσα από τη βίωσή τους στη διάρκεια του 
πανηγυριού.

Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες ζωής έχουν 
αλλάξει και όσοι έχουμε μετακινηθεί στα αστικά 
κέντρα αισθανόμαστε πολλές φορές την ανάγκη 
να διαφοροποιηθούμε από τον ομογενοποιημέ-
νο πολτό της πόλης που εντείνεται στο πλαίσιο 
της παγκοσμιοποίησης και στρεφόμαστε στον 
πολιτισμό του τόπου καταγωγής μας, ως στοι-
χείο διάκρισης αλλά και συγκρότησης πολιτισμι-
κής ταυτότητας. Η συμβολή όλων μας, κοινοτι-
κές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογο, μελετητές του 
λαϊκού πολιτισμού, ΜΜΕ αλλά και ο καθένας 
μας με τις ατομικές του επιλογές μπορούμε να 
βοηθήσουμε ώστε η αποστροφή «είστε για τα 
πανηγύρια» αν μην αφορά το περιεχόμενο των 
πανηγυριών που οργανώνουμε και συμμετέ-
χουμε.

«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευ-
τος», είπε ο Δημόκριτος και σημαίνει «ζωή χω-
ρίς γιορτή είναι μακρύς δρόμος χωρίς πανδο-
χείο». Στο χέρι μας είναι σήμερα η επιλογή του 
πανδοχείου! Οι προσφορές είναι πάρα πολλές!

«Τα πανηγύρια στον παραδοσιακό και σύγχρονο πολιτισμό»
Της Δρ. Ελευθερίας Γκαρτζονίκα- Κώτσικα, π. Σχολική Σύμβουλος

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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ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Τα τοπωνύμια μας δίνουν πληροφορίες ιστορικές, κοινωνικές, 
θρησκευτικές,τοπογραφικές, γεωγραφικές, εθνολογικές, λαογρα-

φικές, γι΄ αυτό και είναι αναγκαία η μελέτη τους. Διάφοροι είναι οι 
λόγοι που συνετέλεσαν στο να πάρει κάθε τοποθεσία το όνομά της. 
Η φύση του εδάφους, το χρώμα, το σχήμα, η χρήση του, ποικίλα 
κτίσματα, φυτά και δέντρα που ευδοκιμούν, ζώα που συχνάζουν, πα-
ραδόσεις, ακόμη και οι ιδιοκτήτες ενός τόπου δίνουν το όνομά τους 
σ΄ αυτόν.

Πέρα από τα απλά τοπωνύμια που έχουν να κάνουν με εκκλησίες, 
Αγίους, ποτάμια, λίμνες κ.λπ. πολλά τοπωνύμια μας είναι άγνωστα 
και η προέλευσή τους χάνεται στον χρόνο. Κάποια από αυτά τα το-
πωνύμια έχουν σλαβική προέλευση. Κάποιος βέβαια που δεν ασχο-
λήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία της Ηπείρου μπορεί να αναρωτηθεί, 
τι σχέση έχουν οι Σλάβοι με την Ήπειρο; 

Αν και για τους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες δεν υπάρχουν πολ-
λές ιστορικές πηγές, τα τοπωνύμια αυτά είναι εξίσου πολύτιμα,όπως 
τα αρχαιολογικά ευρήματα. Γύρω στα 413 σλαβικά τοπωνύμια απα-
ντώνται στην σημερινή Ήπειρο. Τον μεγάλο αριθμό το συναντάμαι 
στη Θεσπρωτία και το νομό Ιωαννίνων.

Σλάβικοι οικισμοί δεν υπήρχνα μόνο στο εσωτερικό της χώρας 
αλλά και σε παράλια όπως π.χ. στην Πρέβεζα, Πάργα, Λούτσα,Σα-
λαώρα, Κόπραινα, και μάλιστα χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. 

Η σλάβικη επέλαση στον Ελλαδικό χώρο είναι κομμάτι της ιστορίας 
μας. Η Ήπειρος ήταν στο πέρασμα της ιστορίας ένα πολιτικό, στρατι-
ωτικό και σε τελική ανάλυση ένα πολιτιστικό σταυροδρόμι που έσμει-
ξαν πολλοί λαοί για να γονιμοποιηθεί η ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιο-
γνωμία της Ηπείρου.

Η ενσωμάτωση των Σλάβων 
Σύμφωνα με Ελληνόφωνους μεσαιωνικούς συγγραφείς της Αυτο-

κρατορίας οι Σλάβοι εξελληνίστηκαν μέσα από τρία στάδια: Η εν-
σωμάτωση αυτών στα στρατιωτικά σώματα, ο εκχριστιανισμός και ο 
τρόπος ζωής. 

Η εκκλησία σίγουρα έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί με το Ευαγγέλιο 
όπως και

με το εμπόριο έπρεπε να γνωρίζει κανείς την γλώσσα. Οι Σλάβοι 
των ορεινών του ποιμενικού βίου με επιγαμίες αφομοιώθηκαν με το 
βλάχικο στοιχείο ενώ ίσως και αρκετοί με το αρβανίτικο στοιχείο που 
ήρθε μαζί τους. Η Σερβοκρατία του 14ου στην Άρτα και την Ήπειρο 
δεν έχει καμία σχέση με την κάθοδο των Σλάβων των προηγούμενων 
αιώνων.

Από το 1926 ως και μετά τον πόλεμο ξεκίνησε προσπάθεια στην 
Ήπειρο να μετονομαστούν χωριά των οποίων τα ονόματα ακούγο-
νταν ξένα. Για να δικαιολογηθεί η πράξη αυτή χρησιμοποιήθηκαν 
φράσεις όπως, κακόηχα, θυμίζουν σκλαβιά, δεν είναι Ελληνικά κ.λπ. 
Αν και τα τοπωνύμια ήταν βαθιά χαραγμένα στους ντόπιους, υπήρχε 
στον προηγούμενο ισχυρισμό μια αλήθεια. Πολλά από τα τοπωνύμια 
δεν ήταν Ελληνικά με την σημερινή έννοια, δηλαδή, Νεοελληνικά. 
Κάποια τοπωνύμια ήταν τούρκικα, πράγμα που δικαιολογεί η παρου-

σία των Οθωμανών σχεδόν 500 χρόνων στην Ήπειρο, κάποια Αλβα-
νικά ή Αρβανίτικα, κάποια βλάχικα και αρκετά Σλαβικά.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με σλάβικα τοπωνύμια. 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το κείμενο του Φώτη Βράκα 
«Τα σλαβικά τοπωνύμια στην Άρτα και Πρέβεζα».

Σλάβικα Ονόματα στην Άρτα (*)
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ΤΆ ΕΝ ΔΗΜΩ
Δημοτικές εκλογές 2019

Η Ροζίνα Βαβέτση θα είναι η νέα Δήμαρχος στο Δήμο Ν. Σκουφά. 
Στον Πίνακα 1 είναι τα αποτελέσματα του 1ου και 2ου γύρου των 
εκλογών. 

Επίσης στον Πίνακα 2 παραθέτουμε τα αποτελέσματα της Δημοτι-
κής Ενότητας Πέτα. Όπως φαίνεται, η Ροζίνα Βαβέτση ήρθε πρώτη 
στις ενότητες Πέτα, Κομποτίου και Κομμένου (αναλυτικότερα απο-
τελέσματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σκουφά).

Πίνακας 1. Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στο Δήμο Ν. Σκουφά

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών στη Δημοτική 

Κοινότητα Πέτα

Ευρωεκλογές 2019
Στον Πίνακα 3 παραθέτουμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών 

στο Δήμο Ν. Σκουφά.

Πίνακας 3. Αποτελέσματα Ευρωεκλογών στο Δήμο Ν. Σκουφά

Η απλή αναλογική δεν είναι πρόβλημα
Σχόλιο του Κ. Ζαχάρου

Ο παρενέργειες του εκλογικού 
νόμου με βάση τον οποίο έγιναν οι 
δημοτικές εκλογές, επισημάνθηκαν 
σε σημείωμά μας σε προηγούμενο 
φύλλο των Νέων του Πέτα. 

Ο τρόπος εκλογής του δημάρχου 
με τους δύο κύκλους των εκλογικών 
αναμετρήσεων, στις περιπτώσεις 
που η πλειοψηφούσα παράταξη 
δεν ξεπέρασε τους 50% των ψήφων συν έναν, έδωσε αφορμή για 
συκοφάντηση της απλής αναλογικής.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εκλεγμένοι δήμαρχοι καλού-
νται να διοικήσουν ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού 
τους υστερούν αριθμητικά από τον συνδυασμό που στην επαναλη-
πτική αναμέτρηση ήρθε δεύτερος.

Η στρέβλωση της απλής αναλογικής, που από τους εισηγητές του 
νόμου χαρακτηρίστηκε ως πρόκληση για «συναινέσεις», οδηγεί σε 
εμφανείς αντιφάσεις, «ρευστοποίηση» του σώματος των δημοτικών 
συμβούλων και ενισχύει ανίερες συμμαχίες.

Όμως το πρόβλημα δεν είναι η απλή αναλογική. Η απλή αναλο-
γική στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής μορφής διακυβέρνησης 
αποτυπώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την θέληση του εκλο-
γικού σώματος.Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες πολιτών 
που δεν στηρίζονται από μεγάλους κομματικούς σχηματισμούς ή 
ομάδες συμφερόντων να εκφραστούν στα δημοτικά συμβούλια. 

Το πρόβλημα βρίσκεται, κατά την άποψή μας, στη θεσμοθέτηση 
του δεύτερου γύρου εκλογών με μόνο επίδικο την εκλογή δημάρ-
χου. Τι πιο λογικό ο συνδυασμός που πλειοψηφεί να εκλέγει και 
δήμαρχο; Ή εναλλακτικά, σύμφωνα με τους οπαδούς των «συναι-
νέσεων», γιατί να μην εκλέγεται δήμαρχος μεταξύ των δημοτικών 
συμβούλων;

Σε κάθε περίπτωση ο νόμος για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις, όμως προσοχή στους 
άσπονδους «φίλους» των δημοκρατικών διαδικασιών που καραδο-
κούν έτοιμοι να πετάξουν και το μωρό με τα απόνερα!
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Απρόσμενες 
εξελίξεις στο Δήμο Ν. 

Σκουφά
Ζητείται ακύρωση 
της εκλογής της 
Ροζίνας Βαβέτση

Σύμφωνα με πληροφορίες μας 
ο υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Σκου-
φά Κώστας Παπασιώζος κατέθεσε 
ένσταση σε βάρος της εκλεγμένης 
Δημάρχου στο Β’ γύρο των δημο-
τικών εκλογών Ροζίνας Βαβέτση. 

Ο κ. Παπασιώζος στην ένστασή 
του ισχυρίζεται ότι στο συνδυασμό 
της Ροζίνας Βαβέτση συμμετείχαν 
δύο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβου-
λοι που είχαν «κώλυμα» συμμε-
τοχής και συνεπώς η συμμετοχή 
τους χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με 
την ένσταση, ως μη νόμιμη. 

Η ένσταση αναφέρεται σε δύο 
γυναίκες υποψήφιες με το συνδυ-
ασμό της Ροζίνας Βαβέτση, εκ των 
οποίων η μια εκλέχτηκε δημοτική 
σύμβουλος και στην ένστασή του 
ο Κώστας Παπασιώζος ισχυρίζεται 
ότι η μια εργάζεται σε Οργανισμό 
που συμμετέχει ο Δήμος Ν. Σκου-
φά, με σύμβαση παροχής υπηρε-
σιών για τη λειτουργία του εν λόγω 
οργανισμού και η άλλη εργάζεται 
ως ειδική συνεργάτης και σύμβου-
λος στο Δήμο Ν. Σκουφά. Σύμφω-
να με το σκεπτικό της ένστασης, 
η συγκεκριμένη επαγγελματική 
ενασχόληση των δύο υποψηφίων 
συνιστά κώλυμα συμμετοχής στις 
δημοτικές εκλογές.

Αν γίνει δεκτή η ένσταση, ακυ-
ρώνεται η εκλογή και επαναλαμ-
βάνεται η εκλογική διαδικασία 
μεταξύ των τριών άλλων συνδυα-
σμών, δηλαδή, του συνδυασμού 
«Μαζί Μπορούμε» με επικεφαλής 
τον Κώστα Παπασιώζο, το συν-
δυασμό «Ανάπτυξη Δημοτών» με 
επικεφαλής τον Κοσμά Βούλγαρη 
και το συνδυασμό «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Δήμου Ν. Σκουφά» με επι-
κεφαλής τον Ηλία Σαπρίκη.

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
• ΣΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΡΑΜΑ-

ΝΤΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΕΤΩΝ 95

• ΣΤΙΣ 23 ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΕΣΛΗΣ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΩΝ 75

• ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 83

• ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΑΛΕΞΗΣ 
ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 65

ΓΑΜΟΙ
• ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2019 Ο ΚΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΧΑΣΚΗ 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ Η ΜΑ-

ΡΙΑ ΚΑΡΙΝΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΓΟΡΙ ΤΗΝ 2/2/2019

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• ΣΤΙΣ 4 ΜΑΙΟΥ 2019 Ο ΚΟΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ Η 

ΧΑΣΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

• ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2019 Ο ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 
Η ΣΜΥΡΗ ΚΑΛΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν τους μήνες  
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019)

Φερεκύδου 2 
Αθήνα

στο μνημείο του Πέτα

Συνδρομές

Χορηγίες

1. ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50€
2. ΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20€
3. ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 20€ 
4. ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 25€ 
5. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50€ 
6. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 50€ 
7. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20€ 
8. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΜΑΚΗΣ 50€

9. ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 30€
10. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 25€
11. ΜΠΙΖΑΣ ΝΩΝΤΑΣ 25€
12. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30€
13. ΔΡΕΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25€ 
14. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΑΡΙΤΑ 10€
15. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 20€
16. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5€ 

1. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ASENCO -ΑΣΑΝΣΕΡ) 100€, ΧΟΡΗΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019
2. ΜΠΙΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 150€, ΧΟΡΗΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2019 
3. ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (INTERCOM FOODS) 150€, ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ

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
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Φωτογραφήματα
«Γυμναστικές Επιδείξεις»  

του Δημοτικού Σχολείου
(Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο  

του Γιώργου Ντουνιά)


