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Π ραγµατοποιήθηκε στις 18
Ιανουαρίου 2009 η Εκλογι-

κοαπολογιστική Συνέλευση της
Αδελφότητας, στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Στα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
περιλαµβάνονταν:

- Ο απολογισµός της δράσης
του ∆.Σ. στην προηγούµενη διε-
τία.

- Συζήτηση και προτάσεις για το
µέλλον του Συλλόγου.

- Εκλογή της νέας ∆ιοίκησης και
αντιπροσώπων στην Πανηπει-
ρωτική Συνοµοσπονδία.

Τον ∆ιοικητικό Απολογισµό της
διετίας έκανε ο πρόεδρος Γιώρ-
γος Κακαριάρης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε σε όλους τους τοµείς
δράσεις της απερχόµενης διοίκη-
σης. Συγκεκριµένα ο πρόεδρος
ανέφερε τα εξής:

“Κατά τη διάρκεια της διετίας που
πέρασε προσπαθήσαµε ως νέο ∆.Σ.
να βάλουµε στόχους και πλάνο για
τη δράση της Αδελφότητας.

Πυκνώσαµε τις συνεδριάσεις του
∆.Σ., οι οποίες γίνονταν τουλάχιστον
µια φορά το µήνα, για να υπάρχει
άµεση και πιο γόνιµη συνεργασία
ανάµεσα στα µέλη. Μέσα από διά-
λογο, προτάσεις, σκέψεις και από-
ψεις βάλαµε ως στόχο και σκοπό να
φέρουµε γύρω από την Αδελφότητα

όλους τους Πετανίτες που ζουν στην
Αθήνα, πραγµατοποιώντας νέες εκ-
δηλώσεις, νέες δραστηριότητες, νέες
δράσεις.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

1. ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑ-
ΝΙΤΗ: Αποφασίσαµε αυτή την εκδή-
λωση που πραγµατοποιήθηκε δύο
φορές και έγινε πλέον θεσµός.

Ήταν µεγάλο το ρίσκο, διότι ήταν
κάτι το καινούριο που ευτυχώς όµως
µε την ανταπόκριση όλων των Πετα-
νιτών που γέµισαν ασφυκτικά και τις
δύο φορές τις αίθουσες του ∆ήµου
Καλλιθέας, στέφθηκε από µεγάλη
επιτυχία. Κατά τη διάρκεια αυτής της
εκδήλωσης: α) βραβεύσαµε τον αεί-
µνηστο συγχωριανό µας Γιάννη Βα-
γενά µε έκθεση ζωγραφικής µε τα
έργα του. β) Βραβεύσαµε µε τιµητική
πλακέτα και χρηµατικό ποσό τα παι-
διά των Πετανιτών που πέτυχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και
ζουν στο Πέτα. Επίσης τα παιδιά
των Πετανιτών που ζουν στην Αθήνα
και πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξε-
τάσεις µε τιµητική πλακέτα. γ) Τιµή-
σαµε για την πολυετή προσφορά
τους στον Σύλλογό µας τον Θωµά
Βάσιο, τον Βαγγέλη Σερβετά για το
επιστηµονικό του έργο, αλλά και για

τη συνεχή του παρουσία στα δρώ-
µενα, της Αδελφότητας και τέλος τη
∆ασκάλα Ευτυχία Ντουνιά, την
πρώτη δασκάλα Πετανίτισσα, για
την προσφορά της στα γράµµατα.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
προβλήθηκαν slides από το Πέτα
µας µε φωτογραφίες παλιών επο-
χών, DVD µε παλιές εκδηλώσεις
της Αδελφότητας, αλλά και του Πέτα,
που ξύπνησαν µνήµες και συγκίνη-
σαν όλους.

2. ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΜΠΟΤΙ: Για
πρώτη φορά πέρυσι αποφασίσαµε
να αναβιώσουµε ένα παλιό έθιµο
που γινόταν στο Πέτα. Το ΜΕΓ. ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ το πρωί, όταν χτυπούσε η
καµπάνα για την πρώτη Ανάσταση,
σπάγανε τα µπότια. Το ∆.Σ. αγόρασε
µπότια, αντίγραφα των παλιών, και
µαζί µε πολλούς συγχωριανούς µας
αναβίωσαν το έθιµο στην πλατεία
του χωριού µας. Μια κίνηση που θα
συνεχιστεί πιο οργανωµένα και µε
µεγαλύτερη προβολή.

3. ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ - ΚΟΠΗ
ΠΙΤΑΣ: ∆ιοργανώσαµε πέρυσι µετά
από διακοπή ορισµένων χρόνων
τον ετήσιο χορό µας. Παρά τις δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες και την
αναβολή που είχε, ο χορός πήγε αρ-
κετά καλά, συγκεντρώνοντας πολ-
λούς συγχωριανούς µας και πολλά

νέα παιδιά που χόρεψαν και διασκέ-
δασαν για πολλές ώρες. Στόχος µας
φέτος να γίνει πιο οργανωµένα, σε
καλύτερο µαγαζί µε καλύτερο πρό-
γραµµα και φαγητό.

4. ΕΚ∆ΡΟΜΗ: Μετά από διά-
στηµα µερικών ετών αποφασίσαµε
να πραγµατοποιήσουµε εκδροµή
του Συλλόγου µας. Φοβούµενοι το
ρίσκο και την αποτυχία είπαµε η εκ-
δροµή να είναι διήµερη (για να είναι
µικρό το κόστος) και κοντινό το
µέρος για να µην ταλαιπωρηθεί ο
κόσµος. Γι’ αυτό πήγαµε στα Καλά-
βρυτα. Η συµµετοχή δεν ήταν πολύ
µεγάλη, αν και θα µπορούσαν πολ-
λοί να είχαν έρθει µαζί µας, αλλά η
εκδροµή πραγµατοποιήθηκε µε 35
άτοµα, τα οποία κατά γενική οµολο-
γία πέρασαν αξέχαστα. Η απόφασή
µας είναι να πραγµατοποιούµε κάθε
χρόνο εκδροµή.

5. ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ: Συνεχίσαµε το έθιµο να
πραγµατοποιείται την περίοδο του
Πάσχα φιλικός ποδοσφαιρικός αγώ-
νας µεταξύ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ και
“ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ” ΠΕΤΑ. Ο αγώνας
πραγµατοποιήθηκε τη Μ. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ και στέφθηκε για άλλη µια
φορά από µεγάλη επιτυχία. Φέτος η
Αδελφότητα προσέφερε κύπελλα και
µετάλλια σε όλους τους αγωνιζόµε-
νους.
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ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Από την ετήσια Γενική Συνέλευση

Αναβιώνουµε το παλιό έθιµο
Το ∆.Σ. της Αδελφότητας για δεύτερη συνεχόµενη χρο-

νιά θα αναβιώσει το έθιµο «ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΠΟΤΙ».
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στις 9 θα µαζευτούµε στην

πλατεία του Πέτα και µόλις η καµπάνα χτυπήσει για την
πρώτη Ανάσταση θα σπάσουµε τα µπότια.
Καλούµε όλους όσους θα βρίσκονται στο χωριό µας για

τις γιορτές του Πάσχα να παραβρεθούν µαζί µε τις οικο-
γένειές τους για να αναβιώσουµε όλοι µαζί αυτό το πα-
λαιό έθιµο.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας έχει φροντίσει για την προ-

µήθεια πολλών πιστών αντιγράφων από µπότια.
Σας περιµένουµε όλους. Στην πλατεία το πρωί του Μ.

Σαββάτου.

«ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΜΠΟΤΙΑ»
Το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της

Αδελφότητας

εύχεται σε όλα τα

µέλη της, σε όλους

τους χωριανούς και

τους Πετανίτες

της ∆ιασποράς

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Ο ∆ήµαρχος Πέτα
Θεόδωρος Μουσαβερές
και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο εύχονται
σε όλους τους ∆ηµότες
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.ΤΣΙΛΙΠΑΝΝΗ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α ΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ µου εστάλη ένας τόµος: «Η Ιστορία του Μοναστηρίου της Κάτω
Παναγιάς - Άρτας», από τον εκλεκτό φίλο µου, Αρτινό, Νοµικό, Φιλόλογο και

Ιστορικό συγγραφέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Α.ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ, που έχει τον όγκο και το
σχήµα των ιερατικών βιβλίων, των Ευαγγελίων. ∆εν χρησιµοποιήσαµε τυχαία την
παροµοίωση µε τα ιερατικά βιβλία. Γιατί, το σχήµα του είναι 22x30 εκ. Κι έχει εξακό-
σιες περίπου σελίδες. Ο Κωνσταντίνος Τσιλιγιάννης παρακινούµενος από το γνή-
σιο θρησκευτικό, τοπολατρικό και εθνικό ιδεαλισµό του, δίνει πάντα ένα λειτουργικό
τόνο σε κάθε εργασία του. Η Άρτα για τον Τσιλιγιάννη δεν είναι απλώς µια περιοχή
αγαπηµένης πατρίδας µε ποικίλα φυσικά κάλλη, αρχαιοελληνική, βυζαντινή ιστορία
και ανθρώπινες αρετές. Είναι συνάµα κι ένας Ναός της ρίζας, του πνεύµατος και των
ανθρώπινων αξιών. Ό,τι εγκλείεται σ' αυτόν τον Ναό, είναι καθαγιασµένο και αξίζει
κάθε προβολή...

ΜΕΣΑ στο κλίµα της «κατάνυξης» βγήκαν αυτά τα χρόνια από τον αγαπητό Κων-
σταντίνο Α.Τσιλιγιάννη, πενήντα πλούσια έργα, µε πρωτότυπα θέµατα, ύστερα από
µόχθο, αγάπη και µεράκι, µε µακροχρόνια έρευνα, τεκµηριωµένα, φροντισµένα, που
προκαλούν συγκίνηση και θαυµασµό σ’ όλους µας.

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ έργο του ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα Κωνσταντίνου Α,Τσι-
λιγιάννη - ακάµατος πνευµατικός Εργάτης και Λόγιος της πατρίδας µου-έχει τίτλο: «Η
ιστορία του Μοναστηριού της Κάτω Παναγιάς Άρτας» και οι πρόλογοι είναι κατατο-
πιστικοί από τους εξέχοντες, α) Τον Πρόεδρο Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α.ΒΟ-
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ, τ.Επιµελητή Βυζαντινής Αρχαιοτήτων Ηπείρου και β) τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ, Καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων, που κρατούν άγρυπνη και ανόθευτη την πνευµατική, παιδευτική και θρη-
σκευτική µας συνείδηση...

Η ΕΚ∆ΟΣΗ αυτή του µεγάλου, ιστορικού και πολιτισµικού βιβλίου, έχει τους «Ευ-
γενείς Αρταίους», που τους ευχαριστεί ο συγγραφέας για τη χορηγία τους.

Ε ΠΤΑ κεφάλαια φτάνουν να παρουσιάσει τη συµβολή και την ίδρυση του Μο-
ναστηριού Κάτω Παναγιάς Άρτας, ολοκληρωµένα, (τον θρησκευτικό πλούτο

και την παράδοση), ο καθολικός ελληνολάτρης µε τη θερµή, παλµώδη και γονιµότατη
Αρτινολατρεία του, ο Κωνσταντίνος Α. Τσιλιγιάννης. Τ’ όνοµά του πασίγνωστο στους
πνευµατικούς και Ακαδηµαϊκούς κύκλους και το έργο του πολύπλευρο αγαπητό, η
εργατικότητα του µακρόπνοη και παροιµιώδης. Όλη του η πνευµατική, εθνική και
θρησκευτική ζωή είναι µια προσφορά πλουσιοπάροχη!... «Η Κάτω Παναγιά» Άρτας
-γράφει στο οπισθόφυλλο ο συγγραφέας - αφιερωµένη στη Γέννηση της Θεοτόκου
είναι το µοναδικό βυζαντινό και µεγάλο µοναστήρι της Ηπείρου που λειτουργεί από
την ίδρυση του το 1253 (1253-1953 ανδρώο και από το 1953 γυναικείο) µέχρι σή-
µερα αδιάκοπα για τη δόξα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης». ∆ώδεκα σελίδες
περιλαµβάνει η Ελληνική και Ξένη Βιβλιογραφία. Πλούσιο το έγχρωµο και ασπρό-
µαυρο φωτογραφικό υλικό. Το έργο καλλιτεχνικά εκτυπούµενο σε χαρτί ιλουστρα-
σιόν, στα Γιάννινα (Γραφικές Τέχνες ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η), δίνει στην πνευµατική
δηµιουργία τα πιο σοβαρά και τα πιο αυστηρά εχέγγυα, που υψώνεται σε πανεθνικό
σύµβολο και προσλαµβάνει µεγαλύτερο βάρος απ’ την πλατύτερη ακτινοβολία και
αποδοχή. Ο δε συγγραφέας αναδεικνύεται σε µια λιονταρόψυχη µα και πνευµατο-
ποιηµένη καρδιά, που αξίζει τον ειλικρινή έπαινο, το δε έργο του πρέπει να βρα-
βευτεί από το ανώτερο πνευµατικό Ίδρυµα της χώρας µας, την Ακαδηµία Αθηνών,
για την ανεκτίµητη προσφορά του στην Ορθοδοξία και στον Μοναχισµό.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ το µεγαλειώδες έργο του Κωνσταντίνου Α.Τσιλιγιάννη,
µέσα από µελέτη πολλών ηµερών, δεν θα µπορούσε να φανταστεί κανείς τον πλούτο
που υπάρχει µέσα του. Οι ιδέες που εκτινάσσονται από τις 583 σελίδες του τα θρη-
σκευτικά, εθνικά οράµατα που ζωντανεύουν, τον αγωνιστικό παλµό που αντιπρο-
σωπεύουν τα περισσότερα ιστορικά στοιχεία της Ανδρώας Ι.Μονής Κ. Παναγιάς, µε
την ίδρυση και οργάνωση ως Γυναικείας, από το 1953 έως τις µέρες µας και τα ονό-
µατα Ηγουµένων και της µακαριστής Γερόντισσας Αγνής Παπαδηµητρίου, των Μο-
ναχών και Μοναζουσών.

Σ ΤΟ ΕΡΓΟ «Η ιστορία του Μοναστηριού της Κάτω Παναγιάς Άρτας» ο συγγρα-
φέας Κωνσταντίνος Α.Τσιλιγιάννης, δούλεψε µε στοργή, αφοσίωση, ιστορική

αναψηλάφιση ή αποκατάσταση, ασφαλή προσέγγιση για να δοθεί σ’ εµάς, ένα Μνη-
µείο Θρησκευτικό, που είναι πολυπρόσωπο και πολυδάπανο, που αναπήδησε από
τα χώµατα και την ψυχή του δηµιουργού. Η κοινωνία που ζωντανεύει αγγίζει το µε-
γαλειώδες, που µε κατάνυξη υποκλινόµαστε...

Η ΠΑΛΛΟΜΕΝΗ γραφίδα του Κωνσταντίνου Α.Τσιλιγιάννη κέρδισε την καρδιά µας,
καθώς υπηρετεί υψηλούς πνευµατικούς, ηθικούς, εθνικούς και καλλιτεχνικούς στό-
χους. ∆ηµιούργησε και συνεχίζει τη µεγάλη παράδοση, που έχει βαθιές ρίζες στο
παρελθόν και οικοδόµησε µια «Κιβωτό» αξιώσεων. Έτσι, ο µόχθος του συγγραφέα
δικαιώνεται απόλυτα. Ξεχωρίζει η αστραφτερή αρµατωσιά που τη συγκροτούν, οι
πλατύτερες κι αφοµοιωµένες γνώσεις, η καλλιέργεια, η επίδοση, το πολύτιµο υλικό
που συγκεντρώνει µε µόχθο, σπάνιο και πλούσιο, το ταξινοµεί µε σύστηµα και το
φέρνει στο φως σε βιβλίο, το οποίο είναι έργο ζωής και άθλος εκδοτικός!...

ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.ΤΖΟΚΑΣ

βιβλιο-

κρισία
Α π ό τ ο ν Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Β . Τ Ζ Ο Κ Α

Το µπαούλο

Τ ο µπαούλο ήταν ένα ξύλινο κιβώτιο που
χρησιµοποιούσε παλιότερα ο λαός, για να φυλάει είδη ρουχισµού και διά-

φορα οικιακά σκεύη. Το λέγανε και κασέλα, σεντούκι, ή σιουπέτι.
Το µπαούλο προέρχεται από την ιταλική λέξη baule, που σηµαίνει κάσα και

κασέλα.
Στο Πέτα τα µπαούλα κατασκεύαζαν ειδικοί ντόπιοι µερακλήδες λαϊκοί τεχνί-

τες, οι µπαουλάδες, που τα διακοσµούσαν καλλιτεχνικά, ζωγραφίζοντας πο-
λύχρωµα λουλούδια.
Συνήθως εσωτερικά
είχαν ειδικό χώρισµα για
τα ψιλικά της νύφης. Σχε-
δόν όλα τα προικιά της
νύφης τα τοποθετούσαν
σε µπαούλα, να τα σιγου-
ρεύουν από τις σκόνες κι
από τα8 ποντίκια! Τις
παραµονές του γάµου
γυναίκες από το σόι της
νύφης, µετέφεραν τα
µπαούλα αδειανά στο κε-
φάλι και πήγαιναν στο
σπίτι του γαµπρού.

Για τον “φόβο των Ιουδαίων” και, κυρίως, για να γλιτώνουν τα προικιά από εν-
δεχόµενες αρπακτικές τάσεις της κακιάς πεθεράς, τα µπαούλα ασφαλίζονταν
ερµητικά µε ειδική κλειδωνιά, που τα κλειδιά φυλάγονταν στον κόρφο της
νύφης!

Στις µέρες µας τα µπαούλα αντικαταστάθηκαν από τις σύγχρονες εντοιχι-
σµένες ντουλάπες και, ως άχρηστα πλέον, πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Ευτυ-
χώς που βρέθηκαν και µερικοί ρέκτες, δηµιουργικοί και δραστήριοι νέοι
άνθρωποι, που πρόλαβαν να περισυλλέξουν ελάχιστα τέτοια, αλλά σηµαν-
τικά δηµιουργήµατα του υλικού λαϊκού µας πολιτισµού και µέσα από τα Λαο-
γραφικά µας Μουσεία, να τα παραδώσουν, ως εποπτικά µορφωτικά µέσα, στις
επερχόµενες γενεές.

Βέβαια ως λέξη το µπαούλο δεν χάνεται ποτέ, γιατί έχει ενσωµατωθεί στη
γλώσσα µας και χρησιµοποιείται µεταφορικά ποικιλοτρόπως: «Μην τρως πολύ,
γιατί θα γίνεις σαν µπαούλο», «πότε µε το καλό θα µεταφέρετε τα µπαούλα
σας;», δηλαδή πότε θα µετακοµίσετε; «Μας στείλανε για διευθυντή ένα µπα-
ούλο» δηλαδή έναν αµόρφωτο και κουτό άνθρωπο, «Κάθε φορά που άλλαζε
η κυβέρνηση, τον κάνανε µπαούλο», δηλαδή τον µετακινούσανε συνεχώς!...

Τρύφων Σερβετάς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αυτοκίνητο
µάρκας BMW 3351
Coupe,µοντέλο 2008
µε full - full extra 19΄΄
ζάντες και λάστιχα,
δερµάτινα καθίσµατα,
silver grey οροφή,
χειριστήρια στο τιµόνι
padless, αυτόµατο
σειριακό, stereo
business navi,
αυτόµατα φώτα, πλα-
στικά φανών,
µε 10.000 χιλ.
Επικοινωνία µε
κ. Ξιφαρά Μιχάλη
Τηλ.: 6937141406.

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ

ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

Τηλ.: 210 7483735

ΕΚ∆ΟΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΖΟΚΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ:

ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κολχίδος 5β (παροδος)

167 77 Ελληνικό

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”

Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα
Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 3ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Π ραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου
2009, στο κέντρο “Λιθαρίτσια”, ο ετήσιος

χορός της Αδελφότητας. Το όµορφο κέντρο γέµισε
ασφυκτικά από συγχωριανούς µας που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου. Ενώ µε τα περσινά δεδοµένα είχαµε κλείσει
για 140 άτοµα, ξεπεράσαµε κάθε προσδοκία και
τελικά χρειαστήκαµε όλο το µαγαζί. Η προσέλευση
του κόσµου άρχισε µετά τις 12:30 και µέχρι τις
13:30 το κέντρο είχε γεµίσει.

Η εκδήλωση άρχισε µε χαιρετισµό του Αντιπρο-
έδρου Χαράλαµπου Τσάκαλου εκ µέρους του
∆.Σ. Έγινε ειδική αναφορά για την ηµέρα της γυ-
ναίκας που συνέπεσε µε τον χορό, µε ανακοίνωση
του ∆.Σ. Στη συνέχεια χαιρετισµό απηύθυνε ο
Πρόεδρος του ∆.Σ. Γιώργος Κακαριάρης, ο
οποίος ευχαρίστησε όλους για τη µεγάλη προσέ-
λευση και έκανε µια µικρή αναφορά στο έργο και
στις επόµενες εκδηλώσεις που έχει προγραµµατί-
σει η Αδελφότητα. Κάλεσε όλους τέλος να βοηθή-
σουν το έργο του νέου ∆.Σ., βοηθώντας ηθικά και
οικονοµικά.

Το κέφι δεν άργησε να αρχίσει, αφού η ορχήστρα
του κέντρου είχε πλούσιο ρεπερτόριο που κάλυ-
πτε όλες τις επιθυµίες. Ο κόσµος ξεσηκώθηκε µε
τα δηµοτικά τραγούδια, αφού είχαµε φροντίσει να
έχουµε κλαρίνο και τραγουδιστή από την Άρτα.
Ξεχωριστή νότα έδωσε η κίνηση του ∆.Σ. να µοι-
ράσει τριαντάφυλλα σε όλες τις γυναίκες, λόγω της
γιορτής της γυναίκας.

Παραβρέθηκαν και µας τίµησαν µε την παρου-
σία τους ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής κ. Κ.
Αλεξίου, ο Γεν. Γραµµατέας της Πανηπειρωτικής
κ. Ιππ. Κατσένης, η Πρόεδρος του Γυναικείου

Συνεταιρισµού Πέτα κ. Τσακάλου Ευαγγελία, ο
επίτιµος πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βησσα-
ρίων Παπασπύρου. Επιστολές έστειλαν ο ∆ή-
µαρχος Πέτα κ. Θεόδωρος Μουσαβερές που δεν
µπόρεσε να έρθει λόγω πένθους (θάνατος του
πατέρα του), ο Υφυπουργός Υγείας Γιώργος Πα-
παγεωργίου, ο Βουλευτής Ν.∆. Αρτας κ. Κώστας
Παπασιώζος, ο Πρόεδρος του Μορφωτικού - Πο-
λιτιστικού Συλλόγου κ. Χριστόφορος Νικάκης, το
∆.Σ. του Α.Ο. “Φιλέλληνες” Πέτα και ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Χαράλαµπος Μπίζας.

Η εκδήλωση στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Η
προσέλευση του κόσµου ήταν τέτοια που θύµισε
παλιές καλές εποχές της Αδελφότητας και έδωσε
κουράγιο και δύναµη στο νέο ∆.Σ.

Ευχαριστούµε θερµά τις κάτωθι εταιρείες που
βοήθησαν µε τα δώρα τους να πραγµατοποιηθεί η
λαχειοφόρος αγορά: ΕΧΡΕRΤ - ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ
ΑΡΗΣ - ΜΠΙΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΤΣΕΤΣΟΣ ΧΡ. ΙΑ-
ΤΡΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΑΚΑΚΟΣ - VISΗΥ -
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΜΕDITECH ΙΑΤΡΙΚΑ -
COREL - ΦΙΛΤΡΑ - ΜΠΑΣ∆ΕΚΗΣ - ΓΑΝΤΙΑ -
ΑΒΟΤΤ - ΙΑΤΡΙΚΑ - ΛΕΟΥΣΗΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΑ
CASTALIA.

Το γλέντι τελείωσε αργά το απόγευµα και όλοι
φύγανε ευχαριστηµένοι, ανανεώνοντας το ραν-
τεβού τους για την επόµενη εκδήλωση της
Αδελφότητας.

Χαρακτηριστικό της φετινής εκδήλωσης ήταν
ότι βρέθηκαν πολλά νέα παιδιά αλλά και µικρά
Πετανιτάκια που δώσανε άλλη νότα στο χορό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

1. ΕΚ∆ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ: Εκδόσαµε
δύο ηµερολόγια µε φωτογραφίες από το Πέτα
του χθες και του σήµερα. Η ενέργεια αυτή
αποτέλεσε ένα πολύ µεγάλο έσοδο για το τα-
µείο της Αδελφότητας. Αγκαλιάστηκε από
πολλούς συγχωριανούς µας επαγγελµατίες,
οι οποίοι επιχορήγησαν το ηµερολόγιο και
από όλα τα µέλη µας, τα οποία έσπευσαν και
το αγόρασαν. Υπήρξε κριτική από ορισµέ-
νους για το φετινό ηµερολόγιο. Τη δεχόµαστε
αλλά το περίεργο ήταν ότι άρεσε στους χο-
ρηγούς και έγινε ανάρπαστο.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟΥ: Συνεχίσαµε να δίνουµε εργασίες στους
µαθητές του Γυµνασίου. Έτσι τα δύο προ-
ηγούµενα χρόνια δόθηκαν; α) ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, β) ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΠΕΤΑΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ. Οι εργασίες είχαν µε-
γάλη συµµετοχή από τους µαθητές και πα-
ρουσίασαν εργασίες υψηλού επιπέδου. Η
βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια των εκδη-
λώσεων της ΜΑΧΗΣ του ΠΕΤΑ. Όλες οι ερ-
γασίες δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα µας
ΝΕΑ του ΠΕΤΑ. Τονίζουµε προς όλους ότι η
ενέργεια αυτή γίνεται για να µείνουν ιστορικά
στοιχεία για το Πέτα µας και όχι για εµπόριο.
Σκοπός δεν είναι το χρηµατικό ποσό, αλλά η
ενεργοποίηση των νέων παιδιών στα κοινά
και στην ιστορία του τόπου µας.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ “ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ”:
Συµµετείχαµε ενεργά στις εκδηλώσεις για τη
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ, µετά από πρόσκληση της
∆ηµοτικής Αρχής. Ήµασταν παρόντες µε
θέση στο προεδρείο και στο συνέδριο που
διοργανώθηκε πέρυσι. Θα συνεχίσουµε συµ-
µετέχοντας, αφού κύριο µέληµά µας είναι η
προβολή του τόπου µας.

4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ: Μετά από πρόσκληση του ∆ηµάρχου
αρχίσαµε επίσηµες επαφές µε τη ∆ηµοτική
Αρχή του τόπου µας. Είχαµε συνεχή ενηµέ-
ρωση για όλα τα θέµατα και τονίσαµε ότι η
βοήθειά µας είναι δεδοµένη για ό,τι απασχο-
λεί το Πέτα µας.

5. ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Μετά την αποτυχία να δηµι-
ουργήσουµε δικό µας site ζητήσαµε από τον
∆ήµο Πέτα να µας φιλοξενήσει. Πράγµα που
έγινε, και τώρα όλοι µπορούν να διαβάζουν
τα νέα του ∆.Σ. στη σελίδα του ∆ήµου Πέτα
αλλά και στο www.karkofolia.gr, καθώς επί-
σης και την εφηµερίδα µας.

6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ: Μετά
από οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου Πέτα ενταχθήκαµε στον προϋπολο-
γισµό για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του
∆ήµου. Λάβαµε επιχορήγηση 1.500,00 € για
την περσινή χρονιά.

7. ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑ: Αρχίσαµε συναντήσεις
και επαφές µε όλους τους Αθλητικούς και Πο-
λιτιστικούς Συλλόγους του τόπου µας. Βοη-
θήσαµε οικονοµικά και υλικά τους Α.Ο.
“ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ” ΠΕΤΑ. ∆ώσαµε ιατρικό υλικό
στο ΚΑΠΗ και στο Παιδιατρικό Ιατρείο του
Πέτα. Καλέσαµε όλα τα προεδρεία σε όλες
µας τις εκδηλώσεις.

8. ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ: Ξεκινήσαµε µια τε-
ράστια προσπάθεια για τη διόρθωση του µη-
τρώου µελών. Έχουν γίνει πολλές διορθώσεις
µέχρι στιγµής. Πρέπει όλοι να συµβάλουµε για
να γίνει τέλειο.

9. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α: Αλλαξε την όψη της εφη-
µερίδας βάζοντας χρώµα και εµπλουτίζοντάς
την µε περισσότερα νέα από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και το Πέτα. Η εφηµερίδα είναι
ανοιχτή σε όλους. ∆εν είναι ιδιοκτησία κανε-
νός, είναι όλων των µελών της Αδελφότητας.
∆εν κόβεται κανένας από την εφηµερίδα.

Αποκλεισµοί δεν γίνονται σε κανέναν. Τονίζω
προς όλους ότι είναι µια εφηµερίδα ενός Πο-
λιτιστικού Συλλόγου. Κανένας δεν έχει δι-
καίωµα να κάνει κατάχρηση, κανένας να την
καπηλεύεται ή να την καπελώνει.

10. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΑΕΣΤΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
«ΜΕ ΤΉ ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ»: Είµαστε σε
επαφή µε τον σκηνοθέτη της ταινίας που γυ-
ρίστηκε στο Πέτα. Προσπαθούµε και, αν όλα
πάνε καλά, θα διοργανώσουµε εκδήλωση µε
αυτό το θέµα.

11. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Πραγ-
µατοποιήσαµε Γενική Συνέλευση πέρυσι, πα-
ρόλο που δεν είχαµε εκλογές, τηρώντας τα
άρθρα του καταστατικού, Περισσότερο έγινε
όµως για να υπάρξουν διάλογος - προτάσεις
- απόψεις.

12. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ: Αποκτήσαµε
προσωρινή έδρα στο κτίριο του Ε.Κ.Α. και
προσπαθήσαµε να πυκνώσουµε τα Συµβού-
λια µας για να υπάρχουν ουσιαστικές κινήσεις,
διάλογος και δηµοκρατικές αποφάσεις. Μηδε-
νίσαµε τα έξοδα ταχυδροµείου, εξασφαλίζον-
τας δωρεάν επιστολές των ΕΛΤΑ. Αποκτήσαµε
γραµµατειακή υποστήριξη δωρεάν από υπάλ-
ληλο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που µας
βοηθάει στις επιστολές, στην τηλεφωνική κινη-
τοποίηση, στη δακτυλογράφηση, στο e-mail
και στο Ιντερνετ.

13. ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ηθικά
συγχωριανούς µας και µέλη µας που είχαν
ανάγκη. Μέσα βέβαια στο πλαίσιο των οικο-
νοµικών δυνατοτήτων της Αδελφότητας.

14. ΑΡΧΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ καταχώ-
ρηση όλων των αρχείων, φωτογραφιών κ.λπ.
της Αδελφότητας. Η προσπάθεια βρίσκεται
στην αρχή και έχουµε πολλή δουλειά ακόµα.

ΤΙ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ
1. Ο στόχος για τις επαφές µε τον ∆ήµο

Αθηναίων για τη µετονοµασία της Ο∆ΟΥ
ΠΕΤΑ.

2. Η έκδοση του DVD µε πλάνα και σκηνές
του Πέτα.

3. Η επανεργοποίηση του χορευτικού.
Όλα τα πιο πάνω µπαίνουν σε πρώτη προ-

τεραιότητα για την επόµενη διετία.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η αρχή δηµιουργίας ενός κουµπαρά
που θα έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση χρη-
µάτων για την απόκτηση κάποια στιγµή ιδιό-
κτητων γραφείων της Αδελφότητας.

2. Η καλυτέρευση των ήδη προγραµµατι-
σµένων εκδηλώσεων.

3. Η µαζικοποίηση όλων των Πετανιτών
γύρω από την Αδελφότητα.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλα τα
µέλη του απερχόµενου ∆.Σ. για τη µεγάλη
βοήθεια και προσφορά τους. Καταφέραµε,
χωρίς σκοπιµότητες και προσωπικές φιλοδο-
ξίες, να ενεργούµε σαν ένα άτοµο. Με κοι-
νούς σκοπούς και στόχους. Πιστεύω ότι
καταφέραµε πάρα πολλά, διαθέτοντας πολύ
προσωπικό χρόνο και µε µεγάλη κούραση,
ενωµένοι, για την αγάπη που έχουµε όλοι για
το Πέτα µας”.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν αρκετά µέλη,
τα οποία επισήµαναν τη θετική πορεία της
Αδελφότητας και την πλούσια δράση της.
Ακόµα έγιναν προτάσεις τόσο για νέες δρά-
σεις, όσο και για βελτίωση των εκδηλώσεων
και της λειτουργικότητας του Συλλόγου.

Συγκεκριµένα πήραν το λόγο οι: ΄Αγγελος
Παπασπύρου, Λευτέρης Τζόκας, Αλεξάν-
δρα Βαβέτση, Χρήστος Κοντογιώργος,
Κώστας Ζαχάρος και Μπάµπης Τσάκαλος.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, τη σύνθεση του οποίου δηµοσι-
εύουµε σε άλλη στήλη. Τις εργασίες της Συ-
νέλευσης διηύθυνε ο Κώστας Ζαχάρος.

ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
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Α πό τον καιρό που ο άνθρωπος εγ-
κατέλειψε τον νοµαδικό βίο και εγ-

καταστάθηκε σε κάποιο µέρος της γης,
κατέλαβε ένα κοµµάτι γης µε σκοπό να
του ανήκει.

Κατ’ αρχάς εγκαταστάθηκε σε παρα-
ποτάµιες περιοχές, να εξυπηρετείται µε
το νερό των ποταµών τους θερινούς
µήνες και για το πότισµα των ζώων και
της γης του.

Παράλληλα µε τα κοπάδια του, άρχισε
να καλλιεργεί τη γη µε τα πρωτόγονα
µέσα που διέθετε ξύλα, πέτρες κ.ά.

Αργότερα, όταν ανακάλυψε το µέ-
ταλλο, έφτιαξε τις τσάπες που έσκαβαν
τη γη, αργότερα αλέτρια – άροτρα που
καλλιεργούσαν τη γη µε τη βοήθεια των
ζώων, µέχρι σήµερα που βγήκαν τα
τρακτέρια, σκυµµένος από το πρωί
µέχρι το βράδυ, να καλλιεργεί, να σπέρ-
νει, να ποτίζει, να µοχθεί και να µην
απολαµβάνει.

Σ’ αυτόν τον άνθρωπο, τον γεωργό,
τον αγρότη, θεωρώ υποχρέωση να
σταθώ. Γιατί πιστεύω ότι είναι ξεχασµέ-
νος από τις κυβερνήσεις και το κράτος
γενικότερα. Γιατί ενώ από τη γη αυτή
που ο καλός Θεούλης του την εµπι-
στεύτηκε από της εµφανίσεώς του, να
τη φροντίζει και να την καλλιεργεί, πρέ-
πει να ζήσει όλος ο πληθυσµός και ό,τι
ζει και ανασαίνει στον πλανήτη µας, τον
έχουν αφήσει στην τύχη του. Εξαρτη-
µένο από τις θεϊκές και καιρικές συνθή-
κες, να αντιµετωπίζει µόνος του τις
κακοτυχίες του.

Και θα τολµήσω να πω και τούτο κι ας
παρεξηγηθώ από µια µερίδα ανθρώ-
πων. Ψηφίζουµε τους βουλευτάδες από
την επαρχία για αντιπροσώπους µας
στη Βουλή. Να µεταφέρουν τα προβλή-
µατά µας, τις έγνοιες µας και τους φό-
βους µας για να προσπαθήσουν να
δώσουν κάποια λύση. Και όταν φθά-
νουν στην Αθήνα και ενσωµατώνονται
µε τους τριακόσιους στη Βουλή, ξε-
χνούν από πού ξεκίνησαν. Και τι υπο-
σχέθηκαν για να πάρουν την ψήφο του
λαού. Και λες και βολεύονται κάτω από
τον µισθό και το αξίωµα του βουλευτή.

Και γράφουν και αυτοί τους πατριώτες
τους, ακόµη και τους γονείς τους, στα
παλιά τους τα παπούτσια. Λες και
ήρθαν από άλλον πλανήτη να κυβερνή-
σουν ετούτον τον τόπο. Και ότι δεν είναι
και αυτοί παιδιά των αγροτών και δεν
ζουν τις ίδιες αγωνίες και φόβους.

Αλλά γοργά ξεχνούν οι νιόπλουτοι την
πρωτινή τους φτώχεια.

Και για να µην παρεξηγηθώ για άλλη
µια φορά, και βέβαια υπήρξαν εξαιρέ-
σεις από τους πολιτικούς και βέβαια
υπήρξαν και αγωνιστές πολιτικοί. Αλλά
ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερήµω».

Και ο γεωργός µένει µε τις υποσχέσεις
και τα τάµατα.

Αντί να τον ενισχύσουν να βελτιώσει
και να αυξήσει την παραγωγή έχει σαν
υποστήριξη ένα ανελέητο κυνηγητό.
Λες και οι κυβερνήσεις όλες έχουν προ-
ηγούµενα µαζί του. Και σήµερα που η
τηλεόραση έχει µπει και στο τελευταίο

νοικοκυριό της χώρας µας και κάθε
µέρα µάς βοµβαρδίζουν µε ένα κάρο
εκποµπές, καµιά συζήτηση για τον
αγρότη, καµιά συζήτηση γύρω από την
αγροτική πολιτική. Και από τους
εκλεγµένους πολιτικούς µας, καµιά
επερώτηση στη Βουλή για τα προ-
ϊόντα, για τις τιµές για τα λιπάσµατα,
για τα φάρµακα κ.ά.

Οι τιµές στα λιπάσµατα είναι απρόσι-
τες, τα δε φάρµακα απλησίαστα, οι αρ-
ρώστιες στην παραγωγή πληθαίνουν.
Οι τιµές των προϊόντων κάθε χρόνο και
χειρότερα, αντί να αυξηθούν, µειώνον-
ται. Τα προϊόντα αντί να βγαίνουν στην
κατανάλωση, πηγαίνουν στις χωµατε-
ρές, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που δυ-
στυχούν και µιλάµε για τον 21ο αιώνα.
Κάθε µέρα µάς προβάλλουν στην τη-
λεόραση σκελετωµένα κορµιά από την
πείνα. Κι όµως µε ένα ποτήρι πορτοκα-
λάδα και µε ένα ποτήρι γάλα θα µπο-
ρούσαν να ζήσουν και οι άνθρωποι
εκείνοι.

Βέβαια τώρα ανήκουµε στην Ευρω-
παϊκή ΄Ενωση και ό,τι πουν οι µεγάλοι
της ΄Ενωσης κάνουµε εµείς.

Και οι κυβερνώντες του κόσµου, αντί
να στείλουν αυτά τα προϊόντα στις
χώρες αυτές που δεν έχουν να ζήσουν
τον πληθυσµό τους, τους στέλνουν τις
βόµβες µε τα δηλητηριώδη τοξικά
αέρια.

Π όσο ωραία θα ζούσε ο κόσµος, αν
οι κυβερνώντες ήταν κυβερνήτες

και όχι πολεµοκάπηλοι.
Και έτσι τα δικά µας προϊόντα πάνε

στις χωµατερές, οι τιµές µειώνονται,
γιατί τα κτήµατα έκαναν λάθος και έκα-
ναν µεγαλύτερη παραγωγή από εκείνη
που είχαν κανονίσει οι Ευρωπαίοι και
µας βάζουν και πρόστιµα από πάνω.
Και στην εγχώρια αγορά πάντα κερδί-
ζουν οι έµποροι και οι µεσάζοντες.

Μετά από πολύχρονους αγώνες ορι-
σµένοι άνθρωποι, που δεν ανέχονταν
να καρπώνονται τους κόπους τους οι
έµποροι και οι µεσάζοντες, κατάφεραν
να ιδρύσουν Συνεταιρισµούς. Αφού
πρώτα σύρθηκαν στις αστυνοµίες και
στα κρατητήρια και απόλαυσαν τη µανία
των χωροφυλάκων. Γιατί όποιος µι-
λούσε για Συνεταιριστικές Οργανώσεις
και συνδικαλιστικές ελευθερίες ήταν εχ-
θρός της πατρίδας, ήταν κοµµουνιστικά
συνθήµατα. Εκείνοι όµως πίστευαν στο
όραµα των Συνεταιρισµών και στο τέλος
δικαιώθηκαν. ∆εν δικαιώθηκαν όµως
ποτέ από την Πολιτεία. Η οποία Πολι-
τεία πάσχιζε και πασχίζει µε κάθε τρόπο
να τους διαλύσει αντί να τους ενισχύσει.

Και σήµερα κατάφεραν να τους κλεί-
σουν. Και βέβαια συνεπίκουροι στο
κλείσιµο ήταν και ντόπιοι παράγοντες.
Στο θέµα αυτό ας µην επεκταθώ περισ-
σότερο.

Και οι αγρότες πάλι από την αρχή. Οι
µεσάζοντες κανόνιζαν τις τιµές των προ-
ϊόντων. Πού είναι το κράτος του δικαίου;
Ποιες τιµές ασφάλειας δίνει στα προ-
ϊόντα; Ευτυχώς που περιµένουν τις επι-
δοτήσεις, όσοι δικαιούνται να πάρουν.
Να πληρώσουν λιπάσµατα, ραντί-
σµατα, καλλιέργειες και αν περισσεύει
τίποτα δίνουν και στην Τράπεζα. Ανέκα-
θεν οι κυβερνήσεις ήθελαν τους λαούς
τους καθυστερηµένους, αµόρφωτους

και αναλφάβητους. Όταν ρωτούσαν τον
γεωργό για θρησκεία έλεγε “Χριστιανός
ορθόδοξος, επάγγελµα: Γεωργός ξυ-
πόλυτος, ζάρκος και νηστικός”. Πόσα
παίρνεις; Τριάντα µέρες το µήνα κάπου
τριάντα µία και κάπου είκοσι οχτώ.
Ψωµί από το σβέρκο µου, παπούτσια
από τα ποδάρια µου και τα τυχερά µου
χώρια. Και όταν τον ρωτούσανε τι κά-
νεις έλεγε: Από υγεία καλά, από µυαλό
φλογέρα, από καλαµπόκι σπυρί δεν
υπάρχει και από πεντάρες Παναγιά
βοήθα.

Τους ήθελαν άβουλους και καθυστε-
ρηµένους, χωρίς πρωτοβουλίες, να
περπατούν µε τρύπια παπούτσια και
µπαλωµένα παντελόνια και σκυµµένοι
στη δουλειά σαν είλωτες. Και αν κά-
ποιος σήκωνε κεφάλι, είχαν την αστυ-
νοµία του χωριού και όποιον βάζανε στο
κρατητήριο τον έβγαζαν κατουρηµένο
και χεσµένο από το ξύλο.

Τον ήθελαν και τον θέλουν και σήµερα
µε τον σουγιά στο κόκαλο, µε το λουρί
στο σβέρκο. Και αυτός να λέει, σφάξε µε
αγά ν’ αγιάσω. Και ο λαός εγκλωβισµέ-
νος στον παλαιοκοµµατισµό έµαθε, αντί
να τιµωρεί, να χειροκροτεί τον βουλευτή
που τον κοροϊδεύει, που θυµήθηκε να
περάσει από το χωριό πάντα την προ-
εκλογική περίοδο. Να ξανατάξει στους
αγρότες λαγούς µε πετραχήλια και να
κλέψει ξανά την ψήφο του. ΄Ηρθε ο βου-
λευτής στο χωριό, βόλτες από κει και
από δω, µοιράζει υποσχέσεις στους
αγρότες. Γειά και χαρά σας ρε πατριώ-
τες κι εµέ οι παππούδες µου ήταν αγρό-
τες. Θα και θα και θα. Μπήκε ο
βουλευτής στη Βουλή, βόλτες από ‘δω
κι από κει. Ξεχνά τις υποσχέσεις στους
αγρότες. Μήπως τον είδατε, µήπως τον
απαντήσατε; Στην άλλη προεκλογική
περίοδο θα τον ξαναδούµε.

Αχ, γεωργέ βασανισµένε. Αγρότη κα-
τατρεγµένε. ∆εν καταλαβαίνουν την αξία
σου. Ή µάλλον δεν θέλουν να σου την
αναγνωρίσουν. Αν σταµατήσεις να
στέλνεις τα προϊόντα σου στην πρω-
τεύουσα και στις πόλεις αυτοί θα πεθά-
νουν πρώτοι. Αλλά αυτοί έχουν το
χρήµα και µπορούν να τα προµηθευ-
θούν κι από Ισραήλ, όλα. Εσύ τι έχεις;
΄Εχεις το Παναγιά βόηθα.

Τ ο χρήµα, το χρήµα βλέπεις κυ-
βερνά που κατά τους αρχαίους

ηµών προγόνους «ουδέν γαρ ανθρώ-
ποισιν οίον άργυρος κακόν νόµισµα
έβλαστεν»: Τίποτε χειρότερο δεν εγεν-
νήθη στον άνθρωπο από το χρήµα.
Τούτο και πόλεις εκπορθεί, ανθρώπους
εκπατρίζει, συνειδήσεις εξαγοράζει, τον
νου των φρονίµων πλανά και κάθε πο-
νηρή και αισχρή πράξη διδάσκει στους
ανθρώπους. Αλλά: «∆ει δε χρηµάτων
και άνευ τούτων ουδέν εστέ γενέσθε
των δεόντων»: ΄Εχουµε ανάγκη από
χρήµατα και χωρίς αυτά δεν µπορούµε
να αποκτήσουµε τίποτε απ’ όσα χρει-
αζόµαστε.

Σε τούτο τον παλιόκοσµο, όταν δεν
έχει χρήµα, είσαι θαµµένος ζωντανός
µέσ’ στης ζωής το µνήµα. Αλλά το
χρήµα ο άνθρωπος το επενόησε για να
είναι µέσον εξυπηρέτησης και όχι δυνά-
στης. Πόσο ωραίοι ήταν οι άνθρωποι
τον καιρό που οι συναλλαγές τους γινό-
ταν µε προϊόντα; Σου δίνω σιτάρι, µου

δίνεις καλαµπόκι, σου δίνω ρεβίθια, µου
δίνεις φασόλια. Και εγκληµατικότητα
µηδέν. Σήµερα µπορεί να τα έχουν όλα.
Και αν πας σε κάθε σπίτι, ίσως βρεις και
τρεις τηλεοράσεις και στερεοφωνικά και
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα
και τόσα άλλα. Αλλά το άγχος για την
αβεβαιότητα τού αύριο δεν πληρώνεται
µε τίποτα, µπροστά στην ξενοιασιά εκεί-
νης της εποχής. Κι ενώ σε µια ψάθα, µ’
ένα τραγότσολο στρωµένο από πάνω
κοιµόταν αγκαλιά πέντε και δέκα άτοµα
κι ήταν και ευχαριστηµένα. Σήµερα το
κάθε άτοµο έχει το κρεβάτι του, και θέλει
και το δικό του δωµάτιο ανεξάρτητο. Και
δίκιο έχουν. Ο πολιτισµός προχωράει.
Η εξέλιξη τραβάει την ανηφόρα. Η µόδα
µάς καθοδηγεί. Και ο ανταγωνισµός µάς
παρασέρνει σε άνοµες και ανέντιµες
πολλές φορές πράξεις. Γιατί η γειτό-
νισσα να έχει καλό σπίτι κι επιπλωµένο
και να µην έχω κι εγώ; Γιατί ο γείτονας
να έχει αυτοκίνητο και να µην πάρω κι
εγώ; Κι ενώ οι παλιοί ήταν και ολιγαρ-
κείς και αυτάρκεις.

Σ ήµερα µας έχει κυριέψει η ζήλια
και ο φθόνος, και τα θέλουµε όλα,

και στην εντέλεια, χωρίς να απλώνουµε
τα χέρια µας να δούµε µέχρι πού φθά-
νουµε. Κι έτσι βλέποντας ο έρηµος ο γε-
ωργός την περιφρόνηση της Πολιτείας
και επειδή η ζωή δεν αντιµετωπίζονταν
µε το σκάψιµο της γης, αναγκαζόταν να
ξενιτεύει τα παιδιά του, στο Βέλγιο στη
Γερµανία, στον Καναδά, στη Βραζιλία,
µήπως βρουν κάποια καλύτερη τύχη,
και φέρουν και τίποτε χρήµατα να παν-
τρέψει τα κορίτσια του.

Κι έτσι οι νέοι ξενιτεύονταν και οι
επαρχίες ερήµωναν. ΄Οσοι από τους
χωριανούς µας είχαν κάποια οικονοµική
ευχέρεια, παρότρυναν τα παιδιά τους
να µάθουν γράµµατα. Μάθε παιδί µου
γράµµατα να φύγεις από τη χαµαλο-
δουλειά, να ζήσεις ξεκούραστα και
όπως ζουν οι άνθρωποι, εδώ στην
αγροτική δουλειά το ψωµί δεν θα το
χορτάσεις. Τα δυο καλά δεν θα τα σµί-
ξεις και όταν θα πιάνεις το ένα, θα χά-
νεις το άλλο. Και όπου βλέπεις αγρότη,
να τον τουφεκάς να µην υπάρχει πια.

Τόση ήταν και είναι η πίκρα των αγρο-
τών. ∆εν έλειπαν και οι αντίθετες περι-
πτώσεις. ΄Οπου ο νέοι είχαν και την
όρεξη και τη θέληση, να µάθουν γράµ-
µατα. Οι γονείς δεν βολευόνταν να τους
στείλουν στο σχολείο. Τους αγόραζαν
αγελάδες να οργώνουν τα χωράφια.

Και όσοι έµαθαν γράµµατα και ξέφυ-
γαν από το χωριό, έφυγαν και δεν γύρι-
σαν ξανά, να δουν πού υπάρχουν κάτι
χωραφάκια, που είχε ο πατέρας τους.
Και όσοι έµειναν στο χωριό είναι ακόµη
εκεί, σκυµµένοι στη γη να σκάβουν, να
φυτεύουν, από το πρωί µέχρι το βράδυ,
γιορτή και καθηµερινή.

Χωρίς να απολαµβάνουν για ό,τι προ-
σφέρουν µέχρι που ο καλός µας ο Θε-
ούλης τούς κλείνει τα µάτια και τους
στέλνει για ξεκούραση, στο προσηλιακό
του Αϊ - Νικόλα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
Τ ο υ Γ ε ρ ά σ ι µ ο υ Κ α ρ α µ π ά
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ΟΥΚ ΕΑ ΜΕ
ΚΑΘΕΥ∆ΕΙΝ ΤΟ
ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΙΟ
Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος
Εντυπωσιακή εκδήλωση στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
«Η ΠΙΤΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»

Η Ήπειρος είναι η πιο φτωχή Περι-
φέρεια της Ελλάδος και της Ευρώ-
πης, ενώ η Κρήτη από τις πλέον
πλούσιες της χώρας. Πληθυσµιακά
έχουν περίπου τον ίδιο αριθµό κατοί-
κων, όπως και οι παροικίες τους της
Αττικής. Η επιθυµία των Κρητών για
«ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟ» δεν έχει ουσια-
στικά κανένα αποτέλεσµα, παρά µόνο
εκφράσεις ευχών. Αντίθετα οι Ηπει-
ρώτες ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ συγκεντρώθηκαν
όπως κάθε χρόνο στην κορυφαία ετή-
σια εκδήλωσή τους στο Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας όπου έκοψαν την «Πίτα
του Ηπειρώτη», παρόντος του Προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας Κάρολου
Παπούλια. Εκεί ακούστηκε το µόνιµο
πρόβληµα των Ηπειρωτών, όπως και
των Κρητών, που είναι η εξεύρεση
Στέγης. Οι Ηπειρώτες είναι πιο δυνα-
τοί, γιατί απέδειξαν πως στο κοινό
συµφέρον και στον πολιτισµό είναι
οµόθυµοι και έτσι ελπίζουν περισσό-
τερο στην επιτυχία των σκοπών τους.
Χιλιάδες λοιπόν ήσαν οι Ηπειρώτες
και οι φίλοι τους που πήγαν στο ΣΕΦ

την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 και
παρακολούθησαν τα χορευτικά συγ-
κροτήµατα των εκατοντάδων πολιτι-
στικών σωµατείων τους που χόρεψαν
σε διάφορους σχηµατισµούς, µε την
Ηπειρωτική µουσική. Ήταν ένα υπερ-
θέαµα προς µίµηση.

Η συµµετοχή του
Μορφωτικού Συλλόγου Πέτα
Εντυπωσιακή ήταν η εµφάνιση του
χορευτικού σχήµατος του Μορφω-
τικού Συλλόγου του χωριού µας και
σχολιάστηκε ευµενώς, τόσο από
τον εκφωνητή της εκδήλωσης, όσο
και από τους παρευρισκοµένους.

Ένωση Ελλήνων
Λογοτεχνών
Νέος πρόεδρος
ο Λευτέρης Τζόκας
Είναι Ηπειρώτης, θερµός φίλος της
Κρήτης και συνεργάτης της εφηµερί-
δας µας. Μετά την ηθεληµένη παραί-
τηση του επί 10ετία προέδρου
∆ηµήτρη Τσουκνίδα και τη µυστική
ψηφοφορία του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της Ένωσης Ελλήνων Λογοτε-
χνών, η οποία έγινε στις 19
Ιανουαρίου 2009, εξελέγη νέος πρό-
εδρος ο Ηπειρωτικής καταγωγής,
θερµός φίλος της Κρήτης και συνερ-
γάτης της εφηµερίδας µας Λευτέρης
Τζόκας. Η ΕΕΛ είναι το αρχαιότερο
Λογοτεχνικό Σωµατείο της χώρας το

οποίο ιδρύθηκε το 1930. Ο πρόεδρος
Λευτέρης Τζόκας, αµέσως µε την ανά-
ληψη των καθηκόντων του, αναφέρ-
θηκε µε τιµητικούς προσδιορισµούς
στα ιδρυτικά µέλη και τους διατελέ-
σαντες ως τώρα προέδρους της ΕΕΛ.
Πρόκειται για τους: Βουτυρά, Μαλα-
κάση, Φιλαδελφέα, Καλογερό-
πουλο, Σπεράντζα, Λεονταρίτη,
Ζαδέ και τους νεώτερους Στασινό-
πουλο, Κωνσταντίνου, Καραργύρη
και τον ∆ηµήτρη Τσουκνίδα. Για τον
απερχόµενο ∆ηµήτρη Τσουκνίδα µί-
λησε µε ιδιαίτερα θερµό λόγο, λέγον-
τας ότι αποδέχεται το "πηλοφόρι" που
του παρέδωσε, δηλαδή την ευθύνη
της προεδρίας της ΕΕΛ. Ακόµη µετά
από πρόταση του Λευτέρη Τζόκα
απενεµήθη στον απερχόµενο πρό-
εδρο το Χρυσό Μετάλλιο Πνευµατικής
Αξίας Α΄ Τάξεως µετά ∆ιπλώµατος και
µετά από παµψηφεί απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης των µελών ανακη-
ρύχθηκε επίτιµος πρόεδρος της ΕΕΛ.
"Σήµερα είναι "νυν" ο πρόεδρος ∆η-

µήτρης Τσουκνίδας και επεκτείνεται σε
"αεί", είπε ο Λευτέρης Τζόκας, ο
οποίος απευθυνόµενος στα µέλη - Λο-
γοτέχνες συµπλήρωσε: "8Μοναδικός
µας σκοπός είναι να καλλιεργήσουµε,
να τιµήσουµε, να ενισχύσουµε, να
προβάλουµε, να εξυψώσουµε και να
διαδώσουµε τη Λογοτεχνία και την ερ-
γασία µας 8". Η ανάληψη των καθη-
κόντων του νέου προέδρου Λευτέρη
Τζόκα και των µελών του ∆.Σ. Γεωρ-
γίου Σπυρόπουλου, Μαργαρίτας
Κασάπογλου, ∆ηµητρίου Ξανθό-
πουλου, Ειρήνης Μπιλικού - Κον-
τοµάρη, Ιωάννη Παπαδόπουλου,
Νίκης Φιλοπούλου και Ανέστη Γου-
σογιάννη έγινε σε πανηγυρική εκδή-
λωση το απόγευµα της 21ης
Ιανουαρίου 2009, όπου πραγµατο-
ποιήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλόπιτας
2009 και η Γενική Συνέλευση των Λο-
γοτεχνών της ΕΕΛ. Εντυπωσιακή και
καθολική ήταν η αποδοχή του νέου ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου από τα µέλη
της Ένωσης.

ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Γράφει ο Βασίλης Σχίζας

Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας. Τα µέλη του ∆.Σ.
Στο µέσον ο ∆ηµήτρης Τσουκνίδας, δεξιά ο Λευτέρης Τζόκας.

O νέος πρόεδρος της ΕΕΛ Λευτέρης Τζόκας (δεξιά), απένειµε το Χρυσό
Μετάλλιο Πνευµατικής Αξίας Α΄ Τάξεως στον απερχόµενο

επίτιµο πρόεδρο ∆ηµήτρη Τσουκνίδα.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΝΙΤΕΣ!

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΝ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ!
ΕΤΣΙ ΒΟΗΘΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ!
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Ξ ετυλίγοντας το νήµα των παρα-
δοσιακών επαγγελµάτων και

ασχολιών, θα βρεθούµε σ’ ένα κόσµο
µακρινό, ξεχασµένο στο παρελθόν,
όπου θα διαπιστώσουµε τις δυσκο-
λίες που αντιµετώπιζαν τότε οι άν-
θρωποι χωρίς τα µέσα που
διαθέτουµε εµείς σήµερα αλλά πα-
ράλληλα θα θαυµάσουµε κιόλας την
επινοητικότητά τους, ώστε να µπορέ-
σουν να εκµεταλλευτούν αυτά που
τους έδινε η φύση, καθώς επίσης και
τις φυσικές ενέργειες (νερό, βιοµάζα).
Η παλιότερη εποχή δεν θα εµφανισθεί
σαν ιδανική ούτε πρόκειται ποτέ να
αρνηθούµε τα καλά της σηµερινής Τε-
χνολογίας για να ξαναγυρίσουµε στα
παραδοσιακά εργαλεία, στο νερό-
µυλο, στο τζάκι και στο αλέτρι.

Όµως µπορούµε να βρούµε πολλά
θετικά σ' εκείνη την εποχή. Η ανάγκη
οδηγούσε τότε τους ανθρώπους να
σκέφτονται και να επινοούν. Σήµερα
µπορούµε εύκολα να βρούµε ό,τι θέ-
λουµε και να φτιάξουµε χωρίς κόπο
όποια κατασκευή θέλουµε και γι’ αυτό
δεν είναι απαραίτητο να επινοήσουµε
λύσεις. Αυτό όµως δεν είναι πάντα θε-
τικό. Γιατί µπορεί εκτός από την
άνεσή µας, να µας φέρει και την αδια-
φορία.

Μέσα λοιπόν από τις παραδοσιακές
ασχολίες και τα επαγγέλµατα των κα-
τοίκων του χωριού, µπορούµε να
βρούµε κάποιες λύσεις και απαντή-
σεις σε σηµερινά ερωτήµατα. Μπο-
ρούµε να πάρουµε ό,τι θετικό
απόκτησαν εκείνοι και να το προ-
σαρµόσουµε στα σηµερινά δεδοµένα
ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόοδος.
Γιατί πρόοδος σηµαίνει να εκµεταλ-
λευόµαστε την εµπειρία των παλιότε-
ρων και να προχωράµε ακόµα πιο
µπροστά. Σε καµιά περίπτωση δεν
σηµαίνει να αρνηθούµε τους παλιότε-
ρους.

ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΣ
Η καλαθοπλεκτική για πολλά χρόνια

στάθηκε στο χωριό σαν το κύριο
επάγγελµα για µεγάλο αριθµό οικογε-
νειών στο Πέτα που ήταν οικογένειες
χωρίς άλλους οικονοµικούς πόρους.
Αυτό το επάγγελµα έπαψε πλέον να
ελκύει τους νέους, διότι εµφανίστηκαν
στην αγορά νέα προϊόντα, κατα-
σκευασµένα από άλλα µοντέρνα
υλικά, που αντικατέστησαν τα παρά-
γωγα της καλαθοποιίας. Η πρώτη ύλη
για την κατασκευή των καλαθιών είναι
τα καλάµια. Τα καλάµια µπορούµε να
τα βρούµε σε σηµεία όπου υπάρχει
νερό και κοντά σε θάλασσα.

∆υστυχώς τα τρακτέρ κα οι µπουλν-
τόζες ξεριζώνουν µεγάλες εκτάσεις
καλαµιών. Τα καλάµια κόβονται συνή-
θως τον χειµώνα και ακολουθείται η
εξής διαδικασία στην κατασκευή ενός
καλαθιού: πρώτα ξύνουµε το καλάµι
µε την φασούλα (µεγάλο κυρτό µα-
χαίρι). Μετά το ανοίγουµε κατά µήκος
σε τέσσερις σχίζες, οι οποίες τοποθε-
τούνται ακτινωτά, ώστε να σχηµατί-
ζουν ένα ψάθινο δίσκο ,που θα είναι

η βάση. Συνεχίζουµε µε το πλέξιµο
γυρίζοντας τις σχίζες προς τα πάνω.
Οι σχίζες αποτελούν τον σκελετό του
καλαθιού. Τα πλότζια τοποθετούνται
οριζόντια, πλέκονται µεταξύ τους και
συνδέονται µε τις σχίζες, οι οποίες
σιγά σιγά γυρίζουν προς τα πάνω. Το
επάγγελµα αυτό ασκούσε ο κος Αν-
τώνης Ρίζος.

Αυτό το κάνουµε για όλα τα είδη κα-
λαθιών τα οποία είναι: Κοφίνια, τσεν-
τούλλα, το καλάθι µεσαίου µεγέθους,
το πανέρι, η κουκουρία, η πανέρα η
µεγάλη, η κοφίνα η µικρή.

ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ
Ο αγωγιάτης ή κυρατζής πραγµατο-

ποιούσε µεταφορές διαφόρων εµπο-
ρευµάτων, κρασιών (σε ασκιά), από
έναν τόπο σε άλλον, διακινούσε ταξι-
διώτες, γιατρούς για επίσκεψη σε
ασθενείς, καθώς και κρατικούς λει-
τουργούς για την εκτέλεση υπηρε-
σίας.

Το επάγγελµα αυτό εξασκούνταν
στις χερσαίες µεταφορές. Η µετακί-
νηση των ανθρώπων και η διακίνηση
των προϊόντων µε τα ζώα ήταν ο κυ-
ρίαρχος τρόπος µεταφοράς µέχρι τη
δεκαετία του '30 και έως ότου γενι-
κευτεί η χρήση του κάρου και του
φορτηγού αυτοκινήτου. Για τις υπηρε-
σίες του ο αγωγιάτης έπαιρνε µια
πληρωµή, που λεγόταν αγώι. Το αγώι
κανονιζόταν µε συµφωνία άλλοτε
κατά διαδροµή (στραθιά) και άλλοτε
κατά µονάδα εµπορεύµατος που µε-
ταφερόταν. Η αµοιβή του αγωγιάτη
ήταν σχετικά καλή για κείνα τα χρόνια,
όµως η δουλειά ήταν δύσκολη και
εξαντλητική. Το επάγγελµα αυτό πρό-
σφερε πολύ καλές υπηρεσίες στην
παραγωγή και στην κατανάλωση των
γεωργικών προϊόντων, ενώ συγχρό-
νως εξασφάλιζε ένα πρόσθετο εισό-
δηµα στον αγωγιάτη, που κατά
κανόνα ήταν αγρότης.

ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Πριν η φωτογραφική µηχανή εξε-

λιχθεί µε την πρόοδο της τεχνολογίας
σε τόσα πολλά και εύχρηστα µοντέλα,
µε τα οποία σήµερα µικροί και µεγάλοι

απαθανατίζουν ποικίλα θέµατα, ο
πλανόδιος φωτογράφος ήταν περιζή-
τητος. Στο χωριό του Πέτα το επάγ-
γελµα αυτό ασκούσε ο Ιωάννης
Φώτης.

«Τα απογεύµατα έβγαιναν όλα τα
κορίτσια ψάχνοντας τον µπάρµπα-
Γιάννη να τα φωτογραφίσει. Αλλά δεν
είχαν όλοι χρήµατα για φωτογραφία
Τότες ίσα- ίσα που είχαµε λεφτά για
ένα γλυκάκι στο Ζαµάναγα. Αργότερα
που αρχίσαµε να δουλεύουµε...».

Έστηνε τη µεγάλη τετράγωνη φω-
τογραφική µηχανή µε τον προεξέ-

χοντα φακό πάνω σε ένα τρίποδο και
φωτογράφιζε πρόσωπα και πράγ-
µατα. Το επάγγελµα αυτό έχει σβήσει
σήµερα. Μόνο σε κάποιους πολυσύ-
χναστους αρχαιολογικούς χώρους,
µπορεί κανείς να συναντήσει έναν τέ-
τοιον φωτογράφο µε την άσπρη του
ρόµπα, ο οποίος είναι τόσο γραφικός,
ώστε αποτελεί ο ίδιος αντικείµενο φω-
τογράφησης των επισκεπτών.

«Επειδή ήµουν ο µόνος που είχα
φωτογραφική µηχανή στο χωριό, εξυ-
πηρετούσα τους συγχωριανούς µου
και πήγαινα όπου µε καλούσαν π.χ.
στέφανα, βαφτίσια, προικιά και στα
σπίτια τους. Μερικές φορές ερχόταν
αυτοί στο σπίτι µου και τους φωτο-
γράφιζα. Παράλληλα είχα και καφε-
νείο µε 160 καθίσµατα, οπότε δεν
ευκαιρούσα. Μετά υπήρχε η Άρτα και
πολλοί άλλοι άνθρωποι αγόρασαν
φωτογραφικές µηχανές έτσι δεν µε
χρειάζονταν. Αλλού έκανα χάρες
λόγω του επαγγέλµατος και αλλού
πληρωνόµουν.» κος. Ιωάννης Φώτης

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Ήταν πολύ παλιό το επάγγελµα.

Γιατί ο άνθρωπος χρησιµοποίησε τα
παπούτσια του από τα αρχαία χρόνια,
για να προφυλάξει τα πόδια του από
τα αγκάθια, τι|ς πέτρες και τα νερά.
Ξεκίνησε επί εποχής του βασιλιά
Όθωνα περίπου το 1836.

Καταρχήν απασχολούνταν µε την
κατασκευή Γεµινίων (παπούτσια
χωρίς κορδόνια). Στη συνέχεια λόγω
ευρωπαϊκής µόδας και τεχνικής στρά-
φηκαν στην κατασκευή παπουτσιών,

ειδικών σκαρπινιών (τα πιο ονοµαστά
είναι ιταλικής προέλευσης). Παράλ-
ληλα απασχολούνταν µε την κατα-
σκευή πανταρλιών. Σήµερα λόγω της
βιοµηχανικής ανάπτυξης όλα τα υπο-
δήµατα κατασκευάζονται αυτόµατα.

Κάποτε µόνος του κατασκεύαζε πα-
πούτσια, ενώ σήµερα µόνο τα διορ-
θώνει, γιατί έκαναν εργοστάσια που
φτιάχνουν εκεί τα παπούτσια. Σκυµ-
µένος ώρες προσπαθεί να ξανακάνει
άνετα και γερά τα παπούτσια µας.
Είναι µια δουλειά που θέλει προσοχή
και ικανότητες. Ειλικρινά λυπόµαστε
που αυτό το επάγγελµα άρχισε να χά-
νεται.

«Έµαθα την τέχνη και στα 19
άνοιξα δικό µου τσαγκάρικο. ∆ούλεψα
22 χρόνια. Στην αρχή έφτιαχνα και
επιδιόρθωνα παπούτσια, αλλά αργό-
τερα που βγήκαν τα έτοιµα αναγκά-
στηκα κι εγώ να γίνω έµπορος και να
φέρνω φτιαχτά υποδήµατα από την
Αθήνα. Για τη δουλειά µου χρειαζό-
µουν σφυρί, σόλες, δέρµατα και µπα-
λώµατα. Ερχόταν δύο νεαροί στο
τσαγκάρικο για να µάθουν το επάγ-
γελµα και στη συνέχεια δούλεψαν
µαζί µου. Κυρίως το Πάσχα και τα
Χριστούγεννα δουλεύαµε πολλές
ώρες, ακόµη και το βράδυ. Τον υπό-
λοιπο καιρό δουλεύαµε έως 10 ώρες.
Εγκατέλειψα αυτό το επάγγελµα λόγω
αρθρίτιδας.» κος. Σπύρος Καρα-
τσώλης

ΡΑΦΤΗΣ
Σπουδαίος δηµιουργός αντρικών και

γυναικείων κουστουµιών ήταν ο ρά-
φτης. Στο µικρό µαγαζί του υπήρχαν
τόπια υφασµάτων αραδιασµένα στα
ράφια σε ποικίλα χρώµα και σχέδια,
µια µηχανή ραψίµατος και ένα παρα-
βάν για τις πρόβες. Πάνε αρκετά χρό-
νια που το έτοιµο βιοµηχανοποιηµένο
κοστούµι έχει αντικαταστήσει το χει-
ροποίητο έργο του ράφτη. Ο ράφτης,
όµως, παρέµενε χρήσιµος για µετα-
τροπές των έτοιµων ρούχων και για
άλλες επιδιορθώσεις.

«Ξεκίνησα να δουλεύω όταν τελεί-
ωσα τον στρατό, στα 21 µου. Είχα
δικό µου ραφτάδικο. ∆εν είχα υπαλ-
λήλους και έτσι δούλευα µόνος µου µε
χίλια δυο βάσανα. Έρχονταν άνθρω-
ποι από την Άρτα και τα γύρω χωριά.
Κυρίως έφτιαχναν ρούχα το Πάσχα
και τα Χριστούγεννα. ∆ούλευα πολλές
ώρες από τις 8 µέχρι τις 2 το άλλο
πρωί. Είχα µία ραπτοµηχανή, τραπέ-
ζια, σίδερο και υφάσµατα. Τα ρούχα
ήταν πολύ γερά, τα είχαν µέχρι και για
20 χρόνια. Μετά βγήκαν τα έτοιµα
ρούχα που είναι πιο φτηνά και ο κό-
σµος τα προτιµούσε. Βέβαια δεν είναι
ανθεκτικά, αλλά για να ράψει κάποιος
σήµερα ένα κουστούµι χρειάζεται 500
ευρώ, ενώ για να αγοράσει µόνο 10Ο.
Έτσι το επάγγελµα χάθηκε και τώρα
ράβω µόνο για µερικούς φίλους µου
που µαγαζί». κος. Παναγιώτης Στα-
µούλης

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ
∆ηµοσιεύουµε στο φύλλο αυτό την τρίτη εργασία
των µαθητών του Γυµνασίου για τα επαγγέλµατα του
Πέτα που χάθηκαν στην πορεία του χρόνου. Για την

εκπόνηση µετείχαν οι µαθητές: Αθανάσιος Λίγκας,
Νικολέτα Νικολάου, Βασιλική Τάγκα και Λαµπρινή
Τσάκαλου.



Σκέψεις για τον
Αθλητισµό στον τόπο µας

Π ίσω από τις πραγµατικές ανάγκες της νεολαίας του
τόπου µας βρέθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την

απόφασή του για τα έργα στο γήπεδο του χωριού µας.
Η απαίτηση όλων µας και ειδικά της νεολαίας ήταν να διεκ-

δικηθεί από την Πολιτεία η απαιτούµενη χρηµατοδότηση,
ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος χώρος και να προ-
χωρήσει έτσι απρόσκοπτα η κατασκευή «σύγχρονου Αθλη-
τικού Γυµναστηρίου», έργο υποδοµής σηµαντικό για την
πρόοδο του τόπου µας, όνειρο όλων µας και ειδικά της νε-
ολαίας.

∆υστυχώς, γι’ ακόµα µια φορά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του
τόπου µας βρέθηκε κατώτερο των περιστάσεων. Ακολού-
θησε και αυτό το δρόµο των προκατόχων του. Με έλλειψη
πολιτικής βούλησης, χωρίς όραµα και αποφασιστικότητα
επέλεξε να κατασκευάσει ένα έργο «κολοβό» περιορισµέ-
νων δυνατοτήτων και πολυδάπανο.

Ο προσανατολισµός αυτού του έργου δυστυχώς περιορί-
ζει τις αθλητικές δραστηριότητες: 1) Μόνο στο ποδόσφαιρο
2) ∆εν δίνει καµιά δυνατότητα στα νέα παιδιά ν’ ασχοληθούν
και µε άλλα αθλήµατα 3) Η ανάπτυξη του µαζικού λαϊκού
ερασιτεχνικού αθλητισµού πάει περίπατο 4) Κύριε ∆ήµαρχε
και κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι δεν γνωρίζετε ότι τα «ΦΙ-
ΛΕΛΛΗΝΙΑ» είναι η κορυφαία εκδήλωση του τόπου µας;
Πώς θα πετύχουµε την αναβάθµισή τους σ’ αυτές τις εγκα-
ταστάσεις που πήρατε την απόφαση και κατασκευάζετε; ∆εν
γνωρίζετε ότι «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ» = ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ;

Οι ανάγκες της νεολαίας για άθληση και φυσική αγωγή δεν
ικανοποιούνται µε ηµίµετρα και διαχείριση, µπορούν να ικα-
νοποιηθούν µόνο µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένων υπο-

δοµών και την ανάπτυξη του µαζικού λαϊκού αθλητισµού,
που καλλιεργεί τις αξίες της συλλογικότητας και της αλλη-
λεγγύης, κόντρα στο διεφθαρµένο µοντέλο αθλητισµού που
γεννάει και προβάλλει το σύστηµα, που υποτάσσει τα πάντα
στη λογική του κέρδους.

Κ αλείται ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
έστω και τώρα, µαζί µε όλους τους φορείς του χω-

ριού µας, όλους τους χωριανούς και ειδικά τη νεολαία,
να αγωνιστεί για άµεση χρηµατοδότηση του ∆ήµου
από την Πολιτεία για την αγορά χώρου για την κατα-
σκευή σύγχρονου Αθλητικού Γυµναστηρίου.

Τσάκαλος Χαράλαµπος
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ΛΑΤΟΜΟΣ
«Άνοιγε τρύπα σε βράχο µε παραµίνα (λο-

στός) που γέµιζε µε µπαρούτι. Ανατίναζε τον
βράχο και έπειτα µε τη βαριά και τον πίνγκο
(σφήνα) έσπαγε τον βράχο σε µικρότερα
κοµµάτια. Την πέτρα αυτή, την πούλαγε µε
το κυβικό µέτρο και τη χρησιµοποιούσανε για
να φτιάχνουν σπίτια».

Το επάγγελµα ασκούσε ο κος Θεοχάρης
Γρούµπας.

Τις πληροφορίες πήραµε από τον γιο του
κ. Γεώργιο Γρούµπα.

ΥΦΑΝΤΡΑ
Οι πρώτοι αργαλειοί ήταν όρθιοι και αργό-

τερα έγιναν οριζόντιοι. Από παραστάσεις σε
ελληνικά αγγεία µαθαίνουµε πως χρησιµο-
ποιούνταν στην Ελλάδα από το 600 π.Χ.
Στην πατρίδα µας, µέχρι το τέλος του 19ου
και αρχές του 20ού, όλα τα µάλλινα και βαµ-
βακερά είδη του σπιτιού γίνονταν στον αρ-
γαλειό.

Τα υφαντά είναι µοναδικά δείγµατα λαϊκής
τέχνης µε υπέροχους χρωµατισµούς και
πρωτότυπα σχέδια υφασµένα στον αργα-
λειό. Υπήρχαν πολλές υφάντρες που δού-
λευαν επαγγελµατικά στα σπίτια τους που
ήταν στηµένος ο αργαλειός και δεχόταν πα-
ραγγελίες.

Στον αργαλειό έφτιαχναν τα ρούχα, τα κα-
θηµερινά είδη του σπιτιού και την προίκα των
κοριτσιών, όπως πατανίες, πετσέτες, χιρά-
µια, χαλιά, ποδιές, βούργιες, τραπεζοµάντιλα
κ.ά. Ολόκληρες οικογένειες απασχολούνται
συχνά µε την υφαντουργία, από την εκτροφή
των προβάτων ώς την ύφανση του µαλλιού.
Οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες ήταν
βαµβάκι, µαλλί, λινάρι, µετάξι, ανάλογα µε το
είδος και τη χρήση του υφαντού. Επίσης
µόνες έβαφαν τα νήµατα, χρησιµοποιώντας
φυτικές βαφές, όπως ρίζες φυτών, φύλλα,
λουλούδια, καρπούς, φλοιούς δέντρων κ.ά.

Το χρώµα που επικρατούσε ήταν το κόκ-
κινο, ενώ τα πλουµιά και τα ξόµπλια ήταν πο-
λύχρωµα. Η σύγχρονη καταναλωτική
κοινωνία έβαλε στο περιθώριο την παραδο-
σιακή υφαντική. Σήµερα το επάγγελµα της
υφάντρας και η τέχνη του αργαλειού έχουν
αντικατασταθεί από σύγχρονες µηχανές.

«Ξεκίνησα να δουλεύω στα 13 µου και
σταµάτησα µετά από 35 χρόνια. Έµαθα να
υφαίνω από µια γυναίκα που ήταν στην πλα-
τεία του χωριού. Σηκώνοµαν στις 3:00 τα ξη-
µερώµατα και τελείωνα τη δουλειά στις 8.00.
Την υπόλοιπη µέρα ασχολούµουν µε τα κο-
ρίτσια µου και τα ζώα. Τα εργαλεία που χρη-
σιµοποιούσα ήταν το χτένι, τα γνέµατα, ο
αργαλειός, τα αµντάρια, τα χρώµατα, το αντί
και τα µαλλιά. Έφτιαχνα ρούχα σ' όλη την Ελ-
λάδα. Ο φαντάρος Βαγγέλης Φούζας, έφερε
τον αξιωµατικό που µου έδωσε το πρώτο
βραβείο σ' όλη την Ελλάδα για το µωσαϊκό
που έφτιαξα µε 11 χρώµατα. Το ιδιάζαµε
πρώτα (το µαλλί), το κάναµε κουβάρια στο
ξύλο και δέναµε τις θηλιές. Όσα δεµάτια
ήταν, τόσα δεµάτια ήταν και το χτένι. Μετά τα
βάζαµε στο αντί και τα τυλίγαµε µε τις φού-
ριες. Ύστερα τα µιτώναµε µε τα αµντάρια και
το χτένι. Το ύφασµα, ταπέτα, στρώσεις αυτά
όλα τα 'φτιαχνα στον αργαλειό και µετά τα κα-
θάριζα µε το ψαλίδι. Όπου πήγαινα και στον
κάµπο ακόµα έβαφα χρώµατα. Πήγαινα στον
Λογοθέτη και του 'λεγα, αυτά τα χρώµατα θα
µου δώσεις, του τα 'χα γραµµένα. Έβαζα τα
χρώµατα στο βιτριόλι και έβγαζα π.χ. 4 πρά-
σινα. Έκανα χρώµατα 3-4 στα κόκκινα, κόκ-
κινο παπαρούνα, κόκκινο ριζάρι, κόκκινο
χρυσαφί, κόκκινο γκρενά, όλα τα χρώµατα τα
'φτιαχνα. Έχω κάνει στρώσεις µε πουλιά,
ελάφια, παγώνια για τα κορίτσια µου».
κα. Ουρανία Φιλίππου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΗΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ
Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΟΥΝΟΣ

Μετά από µια επιτυχηµένη πορεία
στην οµάδα της Καλαµάτας ο συγ-
χωριανός µας Βαγγέλης Καούνος
πήρε µεταγραφή για την οµάδα του

ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ που αγωνίζεται στην Α΄ Εθνική κατη-
γορία. Ο Βαγγέλης σε όποια οµάδα και αν πέρασε άφησε το
στίγµα του για την αγωνιστικότητά του, το ήθος του και τις
καλές σχέσεις µε συναθλητές του και φιλάθλους. Παρά τη
µεγάλη του πορεία και τις επιτυχίες δεν ξεχνάει ποτέ το Πέτα
και το επισκέπτεται σε κάθε ευκαιρία, αλλά ούτε τους φίλους
του που τους φιλοξενεί πάντοτε σε όποια οµάδα και πόλη
και αν βρίσκεται. Το ∆.Σ. της Αδελφότητας εκφράζει τα συγ-
χαρητήριά του στον Βαγγέλη για τη µεγάλη αυτή επιτυχία,
που τιµά αυτόν, την οικογένειά του και όλο το Πέτα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στο Πέτα στις 20 Οκτωβρίου 1977. ΄Εχει ύψος
1,90 και βάρος 80 κιλά. Η θέση η οποία αγωνίζεται είναι επι-
θετικός. Ξεκίνησε την καριέρα του από τους “ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ”
ΠΕΤΑ, όπου αγωνίστηκε στα πρώτα του βήµατα.
1997-1998ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΡΤΑΣ µε 26 συµµετοχές και 5 γκολ
1998-2001 ΚΟΖΑΝΗ µε 56 συµµετοχές και 21 γκολ
2001-2002 ΞΑΝΘΗ – Α΄ Εθνική µε 32 Συµµετοχές και 4 γκολ
2002 – 2003 ΚΑΛΛΙΘΕΑ µε 19 συµµετοχές και 0 γκολ
2003 – 2004 ΕΘΝΙΚΟΣΑΣΤΕΡΑΣ µε 24 συµµετοχές και 5 γκολ
2004 – 2006 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ µε 49 συµµετοχές και 28 γκολ
1006 – 2009 ΚΑΛΑΜΑΤΑ µε 73 συµµετοχές, αρχηγός οµά-
δας και πρώτος σκόρερ το 2008 µε σύνολο 35 γκολ στη Β΄
Εθνική.
΄Ολες οι εφηµερίδες της χώρας κάνουν ειδικά αφιερώµατα

στον Πετανίτη σκόρερ, δίνοντας του το χαϊδευτικό όνοµα «ο
κύριος γκολ». Ξεκίνησε στον Αστέρα Τρίπολης µε µεγάλη
επιτυχία, φτάνοντας ήδη τα 6 γκολ µέχρι τώρα, και δίνοντας
την πρόκριση στην οµάδα του για τους 4 του κυπέλλου Ελ-
λάδος µε δικό του γκολ επί του Πανιωνίου.

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ
Συνεχίζει την πολύ καλή του πορεία η οµάδα ποδοσφαίρου
του Πέτα µας. Οι «Φιλέλληνες», χωρίς έδρα φέτος (λόγω ερ-
γασιών στο γήπεδο του χωριού µας) κάνει µια σπουδαία
προσπάθεια και θα διεκδικήσει την άνοδό της µέσω του
µπαράζ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(για τις 6 πρώτες οµάδες)
1. Α.Ο ΑΡΤΑΣ: .............................................................. 49
2. ΑΕΤΟΣ ∆ΙΑΣΕΛΟΥ: ..................................................41
3. ΚΡΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ: .................................................36
4. ΚΥΡΑΤΣΑ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ:..................................... 35
5. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: .........................................................34
6. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: .....................................................23

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9η αγωνιστική: ∆ΙΑΓΟΡΑΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: ...........1 – 3
10η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ: ..... 7 – 0
11η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΚΥΡΤΣΑ: ............... 2 – 0
12η » ΚΡΙΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: ..................3 – 1
13η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΡΤΑ 2004: ...........0 – 0
14η » ΑΕΤΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: .................0 – 1
15η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – Α.Ο. ΑΡΤΑΣ: ..........1 – 2
16η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ...........3 – 3
17η » ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: ........1 – 2
18η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΙΛΟΘ.: ..5 – 1
19η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ∆ΙΑΓΟΡΑΣ: ............6 – 0

ΜΠΑΣΚΕΤ
Μόνο πετυχηµένη κρίνεται η πορεία της οµάδας µας για
φέτος. Για πρώτη χρονιά η προσπάθεια ήταν µεγάλη και είχε
επιτυχία. Το µέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ µέχρι 15 αγωνιστική
(για τις 6 πρώτες οµάδες)
1. ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ.: ............................................................32
2. Α.Ο. ΑΓΡΙΝΟΥ: .........................................................29
3. Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ: ..........................................29
4. Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ: ..................................................27
5. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: .........................................................26
6. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: ........................................23
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
9η αγωνιστική: ΚΑΝΑΛΑΚΙ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: .......67– 72
10η » ΑΝΩ ΠΟΛΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: .......60 – 47
11η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΤΛΑΣ:............... 59 – 49
12η » ΑΧΕΛΩΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ: ........56 – 58
13η » ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΓΡΙΝΙΟ: ...........34 – 67
14η » ΙΟΝΙΟΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ:............. 85 – 49
15η » ΙΝΑΧΟΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ:............. 62 – 73

Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
τη Μ. Παρασκευή
Ο καθιερωµένος φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας µεταξύ του
Α.Ο. «Φιλέλληνες» και της Αδελφότητας θα γίνει, όπως κάθε
χρόνο, τη Μ. Παρασκευή στις 4 µ.µ. στο γήπεδο του ∆ιάσε-
λου, επειδή στο γήπεδο του χωριού µας γίνονται έργα το-
ποθέτησης χλοοτάπητα. Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα
απολαύσουν ένα καλό θέαµα.

Τα «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ» είναι γιορτές κλασικού Αθλητισµού.
Έτσι δηµιουργήθηκαν και έτσι πρέπει να παραµείνουν.
(Φωτ. Απ’ τα «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ» 1980).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

8η Μαρτίου
Παγκόσµια ηµέρα
γυναίκας
Η ανισότητα εξακολουθεί
να βαθαίνει

Η φετινή συνεστίαση της
Αδελφότητας συνέπεσε µε

την παγκόσµια ηµέρα αφιερω-
µένη στη γυναίκα. Το ∆.Σ. πρό-
σφερε σε όλες τις γυναίκες που
συµµετείχαν στην εκδήλωση από
ένα τριαντάφυλλο. Παράλληλα ο
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Μπάµπης
Τσάκαλος, προσφωνώντας τους
παρευρισκόµενους, τόνισε τη ση-
µασία της γιορτής και ανέφερε τα
παρακάτω:

« � Στις 8 Μάρτη 1857, οι γυ-
ναίκες στα ραφτάδικα και στα
υφαντουργεία στη Νέα Υόρκη ξε-
σηκώνονται, απεργούν, διαδηλώ-
νουν. Ζητούν ανθρώπινες
συνθήκες δουλειάς και µείωση
ωρών εργασίας. Οι γυναίκες τότε
δούλευαν 16 ώρες και οι µισθοί
τους ήταν σηµαντικά χαµηλότεροι
των ανδρών.

Το 1910 στη Β΄ ∆ιεθνή Συνδιά-
σκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών,
ύστερα από πρόταση της Κλάρα
Τσέκιν καθιερώνεται η 8η Μάρτη
ως µέρα της γυναίκας µε δυο συν-
θήµατα: 1) την πάλη της γυναίκας
για τα δικαιώµατά της και 2) την
πάλη για την ειρήνη. Τα συνθή-
µατα αυτά εξακολουθούν και σή-
µερα να είναι επίκαιρα. Ο αγώνας
για την ισοτιµία και χειραφέτηση
της γυναίκας συνεχίζει να είναι
επίκαιρος. Η ανισοτιµία όχι µόνο
δεν έχει σταµατήσει, αλλά εξακο-
λουθεί να βαθαίνει.

Εκφράζουµε τη διαµαρτυρία µας
προς την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση για
την προσφυγή που κάνει στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τις εργα-
ζόµενες γυναίκες στο δηµόσιο,
υποκριτικά για την ισότητα των
δύο φύλων. Είναι προσπάθεια για
την κατάργηση δικαιωµάτων και
των δυο φύλων».

Μπάµπης Τσάκαλος

Εκδήλωση του
Μορφωτικού Συλλόγου
και του ΑΟΦ ΠΕΤΑ

Μ ια ωραία εκδήλωση πραγµατο-
ποίησαν από κοινού στις 31-1-

2009 ο Μορφωτικός Σύλλογος και ο
Α.Ο. Φιλέλληνες στην αίθουσα του
κέντρου «Μάη-Θανάσης» στην οµώ-
νυµη περιοχή. Η αίθουσα γέµισε νωρίς,
η ορχήστρα ήταν εξαιρετική και το κέφι
διάχυτο. Την εκδήλωση άνοιξαν ο αντι-
πρόεδρος του Α.Ο.Φ. Βασίλης Γού-
λας και ο πρόεδρος του Μορφωτικού
Συλλόγου Χριστόφορος Νικάκης.
Χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Θό-
δωρος Μουσαβερές. Την Αδελφότητα
εκπροσώπησε ο ΄Αγγελος Παπασπύ-
ρου. Το γλέντι κράτησε µέχρι τις πρώ-
τες πρωϊνές ώρες.

Απόκριες 2009 στο Πέτα
Τα αποκριάτικα έθιµα του χωριού, που
χρονολογούνται από τις αρχές του πε-
ρασµένου αιώνα, ζωντάνεψαν και
φέτος. Προποµπός των εκδηλώσεων
το Γαϊτανάκι του Μορφωτικού Συλ-
λόγου που περιπλανήθηκε στα σοκά-
κια του χωριού και ζωντάνεψε τις
γειτονιές. Την Κυριακή το απόγευµα η
πλατεία µεταµορφώθηκε. Πληµµύρισε
µε χρώµατα και σχήµατα. Η παρέλαση
των αποκριάτικων σχηµάτων και των
καρναβαλιστών, µε πρώτη την παρα-
δοσιακή γκαµήλα, άλλαξαν τη διάθεση
όλων. Η πλατεία µεταµορφώθηκε και
κυριάρχησαν τα αυθόρµητα γέλια και
τα αθώα πειράγµατα. Παρήλασαν φι-
γούρες της καθηµερινής ζωής, πρωταγωνιστές των σκαν-
δάλων και της πολιτικής επικαιρότητας και
παρουσιάστηκαν σατιρικά θεατρικά σκετς.

Την Καθαρή ∆ευτέρα τα µαγαζιά γέµισαν από νωρίς, το
κλαρίνο πληµµύρισε την ατµόσφαιρα της πλατείας και άρ-

χισαν οι παραδοσιακοί χοροί. Σερβιρίστηκε σε όλους η κα-
θιερωµένη φασολάδα και µοιράστηκε λαγάνα (πιταστή) και
χαλβάς και η γιορτή έκλεισε µε τον σατιρικό χορό “πώς το
τρίβουν το πιπέρι” µε µαέστρο το Λάκη Φώτη.
Την οργάνωση είχαν όπως πάντα ο ∆ήµος και ο Μορ-
φωτικός Σύλλογος.

Από την εκδήλωση του ΑΟΦ και του Μορφωτικού
Συλλόγου στο κέντρο «Μάη-Θανάσης».

Από τις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις.
“Η λατέρνα από την Παλιοκτσή”.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΤΑ

Σ το Κοµµένο της Άρτας,
ένα όµορφο καµποχώρι

στο ∆έλτα του Αράχθου,
πριν από 65 χρόνια έγινε
µια άγρια σφαγή. ∆ύσκολα
µπορεί να την περιγράψει
κανείς. Αδύνατο να νιώ-
σουµε τον φόβο και τον
τρόµο εκείνον του κυνηγη-
µένου και ανυπεράσπιστου.
Τον πόνο των γονιών, που
µέσα από τα συντρίµµια µα-
ζεύουν για να θάψουν τα
παιδιά τους. Την από-
γνωση του παιδιού που
ψάχνει τους γονείς του.

Οι φιλόδοξοι αριθµοί,
που τόσο καλά κατάφε-
ραν να περιγράψουν τους νόµους
της φύσης, ακόµα και αυτοί είναι
ανήµποροι να αποδώσουν το µέγε-
θος.

95 παιδιά έως 15 χρονών, 117
γυναίκες, 317 συνολικά οι νε-
κροί...

Κ οµµένο Άρτας, 16 Αυγούστου
1943. 120 νέα παιδιά, στρατιώτες

του Χίτλερ, άφησαν τα σπίτια τους, την
πατρίδα τους κι ήρθαν να σπείρουν τη
φρίκη, γιατί είπαν πως µπορούν τον

κόσµο όλον να κά-
νουν δικό τους. Γα-
λουχηµένοι µε τα
ιδανικά του παγγερ-
µανισµού, φουσκω-
µένα µε εθνικιστικά
και φυλετικά αισθή-
µατα για την καθα-
ρότητα και την
ανωτερότητα της
φυλής τους, δεν άρ-
γησαν να µπολια-
στούν µε µίσος

ακόµα και για
µικρά παιδιά.
Με την υπε-
ροψία της τε-

χνολογίας του όπλου που κρατούσαν
στα χέρια τους, µπήκαν στο χωριό και
«θέρισαν».

Ο Ηπειρώτης (από τη Φιλιππιάδα)
λογοτέχνης Γιάννης ∆άλλας ήταν
τότε απόφοιτος του Γυµνασίου της
Άρτας. Τον συγκλόνισε η σφαγή του
Κοµµένου και δύο χρόνια µετά, το
1945, γράφει το Χρονικό «Η σφαγή
του Κοµµένου».

Εδώ έχουµε την εξιστόρηση της
µεγάλης σφαγής από έναν χωρικό,

Κοµµιώτη, που την είδε µε τα ίδια
του τα µάτια και έζησε τις τροµερές
της ώρες. Αυτός ο χωρικός, ο Κο-
σµάς Ανάστας, όπως τον ονοµάζει
ο ∆άλλας, ένας απλοϊκός και αγράµ-
µατος άνθρωπος, γράφει την τρο-
µερή ιστορία της 16ης Αυγούστου µ’
απλό τρόπο κι ο ∆άλλας εκφράζει τις
εντυπώσεις του και την απήχηση
που είχαν τα ανείπωτα αυτά γεγο-
νότα στην αισθαντικότητά του και
προσπαθεί να τα ανυψώσει σαν
σύµβολα στην αιωνιότητα.

Τ ο Χρονικό του Γιάννη ∆άλλα
έγινε βιβλίο και κυκλοφόρησε

από τις Ηπειρωτικές Εκδόσεις
«Πέτρα», µε τον τίτλο «Η Σφαγή
του Κοµµένου», µε εικόνα εξωφύλ-
λου έργο του Ηπειρώτη γλύπτη Θό-
δωρου Παπαγιάννη, µε τίτλο
Τραγωδία.

Ευχαριστούµε θερµά για την προ-
σφορά και καλούµε όλους να το
προµηθευτούν και να το διαβά-
σουν. Το βιβλίο διατίθεται από τις
Ηπειρωτικές Εκδόσεις «ΠΕΤΡΑ»
του συνεργάτη µας Ανδρέα Ρίζου,
τηλ.: 210 8233830.

ΓΙΑΝΝΗ ∆ΑΛΛΑ:
Η Σφαγή του Κοµµένου

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Το ∆Σ της Αδελφότητας
κάνει γνωστό στα µέλη της
ότι τα νέα του Συλλόγου
µας, αλλά και την
εφηµερίδα µας, θα
µπορείτε να τα διαβάζετε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Πέτα: www.peta.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΑ
Μια νέα ιστοσελίδα που
αφορά το Πέτα αναρτήθηκε
στο ∆ιαδίκτυο. Ο
πρωτότυπος τίτλος της
είναι www.karkofolia.gr.
Μπορείτε όλοι να τη δείτε.
Έχει πολλές φωτογραφίες
από το χωριό µας και
πληροφορίες.



Μια αναγκαία συζήτηση πάνω σε ένα δύσκολο θέµα

Μ ε τους χώρους των νεκροταφείων λίγοι από µας είναι εξοικειωµένοι.
Ενώ συνήθως βρίσκονται στην περίµετρο των χωριών και αποτελούν

συστατικό στοιχείο της φυσιογνωµίας τους, εν τούτοις γνωρίζουµε ελάχιστα
για την αρχιτεκτονική του χώρου ή τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία
τους. Μόνο όταν χαθεί κάποιο πολύ συγγενικό ή φιλικό µας πρόσωπο, «ανα-
καλύπτουµε» την ύπαρξή τους και αν χρειαστεί να εµπλακούµε µε τα διαδικα-
στικά της ταφής, αρχίζουµε να αποκτούµε µια εικόνα για το χώρο και τη
λειτουργία του.

Σήµερα η λειτουργικότητα των νεκροταφείων, ιδιαίτερα των πόλεων, έφτασε
σε οριακά σηµεία, αφού δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υπάρχουσες
ανάγκες. Το έντονο πρόβληµα έλλειψης χώρων είναι η αιτία για ένα δηµόσιο
προβληµατισµό που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά µε τα νεκροταφεία και την
ταφή των νεκρών.

Τα προβλήµατα της χωρητικότητας επιτείνονται σήµερα, από µια καταναλω-
τική συµπεριφορά -ακόµη και στους χώρους των νεκροταφείων- µε αποτέλε-
σµα οι µικροί και λιτοί τάφοι του παρελθόντος να αντικαθίστανται από
τεράστιους και πολυτελής ατοµικούς τάφους.

Είναι άραγε η αγάπη προς τον απολεσθέντα άνθρωπό µας, οι υπαρξιακές
µας αγωνίες, η παράδοση χιλιετιών που θέλει να αποδίδουµε τις πρέπουσες
τιµές στους νεκρούς µας, όπως η Αντιγόνη στην αρχαία ελληνική δραµατουρ-
γία, αυτά που ορίζουν τη συµπεριφορά µας; Ή, µήπως, όλα αυτά νοθεύονται
από την τρέχουσα λογική της «αγοράς», που σαν ένα τεράστιο σουπερµάρ-
κετ προκρίνει το µεγάλο και το φανταχτερό, ακόµη και στο θάνατο;

Οι προηγούµενες επισηµάνσεις, είναι βέβαιο, ότι δεν µπορούν να εξαντλή-
σουν το θέµα που θίγεται εδώ, αλλά απλά να αναδείξουν πτυχές του και κύρια
αυτές που σχετίζονται µε τη σηµερινή δυσκολία λειτουργίας των νεκροταφείων
λόγω έλλειψης επαρκών χώρων. Είναι επίσης σαφές ότι το θέµα είναι ακαν-
θώδες και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που δε µας επιτρέπει να κάνουµε ένα
νηφάλιο διάλογο, να µελετήσουµε τις εµπειρίες άλλων χωρών, να σκεφτούµε
ενδεχοµένως πάνω σε εναλλακτικές λύσεις αντιµετώπισής του8

Εν τούτοις, το άνοιγµα ενός διαλόγου και ο προβληµατισµός δεν µας απαλ-
λάσσουν από την υποχρέωσή µας να φροντίζουµε τα υπάρχοντα νεκροταφεία,
ώστε να είναι καθαρά, καλαίσθητα και λειτουργικά για τους εν ζωή επισκέπτες.

Οι επισηµάνσεις αυτές ισχύουν βεβαιότατα και για το νεκροταφείο του χωριού
µας. Το σηµερινό νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου αρχίζει να παρουσιάζει ση-
µεία κορεσµού. Γι αυτό και πρέπει να αναζητηθεί άλλος χώρος για να λυθεί το
πρόβληµα ταφής των νεκρών ή να γίνουν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις στον
υπάρχοντα χώρο. Επίσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα κατασκευής οστεο-
φυλακίου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής χρήσης των τάφων.
Τέλος, είναι αναγκαία η περιποίηση και καλαισθησία του νεκροταφείου, ώστε
να βελτιωθεί η σηµερινή του εικόνα.

Κώστας Ζαχάρος
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Προβλήµατα στη λειτουργία
του Νοσοκοµείου Άρτας

Η πρόσφατη κρίση στο χώρο της δηµόσιας υγείας, ανέδειξε µε τρόπο
εκρηκτικό τη χρόνια εγκατάλειψη της δηµόσια υγείας. Είµαστε µάρτυρες

της διαρκούς διόγκωσης του ιδιωτικού τοµέα παροχής υπηρεσιών υγείας και
της αδυναµίας των ασφαλιστικών ταµείων να καλύψουν µε επάρκεια την πε-
ρίθαλψη των ασφαλισµένων. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί µια αυξανόµενη
ανησυχία και ανασφάλεια στην πλειονότητα των πολιτών, που βλέπουν να δια-
µορφώνεται µια δυσοίωνη κατάσταση. Τα προβλήµατα οξύνθηκαν µε τις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις των γιατρών, που είχαν σαν αποτέλεσµα την ελλιπή
λειτουργία νοσοκοµείων και κλινικών. Η λειτουργία του Νοσοκοµείου της Άρτας
επηρεάστηκε σοβαρά από την κρίση αυτή. Συχνά τις µέρες των κινητοποι-
ήσεων εκπρόσωποι των γιατρών του νοσοκοµείου Άρτας φιλοξενήθηκαν σε
µεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, όπου εξέφρασαν την αγωνία τους για την υπο-
χρηµατοδότηση και την εγκατάλειψη της δηµόσιας υγείας. Επίσης το θέµα
απασχόλησε και την ελληνική Βουλή µε σχετικές επερωτήσεις βουλευτών.

Είναι γεγονός ότι η κατασκευή του Νοσοκοµείου Άρτας ήρθε να καλύψει ζω-
τικές ανάγκες της υγειονοµικής περίθαλψης των κατοίκων του Νοµού. Πα-
ράλληλα, η λειτουργία του, αν και µε έντονα προβλήµατα στελέχωσης και
τεχνικού εξοπλισµού, δηµιούργησε ένα αίσθηµα ασφάλειας στους ανθρώπους
µας, που συχνά νοιώθουν να έχουν εγκαταλειφθεί από την υποχρέωση της
πολιτείας να τους προσφέρει δηµόσια αγαθά µε επάρκεια και ποιότητα, ιδιαί-
τερα αυτών που σχετίζονται µε την υγεία.

Τα προβλήµατα λειτουργίας επιδεινώθηκαν την τελευταία περίοδο, γεγονός
που εκφράστηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των γιατρών.

Οι γιατροί του Νοσοκοµείου µέσα από τη γενική τους συνέλευση (14/1/2009)
προσδιορίζουν ως κύρια αιτία των προβληµάτων την ελλιπή χρηµατοδότηση,
που επηρεάζει το πρόγραµµα εφηµεριών, περικόπτοντας αναγκαίες για την
ασφαλή περίθαλψη εφηµερίες. Επιπρόσθετα, καταγγέλλεται η διοίκηση του
Νοσοκοµείου για αυθαίρετες πρωτοβουλίες στην περικοπή και τον προγραµ-
µατισµό των εφηµεριών, προκειµένου τα οικονοµικά του Νοσοκοµείου να συµ-
πιεστούν στο λειψό προϋπολογισµό του.

Οι γιατροί του Νοσοκοµείου ενηµέρωσαν την κοινή γνώµη και τους φορείς της
Άρτας για την ασφυκτική οικονοµική κατάσταση και προειδοποίησαν ότι αν
υλοποιηθεί η σχετική µε τις εφηµερίες Ευρωπαϊκή Οδηγία, τότε η λειτουργικό-
τητα του Νοσοκοµείου θα είναι προβληµατική.

Είναι αλήθεια ότι, ενώ συχνά οι κινητοποιήσεις στον ευαίσθητο χώρο της
υγείας αντιµετωπίζονται από την κοινωνία µε σκεπτικισµό, αυτή τη φορά εκ-
φράστηκε µια πάνδηµη συµπάθεια προς τα αιτήµατά τους. Πολίτες και φορείς
της περιοχής άκουσαν µε ενδιαφέρον τον προβληµατισµό των γιατρών και
συµµερίστηκαν την αγωνία τους για το µέλλον της δηµόσιας υγείας.

Κώστας Ζαχάρος

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ
ΕΣΟ∆Α σε ευρώ €
1. Συνδροµές & Οικονοµικές ενισχύσεις 2007 ...............................6.220,00
2. Έσοδα από διάθεση ηµερολογίων & Χορηγοί..............................1.195,00
3. Εκκαθάριση χορού ......................................................................... 700,00
4. Οικονοµική ενίσχυση από τον ∆ήµο Πέτα ................................... 1.500,00
5. Τόκοι καταθέσεων..............................................................................21,46
6. Σύνολο Εσόδων 2008 ..................................................................9.636,46
7. Συν. Υπόλοιπο 2007 ....................................................................4.017,33
8. Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου ...................................13.653,79

ΕΞΟ∆Α σε ευρώ €
1. ΄Εκδοση εφηµερίδας & ταχυδροµικά τέλη ....................................3.588,59
2. ΄Εκδοση Ηµερολογίου 2009 ...........................................................900,00
3. Βράβευση µαθητών Γυµνασίου Πέτα ..............................................500,00
4. Συνδροµή Ιστοσελίδας ......................................................................49,40
5. ΄Ελλειµµα εκδροµής στα Καλάβρυτα...............................................465,00
6. Οικονοµική ενίσχυση Α.Ο.Φ. Πέτα ..................................................500,00
7. Αγορά Βασιλόπιτας και Πλακέτες στον χορό ...................................273,46
8. Αγορά σταµνών το Πάσχα για το χωριό ..........................................165,00
9. ΄Εξοδα εκδήλωσης 29-11-08 - ΄Επαθλα και πλακέτες..................1.323,50
10. Ταχυδροµικά τέλη αποστολής επιστολών στα µέλη ......................108,00
11. Εκτύπωση προσκλήσεων και γραφική ύλη .....................................60,95
12. Στεφάνια κηδειών µελών .................................................................40,00
13. ∆ιάφορα µικροέξοδα......................................................................138,88
Σύνολο εξόδων ..............................................................................8.112,73

Ανακεφαλαίωση
΄Εσοδα 2008 & υπόλοιπο 2007...................................................13.653,79 €
Μείον έξοδα ...................................................................................8.112,78 €
Υπόλοιπο 31-12-2008 ...................................................................5.541,01 €

Στον λογαριασµό Τράπεζας.......................................................... 4.771,70 €
Μετρητά στο Ταµείο ..........................................................................769,31 €
Σύνολο ..........................................................................................5.541,01 €

Αθήνα 16-01-2009

Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ - Ο Ταµίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
Συνεδρίασαν τη ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009 τα εκλεγµένα µέλη του νέου ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 18 Ιανουαρίου 2009.
Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας
όπου συνεδριάζει η Αδελφότητα.
Μετά από οµόφωνη απόφαση η σύνθεση του νέου ∆.Σ. είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος: ............................................................ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αντιπρόεδρος: ............................................... ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Γεν. Γραµµατέας: ...............................................ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταµίας: ....................................................................ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υπεύθ. για την έκδοση της εφηµερίδας:......... ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλη: ........................................ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Υπεύθυνος επαφής µε τους παλαιότερους και εκδηλώσεων ορίστηκε ο ΣΠΥ-
ΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ, ο οποίος θα παραβρίσκεται σε όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια.

Τα µέλη της Συντακτικής επιτροπής
Το ∆.Σ. αποφάσισε τη συγκρότησε Συντακτικής Επιτροπής για την έκδοση της
Εφηµερίδας, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟ - ΤΖΟΚΑ ΛΕΥΤΕΡΗ - ΖΑΧΑΡΟ ΚΩΣΤΑ
ΓΚΑΒΑΓΙΑ ΓΙΑΝΝΗ - ΝΙΚΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ
Συντονιστής και υπεύθυνος έκδοσης ορίστηκε ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ.
Κείµενα για δηµοσίευση µπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση zaxaros@otenet.gr
Η ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία µε το ∆Σ της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας εξέλεξε αντιπροσώπους για την Πανη-
πειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος τους παρακάτω:
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΓΙΩΡΓΟ - ΤΣΑΚΑΛΟ ΜΠΑΜΠΗ
ΤΖΟΚΑ ΛΕΥΤΕΡΗ - ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Φώτης Γ. Κίτσιος απέκτησε αγοράκι στις 9-11-2008.
- Ο Ευάγγελος Γ. Μπάλας απέκτησε αγοράκι στις 5-11-2008.
- Ο Βασίλειος Γ. Αναγνωστάκης απέκτησε κοριτσάκι στις 25-11-2008.
- Ο Βασίλειος ∆. Φιλίππου και η Χρυσάνθη Λιάχνη απέκτησαν αγοράκι στις
19-12-2008.
- Η Ευαγγελία Ε. Αναγνωστάκη απέκτησε αγοράκι στις 21-2-2009.
- Η Καρύτσα-Καραπάνου Βασιλική απέκτησε κοριτσάκι στις 8-11-2008.
Τους ευχόµαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα!

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν στο χωριό:
Ο ∆ηµήτρης Ν. Κουζινάκης και η Παρασκευή Γ. Κώτση στις 14-2-2009.
Τους ευχόµαστε βίον ανθόσπαρτον!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν στο χωριό:
- Ο ∆ηµήτριος Λ. Μουσαβερές στις 2-12-2008 σε ηλικία 87 ετών.
- Ο Ηρακλής Σωτ. Παπασπύρου στις 5-2-2009 σε ηλικία 68 ετών.
- Ο Παναγιώτης Μουσαβερές στις 23-2-2009 σε ηλικία 80 ετών.
- Ο Ιωάννης Μπουκουβάλας στις 24-2-2009 σε ηλικία 81 ετών.
- Ο Ευάγγελος Χ. Μπίζας στις 26-2-2009 σε ηλικία 95 ετών.
- Ο ∆ηµήτριος Θ. Μπίζας στις 24/1/2009 σε ηλικία 57 ετών.
- Ο Νικόλαος Θ. Μπίζας στις 9-3-2009 σε ηλικία 55 ετών.
- Ο Αθανάσιος Ε. Μουσαβερές στις 9-3-2009 σε ηλικία 62 ετών.
Πέθαναν στην Αθήνα
- Η Μαργαρίτα Ι. Κολιού στις 9-1-2009 σε ηλικία 54 ετών.
- Ο Βασίλειος Κοντόπουλος, σύζ. της Λαµπρινής Φιλίππου στις 10-1-2009.
- Η Μαρία Βάσιου στις 29-12-2008.
- Ο Ιωάννης Θεοχάρης στις 3-2-2009 σε ηλικία 86 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

∆ΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
- Η Ερασµία Σµέρου πρόσφερε στην Αδελφότητα 100 € στη µνήµη του συ-
ζύγου της Χρήστου Σµέρου.
- Η Αγλαΐα Πάνου πρόσφερε στην Αδελφότητα 30 € στη µνήµη του συζύγου
της Σωτήρη Πάνου.
- Η Μαρία Σερβετά πρόσφερε στην Αδελφότητα 100 € στη µνήµη του συζύ-
γου της Θεόφιλου Σερβετά.
- Η Αθηνά Σεραφή-Μυλωνά πρόσφερε στην Αδελφότητα 50 € στη µνήµη της
ανιψιάς της Βασιλικής (κόρης της Λαµπρινής Σεραφή).
- Η Αθηνά Σεραφή και ο σύζυγός της Μυλωνάς Αντώνης πρόσφεραν στην
Αδελφότητα 40 € στη µνήµη των γονέων τους.
- Ο Ανδρέας Κων. Κακαριάρης πρόσφερε στην Αδελφότητα 100 € στη µνήµη
των γονέων του και του αδελφού του.

Η Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Το ∆.Σ. της Αδελφότητας ευχαριστεί θερµά του συγχωριανούς µας: ΄Αρη Κα-
καριάρη και Γιώργο Μπίζα για τα πλούσια δώρα που πρόσφεραν στη λαχει-
οφόρο αγορά που οργάνωσε ο Σύλλογός µας στη φετινή Συνεστίαση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΕΤΑΝΙΤΏΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η Αδελφότητα άνοιξε λογαριασµό για συγκέντρωση χρηµάτων µε σκοπό την
απόκτηση ιδιόκτητου χώρου για τη στέγαση του Συλλόγου και τη δηµιουργία
ενός σηµείου συνάντησης των αποδήµων Πετανιτών.
Καταθέσεις γίνονται στον λογαριασµό: 028 – 01 – 019269 – 93 της Αγροτικής
Τράπεζας.
Όσοι χωριανοί και φίλοι καταθέσουν ποσά, να µας το γνωρίζουν για την έγ-
καιρη δηµοσίευση στην εφηµερίδα µας, στο τηλέφωνο του ταµία της Αδελφό-
τητας Γιάννη Γκαβάγια 210 9621241.

ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΤΑΝΙΤΏΝ
1. Η Αδελφότητα αρχικό ποσόν 700 €
2. Κακαριάρης Ανδρέας 200 €

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΖΑ
Ο θάνατος είναι πάντα ένα τραγικό γεγονός, το οποίο βιώνει πε-
ρισσότερο η οικογένεια του αποβιώσαντος, αλλά και το περιβάλλον
του. Ίσως ο αναµενόµενος, λόγω ηλικίας, θάνατος, να απαλύνει τον
πόνο, γιατί όλοι συνειδητοποιούµε ότι το ταξίδι κάποτε τελειώνει και
οδεύουµε άβουλοι προς το καθορισµένο και αναπόφευκτο τέλος.
Όµως το να χάνουν τη µάχη µε τον χρόνο νέοι άνθρωποι είναι µια
τραγωδία, είναι µια κορυφαία απώλεια. Μια τέτοια µεγάλη απώλεια,
µια πραγµατική τραγωδία, ήταν ο σχεδόν ταυτόχρονος θάνατος των
αγαπητών συγχωριανών µας των αδελφών ∆ηµήτρη και Νίκου
Μπίζα, που έχασαν τη µάχη µε την επάρατο νόσο, τόσοι νέοι.
Στα τραγικά πρόσωπα, στη µάνα των παιδιών και την αδελφή
τους, η Αδελφότητα, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και
συµµετέχει στο βαρύτατο πένθος τους.

Το ∆Σ της Αδελφότητας

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Μ ε αφορµή τον ορισµό της 14ης Μαρτίου ως παγκόσµιας ηµέρας
δράσης κατά της κατασκευής φραγµάτων, ο Σύλλογος

Προστασίας Αράχθου, γνωστός στους αναγνώστες της εφηµερίδας µας
για τους αγώνες του κατά της κατασκευής φράγµατος στον Άραχθο, στην
περιοχή της Πλάκας, έστειλε στην εφηµερίδα µας δελτίο τύπου, που
αναφέρει µεταξύ άλλων τα εξής:
«Η 14η Μαρτίου κάθε χρόνου είναι παγκοσµίως αφιερωµένη στη δράση κατά
των φραγµάτων (τελευταία µετονοµάσθηκε σε παγκόσµια ηµέρα δράσης για τα
ποτάµια). Στον ∆υτικό κόσµο προ πολλού αναδείχθηκε ο προβληµατισµός για
τις επιπτώσεις από τα φράγµατα στους ποταµούς και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον από τους ταµιευτήρες των µεγάλων και γιγαντιαίων
φραγµάτων. Ο προβληµατισµός αυτός και τα αντίστοιχα κινήµατα κατά των
φραγµάτων οδήγησε στην κατεδάφιση αρκετών φραγµάτων τόσο στις ΗΠΑ
(708 την περίοδο 1999-2007) όσο και στη ∆υτική Ευρώπη µετά από
ανασκόπηση των πλεονεκτηµάτων τους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
που προκαλούν. Στην τελευταία ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση για τη σωστή
διαχείριση του νερού, ενός αγαθού που είναι κοινοκτηµοσύνη όλων των έµβιων
όντων της υφηλίου...».

Η θηλυκοποίηση των πληθυσµών

Τ α ερευνητικά και στατιστικά δεδοµένα αποδεικνύουν, πέραν πάσης
αµφιβολίας, τη σηµαντική µείωση της γονιµότητας των αρσενικών και στη

φύση και στον άνθρωπο. Εκείνο που δεν ήταν µέχρι πρόσφατα γνωστό στο
ευρύτερο κοινό είναι ότι αυτό οφείλεται στην περιβαλλοντική ρύπανση. Πολλές
έρευνες συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιµετωπίζουµε µια
θηλυκοποίηση των πληθυσµών που προκαλείται από τις επιλογές µας. Βέβαια
ούτε τα θηλυκά µένουν ανεπηρέαστα, αντιµετωπίζουν και αυτά ορµονικές
διαταραχές µε διάφορες νοσηρές επιπτώσεις, καθώς το περιβάλλον έχει
γεµίσει ουσίες που µιµούνται τις ορµόνες µας και ξεγελούν τον οργανισµό,
δηµιουργώντας προβλήµατα. Οι ουσίες αυτές αποκαλούνται ενδοκρινικοί
διαταράκτες. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέµα δηµόσιας υγείας που αποτελεί
πολιτικές απαντήσεις.

Στο ντοκυµαντέρ της ARTE¹, µε τίτλο «Αρσενικά σε κίνδυνο», σοβαροί
ερευνητές µε δηµοσιευµένες µελέτες βγήκαν από τα εργαστήρια για να µας
δώσουν το µήνυµα: «Τα προβλήµατα του αναπαραγωγικού συστήµατος των
αρσενικών είναι σήµερα πολύ σοβαρά, πιθανόν όσο και η κλιµατική αλλαγή»,
είπε ο Neils Skakkebaek, διευθυντής ερευνών του πανεπιστηµιακού
νοσοκοµείου της Κοπενγχάγης στη ∆ανία, στους δηµιουργούς του
ντοκυµαντέρ. ∆υστυχώς και οι υπόλοιπες ερευνητικές µαρτυρίες υποστήριξαν
την ίδια τοποθέτηση. «Στην αρχή δεν µπορούσαµε να πιστέψουµε τα
αποτελέσµατα», λένε οι περισσότεροι ερευνητές. Τα αποτελέσµατα
αναφέρονται είτε σε ορισµένα είδη – δήθεν αδρανών πλαστικών καθηµερινής
χρήσης – που περιέχουν ουσίες, οι οποίες µιµούνται τα οιστρογόνα, ή σε
θηλυκοποίηση αρσενικών βατράχων που ζούσαν σε νερά µε κάποια
φυτοφάρµακα, ή σε πολύ σηµαντική στατιστική µείωση ανδρικής γονιµότητας
κ.λπ. Υπάρχει όµως και κάποιο αισιόδοξο µήνυµα, καθώς στους ζωικούς
πληθυσµούς που ερευνήθηκαν, η βλάβη αποδείχθηκε ανατρέψιµη µετά την
αφαίρεση της ρύπανσης.

1: Η ΑRTE είναι δηµόσιο πολιτιστικό κανάλι δηµιουργηµένο από
γαλλογερµανική σύµπραξη.

(Από άρθρο της Βάσως Κανελλοπούλου στο περιοδικό
«∆αίµων της Οικολογίας» τεύχος 89)

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ “ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ”

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιδιοκτήτης - ∆ιευθυντής

Νικόλαος Σουρέλης

Τηλ.: 26510 - 25856
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΄Ενταξη έργων στο πρόγραµµα «Θησέας»
Στις 4-2-2009 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράµµατος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Θησέας» και ο
∆ήµος Πέτα εξασφάλισε την οριστική ένταξη, αλλά και την προένταξη των
παρακάτω έργων, εκµεταλλευόµενος το 90% του προγράµµατος, και µέχρι το
Πάσχα θα έχει απορροφήσει όλους του πόρους του παραπάνω
προγράµµατος.
Να σηµειώσουµε πως η απορρόφηση των παραπάνω έργων έγινε µε µελέτες,
οι οποίες άλλες εκπονήθηκαν από τον ∆ήµο, και άλλες ανατέθηκαν από τον
∆ήµο σε ιδιώτες.
1) Κατασκευή – αποπεράτωση παιδικού σταθµού 80.000,00.
2) Μελέτη δικτύου αποχέτευσης οικισµών Πέτα και Αγίου ∆ηµητρίου
250.000,00.
3) Εγκατάσταση χλοοτάπητα δηµοτικού γηπέδου Πέτα 45.000,00.
4) Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου Αγίου
∆ηµητρίου 45.000,00.
5) Εγκατάσταση χλοοτάπητα δηµοτικού γηπέδου Μεγάρχης 45.000,00.
6) Ασφαλτόστρωση οδού Ε.Ο. ΄Αρτας – Τρικάλων µέχρι Μαρκινιάδα
200.000,00.
7) Ασφαλτόστρωση οδού Ε.Ο. ΄Αρτας – Τρικάλων µέχρι κλειστό 50.000,00
8) Εγκατάσταση αγωγού από λίµνη Πουρναρίου έως γήπεδο Πέτα και
εγκατάσταση αντλιοστασίου 35.000,00.
9) Πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης περιοχής κοινότητας Πέτα
95.000,00.
10) Προµήθεια και τοποθέτηση κερκίδων στο ∆ηµοτικό γήπεδο Πέτα 40.000,00
11) Οριστική µελέτη βελτίωσης εκσυγχρονισµού εξωτερικού και εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης οικισµού Πέτα 168.980,00.
12) Κατασκευή κεντρικής οδού του σχεδίου πόλεως από πλατεία (καφενείο
Φωτάκη) µέχρι Νηπιαγωγείο Πέτα 200.000,00.

Παρουσίαση Β΄ σταδίου της µελέτης
για τον Χωροταξικό Σχεδιασµό
Στο πλαίσιο των διαδικασιών ενηµέρωσης των δηµοτών και φορέων για τη
µελέτη «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ∆ήµου Πέτα», έγινε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009,
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, η παρουσίαση του Β΄ σταδίου της µελέτης από την
εκπρόσωπο των µελετητών, προκειµένου να ενηµερωθεί το κοινό για
περιεχόµενο της µελέτης και να διατυπώσει τις απόψεις του.

Πράξη Εφαρµογής Σχεδίου
Η ανάρτηση πινάκων ιδιοκτητών στις περιοχές επέκτασης του Σχεδίου του
∆ήµου Πέτα, προκειµένου να προβληθούν τυχόν εντάσεις στην τελευταία φάση
της µελέτης, πριν από την κατάρτιση της πράξης εφαρµογής, έγινε στις 15
Ιανουαρίου. Η χρονική διάρκεια υποβολής ενστάσεων ήταν 15 ηµέρες. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον ∆ήµο Πέτα στο
τηλ.: 2681360428.

Νέος κόµβος Ασύρµατου ∆ικτύου δωρεάν internet
Λειτουργεί ήδη ο 2ος κόµβος Ασύρµατου ∆ικτύου δωρεάν internet του ∆ήµου
Πέτα. Το νέο σηµείο βρίσκεται στο ∆ηµαρχείο και καλύπτει κυκλικά όλη την
ευρύτερη περιοχή.
Για τη σύνδεση δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης ή άλλη άδεια. Παρέχει in-
ternet υψηλής ταχύτητας και ασφάλειας, µιας και προστατεύει τον υπολογιστή
σας από τρίτους όσο το δυνατόν καλύτερα. Για να συνδεθείτε, αναζητήστε το
SSID µε το όνοµα: peta-hotspot1.
Όπως είναι γνωστό ήδη λειτουργεί άλλος ένας κατευθυντήριος κόµβος (peta-
hotspot) που είναι εγκατεστηµένος στο ∆ηµαρχείο και σύντοµα (εξαρτάται από
το ΟΤΕ) θα τοποθετηθεί στο ∆.∆. Αγ. ∆ηµητρίου.

Το Νηπιαγωγείο Αγίου ∆ηµητρίου Πέτα
εξασφάλισε χρηµατοδότηση
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πενταετές πρόγραµµα σχολικής στέγης
2008-2012 του Νοµού ΄Αρτας, µετά από µελέτη που συντάχθηκε από τη Ν.Α.
΄Αρτας, όπου αποτυπώθηκε η υφιστάµενη κατάσταση και οι προβλέψεις για
τον µελλοντικό αριθµό µαθητών ανά σχολείο στην Προσχολική, Πρωτοβάθµια
και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του Νοµού ΄Αρτας.
Μεταξύ των σχολείων που έχουν εξασφαλίσει χρηµατοδότηση είναι και το
Νηπιαγωγείο Αγίου ∆ηµητρίου ∆ήµου Πέτα, για το οποίο κατατέθηκε
ολοκληρωµένος φάκελλος.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΕΤΑ

ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΑ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Καθαρή ∆ευτέρα του 1950.
Τα παιδιά του ∆ηµοτικού
Σχολείου µε τον ∆εσπότη
΄Αρτας Σεραφείµ (αργό-
τερα Αρχιεπίσκοπο) και τις
δασκάλες Ευτυχία Ντουνιά
και Ειρηνούλα Τζουµάκα,
στο µνηµείο. (Από το φω-
τογραφικό αρχείο της
Ελευθερίας Φώτη του
Ευαγγέλου).

Στο ιστορικό καφενείο της
πλατείας του Μήτσου Γκα-
βάγια. Από αριστερά: Ο
Χρήστος Τσαντής, ο τέως
πρόεδρος της Κοινότητας
Βασίλης Αλέξης, ο
Μπάρµπα-Γιάννης Παπα-
σπύρου, ο Ευάγγελος Μπί-
ζας, που απεβίωσε
πρόσφατα, και ο Μήτσος
Γκαβάγιας. (Από το αρχείο
του Γιάννη Γκαβάγια).

Απόκριες µάλλον το 1981,
όταν η Αδελφότητα ανα-
βίωνε το γαϊτανάκι στο
Πέτα. Από αριστερά: ο αεί-
µνηστος Ντίνος Παπαδη-
µητρίου, ο Γιάννης
Γκαβάγιας, ο τότε πρό-
εδρος της Αδελφότητας
Βησσ. Παπασπύρου, ο Μή-
τσος Μπακατσέλος, η Ζωή
Ρίζου και η Ελευθερία
Μπίζα που χάθηκε νωρίς.
(Αρχείο Γιάννη Γκαβάγια).

Η φετινή Καθαρή ∆ευτέρα στην πλατεία του χωριού.
(Φωτ. Αγγ. Παπασπύρου)

Μια φιγούρα των φετινών αποκριάτικων εκδηλώσεων.
(Φωτο Αγγ. Παπασπύρου).


