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Σ’ ΑΥΤΌ ΤΌ ΦΥΛΛΌ ΜΠΌΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΊΑΒΑΣΕΤΕ:

•	 	Αφιέρωμα	στη	Μέρα	του	
Απόδημου	Πετανίτη,	σελ.	6-9

•	 	Άρθρο	του	Άγγελου	
Παπασπύρου	για	την	
καλλιέργεια	της	ελιάς,	σελ.	11

•	 	Στα	«Εν	Δήμω»,	θα	βρείτε	
παρεμβάσεις	για	τις	επικίνδυνες	
εισόδους	του	χωριού,	καθώς	
και	κείμενο	για	το	προσφυγικό	
που	«κτύπησε	την	πόρτα»	του	
Δήμου	μας,	σελ.	12

•	 	Ενημέρωση	για	την	αθλητική	
δραστηριότητα	στο	χωριό,	 
σελ.	14

•	 	Νέα	από	τη	δραστηριότητα	του	
Μορφωτικού	Συλλόγου,	σελ.	5

•	 	Κείμενο	της	Μαργαρίτας	
Φρονιμάδη-Ματάτση	για	τη	
δασκάλα	της	οικοκυρικής	
Μαίρης	Κοντογιώργη,	που	
έφυγε	πρόσφατα	από	κοντά	
μας,	σελ.	3	

ΗΜέρα	 του	
Απόδημου	

Πετανίτη,	 που	
πραγματοποιή-
θηκε	 στις	 7	 Δε-
κεμβρίου	 2019	
στο	δημοτικό	θέ-
ατρο	 Καλλιθέας,	
ήταν	 ιδιαίτερα	
επιτυχής.	 Θέμα	
της	 ήταν	 η	 ανα-
βίωση	 πλευρών	
του	 παραδοσι-
ακού	 Ηπειρώ-
τικου	 γάμου.	 Οι	
ομιλίες,	το	βίντεο	
που	 προβλήθη-
κε	 με	 συνεντεύ-
ξεις	 πετανιτών	
που	 πρόλαβαν	
τα	παλαιά	έθιμα,	
καθώς	και	η	δρα-
ματοποίηση	στιγμών	του	γάμου	από	το	Μορφωτικό	Σύλλογο,	
διασφάλισαν	 την	 υψηλή	ποιότητα	 της	 εκδήλωσης.	 Πλήθος	
συγχωριανών	μας	και	φίλων	παρευρέθηκαν	και	τίμησαν	την	
εκδήλωση.
Στις	εσωτερικές	σελίδες	τις	εφημερίδας	υπάρχει	εκτενής	ανα-
φορά	στην	εκδήλωση	(Βλέπε	στις	σελίδες	6-9).	

Στιγμές από την αναβίωση του παραδοσιακού 
γάμου στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας

ΗΜΈΡΑ ΑΠΌΔΗΜΌΥ ΠΈΤΑΝΊΤΗ

Μεγάλη συμμετοχή στη Μέρα 
του Απόδημου Πετανίτη

Ό ΈΤΗΣΊΌΣ ΧΌΡΌΣ ΤΗΣ ΑΔΈΛΦΌΤΗΤΑΣ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  2 2  Μ Α Ρ Τ Ί Ό Υ  2 0 2 0

Τ ο	Δ.Σ.	 του	 συλλό-
γου	μας,	σας	προ-

σκαλεί	την	Κυριακή	22	
Μαρτίου	2020	και	ώρα	
13:30	 στην	 κοσμική	
ταβέρνα ΕΛΑΦΟΚΥ-
ΝΗΓΟΣ (Σταύρου Π. 
5, συμβολή Κατεχά-
κη & Κηφισίας)	 στον	
ετήσιο	χορό	που	διορ-
γανώνει.
Η	 περσινή	 επιτυχία	
του	χορού	μας	στο	συγκεκριμένο	μαγαζί	αποτέλεσε	το	κριτήριο	να	το	
επιλέξουμε	και	φέτος.
Ο	καλαίσθητος	χώρος,	το	εξαιρετικό	και	πλούσιο	φαγητό,	η	εξυπη-
ρέτηση,	η	εύκολα	προσβάσιμη	για	όλους	περιοχή	και	η	πολύ	καλή	
ορχήστρα	του	κέντρου	εγγυώνται	για	ένα	ξεχωριστό	γλέντι.
Η	τιμή	της	πρόσκλησης	θα	είναι	20,00	€	και	περιλαμβάνει:
•	Ποτό	υποδοχής	-	sangria
•		Ορεκτικό	ατομικό:	2	φλογέρες,	κοτομπουκιά	πανέ,	μπιφτεκάκι,	λου-
κανικάκι,	σαλάτα	κηπουρού,	ντολμαδάκι,	πιπεριά	φλωρίνης

•		Σαλάτα	ανά	4	άτομα	–	μεσογειακή	σαλάτα	Ελαφοκυνηγός	(μαρούλι,	
ρόκα,	iceberg,	ραντίτσιο,	γαλλική	σαλάτα,	φέτα)

•		Κυρίως	πιάτο:	επιλογή	ανάμεσα	σε	μοσχαράκι	στάμνας	–	κοτόπου-
λο	φιλέτο	ψητό	–	μπριζόλα	χοιρινή	–	μπριζολάκια	χοιρινά	–	χοιρι-
νό	κρασάτο	με	μανιτάρι.	Γαρνιτούρα	ριζότο	λαχανικών	ή	πατάτες	
φούρνου.

•	Κρασί	λευκό	ή	ροζέ	–	αναψυκτικά.
Κοντά	μας,	πέρα	από	την	εξαιρετική	ορχήστρα	του	κέντρου,	θα	βρί-
σκεται	μουσικό	σχήμα	με	παραδοσιακή	Ηπειρώτικη	μουσική.
Σας	ενημερώνουμε	αρκετά	νωρίς	για	να	έχετε	το	περιθώριο	να	κλεί-
σετε	τραπέζι	με	την	παρέα	σας	στα	τηλέφωνα:	Κακαριάρης Γιώρ-
γος – 6937136555, Κυρούλης Δημήτριος – 6976134558.
Ενημερώστε	φίλους	και	συγχωριανούς	και	ελάτε	να	περάσουμε	ένα	
αξέχαστο	Κυριακάτικο	μεσημέρι	με	κέφι,	χορό	και	τραγούδι.

Ημερολόγιο Αδελφότητας 2020
Μπορείτε	 να	 το	προμηθευτείτε	

στο	 Πέτα:	 Στο	 βιβλιοπωλείο	 της	
Ελευθερίας	Ζέρβα,	στο	καφέ	του	
Κώστα	 Βάσιου	 και	 στο	 ζαχαρο-
πλαστείο	 του	Αλέξανδρου	Κακα-
ριάρη.
Στην	Αθήνα:	Από	 τα	 μέλη	 του	

ΔΣ.		 	 	 	Τιμή:	5€

Από τον περσινό χορό της Αδελφότητας



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2

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. 

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

“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

ΈΚΔΌΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος	της	Αδελφότητας
Αβύδου	122,	157	72	Ζωγράφου

ΥΠΈΥΘΥΝΌΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ	ΖΑΧΑΡΟΣ

Μηκυνών	22,	176	73	Καλλιθέα,	τηλ.	6979074502

ΣΥΝΤΑΚΤΊΚΗ ΈΠΊΤΡΌΠΗ
Το	Διοικητικό	Συµβούλιο	της	Αδελφότητας

ΈΠΊΤΊΜΌΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Αποστολή	κειμένων:
zacharos@otenet.gr
zacharos@upatras.gr
gkakariar@yahoo.gr
dim_kyr@hotmail.com

agg.	papaspyrou@gmail.com
Οι	ηλεκτρονικές	διευθύνσεις	για	επικοινωνία	 

µε	το	Δ.Σ.	της	Αδελφότητας	είναι:	 
adelfotitapeta@gmail.com

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ

ΈΠΊΤΑΓΈΣ
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

Ανακοίνωση του ΔΣ της Αδελφότητας
Ο Άγγελος Παπασπύρου μετά από 40 περί-
που χρόνια συνεπούς προσφοράς στα Νέα 
του Πέτα, εξέφρασε την επιθυμία να παραδώ-
σει τη σκυτάλη της Σύνταξης των Νέων του 
Πέτα σε επόμενους.Το Δ.Σ. κρίνοντας ότι είναι 
τιμητική η παρουσία του ονόματος του Άγγε-
λου στη σύνταξη της εφημερίδας, τον όρισε 
«Επίτιμο Συντάκτη» των Νέων του Πέτα. 
Γνωρίζοντας τον Άγγελο, που διακρίνεται από 
μοναδική αίσθηση χιούμορ και αυτοσαρκα-
σμού, αισθανόμαστε αμήχανα που προσφεύ-
γουμε σ’ αυτή τη λύση, γι αυτό και επιφυλασ-
σόμαστε…
Εξ άλλου, ο Άγγελος έχει αστείρευτο ενδιαφέ-
ρον, γνώσεις και νεανική μαχητικότητα στα 
θέματα για το Πέτα, γεγονός που θα συνεχί-
σει να αποτυπώνεται στην αρθρογραφία του 
στην εφημερίδα. 

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

•  Αφθονία σε μανιτάρια
Σε	αντίθεση	με	την	περσινή	χρονιά	που	ήταν	φτωχή	σε	
συλλογή	μανιταριών,	φέτος	οι	καιρικές	συνθήκες	ήταν	ιδι-
αίτερα	ευνοϊκές	για	την	ανάπτυξη	μανιταριών.	Το	ιδιαίτερο	
σε	γεύση	τοπικό	μανιτάρι,	η	γνωστή	μας	φιλικίδα	πλημμύ-
ρισε	τους	λόγγους	του	χωριού.	Ακόμη	και	ο	πλέον	αδαής	
γεύτηκε	το	περιζήτητο	μανιτάρι.	

• Καλή χρονιά και για κυνηγούς
Καλή	ήταν	η	«σοδιά»	και	για	τους	γουρουνοκυνηγούς.	Τη	
γκρίνια	της	προηγούμενης	χρονιάς	αντικατέστησε	το	χα-
μόγελο.	
Τις	μέρες	των	Χριστουγέννων	ένα	ολόκληρο	αγριογού-

ρουνο	πρόσφεραν	οι	κυνηγοί	στον	παπά	Νίκο,	για	διανο-
μή	σε	άπορες	οικογένειες.

Τροφοσυλλέκτες: Μια πλούσια χρονιά!

Επίμονος συλλέκτης 
επιδεικνύει το τρόπαιο!
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Στερνό αντίο στη “Μαιρούλα του Άη Γιώργη”
Της Μαργαρίτας Φρονιμάδη-Ματάτση

Αρχιτέκτων-ποιήτρια

Έ Φ Υ Γ Έ  Α Π Ό  Τ Η  Ζ Ω Η  Η  Δ Α Σ Κ Α Λ Α  Τ Η Σ  Ό Ι Κ Ό Κ Υ Ρ Ι Κ Η Σ  Μ Α Ι Ρ Η  Κ Ό Ν Τ Ό Γ Ι Ω Ρ Γ Η

Έτσι	 απο-
καλούσαν	

οι	 χωριανοί	 μας	
τη	 δασκάλα	 της	
οικιακής	 οικονο-
μίας	 Μαίρη	 Κο-
ντογιώργη	 που	
σημάδεψε	με	τον	
ενεργό	 της	 ρόλο	
και	 τη	 φωτεινή	
παρουσία	 της	
την	 πολιτιστική	
και	 κοινωνική	

ζωή	του	Πέτα,	κατά	τη	δύσκολη	μετεμφυ-
λιακή	περίοδο	της	δεκαετίας	του	’50.	Όχι	
η	Μαιρούλα	 δεν	 ήταν	 ταμένη	 στον	Άγιο.	
Toύτο	 το	 περιφραστικό	 προσωνύμιο	 το	
όφειλε	 κατά	 κύριο	 λόγο	 στο	 γεγονός	 ότι	
η	στέγη	που	της	προσφέρθηκε	για	να	κα-
τοικήσει	 ήταν	 μια	 ακρούλα,	 διαστάσεων	
μόλις	πέντε	επί	δύο,	του	πέτρινου	κτιρίου	
που	βρίσκεται	ακόμα	μέσα	στο	προαύλιο	
της	εκκλησιάς	του	Άη	Γιώργη	και	που	τότε	
στέγαζε	την	Αγροτολέσχη	του	Πέτα.	
Η	Μαιρούλα	ήταν	ένα	χαρισματικό	πλά-

σμα	με	γνώσεις	και	δίψα	για	ζωή	και	προ-
σφορά.	 Μετά	 την	 ερήμωση	 του	 χωριού	
της,	του	πιο	δυσπρόσιτου,	ορεινού	κι	άγο-
νου	τόπου	της	Λευκάδας,	της	περίφημης	
αετοφωλιάς	 της	 Εγκλοβής,	 που	 σύσσω-
μη	προσφέρθηκε	παρανάλωμα	και	θυσία	
στην	Αντίσταση	 κατά	 των	 Γερμανών	 και	
που	στη	συνέχεια	σύσσωμη	πλήρωσε	το	
τίμημα	περιδιαβαίνοντας	 τόπους	 εξορίας	
σε	άλλα	νησιά-ξερονήσια	της	Ελλάδας,	η	
Μαιρούλα	βρήκε	το	καταφύγιό	της	στο	φι-
λόξενο	χωριό	μας.	
Το	Πέτα	άνοιξε	την	αγκαλιά	του	και	την	

υποδέχτηκε	αναγνωρίζοντας,	μέρα	με	 τη	
μέρα,	τις	γνώσεις,	την	αξία	και	τις	 ικανό-
τητές	 της.	 Κι	 έμελλε	 τούτη	 η	 περήφανη	
δασκάλα	 με	 τα	 πικρά	 βιώματα	 και	 την	
πληγωμένη	καρδιά	να	αποτελέσει	 για	 τη	
νεολαία	 του	 Πέτα	 και	 κυρίως	 για	 τις	 γυ-
ναίκες	 και	 τις	 νέες	 κοπέλες	 ένα	 φωτεινό	
παράδειγμα	 χειραφέτησης,	 συμμετοχής	
στα	κοινά	και	προσφοράς	στο	κοινωνικό	
σύνολο.
Στην	μικρή	και	μακρόστενη,	την	 ίση	με	

μια	 σταλιά,	 καμαρούλα	 του	 Άη	 Γιώργη	
περιόριζε	την	προς	το	ζην	δραστηριότητά	
της.	Όλη	την	υπόλοιπη	ενέργειά	της,	την	
απεριόριστη,	για	όσο	διάστημα	παρέμεινε	
στο	Πέτα	(1956/59),	την	εξάπλωνε	οπου-
δήποτε	χρειαζόταν	ως	παράδειγμα	προς	
μίμηση	για	την	ανάπτυξη,	τη	βελτίωση,	το	
άνοιγμα	των	οριζόντων	της	Νεολαίας	του.
Έμπαινε	 μπροστάρισσα	σε	 κάθε	 κοινή	

δράση	για	την	κοινότητα	είτε	την	καθαρι-
ότητα,	είτε	την	Αναδάσωση,	είτε	τις	αθλη-
τικές	 και	 γυμναστικές	 επιδείξεις,	 είτε	 τη	
συμμετοχή	στα	Φιλελλήνια,	με	παρέλαση	
και	κατάθεση	στεφάνων,	είτε	τη	διοργάνω-

ση	εκδηλώσεων,	εκδρομών	και	συνεστιά-
σεων,	 είτε	 τη	δημιουργία	 θεάτρου	 και	 το	
ανέβασμα	 σπουδαίων	 θεατρικών	 έργων	
με	 πολλαπλά	 κι	 ενδιαφέροντα	 μηνύματα	
για	 τους	κατοίκους	 του	χωριού	και	 κύρια	
της	Νεολαίας.	Με	άξιο	συνεργάτη,	μόνιμο	
συνοδοιπόρο	 και	 σθεναρό	 έρεισμα	 τον,	
επίσης,	προοδευτικό	και	δημιουργικό	γε-
ωπόνο	Γιάννη Βασιλακόπουλο	έδωσαν	
ό,τι	 είχαν	 και	 δεν	 είχαν	 στο	 νου	 και	 την	
καρδιά	τους.
Ο	ερχομός	της	στο	Πέτα	σηματοδότησε	

καθοριστικά	 την	 έξοδο	 της	 Πετανίτισσας	
γυναίκας	από	το	σπίτι	και	την	ουσιαστική	
χειραφέτησή	 της.	Με	 τη	 συμβολή	 και	 τη	
συμβουλή	της	Μαιρούλας	ο	νεοσύστατος	
τότε	 Μορφωτικός	 Σύλλογος	 Αγροτοπαί-
δων	Πέτα,	υπό	την	προεδρία	του	Δραστή-
ριου	νεαρού	Πετανίτη	Βασίλη Αγγέλη	και	
το	Τμήμα	Αγροτικής	Οικιακής	Οικονομίας	
υπό	 τη	 διεύθυνσή	 της,	 συνενώθηκαν	 σε	
ένα	ενιαίο	σύνολο	και	συμπεριλάβανε	ισό-
τιμα	στους	κόλπους	τους	και	τις	Αγροτονε-
άνιδες	του	Πέτα!	Έτσι	σημειώθηκε	ένα	ση-
μαντικό	βήμα	προόδου	για	τον	τόπο	μας.	
Από	κορίτσια	κι	αγόρια	τετράχρονα,	μέχρι	
γιαγιάδες	 80	 χρονών,	 πλέχτηκε	 ο	 ιστός	
των	 μαθητευόμενων	 της	 δασκάλας	 της	
οικιακής	 Οικονομίας	 Μ. Κοντογιώργη.	

Από	 αυτόν	 τον	 προθάλαμο	 της	 γνώσης	
και	 της	μαθητείας,	 “σαν	έτοιμες	από	και-
ρό”	ή	σαν	φυσικό	επακόλουθο	οι	κοπέλες	
και	 οι	 γυναίκες	 του	 Πέτα	 μεταπηδούσαν	
ενεργά	στο	θέατρο	και	στις	άλλες	δράσεις	
του	Συλλόγου.
Ώσπου	 κάποια	στιγμή,	 ενοχλημένη	ως	

συνήθως	 η	 αντίδραση	 από	 την	 εξάπλω-
ση	του	προοδευτικού	πνεύματος	και	προ-
βληματισμού,	έβαλε	το	δαχτυλάκι	της	και	
ξεκαθάρισε	 το	 τοπίο.	Θετικός	αποδέκτης	
των	 παραπόνων	 της	 ο	 τότε	 Δεσπότης	
ενεργώντας	άμεσα	και	δραστικά	ξωπέτα-

ξε	από	το	κτίριο	της	Εκκλησίας	τους	αγρο-
τόπαιδες	 και	 τις	 αγροτονεάνιδες	 συμπα-
ρασύροντας	στην	έξωση	και	τη	δασκάλα	
τους.
Μετά	 από	 αυτή	 την	 άστοχη	 και	 άδικη	

εκδίωξη	από	το	κτίριο	της	εκκλησίας	που	
υποτίθεται	ότι	“βεβηλωνόταν	από	το	έκφυ-
λο	ποίμνιό	της”,	οι	νέοι	που	δεν	ήθελαν	να	
εγκαταλείψουν	την	κοινωνική	τους	δράση	
προσέφυγαν	 κατ’	 αρχήν	 στο	 χαγιάτι	 της	
και	 στη	 συνέχεια	 εκδιωχθέντες	 κι	 από	
εκεί	 κακήν	 κακώς	 από	 τον	 τότε	 ιερέα	 (!)	
κατέφυγαν	 στο	 προαύλιο	 του	Δημοτικού	
Σχολείου	 του	 Πέτα,	 όπου	 ο	 φωτισμένος	
δάσκαλος	Θεόδωρος Ντουνιάς,	πρόθυ-
μα	τους	εμπιστεύτηκε	τα	κλειδιά,	ώστε	να	
συγκεντρώνονται	εκεί	για	τις	πρόβες	τους	
και	 όποια	άλλη	δραστηριότητα	 έως	ότου	
μπορέσουν	ν’	αποκτήσουν	δική	τους	στέ-
γη,	πράγμα	που	τελικά	το	κατάφεραν!
Τα	γεγονότα	που	μεσολάβησαν	και	κυ-

ρίως	η	έξωση	από	το	κτίριο	της	εκκλησί-
ας,	οδήγησε	τη	Μαιρούλα	του	Άη	Γιώργη	
στην	Πρέβεζα	κατ’	αρχήν,	για	να	καταλή-
ξει	τελικά,	ύστερα	από	πολλές	και	άγνω-
στες	σε	μας	διαδρομές,	στην	Αθήνα,	στης	
αδερφής	της.	Εκεί	την	βρήκε	η	Αδελφότη-
τα	 του	Πέτα,	όταν	αποφάσισε	να	 τιμήσει	
τους	 εν	 ζωή	 πρωτεργάτες	 της	 ίδρυσης	
της	Αγροτολέσχης	του,	με	επικεφαλής	τον	
πρόεδρό	 της,	 τον	 μετέπειτα	 δραστήριο	
αγροτο-συνδικαλιστή	Βασίλη	Αγγέλη,	που	
υπήρξε	 και	 ο	 κύριος	 ομιλητής	 της	 εκδή-
λωσης	αυτής.	Έτσι	στις	17.12.14	το	Πέτα	
δια	της	Αδελφότητας	τίμησε	μεταξύ	άλλων	
και	τη	δασκάλα	του,	έστω	αργά,	έστω	με	
την	 απονομή	 ενός	 χάρτινου	 διπλώματος	
και	μόνο,	για	την	όλη	προσφορά	της	στην	
Πρόοδο	της	Κοινότητας	και	της	Νεολαίας	
του	Πέτα,	σε	μια	εποχή	κι	έναν	τόπο	που	
μόλις	 είχε	 λυτρωθεί	 από	 τα	 δεινά	 του	Β’	
Παγκοσμίου	 αλλά	 και	 του	 Εμφύλιου	Πο-
λέμου.	
Πριν	 από	 λίγο	 καιρό,	 στις	 αρχές	 του	

Οκτώβρη	 η	 Μαίρη	 Κοντογιώργη	 άφησε	
την	τελευταία	της	πνοή	στην	αγκαλιά	της	
άλλης	αδελφής	 της	στην	Ξάνθη.	Η	 είδη-
ση	πικρή	και	λύπησε	ιδιαίτερα	όλους	τους	
Πετανίτες,	 όσοι	 το	 έμαθαν.	 Η	 ανάμνησή	
της	 όμως	 πάντα	 γλυκιά	 κι	 ευχάριστη	 θα	
φτερουγάει	 στη	 μνήμη	 και	 εκείνων	 που	
τη	 γνώρισαν	 από	 κοντά	 κι	 απόκτησαν	
κοινά	βιώματα	μαζί	 της,	όσο	και	 εκείνων	
που	δεν	είχαν	τη	χαρά	να	την	γνωρίσουν	
από	κοντά,	αλλά	έμαθαν	από	άλλους	και	
τιμούν	την	ανυπολόγιστη	προσφορά	της.	
Αιωνία	της	η	μνήμη!	

Η Μαργαρίτα Φρονιμάδη-
Ματάτση

Η δασκάλα Μαίρη Κοντογιώργη με το  
Βασίλη Αγγέλη, 65 σχεδόν χρόνια μετά  

την πρώτη τους συνάντηση, αυτή σαν δασκάλα 
και αυτός μαθητής της.

Η φωτογραφία είναι από εκδήλωση  
της Αδελφότητας.
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Ηφιλοσοφία	ζωής	του	αρχαίου	κόσμου	συ-
νοψίζεται	στο	«εργάζομαι	για	να	ζω»	σε	

αντίθεση	με	τη	σημερινή	κατεύθυνση	του	κα-
πιταλισμού	που	επιβάλλει	ως	αντίληψη	ζωής	
το	«ζω	για	να	εργάζομαι».
Τις	 τελευταίες	 δεκαετίες	 το	 κράτος	 στις	

Δημοκρατίες	της	Δύσης	μπήκε	στην	υπηρε-
σία	 των	 ιδιωτικών	οργανισμών	οικονομικού	
σχεδιασμού,	 που	 υπερισχύουν	 έναντι	 των	
άλλων	 κοινωνικών	 αθροισμάτων.	 Η	 ηθική,	
το	 δίκαιο	 και	 το	 κράτος	 πρόνοιας	 υποχω-
ρούν	και	προπορεύεται	η	τεχνική	γνώση	των	
κοινωνικών	 κανονιστικών	 διευθετήσεων.	 Η	
εξουσία	που	χρηματοδοτείται	από	τα	τραστ	
διευθύνεται	 από	 τεχνο-γραφειοκρατικές	
ομάδες	που	προέρχονται	από	το	μηχανισμό	
των	πολυεθνικών,	των	τραπεζών	κι	από	το	
ανώτερο	κρατικό	διοικητικό	προσωπικό	κα-
ριέρας.
Οι	 δημοκρατικές	 φιλελεύθερες	 κοινωνίες	

που	 αναπτύχθηκαν	 στην	 Ευρώπη	 και	 την	
βόρεια	Αμερική	το	δέκατο	ένατο	και	τον	εικο-
στό	αιώνα	παραπαίουν	και	οι	κοινωνικές	κα-
τακτήσεις	με	το	πρόσχημα	του	οικονομικού	
ανταγωνισμού	 εξαφανίζονται.	 Οι	 κοινωνίες	
αυτές	χαρακτηρίζονται	από	το	θρίαμβο	των	
ΑΡΧΩΝ	 ΤΗΣ	 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	 ΤΩΝ	 ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΩΝ	ΤΟΥ	ΑΝΘΡΩΠΟΥ	που	συνδυάστη-
καν	με	την	καθολική	ψήφο,	με	την	υπεροχή	
της	νομοθετικής	εξουσίας	πάνω	στην	εκτελε-
στική	εξουσία,	με	την	πολιτική	πολλαπλότη-
τα,	με	τα	πολιτικά	κόμματα,	με	τη	δημιουργία	
κράτους	πρόνοιας,	με	τα	συνδικάτα	που	με	
αγώνες	κέρδισαν	το	οκτάωρο	εργασίας	υπέρ	
του	ατομικού	ελεύθερου	χρόνου	κλπ.
Στη	σύγχρονη	εποχή	τα	κοινωνικά	και	οι-

κονομικά	δεδομένα	οδηγούν	σε	αύξηση	του	
χρόνου	 εργασίας.	 Η	 κοινωνία	 της	 αγοράς	
μέσα	 από	 τη	 μείωση	 της	 ωριαίας	 αμοιβής	
εργασίας	 οδηγεί	 εκβιαστικά	 στην	 αύξηση	

των	ωρών	απασχόλησης.	Επιπλέον	αυτού	ο	
πολίτης	 αποδίδει	 σχεδόν	 το	 μισό	 του	 εισο-
δήματός	του	στην	εφορία	και	δεν	μπορεί	να	
αποταμιεύσει.	Στο	τέλος	χάνει	από	τις	τράπε-
ζες	αυτά	που	είχε	αποκτήσει	ως	 ιδιοκτησία	
από	τη	δική	του	προσωπική	εργασία	και	από	
τραπεζικό	δανεισμό.	Δυστυχώς	κατάντησε	ο	
καθένας	να	σκέπτεται	πρώτα	τους	λογαρια-
σμούς	 εξόφλησης	στο	 τέλος	κάθε	μήνα	και	
μετά	τον	ελεύθερο	χρόνο,	που	έτσι	κι	αλλιώς	
δεν	υπάρχει.
Μια	μικρή	κυβερνώσα	οικονομική	ολιγαρ-

χία	ελέγχει	τα	πάντα.	Στις	ΗΠΑ	δρομολογή-
θηκαν	νομικές	διαδικασίες,	που	εμποδίζουν	
τους	 πολίτες	 να	 αντλούν	 ιδιωτικά	 νερό	 για	
να	καλλιεργούν	τη	γη	τους	και	να	παράγουν	
τροφή	σε	οικογενειακό	επίπεδο,	όπως	έκα-
ναν	οι	 άνθρωποι	σε	όλα	 τα	μήκη	 του	πλα-
νήτη	 εδώ	 και	 χιλιάδες	 χρόνια.	 Προφανώς	
πολυεθνικά	 οικονομικά	 συμφέροντα	 απο-
βλέπουν	στο	να	δημιουργήσουν	μελλοντικές	
κοινωνίες	 μαζικού	 ελέγχου,	 δέσμιες	 ενός	
απολυταρχικού	συστήματος	προμήθειας	και	
αγοράς	τροφίμων.
Σήμερα,	 με	 μια	 μικρή	 καθυστέρηση,	

επαληθεύονται	 αρκετά	 σημεία	 του	 βιβλίου	
«1984»	 του	 Τζωρτζ	 Όργουελ.	 Υπενθυμίζω	
από	το	βιβλίο	τις	φοβερές	δηλώσεις	του	εκ-
προσώπου	 του	 ΜΕΓΑΛΟΥ	 ΑΔΕΛΦΟΥ	 του	
κόμματος	 προς	 τον	 κρατούμενο	 Ουίλσον:	
«Ήδη	καταστρέφουμε	τις	συνήθειες	σκέψης,	
που	έχουν	επιζήσει	από	την	προεπαναστα-
τική	εποχή.	Σπάσαμε	τα	δεσμά	που	ενώνουν	
τους	γονείς	με	τα	παιδιά,	τους	άνδρες	με	άν-
δρες	και	του	άνδρα	με	τη	γυναίκα.	Κανένας	
δεν	τολμά	πλέον	να	εμπιστευτεί	τη	γυναίκα	
του	 ή	 τον	 φίλο	 του.	 Τα	παιδιά	 θα	 τα	 παίρ-
νουμε	από	τη	μητέρα	τους	μόλις	γεννηθούν.	
Το	 σεξουαλικό	 ένστικτο	 θα	 ξεριζωθεί	 και	 η	
αναπαραγωγή	θα	είναι	μια	ετήσια	τυπική	δι-

αδικασία	όπως	το	δελτίο	τροφίμων…»	κλπ.
Στον	 ευρωπαϊκό	 χώρο	 η	 γραφειοκρατική	

ομάδα	 των	Βρυξελλών	σταθερά	οδηγεί	 την	
πολιτική	της	Ευρώπης	να	μιμείται	την	Αμερι-
κανική	οικονομική	κουλτούρα	για	να	μη	μένει	
πίσω,	όπως	υποστηρίζεται,	από	τις	οικονο-
μικές	 παγκόσμιες	 εξελίξεις.	 Ο	 αυτοσκοπός	
στο	κυνήγι	του	χρήματος,	ως	ατομική	ικανο-
ποίηση,	 επικράτησε	 να	 θεωρείται	 δικαίωμα	
δοσμένο	από	τον	Θεό,	που	είναι	επωφελής	
για	 την	 κοινωνία,	 αφού	 δημιουργεί	 πλούτο	
και	 δίνει	 το	παράδειγμα	 και	 για	 άλλους.	Οι	
πολιτικοί	 της	Ευρώπης	αντιγράφουν	 τη	λα-
ϊκίστικη	πολιτική	 και	 τις	 τεχνικές	 των	δημο-
σίων	 σχέσεων	 των	Αμερικανών	 πολιτικών,	
προβάλλοντας	 κυρίως	 την	 ελκτική	 δύναμη	
του	ηδονιστικού	τρόπου	ζωής.
Από	 αυτές	 τις	 πολιτικές	 ο	 Ευρωπαϊκός	

πολιτισμός	συνταράσσεται	σαν	να	θέλει	 να	
προκαλέσει	 κάποια	 μεγάλη	 καταστροφή.	
Φαντάζει	 «ανήσυχος,	 αναβλητικός,	 παρά-
φορος	και	σαν	ποτάμι	ζητάει	να	φτάσει	στο	
τέρμα	της	ροής	του.	Δε	συλλογιέται	πια,	φο-
βάται	να	συλλογισθεί».
Για	 την	 επαναφορά	 στη	 σωστή	 πορεία,	

πρέπει	να	υπάρξει	ένα	αντικίνημα	ως	προς	
την	αφετηρία	και	τον	προορισμό.	Ένα	αντι-
κίνημα	ενάντια	στην	εξουσία	των	λίγων	του	
συσσωρευμένου	 πλούτου,	 της	 ασυδοσίας	
των	 αγορών	 και	 των	 χρηματοπιστωτικών	
ιδρυμάτων.	Ένα	αντικίνημα	που	θα	προβάλ-
λει	 σθεναρά	 αξίες	 πολιτισμικής	 ανύψωσης	
των	 λαών	 και	 θα	 καταγγέλλει	 ταυτόχρονα	
την	 επιχειρούμενη	 αλλοίωση	 των	 κοινωνι-
κών	 δομών	 της	Ευρώπης,	 των	περιβαλλο-
ντικών	ισορροπιών	και	όχι	μόνο.	Ας	έχουμε	
υπόψη	πως	κανένας	δεν	θα	μπορέσει	ποτέ	
να	χειραγωγήσει	 τα	άδυτα	 της	ανθρώπινης	
ψυχής,	αφού	η	ανθρώπινη	ψυχή	δεν	 εξου-
σιάζεται.

Χειραγώγηση των λαών
Του Γιώργου Παπαδημητρίου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Το «δώρο» της Αιμιλίας»
της	Χρυσάνθης Βαβέτση,	σε	εικονογράφηση	της	Μαρίας Χαλκιά,	 

από	τις	εκδόσεις	«Δρόμων»

Πρόσφατα	 κυκλοφόρησε	 το	 παιδικό	 βιβλίο	 της	 Χρυσάνθης	
Βαβέτση	με	τίτλο:	«Το	«δώρο»	της	Αιμιλίας».

Το	βιβλίο	αναφέρεται	στη	ζωή	μιας	σχολικής	κοινότητας,	όπου	
μαθητές	 και	 μαθήτριες	 ξεκινούν	 να	διοργανώσουν	 τη	σχολική	
γιορτή	των	Χριστουγέννων.	Η	συμβολή	του	καθηγητή	τους	εί-
ναι	ουσιαστική	μέσα	από	την	αναζήτηση	της	αλήθειας	και	του	
διαχωρισμού	μεταξύ	της	παράδοσης	και	του	καταναλωτισμού.	
Η	μικρή	Αιμιλία	συζητά,	αναρωτιέται	και	προβληματίζεται	για	το	

ποιος	είναι	ο	πραγματικός	
Άγιος	 Βασίλης.	 Το	 φετινό	
της	όμως	«δώρο»	θα	είναι	
κάτι	 το	 διαφορετικό,	 που	
θα	τη	βοηθήσει	να	δει	με	
άλλη	ματιά	 την	ουσία	 της	
ζωής.	
Santa	 Claus	 και	 Μέγας	
Βασίλειος.	 Καταναλωτι-
σμός	και	παράδοση.
Δύο	Αγιοβασίληδες	και	τα	παιδιά	στη	μέση...	θέλουν	κάπου	να	
πιστέψουν...
Ποιος	είναι	ο	«αληθινός»	και	ποια	είναι	τα	δώρα	του...;
Τι	«δώρο»	μπορεί	να	κάνει	στη	μικρή	Αιμιλία;
Ένα	βιβλίο	γι’	αυτούς	που	αγαπούν	την	παράδοση	και	αναζη-
τούν	στις	γιορτές	το	πραγματικό	τους	νόημα.

Η	Χρυσάνθη Βαβέτση	είναι	Θεολό-
γος	και	Παιδαγωγός	και	υπηρετεί	στη	
Δευτεροβάθμια	Εκπαίδευση,	στα	Αρ-
σάκεια	Σχολεία	Ψυχικού.	Επίσης,	εί-
ναι	υποψήφια	Διδάκτωρ	του	Εθνικού	
και	 Καποδιστριακού	 Πανεπιστημίου	
Αθηνών.	
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Στολισμός του Χριστουγεννιάτικου 

δένδρου

ΟΜΠΣ	του	χωριού	σε	συνεργασία	με	το	Δήμο	Νικολάου	Σκου-
φά	στόλισαν	το	Χριστουγεννιάτικο	δέντρο	στην	πλατεία	του	

χωριού.
Στη	 συνέχεια	 μέλη	 του	 Μορφωτικού	 μοίρασαν	 λιχουδιές	 στα	
παιδιά	του	χωριού	που	συμμετείχαν	στο	στολισμό.

Επίσκεψη στην Κιβωτό Ηπείρου 

(Πωγωνιανή)

Στις	 28	Δεκέμβρη	 ο	Μορφωτικός	 Σύλλογος	 διοργάνωσε	 εκ-
δρομή	 για	 τα	παιδιά	 του	 χορευτικού	 στην	Κιβωτό	 του	Κό-

σμου	 Ηπείρου,	 που	 βρίσκεται	 στην	 Πωγωνιανή	 Ιωαννίνων,	
δίπλα	 από	 τα	 Ελληνοαλβανικά	 σύνορα,	 όπου	 μοίρασαν	 είδη	
πρώτης	ανάγκης.

Εκεί,	 ο	 πατέ-
ρας	 Αντώνιος	
με	 αφορμή	 την	
εγκατάλειψη	 και	
την	 ερήμωση	
που	έχει	δεχθεί	ο	
τόπος,	σε	συνδυ-
ασμό	με	την	ανά-
γκη	 για	 δημιουρ-
γία	ενός	Κέντρου	
Παιδικής	 Προ-
στασίας	στην	Ήπειρο,	έλαβε	το	ρίσκο	να	δημιουργήσει	το	πρώ-
το	παράρτημα	της	Κιβωτού	του	Κόσμου,	στο	τελευταίο	άκρο	της	
Ελλάδος,	στην	Πωγωνιανή	της	Ηπείρου.

Στην	ιστοσελίδα	της	Κιβωτού	διαβάζουμε:	«Βασικός	στόχος	της	
Κιβωτού	 του	Κόσμου	στην	Πωγωνιανή	 είναι	 να	πατήσουν	 τα	
παιδιά	γερά	στα	πόδια	τους,	έχοντας	τη	βοήθεια	που	χρειάζο-
νται	ώστε	να	ενταχθούν	με	τα	κατάλληλα	εφόδια	στο	κοινωνικό	
σύνολο.	Το	Σπίτι	της	Κιβωτού	του	Κόσμου	στην	Ήπειρο	σχεδι-
άστηκε	με	πολλά	όνειρα	και	φιλοδοξίες	και	αποσκοπεί	αφενός	
στη	δημιουργία	ενός	σύγχρονου	Κέντρου	Παιδικής	Προστασίας	
με	προγράμματα	και	υπηρεσίες	που	έχουν	σχεδιαστεί	προσε-
κτικά	και	εξασφαλίζουν	ασφαλή	και	αξιοπρεπή	διαβίωση	για	το	
κάθε	παιδί.	Αφετέρου	στη	λειτουργία	 του	Γεωργικού	σχολείου	
που	διασφαλίζει	στα	παιδιά	την	κατάλληλη	εκπαίδευση	σε	το-
μείς	του	πρωτογενούς	τομέα	και	τους	προσφέρει	αξιόλογες	μελ-
λοντικές	επαγγελματικές	διεξόδους,	αλλά	ταυτόχρονα	συμβάλει	
και	 στην	 ανάπτυξη	 της	περιοχής	 της	Ηπείρου	που	σιγά	 σιγά	
ερημώνει.»

Μέλη του Μορφωτικού συμμετέχουν  
στο στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και μοιράζουν λιχουδιές

Ο Μορφωτικός στην Κιβωτό Ηπείρου 
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Κυρίες	και	κύριοι,	φίλοι	–πατριώτες	και	πα-
τριώτισσες
Χίλια	 ευχαριστώ	 στο	 Σύλλογο	 που	 μού	
έδωσε	αυτή	την	ευκαιρία	να	θυμηθώ	και	να	
ανασκαλίσω	μνήμη,	διαβάσματα,	βιώματα,	
συνθήκες	 και	 τρόπο	 διαβίωσης.	 Σεβάσια	
και	γάμο,	απόφαση	και	δόσιμο,	προξενιό	
–προίκα	και	προικώα,	χαιρετισμούς	και	πι-
στρόφια,	ευλογία	και	δημιουργία,	ευχές	και	
εξομολογήσεις,	όρκους	και	υποσχέσεις.	
Στο	 γάμο	 κορυφώνονταν	 το	 συναίσθημα.	

Η	χαρά	με	τον	γάμο	ήταν	πάντο-
τε	συνώνυμες	λέξεις.	Συνέβαινε	
αυτό	 ακριβώς	που	 και	 σήμερα	
αποτυπώνεται	με	τις	ευχές	μας	
που	δίνουμε	ακόμη	και	στα	μι-
κρά	παιδιά:	«Άντε	και	στη	χαρά	
σου,	και	στο	γάμο	σου».	Ακόμη	
και	περιπαικτικά:	«Άντε	και	στον	
γάμο	σου	θα	κουβαλάω	νερό	με	
το	κοφίνι».	
Κυρίες	και	κύριοι
Οι	 γονείς	 μας	 και	 οι	 παππού-
δες	μας	παντρεύτηκαν	χωρίς	να	
διαλέξουν	 οι	 ίδιοι	 το	 σύντροφό	
τους.	Γάμος	που	«τα	παιδιά	κάτι	
είχαν	αναμεταξύ	 τους,	 τα	 είχαν	

σιασμένα»	 καταπώς	 θα	 λέγαμε	 σήμερα,	
ήταν	 σπανιότατο	 φαινόμενο,	 για	 να	 μην	
πω	πως	δεν	υπήρχε.

Γάμος δια επιβολής-Το προξενιό
Γάμος,	 λοιπόν,	 δια	 της	 επιβολής.	 Πώς	
ακριβώς	 γινόταν	 μού	 το	 εξομολογήθηκε	
κάποτε	 η	 γιαγιά	 μου.	 «Τι	 μού	 τσαμπνάς	
παιδάκι	μ’.	Τι	είναι	αυτά	που	λες.	Γάμο	από	
έρωτα	 και	 τέτοια	 παρασάνταλα	 δεν	 είχα-

με	εμείς.	Μι	ξύπνησαν	μιαν	αυγή	και	μού	
‘παν.	Θα	πάρ’ς	για	άντρα	σ’	τον	Χρήστο,	
το	παιδί	του	μυλωνά.	Πήρα	τον	Χρήστο	το	
παιδί	του	μυλωνά.	Καλός	βγήκε.	Κι	αν	δεν	
έβγαινε	καλός,	τι	θα	‘κανα;»	Κι	έτσι	στη	συ-
νέχεια	εκ	διαδοχής	βγήκα	και	εγώ.	
Αυτή	 ήταν	 η	 αρχή	 του	 γάμου.	Το	προξε-
νιό.	 Ο	 θεσμός	 της	 οικογένειας,	 η	 ένωση	
του	 ζευγαριού,	 το	 στερέωμα	 και	 η	 συνέ-
χειά	του,	πολλά	οφείλει	στην	προξενήτρα	
του	χωριού.	Την	εποχή	εκείνη	η	προξενή-
τρα	ήταν	θεσμός.	Δεν	υπήρχε	γάμος	που	
να	μην	είχε	βάλει	το	χέρι	της.	Ο	ρόλος	της	
ασφαλώς,	συνεχιζόταν	και	μετά	τα	στέφα-
να.	Είχε	λόγο	 επί	 της	προίκας,	 για	 τυχόν	
πανωπροίκι,	λόγο	ακόμα	και	για	την	τεκνο-
ποιία	και	την	ευκαρπία	της	γυναικός.	
Γάμος	 χωρίς	 προξενήτρα	 δεν	 υπήρχε.	
Σπάνιες	οι	περιπτώσεις	που	καταγράφεται	
κάτι	τέτοιο	λαογραφικώς.	

Επί της κύριας διαδικασίας
Με	 τις	 λέξεις	 «αναπιάνω	 τα	 προζύμια»,	
εννοούμε	 το	 ξεκίνημα	 των	 εργασιών	 για	
το	γάμο.	«Τα	βρήκαμε,	τα	συμφωνήσαμε,	
άντε	και	Καλά	Στέφανα.	Ξεκινάτε	τα	προ-

Φέτος	 η	 εκδήλωση	 της	 Αδελφότητας	
με	 τη	 συνεισφορά	 του	 Μορφωτικού	

Συλλόγου	Πέτα,	ήταν	αφιερωμένη	στα	έθι-
μα	του	Ηπειρώτικου	γάμου.	Ο	λόγος	που	
φέτος	 αποφασίσαμε	 να	 παρουσιάσουμε	
μια	 τέτοια	 θεματολογία	 είναι	 ότι	 σίγουρα	
τα	έθιμα	αλλά	και	η	τελετουργία	του	γάμου	
έχουν	 μεγάλη	 σημασία	 για	 τον	 άνθρωπο	
και	την	κοινωνία.	Η	τελετουργία	του	γάμου	
συνδέεται	με	ένα	πλήθος	εθίμων:	τραγού-

δια,	τη	μεταφορά	της	προίκας,	το	στολισμό	
της	 νύφης,	 τη	 γαμήλια	 τελετή	 και	 τόσα	
άλλα.	Παράλληλα,	ένα	πλήθος	ανθρώπων	
εμπλέκονται	στην	τελετή:	Συγγενείς,	φίλοι	
της	 νύφης	 και	 του	 γαμπρού,	 καθώς	 και	
άλλοι	 που	 σχετίζονται	 με	 τις	 εκδηλώσεις	
πριν	και	μετά	το	γάμο,	κάτι	που	φανερώνει	
πόσο	σημαντικό	έθιμο	είναι	για	την	παρά-
δοση	μας.
Αυτή	την	χρονιά,	είχαμε	την	τιμή	να	ανα-

φέρει	και	να	μοιραστεί	μαζί	μας	πληροφο-
ρίες	για	το	έθιμο	του	γάμου	στην	Ήπειρο,	
ο	λαογράφος	κ.	Χρήστος	Τούμπουρος.	Με	
καταγωγή	από	την	Άγναντα	Άρτας	και	ση-
μαντική	 ενασχόληση	 και	 σπουδές	 πάνω	
στην	παράδοση,	μας	έδωσε	πληροφορίες	
για	το	έθιμο	του	γάμου	και	όλα	όσα	έχου-
με	ξεχάσει.	Σας	παραθέτουμε	ένα	κομμάτι	
από	την	παρουσίασή	του,	που	περιγράφει	
έθιμα	του	γάμου.

Η Ροζίνα Γιωργή και ο Δημήτρης Κυρούλης, συντονιστές της εκδήλωσης
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Επιμέλεια αφιερώματος: Δημήτρης Κυρούλης και Ροζίνα Γιωργή
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(εκτενή αποσπάσματα)
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ζύμια».	Ήταν	το	σήμα	του	αφέτη	για	τη	δια-
δικασία	τρόπον	τινά	–	το	αγώνισμα	του	γά-
μου.	Και	η	έναρξη	σήμαινε	την	κατασκευή	
της	 «κ’λούρας»,	 της	 «μπουγάτσας»	 που	
θα	αντάλλασσαν	οι	μελλόνυμφοι	πριν	από	
το	 γάμο.	 Την	 Πέμπτη	 ή	 την	 Παρασκευή.	
Έτσι	την	Τετάρτη	το	βράδυ	στα	σπίτια	του	
γαμπρού	 και	 της	 νύφης,	 ενώπιον	 συγγε-
νών	 και	 φίλων,	 ανάπιαναν	 τα	 προζύμια.	
Διαδικασία	 -	 ιεροτελεστία	 που	 ανήκε	 στο	
όλο	λειτουργικό	του	γάμου.	(…)
Σε	όλη	τη	διαδικασία	κυριαρχούσαν	τα	κε-
ράσματα	και	 τα	 τραγούδια.	«Χορός	μέχρι	
να	αποστάσουν…».	Κι	άντε	λίγο	το	ξαπό-
σταμα	και	πάλι	από	την	αρχή.	Ώσπου	να	
αποσώσουν...	Είχαν	ακόμα	πολλή	δουλειά	
για	 το	 γάμο.	Τουλάχιστον	μια	βδομάδα…	
(…)

Ο αποχωρισμός
«Αφήνω	γεια	μανούλα	μου»
Η	στιγμή	του	αποχωρισμού	της	νύφης	από	
τους	 οικείους	 της,	 από	 το	 σπίτι	 της	 ήταν	
ίσως	η	πιο	βεβαρημένη,	συναισθηματικά.	
Το	 τελετουργικό	 όμως,	 τελετουργικό!	 Η	
νύφη	στεκόταν	στην	πόρτα	του	σπιτιού	και	
προσκύναγε	από	τρεις	φορές	προς	τα	τέσ-
σερα	σημεία	του	ορίζοντα.	Η	πράξη	αυτή	
είχε	 και	 την	 ερμηνεία	 της.	 Πρώτα	 προς	

το	εσωτερικό	του	σπιτιού.	Έδειχνε	το	σε-
βασμό	προς	το	σπίτι,	 την	οικογένεια	που	
τη	μεγάλωσε.	Μετά	προς	τα	άλλα	σημεία	
του	 ορίζοντα,	 για	 να	 ευχαριστήσει	 τη	 γει-
τονιά	και	γενικά	τον	κόσμο	-συγγενείς	και	
φίλους-	που	μαζί	τους	μεγάλωσε	και	«δεν	
πρόκειται	ποτέ	να	τους	ξεχάσ’».	
Και	η	νύφη	άρχιζε	το	παράπονο	με	το	τρα-
γούδι:	
«Αφήνω	 γεια	πατέρα	 μου,/	 Και	 στο	 καλό	
παιδάκι	μ’,».
Να	 σημειωθεί	 ότι	 έτσι	 και	 προσκύνησε	 η	
νύφη	και	βγήκε	έξω	από	την	πόρτα	(«ξε-
σκόλ’σε	απ’	το	σπίτ’»)	απαγορεύονταν	να	
ξαναπεράσει	 την	 πόρτα	 -ντυμένη	 νύφη-	
και	 να	 μπει	 στο	 εσωτερικό	 του	 σπιτιού.	
Ήταν	 γρουσουζιά,	 κακό	 σημάδι,	 προμή-
νυμα	πως	θα	χωρίσει	και	θα	ξαναγυρίσει	
σπίτι	της	ζωντοχήρα…	
Λέγεται	ότι	κάποτε	στα	Τζουμέρκα	η	νύφη	
στη	φούρια	 της	ξέχασε	να	χαιρετήσει	 τον	
κατάκοιτο	 παππούλη	 της.	 Ε,	 λοιπόν,	
αμπήδ’σε	 από	 το	 παράθυρο.	Μπήκε	 απ’	
το	παράθυρο	και	βγήκε	απ’	αυτό.	
Η	κορύφωση	του	αποχωρισμού	γινόταν	με	
το	τραγούδι:	
«Aφήνω	γεια,	αφήνω	γεια	στη	γειτονιά/και	
γεια	στα	παλικάρια»
Κυρίες	και	κύριοι.	Αγαπητοί	πατριώτες.

Είναι	 τεράστιο	 το	 θέμα	 του	 γάμου.	 Από	
λαογραφικής	πλευράς	έθιξα	μόνο	λίγα,	μα	
πολύ	λίγα	μέρη.	Δεν	γινόταν	αλλιώς.	
Ένα	 μεγάλο	 Εύγε	 στο	 σύλλογο	 για	 την	
προσπάθεια	 αυτή.	 Ξέρετε	 ότι	 η	 παράδο-
ση	 είναι	 ένας	 ζωντανός	 οργανισμός	 που	
προσλαμβάνει,	 αποβάλλει	 και	 μεταπλά-
θει	στοιχεία	προκειμένου	να	ανταποκριθεί	
στις	απαιτήσεις	της	σύγχρονης	κοινωνικής	
πραγματικότητας.	 Γι’	 αυτό	 και	 οφείλουμε	
να	 τη	 διατηρήσουμε.	 Για	 να	 πετύχουμε	
κάτι	τέτοιο	πρέπει	να	το	γνωρίζουμε.	Και	η	
γνώση	είναι	απαραίτητη	σήμερα	
Η	αποκοπή	λοιπόν	από	αυτή	την	παράδο-
ση,	είναι	ταυτόχρονα	κι	ένας	ψυχικός-πνευ-
ματικός	διαμελισμός	του	ανθρώπου.	Πνευ-
ματικός	γιατί,	με	τους	προγόνους	δεν	μας	
συνδέει	 μόνο	 σαρκική	 συγγένεια	 αλλά	
και	 πνευματική	 λόγω	 κοινών	 βιωμάτων,	
παρόλη	 την	 χρονική	 απόσταση	 που	 μας	
χωρίζει.	Μακριά	από	την	παράδοση	αυτή	
γινόμαστε	 φτωχότεροι	 συναισθηματικά	
και	πνευματικά	σαν	άνθρωποι.	Βγαίνουμε	
«θαραπαμένοι»,	μακριά	από	την	κακομοι-
ριά,	 την	 υποχρεωτική	 χαρά	 κι	 οτιδήποτε	
χαζοχαρούμενο,	 γιατί	 δεν	 πρόκειται	 για	
απλή	ψυχαγωγία	ή	διασκέδαση,	αλλά	για	
πατροπαράδοτη	Ηπειρώτικη	δημιουργία!	
Θερμά	συγχαρητήρια!

Σημαντική	συμβολή	στην	επιτυχία	της	εκδήλωσης	είχαν	τα	δρώμενα	από	το	Μορφωτικό	Σύλλογο	με	αναπαράσταση	του	εθίμου	του	
γάμου	στην	Ήπειρο.	

Σε	αυτά	παρουσιάστηκαν	τραγούδια	του	γάμου,	αλλά	και	αναπαράσταση	της	διαδικασίας	με	τα	προικοσύμφωνα.	Αποκορύφωμα	των	
δρώμενων	ήταν	οι	χοροί,	πριν	και	κατά	την	διάρκεια	του	γάμου,	αλλά	το	ξύρισμα	του	γαμπρού	και	η	προετοιμασία	της	νύφης.	
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	όπως	κάθε	χρονιά	όλοι	οι	συντελεστές	του	Μορφωτικού	συλλόγου	έδωσαν	τον	καλύτερό	τους	εαυτό	και	η	εκδή-
λωση	ήταν	μια	πολύ	όμορφη	παρουσίαση	ενός	εθίμου	το	οποίου	όλοι	έχουμε	αναμνήσεις.

Ο Μορφωτικός στα καμαρίνια του θεάτρου 

Η ΣΥΝΈΊΣΦΌΡΑ ΤΌΥ 
ΜΌΡΦΩΤΊΚΌΥ ΣΥΛΛΌΓΌΥ

Ο συντονιστής των δρώμενων του Μορφωτικού, 
Στάθης Κακαριάρης
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Ο Στολισμός της νύφης. Και τι νύφη!Οι νεόνυμφοι. Ο γαμπρός σε περίσκεψη από τα οικογενειακά βάρη! 

Ηβραδιά	 ολοκληρώθηκε	 με	 την	 προσφορά	
εδεσμάτων	σε	μπουφέ	και	την	αναμόχλευ-

ση	 εντυπώσεων	 και	 βιωμάτων	 από	 το	 έθιμο,	
στις	συζητήσεις	στις	παρέες	μετά	την	εκδήλωση.	
Να	σημειωθεί	ότι	η	εκδήλωση	είχε	μεγάλη	συμ-
μετοχή.
Η	Αδελφότητα	 οφείλει	 ένα	 μεγάλο	 ευχαριστώ	
στον	κόσμο	που	μας	τίμησε	και	φέτος	με	την	
παρουσία	του.	
Περιμένουμε	 με	 την	 ίδια	 θέρμη	 να	 αγκαλια-
στούν	 και	 τα	 επόμενα	 καλέσματα	 της	 Αδελ-
φότητας	και	ιδιαίτερα	ο	ετήσιος	χορός	που	θα	
πραγματοποιηθεί	 την	 Κυριακή	 22	 Μαρτίου,	
ώρα	13:30	στην	ταβέρνα	Ελαφοκυνηγός.	

Το αδιαχώρητο στο μπουφέ

Η νύφη σέρνει το χορό! Γνωστός και έμπειρος κουρέας  
ξουρίζει το γαμπρό! 

Ημέρα του απόδημου Πετανίτη

Φωτογραφίες από την εκδήλωση
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ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σε	 ένα	 σύντομο	 βίντεο	 που	 προβλήθηκε	 εισαγωγικά	 στην	
εκδήλωση,	συγγενείς	και	φίλοι	 του	αντιπροέδρου	της	Αδελ-

φότητας,	Δημήτρη	Κυρούλη,	μετέφεραν	τα	γεγονότα	εκείνης	της	
εποχής	στην	αίθουσα	του	Δημοτικού	Θεάτρου	της	Καλλιθέας,	γε-
μίζοντάς	τη,	με	συναισθήματα	συγκίνησης	και	χαράς.	
Στο	βίντεο,	που	ετοιμάστηκε	με	πολύ	μεράκι,	οι	πρωταγωνιστές	
εξιστορούν	διάφορα	περιστατικά	που	 έλαβαν	 χώρα	σε	 γάμους,	
που	έγιναν	στο	χωριό,	τις	δεκαετίες	του	50	και	του	60.	
Προβλήθηκαν	δεκάδες	φωτογραφίες,	από	το	αρχείο	των	Πετανι-

τών	και	του	Λαογραφικού	Μουσείου,	συνοδευόμενες	από	παρα-
δοσιακά	τραγούδια	του	γάμου.	
Θερμές	ευχαριστίες	στους	Άρη	Παπαγεωργίου,	Φωτεινή	Χαρμπή,	
Χριστίνα	Καούνου-Ταγκαρέλη,	Μαργαρίτα	Ματάτση,	Σοφία	Μπου-
κουβάλα	και	Χριστίνα	Κυρούλη	που	συνέλεξαν	και	μας	έστειλαν	
το	πλούσιο	φωτογραφικό	υλικό.	
Το	 βίντεο	 μπορείτε	 να	 το	παρακολουθήσετε	 στον	 ιστότοπο	 του	
YouTube πληκτρολογώντας	«Τα ήθη κι έθιμα του ηπειρώτικου 
γάμου στο Πέτα Άρτας (μαρτυρίες κατοίκων)».

Σταμάτω Τσάκαλου-Γαλάζιου: «Υπήρξε οικογένεια στο χωριό, όπου 
άλλον παρουσίασαν ως υποψήφιο γαμπρό κι άλλος τελικά 

εμφανίστηκε στην εκκλησία!»

Η Ειρήνη Κυρούλη, μεταξύ αυτών που μίλησαν στο βίντεο. 

Ο Γιάννης Κυρούλης μας μίλησε για τα τραγούδια και τους χορούς 
στο γάμο, ενώ έδειξε και τις αρετές του στο παραδοσιακό ηπειρώτικο 

τραγούδι.

Τάκης και Ουρανία Κυρούλη. Μίλησαν για το δικό τους γάμο.

Ημέρα του απόδημου Πετανίτη
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Τι είναι η αρθρίτιδα του αντίχειρα;
Η	εκφύλιση	του	χόνδρου	στην	μετακαρπο-φα-
λαγγική	άρθρωση	στην	βάση	του	αντίχειρα,	με	
ταυτόχρονη	διαταραχή	της	μηχανικής	λειτουρ-
γίας	του	αντίχειρα,		που	εκδηλώνεται	με	κύριο	
σύμπτωμα	τον	πόνο,	ονομάζεται βασική αρ-
θρίτιδα. 
Ποιοι παράγοντες ευνοούν την πάθηση;
Το	γυναικείο	φύλο,	σε	συνδυασμό	με	 την	χα-
λάρωση	των	συνδέσμων,	εμφανίζει	τη	νόσο	σε	
σχέση	με	τους	άντρες	σε	αναλογία	6:1.	Με	την	
αύξηση	της	ηλικίας	και	την	ταυτόχρονη	υπέρ-
χρηση,	 αναλόγως	 των	 χαρακτηριστικών	 της	
εργασίας,	αυξάνει	και	η	νοσηρότητα.	Προηγού-
μενοι	τραυματισμοί	και	αυτοάνοσα	νοσήματα,	
όπως	 η	 Ρευματοειδής	 αρθρίτιδα,	 σχετίζονται	
με	ποσοστά	που	ξεπερνούν	το	30%	όσον	αφο-
ρά	 την	 εμφάνιση	 της	 βασικής	 αρθρίτιδας	 του	
αντίχειρα.		
Επηρεάζει η χρήση του κινητού τηλεφώνου 
την εξέλιξη της  νόσου;
Μολονότι	 η	 χρήση	 των	 κινητών	 τηλεφώνων,	
και	 κυρίως	 των	 λεγόμενων	 έξυπνων	συσκευ-
ών	 (smartphones),	 αποτελεί	 φαινόμενο	 των	
τελευταίων	20	ετών,	οι	πρώτες	μελέτες	δεν	εί-
ναι	ενθαρρυντικές.	Η	καθημερινή	υπέρχρηση,	
με	την	ταυτόχρονη	έναρξη	χρήσης	κινητών	σε	
ολοένα	και	μικρότερη	ηλικία,	φαίνεται	να	οδηγεί	

σε	εμφάνιση	της	νόσου	σε	νεαρότερες	ηλικίες.
Πως εκδηλώνεται;
Κύριο	 σύμπτωμα	 είναι	 ο	 πόνος	 προσπάθει-
ας	στην	βάση	του	αντίχειρα,	ο	οποίος	καθώς	
η	 πάθηση	 εξελίσσεται	 μετατρέπεται	 σε	 πόνο	
ηρεμίας.	Ταυτόχρονα	 εμφανίζεται	 και	 	 η	 αδυ-
ναμία	πραγμάτωσης	απλών	καθημερινών	ερ-
γασιών,	 π.χ.	 το	 γύρισμα	 των	 κλειδιών	 στην	
πόρτα	ή	το	άνοιγμα	του	πώματος	ενός	μπου-
καλιού.	Οίδημα,	αδυναμία	 ισχυρής	σύλληψης	
και	παραμόρφωση	του	αντίχειρα	εκδηλώνονται	
σε	διάφορα	στάδια	της	πάθησης.		
Η διάγνωση είναι απλή;
Η	 διάγνωση	 αποτελεί	 ρουτίνα	 για	 εξειδικευ-
μένους	χειρουργούς	Άνω	άκρου.	Η	κλινική	ει-
κόνα,	 όπως	 αναφέρθηκε	 προηγουμένως,	 με	
την	λεπτομερή	κλινική	εξέταση,	και	την	χρήση	
απλών	 ακτινογραφιών	 ορίζει	 με	 σαφήνεια	 τη	
νόσο.	 Ταυτόχρονα	 αποκλείει	 την	 πιθανότητα	
λανθασμένης	 συσχέτισης	 με	 τενοντίτιδες	 ή	
νευραλγίες	του	κερκιδικού	νεύρου.
Η	συντηρητική	θεραπεία	έχει	αποτέλεσμα;
Σε	αρχικά	στάδια	 της	 νόσου	η	 χρήση	παυσι-
πόνων,	 Μη	 Στεροειδών	 Αντιφλεγμονωδών	
Φαρμάκων	και	οι	ειδικοί	νάρθηκες	ανάπαυσης	
βοηθούν	στην	 ύφεση	 των	συμπτωμάτων.	Με	
επιτυχία	επίσης	χρησιμοποιούνται	και	οι	τοπι-
κές	εγχύσεις	κορτιζόνης-ξυλοκαΐνης,	υαλουρο-

νικού	οξέος	ή	PRP	(Platelet	Rich	Plasma).
Πότε επιβάλλεται η χειρουργική αντιμετώ-
πιση;
Η	αποτυχία	 της	συντηρητικής	 αγωγής,	 η	πα-
ραμόρφωση	του	αντίχειρα	και	η	αδυναμία	επι-
τέλεσης	καθημερινών	απλών	δραστηριοτήτων	
οδηγεί	σε	χειρουργική	επέμβαση.	
Υπάρχει κάποια μέθοδος που υπερτερεί;
Οι	επεμβάσεις	για	την	αντιμετώπιση	της	βασι-
κής	αρθρίτιδας	πραγματοποιούνται	με	γνώμο-
να	τις	ιδιαίτερες	αναγκές,	τις	απαιτήσεις	και	την	
παθολογία	του	εκάστοτε	ασθενούς.	Φυσικά	και	
διαφέρει	 η	 αντιμετώπιση	 ενός	 χειρωνάκτη	40	
ετών	από	μία	ασθενή	μεγαλύτερη	των	70	ετών	
και	με	πιθανές	συνοδές	νόσους	(π.χ.	καρδιο-
πάθεια,	σακχαρώδη	διαβήτη).
Ποια είναι τα αποτελέσματα μετεγχειρητικά;
Κύριος	στόχος	των	επεμβάσεων	για	την	αρθρί-
τιδα	του	αντίχειρα	είναι	η	εξάλειψη	του	πόνου	
ηρεμίας	 ή	 προσπάθειας	 του	 αντίχειρα.	 Ταυ-
τόχρονα	 επιδιώκεται	 η	 άρθρωση	 να	 ανακτή-
σει	και	τμήμα	της	σταθερότητάς	της,	ώστε	να	
πραγματοποιούνται	με	ασφάλεια	οι	λειτουργίες	
του	χεριού.	Αυτό	που	δεν	δύναται	να	αποκατα-
σταθεί	είναι	η	πλήρης	επαναφορά	της	δύναμης	
σύλληψης,	στην	προηγούμενη	της	παθήσεως	
κλινική	κατάσταση.	

Ιατρικές συμβουλές

Αρθρίτιδα αντίχειρα ή βασική αρθρίτιδα. 
Από την διάγνωση στην θεραπεία

Γράφει ο Κωνσταντίνος Τόλης 
Χειρουργός Ορθοπεδικός 

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος μελέτης Άνω άκρου 

και Μικροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πλατεία Πέτα Άρτας

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος	Δημήτριος	 

(Πέτα	Άρτας)

26810	83063 

6938	610	432

virnakakariar@yahoo.com
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Τ ο	 1978	 είχα	 παρουσιάσει	 μέσα	
από	την	Εφημερίδα	μας	μία	μελέ-
τη	για	τη	γεωργική	παραγωγή	του	

Πέτα	με	τίτλο:	Η	γεωργική	παραγωγή	του	
Χωριού	και	το	πρόβλημα	των	συνεταιρι-
σμών.	Στη	μελέτη	αυτή	υπήρχε	και	υπάρ-
χει	 πλούσιο	 αριθμητικό	 και	 οικονομικό	
υλικό	για	την	τότε	κατάσταση	των	γεωργι-
κών	εκμεταλλεύσεων,	για	τις	καλλιεργού-
μενες	και	αρδευόμενες	 εκτάσεις,	 για	 την	
απασχόληση	 στη	 γεωργία,	 για	 το	 αγρο-
τικό	εισόδημα	και	ειδικά	για	το	εισόδημα	
από	την	ελαιοπαραγωγή.
Πέρασαν	 από	 τότε	 σαράντα	 και	 πλέον	
χρόνια.	 Και	 είναι	 πολύ	 ενδιαφέρον	 να	
δούμε	σήμερα	και	 να	συγκρίνουμε	μερι-
κά	 κρίσιμα	 μεγέθη	 που	 αφορούν	 το	 ει-
σόδημα	από	 την	πώληση	 του	 ελαιοκάρ-
που,	την	αγοραστική	του	δύναμη	τότε	και	
τώρα,	αλλά	και	τη	σχέση	του	με	το	κατώ-
τατο	ημερομίσθιο	και	τον	κατώτατο	μισθό.
Επειδή	κρίσιμο	βοήθημα	για	 την	εξαγω-
γή	 συμπερασμάτων	 είναι	 σύγκριση	 των	
μεγεθών,	παραθέτω	τα	στοιχεία	των	δύο	
περιόδων.
Το	1978	τα	μεγέθη	που	ενδιαφέρουν	την	
εκμετάλλευση	της	βρώσιμης	ελιάς	ήταν:
•		Μέση	τιμή	πώλησης	του	ελαιοκάρπου
	 	 25	δραχμές
•		Ημερομίσθιο	συλλογής	 600	δρχ
•		Κόστος	λιπάσματος	40	κιλών	 100	δρχ
•		Κατώτατος	μισθός	 6.121	δρχ
Με	βάση	τα	παραπάνω	οικ.	στοιχεία	συ-
μπεραίνεται	ότι:
•	 	Για	να	πληρώσει	το	1978	ο	καλλιεργη-
τής	ένα	ανδρικό	ημερομίσθιο	συλλογής	
έπρεπε	να	πωλήσει	24	κιλά	ελιές.

•	 	Για	 να	 αγοράσει	 40	 κιλά	 λίπασμα,	
έπρεπε	να	πωλήσει	4	κιλά	ελιές.

•	 	Για	να	εισπράξει	έναν	κατώτατο	μισθό	
που	 έπαιρνε	 τότε	 ένας	 υπάλληλος,	
έπρεπε	να	διαθέσει	στον	έμπορο	245	
κιλά.

Τα	ίδια	οικονομικά	μεγέθη	το	2019	έχουν	
ως	εξής:

•	 	Μέση	 τιμή	 πώλησης	 ελαιοκάρπου	
1,30€

•	 	Ημερομίσθιο	συλλογής	40,00€
•	 	Ημερομίσθιο	κλαδέματος	50,00€
•	 	Κόστος	λιπάσματος	40	κιλών	14,00€
•	 	Κατώτατος	μισθός	υπαλλήλου	650,00€
Με	 βάσει	 τα	 παραπάνω	φετινά	 στοιχεία	
προκύπτει:
•	 	Για	να	πληρώσει	ο	σημερινός	καλλιερ-
γητής	ένα	ημερομίσθιο	συλλογής	πρέ-
πει	να	πωλήσει	31	κιλά	ελιές.

•	 	Για	να	πληρώσει	ένα	ημερομίσθιο	κλα-
δέματος	πρέπει	να	πωλήσει	38,5	κιλά

•	 	Για	την	αγορά	40	κιλών	λίπασμα	πρέ-
πει	να	διαθέσει	11	περίπου	κιλά.

•	 	Για	 να	 εισπράξει	 τον	 κατώτατο	 μισθό	
ενός	υπαλλήλου	θα	διαθέσει	για	πώλη-
ση	500	κιλά.

Αλλά	και	η	σύγκριση	με	τις	τιμές	βασικών	
καταναλωτικών	αγαθών	έχει	ενδιαφέρον.	
Έτσι	η	τιμή	του	ψωμιού	το	1978	ήταν	13	
δραχμές.	 Επομένως	 με	 ένα	 κιλό	 ελιές,	
που	 όπως	 είπαμε	 πωλούνταν	 τότε	 25	
δρχ.	αγόραζε	ο	καλλιεργητής	λίγο	λιγότε-
ρο	από	2	κιλά	ψωμί.	Σήμερα	η	 τιμή	 του	
ψωμιού	 είναι	 0,90	 ευρώ	και	 με	 ένα	 κιλό	
ελιές	αγοράζεις	περίπου	1	και	μισό	κιλό	
ψωμί.
Το	 κρέας	 που	 καταναλωνόταν	 το	 1978	

στο	χωριό	είχε	τιμή	120	δρχ.	Για	να	αγό-
ραζες	 1	 κιλό	 έπρεπε	 να	 πωλήσεις	 4,8	
κιλά	ελιές.
Σήμερα	 τιμή	 του	 ίδιου	 κρέατος	πωλείται	
στον	καταναλωτή	9	ευρώ.	Για	να	το	αγο-
ράσει	 ένας	καλλιεργητής	πρέπει	να	πω-
λήσει	7	κιλά	ελιές.
Τα	συμπεράσματα	από	τη	σύγκριση	των	
παραπάνω	οικ.	μεγεθών	είναι	προφανή:
•	 	Τα	μεγέθη	που	αναφέρονται	στο	κόστος	
καλλιέργειας	 της	 ελιάς	 έχουν	 αυξηθεί	
δυσανάλογα	με	τις	τιμές	διάθεσης	που	
απολαμβάνει	σήμερα	ο	καλλιεργητής.

•	 	Δυσανάλογα	με	την	τιμή	του	ελαιοκάρ-
που	έχουν	αυξηθεί	και	οι	τιμές	βασικών	
καταναλωτικών	αγαθών.

•	 	Για	 να	 εισπράξει	 ο	 αγρότης-καλλιερ-
γητής	 του	 ελαιοδέντρου	 τον	 κατώτατο	
μισθό,	πρέπει	να	διαθέσει	στο	εμπόριο	
διπλάσια	ποσότητα	 ελαιοκάρπου	από	
ότι	διέθετε	το	1978.

•	 	Διαφαίνεται	 ακόμη	 ότι	 και	 σήμερα	 η	
εκμετάλλευση	 των	 ελαιοδέντρων	 δεν	
αποφέρει	 κανένα	 επιχειρηματικό	 κέρ-
δος,	 αλλά	 αποδίδει	 ένα	 εισόδημα	 σε	
αυτούς	που	διαθέτουν	προσωπική	ερ-
γασία	στη	διαδικασία	της	καλλιέργειας	
(κλάδεμα,	 συλλογή	 κλπ.).	 Είναι	 εισό-
δημα	εντάσεως	εργασίας	και	όχι	από-
δοση	του	φυτικού	κεφαλαίου.

Πόσο αποδοτική είναι σήμερα 
η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων;

Του Άγγελου Παπασπύρου

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 Πλατεία Πέτα Άρτας
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Συλλυπητήρια στη Δήμαρχο
Το	Δ.Σ.	της	Αδελφότητας	εκφράζει	τα	συλλυ-
πητήριά	 του	στη	Δήμαρχο	Ροζίνα	Βαβέτση	
για	το	θάνατο	του	πατέρα	της	Βασίλη	Βαβέ-
τση.

Ο	Βασίλης	Βαβέτσης,	δάσκαλος	στο	επάγ-
γελμα,	εκλέχτηκε	Δήμαρχος	στο	Δήμο	Πέτα	το	1994.

Nέα εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στο CEMR  
η Δήμαρχος κ. Ροζίνα Βαβέτση

Η	Δήμαρχος	 του	Δήμου	 Νικολάου	 Σκουφά	 κ.	
Ροζίνα	Βαβέτση	θα	συμμετέχει	για	τα	επόμενα	
τέσσερα	 χρόνια	 (2019-2023),	 στην	 εκπροσώ-
πηση	της	Κεντρικής	Ένωσης	Δήμων	Ελλάδας	
(Κ.Ε.Δ.Ε)	 στο	 Ευρωπαϊκό	 Συμβούλιο	 Δήμων	
και	Περιφερειών	(CEMR).	
Το	ΔΣ	της	Αδελφότητας	συγχαίρει	τη	Δήμαρχο	
για	την	τιμητική	θέση	και	εύχεται	ευδόκιμη	θη-
τεία	στα	νέα	της	καθήκοντα.	

Η υπερχείλιση του Μπούση έφερε καταστροφές
Το	Δεκέμβρη	υπερχείλισε	ο	Μπούσης,	ο	χείμαρρος	που	συναντάμε	

στο	στρατόπεδο	της	Άρτας	πηγαίνοντας	για	το	χωριό.	Τα	αποτελέ-
σματα	ήταν	καταστροφικά	για	επιχειρήσεις	και	καλλιέργειες.
Οι	μεγαλύτεροι	σε	ηλικία	πετανίτες,	θυμούνται	 τα	συχνά	«ξεσπά-
σματα»	αυτού	του	υποτιμημένου	χειμάρρου.	
Σήμερα,	εκτός	από	τις	έντονες	βροχοπτώσεις	που	συσσωρεύουν	
μεγάλες	ποσότητες	νερού,	η	υπερχείλιση	συνδέεται	με	ένα	σύνο-
λο	λόγων	που	λειτουργεί	σωρευτικά:	κακοτεχνίες,	όπως	ο	τρόπος	
εκβολής	 του	 χειμάρρου	στον	Άραχθο	στην	περιοχή	 της	 τεχνητής	
λίμνης,	καθώς	και	στην	στενή	κοίτη	του	στο	τμήμα	που	είναι	παράλ-
ληλο	με	την	παλαιά	εθνική	οδό.

Το καταστροφικό πέρασμα του Μπούση στο φυτώριο  
του συγχωριανού μας Κώστα Αλέξη

Οι είσοδοι στο Πέτα: ένας μόνιμος κίνδυνος
Του Άγγελου Παπασπύρου

Δ εν	 ξέρω	 πόσο	 καιρό	 θα	 περιμένου-
με	 ακόμα	 μέχρι	 να	 κατασκευασθούν	

τουλάχιστο	δύο	ασφαλείς	 είσοδοι	από	 τον	
εθνικό	 δρόμο	Άρτας	 –Τρικάλων	στο	Πέτα.	
Γιατί	αυτό	που	συμβαίνει	είναι	ακατανόητο	
και	απαράδεκτο.	Για	να	μπουν	κάτοικοι	και	
επισκέπτες	 από	 τον	 Εθνικό	 δρόμο,	 μέσα	
στην	 κωμόπολη	 του	Πέτα,	 πρέπει	 να	 ακι-
νητοποιήσουν	το	όχημα	πάνω	σε	στροφή,	
και	ενώ	δεν	υπάρχει	παρά	μόνο	μία	λωρίδα	
ανά	 κατεύθυνση	 και	 η	 ορατότητα	προς	 το	
αντίθετο	ρεύμα	περιορισμένη.	Η	δυσκολία	
και	 η	 επικινδυνότητα	 γίνεται	 μεγαλύτερη	
γιατί	 στο	 ίδιο	 σημείο	 υπάρχει	 είσοδος	 και	
έξοδος	του	επαρχιακού	δρόμου	για	το	Νε-
οχωράκι.	 Συγκρούσεις	 και	 προσκρούσεις	
έχουν	γίνει	στα	σημεία	αυτά	πολλές	φορές	
και	 ευτυχώς	 μέχρι	 σήμερα	 δεν	 στοίχισαν	
ανθρώπινες	ζωές.	
Όταν	κατασκευάζονταν	ο	εθνικός	δρόμος	

Άρτας-Τρικάλων	 δεν	 έγινε	 καμία	 πρόβλε-
ψη	για	δημιουργία	ασφαλούς	 εισόδου	στο	
Πέτα.	Οι	 όποιες	 παρεμβάσεις	 τότε	 δεν	 ει-
σακούσθηκαν	 από	 το	 τότε	Υπουργείο	Δη-
μοσίων	 έργων.	 Αργότερα	 καταρτίσθηκε	 η	
μελέτη	για	το	έργο	και	είναι	έτοιμη	εδώ	και	
15	χρόνια.	Για	την	κατασκευή	του	αρμόδια	
και	υπεύθυνη	είναι	η	Περιφέρεια	Ηπείρου	η	
οποία	φαίνεται	 ότι	 έχει	περίεργη	αντίληψη	
για	τις	προτεραιότητες	στα	έργα.	Έτσι	βλέ-

πουμε	να	κατασκευάζεται	 κόμβος	 εισόδου	
στον	Εθνικό	δρόμο	για	χωριά	με	30	κατοί-
κους	και	πολύ	καλά	γίνεται	ένα	τέτοιο	χρή-
σιμο	έργο,	αλλά	δεν	μπορεί	να	αγνοείται	μία	
κωμόπολη	 2000	 κατοίκων	 που	 είναι	 συγ-
χρόνως	 και	 έδρα	 Δήμου.	 Όταν	 εξέφρασα	
την	απορία	μου	για	την	επιλογή	της	περιφέ-
ρειας,	κάποιοι	μου	πρόταξαν	το	επιχείρημα	
ότι	 στο	 σημείο	 εκείνο	που	 γίνεται	 το	 έργο	
σήμερα	 έχουν	 γίνει	 σοβαρά	 ατυχήματα.	
Μήπως	πρέπει	 τελικά	 να	περιμένουμε	 και	

εμείς	στο	Πέτα	να	συμβεί	σοβαρό	ατύχημα	
για	 να	 κατασκευασθούν	 ασφαλείς	 κόμβοι	
εισόδου;	

Εκτιμώ	ότι	 το	Δημοτικό	Συμβούλιο	και	η	
Δήμαρχος,	 το	 Τοπικό	 συμβούλιο,	 οι	 μαζι-
κοί	 φορείς	 του	 Πέτα	 (Μορφωτικός,	 ΑΟΦ,	
Αδελφότητα,	 Σύλλογοι	 Γονέων)	πρέπει	 να	
απαιτήσουν	με	κοινή	απόφαση	 την	άμεση	
υλοποίηση	του	έργου	γιατί	συνδέεται	με	την	
καθημερινή	μας	ζωή.

Είσοδος του χωριού όπως ήταν παλαιότερα. Παρά τις βελτιώσεις από την πλευρά του χωριού,  
η πρόσβαση από τον εθνικό δρόμο έχει την ίδια επικινδυνότητα.  

(Φωτογραφία του Βασίλη Δρεπανά που έφυγε πρόσφατα απ’ τη ζωή.)
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Δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Ν. Σκουφά 
Του Κώστα Ζαχάρου

Μετά	την	απόρριψη	από	το	Δήμο	Αρταίων	
της	πρότασης	για	δομή	φιλοξενίας	προ-

σφύγων	 στο	 στρατόπεδο	 στην	 περιοχή	 της	
Βαλαώρας,	 το	 ενδιαφέρον	 για	 την	 εν	 λόγω	
δομή	 μεταφέρθηκε	 στο	Δήμο	 Ν.	 Σκουφά.	 Ο	
χώρος	που	προτείνεται	για	τη	δημιουργία	των	
εγκαταστάσεων	 φιλοξενίας	 είναι	 το	 παλαιό	
εργοστάσιο	 κονσερβοποιίας	 φρούτων	 ΚΟΝ-
ΖΑΚ,	 δίπλα	 στην	 παράκαμψη	 για	 Σελάδες.	
Σύμφωνα	με	εκπροσώπους	της	κυβέρνησης,	
η	δομή	αυτή	θα	φιλοξενήσει	περί	 τους	1500	
πρόσφυγες	και	μετανάστες.
Η	ανακοίνωση	της	κυβέρνησης	για	δημιουρ-
γία	 της	 συγκεκριμένης	 δομής,	 κινητοποίησε	
διοίκηση	 και	 δημότες,	 και	 σε	 έκτακτο	Δημο-
τικό	 Συμβούλιο	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στο	
Κομπότι,	 δηλώθηκε	 η	 αντίθεση	 του	 Δήμου.	
Οι	 κύριοι	 λόγοι	 που	 επικαλείται	 η	 δημοτική	
αρχή	είναι	το	ακατάλληλο	της	περιοχής,	που	
χαρακτηρίζεται	πλημμυροπαθής,	καθώς	και	η	
έλλειψη	αναγκαίων	υποδομών	στο	Δήμο	για	
τη	φιλοξενία	ενός	τόσο	μεγάλου	αριθμού	προ-
σφύγων.
Ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα
Η	 «δημοκρατική»	 Ευρώπη	 προσπαθεί	 να	
κρατήσει	 έξω	 από	 την	 πόρτα	 της	 τους	 κα-
τατρεγμένους.	 Για	 την	 ακρίβεια,	 οι	 ισχυρές	
χώρες	της	Ευρώπης,	που	φέρνουν	σοβαρές	
ευθύνες	 με	 την	 υπόθαλψη	 πολέμων	 και	 τη	
φτωχοποίηση	 των	 χωρών	 απ’	 όπου	 προέρ-
χονται	 οι	 προσφυγικές	 ροές,	 επιδιώκουν	 να	
μπλοκάρουν	 τους	 πρόσφυγες	 στις	 χώρες	
πρώτης	εισόδου,	όπως	είναι	η	χώρα	μας.	Από	
την	άλλη,	οι	«ευαίσθητοι»	και	«πολυπολιτισμι-
κοί»	 ευρωπαϊκοί	 θεσμοί	 δεν	 δίνουν	 δεκάρα	
για	την	εξάλειψη	της	φτώχειας	και	των	πολέ-
μων,	κύριες	αιτίες	του	προβλήματος.	
Εκατομμύρια	 άνθρωποι,	 νέοι	 στην	 πλειονό-
τητά	 τους,	 συχνά	 με	 οικογένειες	 και	 παιδιά,	
αναγκάζονται	 να	 εγκαταλείψουν	 χώρες	 με	
μακραίωνη	 ιστορία	 και	 να	πάρουν	 το	δρόμο	
της	 προσφυγιάς,	 προσδοκώντας	 σ’	 ένα	 κα-

λύτερο	 μέλλον.	Όσοι	 βέβαια	 απ’	 αυτούς	 κα-
τορθώσουν	 να	 επιβιώσουν	 σ΄αυτό	 το	 ταξίδι	
θανάτου.
Μη χάσουμε την ανθρωπιά μας
Οι	 μικρές	 κοινωνίες	 των	 νησιών	 μας	 ζουν,	
χρόνια	τώρα,	την	αθλιότητα	των	κλειστών	δο-
μών,	που	έχουν	εξελιχθεί	σε	αποθετήρια	αν-
θρώπινων	 υπάρξεων,	 δημιουργώντας	 εκρη-
κτικές	καταστάσεις.	
Φορτωθήκαμε	ένα	δυσεπίλυτο	πρόβλημα	που	
δυστυχώς	καλούμαστε	να	 το	διαχειριστούμε.	
Συγκεκριμένα	και	όχι	με	γενικότητες	που	πα-
ραπέμπουν	σε	ένα	απροσδιόριστο	μέλλον.
Να	δούμε	με	συμπάθεια	το	πρόβλημα	των	συ-
μπατριωτών	μας	στα	νησιά	και	να	διερευνή-
σουμε	τη	δυνατότητα	φιλοξενίας	προσφύγων	
και	 μεταναστών	 με	 όρους	που	 να	 διασφαλί-
ζουν	την	ανθρώπινη	διαβίωσή	τους.	Δηλαδή,	
σε	ανοικτές	δομές	και	όχι	χώρους-φυλακές,	με	
αριθμούς	που	μπορεί	 να	 αντέξουν	 οι	 μικρές	
κοινωνίες	 και	 με	 εθνοτική	 ομοιογένεια,	ώστε	

να	μην	αναπαράγονται	οι	αντιθέσεις	των	χω-
ρών	προέλευσης,	στους	χώρους	φιλοξενίας.	
Παράλληλα,	 να	 καταγγελθούν	 οι	 συμφωνίες	
με	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	που	εγκλωβίζουν	
τους	μετανάστες	στη	χώρα	μας	και	με	σύντο-
μες	διαδικασίες	να	τους	αποδίδονται	τα	ανα-
γκαία	έγγραφα	για	να	ταξιδεύουν	στις	χώρες	
που	 επιθυμούν.	 Και	 αν	 κάποιοι	 απ’	 αυτούς	
δηλώσουν	 ενδιαφέρον	 να	 διαμείνουν	 στην	
Ελλάδα,	 να	 ενθαρρυνθούν,	 στην	 προοπτική	
να	ζωντανέψει	η	ύπαιθρος	και	τα	χωριά	μας.	
Θα	 χρειαστεί	 μεγάλο	ψυχικό	 σθένος	 να	 μην	
παρασυρθούμε	 από	 μισαλλόδοξες	 κραυγές	
που	 στοχοποιούν	 τους	 δύσμοιρους	 μετανά-
στες.	Να	αναζητήσουμε,	στη	ψυχή	μας	βαθιά,	
εκείνες	 τις	 πνευματικές	 και	 ηθικές	 αξίες	 του	
πολιτισμού	 μας,	 μια	 «πολιτισμική	 μνήμη»,	
που	 έχει	 σωρευτεί	 χιλιάδες	 χρόνια	 και	 απο-
τελεί	 το	υπόστρωμα	του	ανθρώπινου	πολιτι-
σμού	που	μας	 κάνει	 να	 νοιώθουμε	 ενδιαφέ-
ρον	και	συμπόνια	για	τον	συνάνθρωπο.	

Έκτακτο Δ.Σ. του Δήμου Ν. Σκουφά στο Κομπότι για τη δομή φιλοξενίας προσφύγων. Το 
ενδιαφέρον των πολιτών ήταν εύλογα αυξημένο.
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Στο	 μέσο	 του	 βαθμολογικού	 πίνακα	 του	
πρωταθλήματος	της	Α’	κατηγορίας	ΕΠΣ	

Άρτας	 βρίσκεται	 η	 ομάδα	 μας.	 Μετά	 την	
περσινή	δύσκολη	αγωνιστική	και	διοικητική	
κατάσταση	 οι	 Φιλέλληνες	 φαίνεται	 να	 βρί-
σκουν	 σταθερότητα	 και	 συνεχίζουν	 προς	
το	 καλύτερο.	Ο	πρόεδρος	 και	 τα	μέλη	 του	
Δ.Σ.	δίνουν	τον	καλύτερό	τους	εαυτό,	ώστε	
παίκτες	και	προπονητής	να	έχουν	ότι	χρει-
άζονται.	 Πιθανόν,	 να	 υπάρξουν	 κάποιες	
μεταγραφικές	 προσθήκες	 την	περίοδο	 του	
Ιανουαρίου,	ώστε	η	ομάδα	μας	να	έχει	μια	
αξιοπρεπή	πορεία	στο	πρωτάθλημα	και	να	
παραμείνει	στην	κατηγορία.	Η	Αδελφότητα	εύχεται	καλή	επιτυχία	
στη	συνέχεια	του	πρωταθλήματος!	
Τα	αποτελέσματα	στο	πρωτάθλημα	της	Α’	Κατηγορίας	ΕΠΣ	Άρτας	
(έως	12/01/2020).
1η Αγωνιστική: Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	–	Α.Ε.	Ξηροβουνίου	1-0
2η Αγωνιστική: Απόλλων	Γλυκορίζου	-	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	4-1
3η Αγωνιστική:	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	-	Σκουφάς	Κομποτίου	0-4
4η Αγωνιστική:	Δόξα	Άρτας	-	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	4-0
5η Αγωνιστική:	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα-Προοδευτική	Γραμμενίτσας	1-0
6η Αγωνιστική:	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	–	Α.Ο.	Φιλοθέης	2-1
7η Αγωνιστική:	Ολυμπιακός	Καλοβάτου-Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	0-2
8η Αγωνιστική:	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	–	Α.Ο.	Κλειδίου	0-2
9η Αγωνιστική: Δίας	Κωστακιών	-	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	0-1
10η Αγωνιστική:	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα-Αχιλλέας	Νεοχωρίου	0-1
11η Αγωνιστική: Α.Ε.	Καμπής	-	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	3-1
12η Αγωνιστική: Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	–	Α.Ε.Μ.	Μέλισσα	1-1
13η Αγωνιστική:	Π.Α.Σ.	Ανέζα	-	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	1-2

Στον ημιτελικό του Κυπέλλου ΕΠΣ Άρτας!
Η	ομάδα	μας	απέκλεισε	στον	προημιτελικό,	την	πρωτοπόρο	του	
πρωταθλήματος	 Α’	 ΕΠΣ	Άρτας,	 Δόξα,	 με	 σκορ	 1-2	 (Σταμάτης,	
Τάγκας)	και	θα	αντιμετωπίσει	σε	διπλούς	αγώνες	τον	Απόλλωνα	
Γλυκορίζου.	Ένας	θεσμός	που	ταιριάζει	στους	Φιλέλληνες,	αφού	
πρόπερσι,	ως	φιναλίστ	του	τελικού	κυπέλλου,	εκπροσωπήσαμε	
το	νομό	Άρτας	στο	περιφερειακό	κύπελλο.	Ευχόμαστε	καλή	συνέ-
χεια	και	το	κύπελλο!

Πρωτάθλημα υποδομών (Κ14)
Η	ομάδα	μας	συμμετέχει	και	φέτος	στο	πρωτάθλημα	υποδομών	
με	παιδιά	ηλικίας	κάτω	των	14	ετών.	Υπάρχουν	δύο	τμήματα	στην	
ακαδημία	 του	 χωριού,	 με	 περίπου	 35	 παιδιά	 να	 συμμετέχουν	
σε	αυτά!	Ευχόμαστε	στα	παιδιά	πάνω	απ΄	όλα	υγεία,	να	γίνουν	
καλοί	 άνθρωποι	 στην	 κοινωνία	 μας	 κι	 έπειτα	 ποδοσφαιριστές! 
1η Αγωνιστική: Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	–	Α.Σ.	Ρακούν	1-2
2η Αγωνιστική: Άρτα	2004	-	Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα14-2
3η Αγωνιστική:	Σκουφάς	Κομποτίου-Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	10-0
4η Αγωνιστική: Α.Ο.	Φιλέλληνες	Πέτα	–	Δόξα	Άρτας	3-8

Αθλητικές επιτυχίες νέων μας
Ο	Θανάσης Ψώφιος,	 γιός	 της	Κατερίνας	Αγγέλη	που	 ζει	στην	
Πάτρα	(και	εγγονός	του	Βασίλη	Αγγέλη),	κατέκτησε	για	δεύτερη	

συνεχόμενη	χρονιά	το	χάλκινο	μετάλλιο	στο	Tae Kwon Do	στην	
κατηγορία	Ανδρών-58kg	στις	Μαύρες	Ζώνες.	
Οι	αγώνες	έγιναν	στο	Σ.Ε,Φ	στις	23	και	24	Νοέμβρη,	αφορούσαν	
το	πανελλήνιο	κύπελλο	στο	Tae	Kwon	Do	«Γεώργιος	Μπόλαρης.
Οι	 αγώνες	 αφορούσαν	 όλες	 τις	 κατηγορίες:	Ανδρών-Γυναικών,	
Εφήβων-Κορασίδων	και	Παίδων.

ΑΘΛΗΤΊΚΑ ΝΕΑ

Ο Θανάσης Ψώφιος τρίτος από τα δεξιά

Επιμέλεια: Δημήτρης Κυρούλης

ΑΌΦ Πέτα: Στόχος μια αξιοπρεπής πορεία στο πρωτάθλημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Βαλτινών 42 
Αθήνα - Τ.Κ 11474

Τηλ/Fax: 210 64 64 884
Kιν.: 693 70 09 960

email: vavetsia@yahoo.gr
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ΑΠΈΒΊΩΣΑΝ 
• ΣΤΙΣ	11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	ΤΟΥ	
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΕΤΩΝ	56

• ΣΤΙΣ	16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΚΥΡΟΥΛΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΟΥ	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΕΤΩΝ	63

• ΣΤΙΣ	16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΓΡΟΥΜΠΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΟΥ	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΕΤΩΝ	94

• ΣΤΙΣ	9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
ΣΤΗΝ	ΑΘΗΝΑ	Ο	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΤΟΛΗΣ	
ΕΤΩΝ	87

• ΣΤΙΣ	13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΤΣΙΟΥΡΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΟΥ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΕΤΩΝ	94

• ΣΤΙΣ	21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΙΕΡΕΑΣ	ΧΟΥΣΟΣ	ΣΟΦΟΚΛΗΣ	ΤΟΥ	
ΧΡΗΣΤΟΥ	ΕΤΩΝ	92

• ΣΤΙΣ	26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Η	ΡΙΖΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΤΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	
ΕΤΩΝ	59

• ΣΤΙΣ	10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Η	ΤΑΓΚΑ	ΕΥΤΥΧΙΑ	ΤΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	
ΕΤΩΝ	81

• ΣΤΙΣ	15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΒΑΒΕΤΣΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΟΥ	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΕΤΩΝ	78

• ΣΤΙΣ	21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019	ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Ο	ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΤΟΥ	
ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΕΤΩΝ	82

• ΣΤΙΣ	30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΕΒΙΩΣΕ	
Η	ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΑ	ΤΟΥ	
ΧΡΗΣΤΟΥ	ΕΤΩΝ	100

ΓΑΜΌΊ

• ΣΤΙΣ	29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
Ο	ΚΥΡΟΥΛΗΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΤΟΥ	
ΙΩΑΝΝΗ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ	ΚΑΙ	
Η	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΤΟΥ	
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ	

• ΣΤΙΣ	29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
Ο	ΝΤΙΒΕΡΗΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΚΑΙ	Η	 
ΜΕΛΑΝΙ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ	ΖΙΑΝΙΚΑ

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν τους μήνες  
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019)

Συνδρομές
1.	 ΜΑΛΛΙΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	 50,00

2.	 ΓΟΥΛΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	 20,00

3.	 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΑΛΕΚΟΣ	 20,00

4.	 ΤΖΟΚΑΣ	ΠΑΥΛΟΣ	 20,00

5.	 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ	ΔΗΜΗΡΤΙΟΣ	 20,00

6.	 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ	ΘΕΚΛΑ	 20,00

7.	 ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ	ΦΩΤΙΟΣ	 20,00

8.	 ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 20,00

9.	 ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ	ΛΑΜΠΡΙΝΗ	 20,00

10.	ΡΙΖΟΥ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	 10,00

11.	 	ΒΑΓΕΝΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	 
ΤΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	 20,00

12.	ΓΕΩΡΓΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	 10,00

13.	ΣΕΡΒΕΤΑ	ΚΙΚΗ	 20,00

14.	ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ	ΜΑΡΙΑ	 20,00

15.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ	ΝΑΝΤΙΑ	 20,00

16.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΕΛΕΝΗ	 15,00

17.	ΖΗΣΗ	ΕΙΡΗΝΗ	&	ΔΗΜΗΤΡΑ	 40,00

18.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	ΛΑΜΠΡΙΝΗ	 20,00

19.	ΖΑΜΠΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 20,00

20.	ΝΙΚΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 20,00

21.		ΓΟΥΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 
ΤΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	 20,00

22.	ΚΥΡΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	 15,00

23.	ΚΥΡΟΥΛΗ	ΕΙΡΗΝΗ	 15,00

24.	ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΟΣ	 45,00

25.	ΛΑΛΟΥ	ΒΑΝΑ	 30,00

26.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 20,00

27.	ΓΑΛΑΖΙΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΑ	 20,00

28.	ΓΑΛΑΖΙΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	 20,00

29.	ΓΑΛΑΖΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 20,00

30.	ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	 20,00

31.	ΜΑΤΑΤΣΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	 20,00

32.	ΚΩΤΣΗ	ΙΩΑΝΝΑ	 15,00

33.	ΜΠΑΡΤΣΑ	ΧΡΤΙΣΤΙΝΑ	 45,00

34.	ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ	ΗΛΙΑΣ	 20,00

35.	ΦΩΤΗΣ	ΝΕΣΤΟΡΑΣ	 20,00

36.	ΚΩΤΣΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 20,00

37.	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 20,00

38.	ΝΤΟΥΝΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 50,00
39.	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΕΛΕΝΗ	 20,00
40.	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	 35,00
41.	ΒΑΒΕΤΣΗ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	 15,00
42.	ΠΑΝΟΥ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	 20,00
43.	ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	 20,00
44.	ΜΠΙΖΑΣ	ΝΑΠΟΛΕΩΝ	 30,00
45.	ΠΑΝΟΥ	ΑΓΛΑΪΑ	 15,00
46.		ΓΕΩΡΓΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 

ΤΟΥ	ΛΑΜΠΡΟΥ	 25,00
47.		ΓΕΩΡΓΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	
	 ΤΟΥ	ΛΑΜΠΡΟΥ	 25,00
48.		ΓΟΥΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 

ΤΟΥ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	 20,00
49.	ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 20,00
50.	ΚΩΤΣΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	 20,00
51.		ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	 

ΤΟΥ	ΚΩΝ/ΝΟΥ	 25,00
52.	ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ	ΕΥΛΑΜΠΙΑ	 20,00
53.	ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ	 20,00
54.	ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ	ΘΩΜΑΣ	 25,00
55.	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΑΛΕΚΟΣ	 20,00
56.		ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	 

ΤΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	 5,00
57.		ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	 

ΤΟΥ	ΘΩΜΑ	 10,00
58.	ΦΙΛΙΠΟΥ	ΧΑΡΙΤΑ	 20,00
59.	ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ	ΚΑΤΣΑΡΟΥ	ΣΟΦΙΑ	 20,00
60.	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΑΡΗΣ	 20,00
61.	ΣΕΡΒΕ-ΤΑ	ΤΟΛΗ	ΗΛΕΚΤΡΑ	 25,00
62.	ΑΓΓΕΛΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	 50,00
63.	ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	 20,00
64.	ΣΕΡΒΕΤΑ	ΒΑΡΒΑΡΑ	 20,00
65.	ΒΑΣΙΟΣ	ΚΟΣΜΑΣ	 20,00
66.	ΒΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΟΥ	ΚΟΣΜΑ	 10,00
67.	ΦΩΤΗ	ΕΛΕΝΗ	 20,00
68.	ΦΩΤΗ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	 20,00
69.	ΠΕΣΛΗ	ΜΑΡΙΑ	 20,00

ΧΟΡΗΓΟI  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

• 	ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 
ASENCO	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ	 50,00

• 	ΚΟΛΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 
INTRACOM	FOODS	 200,00

• ΑΛΕΞΗΣ	ΦΥΤΩΡΙΑ	 200,00

ΔΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
1.	ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΜΠΑΡΤΣΑ	 50,00 

ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	ΤΟΥ
2.	 ΚΩΤΣΗ	ΤΟΥΛΑ	&	ΚΩΤΣΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	 50,00 

ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΤΟΥ	ΑΚΡΙΒΟΥ	ΜΑΣ	ΑΔΕΛΦΟΥ 
ΤΣΙΝΤΖΗΛΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3.	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΕΛΕΝΗ	ΚΑΙ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 50,00 
ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΦΙΛΙΠΠΟΥ	ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

4.	ΜΑΤΑΤΣΗ	ΕΛΕΝΗ	 30,00 
ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΤΩΝ	ΓΟΝΙΩΝ	ΤΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΚΑΙ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	ΜΑΤΑΤΣΗ

5.	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	ΑΛ.ΜΑΡΟΥΛΙΔΗ	 100,00 
ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΤΟΥ	ΦΙΛΟΥ	ΤΗΣ	ΤΟΛΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

6.	ΠΕΤΡΙΔΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 100,00 
ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΤΟΥ	ΦΙΛΟΥ	ΤΗΣ	ΤΟΛΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

7.	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ	ΤΟΛΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
&	ΜΑΡΙΟΣ	ΤΑ	ΤΕΚΝΑ	ΚΑΙ	Η 
ΣΥΖΥΓΟΣ	ΚΑΛΛΙΟΠΗ	 200,00	
ΕΙΣ	ΜΝΗΜΗ	ΤΟΥ	ΤΟΛΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
«ΑΠΟΔΗΜΟΥ 

ΠΕΤΑΝΙΤΗ» 07/12/2019
• 	ΚΟΛΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	 
INTRACOM	FOODS	 150,00

• 	ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	 
FIVE	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ	 60,00

• 	ΛΙΓΚΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	 
CAFÉ	POINT	 25,00

• 	ΒΑΣΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 
CAFÉ	BAR	ΠΑΕΙ	ΚΑΙΡΟΣ	 25,00

• 	ΒΟΡΔΩΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	 
CAFÉ	POUP΄S	 25,00

• 	ΣΕΡΒΕΤΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	 
ΨΗΣΤΑΡΙΑ	Ο	ΨΥΤΟΥΛΗΣ	 25,00

• 	ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	 
CAFÉ	ΨΗΣΤΑΡΙΑ	ΚΑΛΗΜΕΡΑ	 25,00
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Φωτογραφήματα

Επισκέπτες στο Μνημείο το 1960

Μέρες της αποκριάς στο χωριό με την Αδελφό-
τητα το 1981. (φωτογραφία του Βασίλη Δρεπανά)

Το γαΪτανάκι της Αδελφότητας στο Πέτα το 1980 
(Από το αρχείο της Εφημερίδας)

Μέσα της 10ετίας του 50 και χρόνια της αθωότητας. 
Ξεκούραση για λίγο κατά την επιστροφή από το Μενίδι 

με νοικιασμένα ποδήλατα. Ανδρέας Κακαριάρης, 
Δημήτρης Μπακατσέλος, Νίκος Καραμπάς,  

Άγγελος Παπασπύρου και πίσω ο Βασίλης Βαβέτσης 
που έχασε πρόσφατα τη μάχη για τη ζωή.

Ένα ποτό στο Μνημείο το 1950.  
Από αριστερά: Λάμπρος Μπίζας, Ηλίας 

Καραδήμας και Γιάννης Λαγός.


