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«Τα Νέα του Πέτα» στη νέα 
αυτοδιοικητική πραγµατικότητα

Η εφηµερίδα µας, «Τα Νέα του Πέτα», από την έκδοσή της
έως σήµερα, αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους Πετανί-

τες. Σ’ αυτή προστρέχουν να ενηµερωθούν οι συγχωριανοί
µας για τα τρέχοντα θέµατα του χωριού και µέσα από τις λα-
ογραφικές και πολιτιστικές της στήλες αναβιώνουν µνήµες και
µεταβιβάζεται ο πολιτιστικός πλούτος του χωριού στους νεό-
τερους. ∆εν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούµε ότι ο ρόλος
«Των Νέων του Πέτα» είναι ουσιαστικός στη συνοχή των Πε-
τανιτών και στην ενίσχυση της ταυτότητας της κοινής κατα-
γωγής.

Η πρόσφατη διοικητική µεταρρύθµιση στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση δηµιούργησε νέα δεδοµένα για το χωριό µας και αυ-
ξηµένες υποχρεώσεις για την εφηµερίδα µας.

Ο αχανής σε έκταση ∆ήµος «Ν. Σκουφά», µε τις µεγάλες γε-
ωγραφικές αποστάσεις µεταξύ των χωριών και τις έντονες
διαφορές στις ανάγκες των κατοίκων που τον απαρτίζουν, για
την αντιµετώπιση των καθηµερινών και αναπτυξιακών προ-
βληµάτων, απαιτεί τη συστράτευση όλων. Ειδικότερα τώρα
που η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να διαχειριστεί ισχνούς προ-
ϋπολογισµούς και τεράστια προβλήµατα.

Μ έχρι πρόσφατα, για µας τους Πετανίτες, κέντρο αναφο-
ράς και λήψης αποφάσεων ήταν το Πέτα. Σήµερα, µε τη

διεύρυνση του ∆ήµου και την ένταξη σ’ αυτόν µεγάλων χω-
ριών, όπως το Κοµπότι και το Νεοχώρι, αλλά και άλλων χω-
ριών, είναι αυτονόητο να υπάρξει µια µεταφορά και διάχυση
των ενδιαφερόντων της αυτοδιοικητικής εξουσίας σε µια ευ-
ρύτερη περιοχή. Με άλλα λόγια, ενώ µέχρι πρόσφατα το Πέτα
ηγεµόνευε σε ένα µικρό ∆ήµο και κανόνιζε τα του οίκου του,
σήµερα πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα, όπου
σύνθετοι συσχετισµοί και ανάγκες καθορίζουν τις αποφάσεις.

Σ’ αυτή τη νέα αυτοδιοικητική πραγµατικότητα η συνεισφορά
των συλλογικών φορέων του χωριού, «Των Νέων του Πέτα»
και όλων των Πετανιτών, µπορεί να είναι ουσιαστική στην ενί-
σχυση των προσπαθειών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την
ανάδειξη σηµαντικών θεµάτων για την οικονοµική, πολιτιστική
και κοινωνική ζωή του χωριού.

Μ ε αυτό το σηµείωµα «Τα Νέα του Πέτα» κάνουν έκκληση
στους συγχωριανούς µας να συνεισφέρουν, αρθρο-

γραφώντας στην εφηµερίδα µας.
Σήµερα το Πέτα διαθέτει ένα καλλιεργηµένο και συχνά πολύ

εξειδικευµένο, σε διάφορους τοµείς, ανθρώπινο δυναµικό,
που µπορεί να συµβάλλει, ώστε να δοθεί µια νέα πνοή στην
εφηµερίδα, αντίστοιχη µε τις ανάγκες της περιόδου.

Απευθύνουµε   πρόσκληση   ειδικότερα   τους  νέους
και   είµαστε   έτοιµοι   να ακούσουµε τους απόψεις τους
και να αποδεχτούµε προτάσεις για εξειδικευµένες στήλες
που θα είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους.

«Τα Νέα του Πέτα» στην πολύχρονη πορεία τους έδειξαν ότι
είναι έντυπο όλων των Πετανιτών και ανοικτά σε συνεργασίες
και απόψεις.

Η συσπείρωση σε κοινούς στόχους είναι αναγκαία για την
προκοπή του χωριού και «Τα Νέα του Πέτα» µπορεί να προ-
σφέρουν πολλά σ' αυτή την κατεύθυνση.

Το ∆.Σ. της Αδελφότητας και 
η Συντακτική Επιτροπή «Των Νέων του Πέτα»

Τη διετία που πέρασε το ∆.Σ. του Συλλό-
γου µας πραγµατοποίησε πολλές και
αξιόλογες εκδηλώσεις και δράσεις:

- Πραγµατοποιήθηκαν δύο µεγάλες εκδη-
λώσεις αφιερωµένες στον «Απόδηµο Πετα-
νίτη». Η µία ήταν αφιερωµένη στους ιδρυτές
του Συλλόγου «ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΤΑ», και η
άλλη στον «ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ ΠΕΖ. ΚΩΣΤΑ
ΚΟΚΚΑ». Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
αναφέρθηκαν το ιστορικό του Συλλόγου, και
µάθαµε τη δράση του και τον σκοπό της δη-
µιουργίας του, και στην άλλη τιµήθηκε ο συγ-
χωριανός µας Κώστας Κόκκας και η ηρωική
του θυσία το 1974 στην Κύπρο. Παράλληλα
βραβεύτηκαν τα παιδιά που πέτυχαν στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις και παλιά µέλη του Συλ-
λόγου µας µε πολυετή προσφορά. Η
ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ έχει γίνει
πλέον θεσµός και αποτελεί την κορυφαία εκ-
δήλωση του Συλλόγου. Έχει αγκαλιαστεί από
όλους τους Πετανίτες και τιµούν µε την πα-
ρουσία τους τα πρόσωπα που βραβεύουµε.

- ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ: Αρκετή επιτυχία είχαν
και οι δύο χοροί που κάναµε. Τα «Λιθαρί-
τσια» είναι ένα κέντρο που και πλούσιο πρό-

γραµµα έχει, µας καλύπτει ως χώρος και µε
ένα µενού αξιόλογο. Υπήρξαν παράπονα
από ορισµένους για την τοποθεσία. Πι-
στεύουµε ότι όταν κάποιος θέλει να έρθει,
όπου κι αν είναι το κέντρο, πάει για να συ-
ναντήσει και να διασκεδάσει µε τους συγχω-
ριανούς του. Οι χοροί µας είχαν µεγάλη
επιτυχία και περάσαµε αξέχαστα και τις δύο
χρονιές.

- ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΜΠΟ-
ΤΙΑ: Συνεχίσαµε να πραγµατοποιούµε την
αναβίωση του εθίµου «ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΜΠΟΤΙ».
Η εκδήλωση που πραγµατοποιείται το ΜΕΓ.
ΣΑΒΒΑΤΟ το πρωί στην πλατεία του Πέτα
είχε µεγάλη επιτυχία. Τη δεύτερη χρονιά τη
συνδιοργανώσαµε µε τον Μορφωτικό Πολι-
τιστικό Σύλλογο. Ο κόσµος πλέον συµµετέ-
χει ενεργά και ειδικά πέρυσι γέµισε τον χώρο
µπροστά από την εκκλησία. 

- ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ: Έγινε θεσµός πλέον ο αγώνας της
Αδελφότητας µε τους «Φιλέλληνες». Οι συ-
ναντήσεις συνεχίστηκαν και τις δύο προ-
ηγούµενες χρονιές και είχαν µεγάλη επιτυχία.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ

Απολογισµός δράσης, νέες 
πρωτοβουλίες σε κλίµα ενότητας

Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 η Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση του Συλλόγου µας. Αρκετοί φίλοι και µέλη προσήλθαν στην αίθουσα του

Εργατικού Κέντρου Αθήνας και συµµετείχαν στον διάλογο και στις εκλογές. Ο απερ-
χόµενος πρόεδρος Γιώργος Κακαριάρης έκανε τον διοικητικό απολογισµό, ο οποίος
είναι ο εξής: 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας, µαζί µε τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο, αναβιώνει το
παλιό έθιµο των Πετανιτών «Το σπάσιµο του µπότι». Το Μ. Σάββατο στις 9.30 το πρωί
θα µαζευτούµε στην πλατεία του Πέτα και µόλις η καµπάνα χτυπήσει χαρµόσυνα για
την πρώτη Ανάσταση θα σπάσουµε τα µπότια. Έχουµε φροντίσει για την αγορά πολ-
λών γνήσιων αντιγράφων µποτιού, τα οποία θα µοιράσουµε στα µικρά παιδιά για να
τα σπάσουν. Θα ακολουθήσει γλέντι µε δηµοτικά τραγούδια και τσίπουρο.
Σας καλούµε όλους να αναβιώσουµε το παλιό αυτό έθιµο.
Σας περιµένουµε εσάς και τις οικογένειες σας στην πλατεία του χωριού µας.

ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

«ΣΠΑΜΕ 
ΤΑ ΜΠΟΤΙΑ»
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“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
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το ∆.Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

agg.papaspyrou@gmail.com
zacharos@otenet.gr

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ:

ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κολχίδος 5β (πάροδος)

167 77 Ελληνικό
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ηπειρωτικές Εκδόσεις “Πέτρα”
Οικονόµου 32, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830 Fax: 210 8238468
e-mail: ekdoseispetra@hotmail.com

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ν. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος UDS FIRENZE

ΝΙΚΟΣ Β. ΜΑΤΑΤΣΗΣ
Αρχιτέκτων - Μηχανικός
∆ιπλωµατούχος ΑΠΘ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ “ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ”
Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Λ. ΙΩΝΙΑΣ 4
ΤΗΛ.: 27410 25298

27410 80745
FAX:  27410 30934

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗΣ
Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
ΤΗΛ.: 27410 30935
FAX:  27410 30934

ΚΙΝ.: 6944445132, e-mail matatshs@otenet.gr

“ΣΕΙΡΙΟΣ”

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE - BAR - ΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
“ΠΑΛΛΑ∆ΙΟ” 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιδιοκτήτης - ∆ιευθυντής

Νικόλαος Σουρέλης

Τηλ.: 26510 - 25856
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Ειδικά πέρυσι το ∆.Σ. του Συλλόγου µας δηµιούργησε παιδική οµάδα που έδωσε
τον δικό της αγώνα, µετά τους µεγάλους, µε αντίπαλο τις ακαδηµίες του ΑΟΦ.
Αγοράστηκαν στολές από το ∆.Σ. για το παιδικό και των ανδρών. Ο κόσµος γέµισε
το γήπεδο και χειροκρότησε τις προσπάθειες µικρών και µεγάλων.

- ΕΚ∆ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ: Συνεχίσαµε την έκδοση Ηµερολογίου και το 2010
και το 2011. Τα Ηµερολόγια ήταν αφιερωµένα στο χθες του Πέτα. Οι συγχωριανοί
µας το αγόρασαν και έτσι βοήθησαν οικονοµικά τον Σύλλογο.

- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ σελίδας στο FΑCΕΒΟΟΚ: ∆ηµιουργήσαµε σελίδα της Α∆ΕΛ-
ΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ στο FΑCΕΒΟΟΚ. Η επιτυχία ήταν µεγάλη. Ήδη η σελίδα έχει
350 φίλους, οι οποίοι µαθαίνουν καθηµερινά τα νέα του Συλλόγου. Έχουµε αρχί-
σει να αποθηκεύουµε το φωτογραφικό υλικό, τις εκδηλώσεις και ό,τι άλλο αφορά
το ΠΕΤΑ και τον Σύλλογο. Είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στη σηµερινή εποχή. 

- ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΑ: Συνεχίσαµε να δίνουµε εργασίες
στα παιδιά του Γυµνασίου Πέτα. Εργασίες µε θέµατα που αφορούν το Πέτα. Όλες
ήταν αξιόλογες, δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα µας και τιµήθηκαν όσοι συµµε-
τείχαν κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων «Φιλελλήνια». ∆υστυχώς
όµως φέτος δεν πραγµατοποιήθηκε αυτή η ενέργεια, διότι πολλά παιδιά ζήτησαν
να δοθεί χρηµατικό έπαθλο, αντί για βιβλία και κρίναµε ότι στην παρούσα φάση
αυτό δεν ήταν δυνατό. 

- ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ»: Συνεχίστηκε η έκδοση της εφηµερίδας. Πρέ-
πει να οµολογήσουµε ότι υπήρξαν δυστυχώς µικρά προβλήµατα. Οφείλω να πω
και το βάζω πλέον ως πρόταση ότι η εφηµερίδα πρέπει να ελέγχεται αποκλειστικά
και µόνο από το ∆.Σ. Υπήρξαν εντάσεις κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων
χρόνων, προσπάθησα να είµαι συµβιβαστικός και ψήφισα υπέρ του να υπάρχει
Συντακτική Επιτροπή, για να µην θεωρηθεί ότι κάνουµε αποκλεισµούς και διακρί-
σεις. Πιστεύω όµως ότι για την εφηµερίδα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο πρέ-
πει να έχει το ∆.Σ. Με σύµβουλο όµως τον Άγγελο Παπασπύρου.

- ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑ: Καταφέραµε όλο αυτό
το διάστηµα και αναπτύξαµε στενή επαφή και συνεργασία µε όλους τους φορείς
του Πέτα. Είχαµε συχνές συναντήσεις µε τη ∆ηµοτική Αρχή, στενή συνεργασία µε
τον Α.Ο. Φιλέλληνες και τον Μορφωτικό. Συµµετείχαµε σε όλες τις εκδηλώσεις που
έγιναν στο Πέτα, δηµιουργώντας έτσι ένα θετικό κλίµα. 

ΤΙ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ
∆υστυχώς παρά τις πολλές προσπάθειες δεν καταφέραµε να δηµιουργήσουµε

το Χορευτικό Τµήµα, καθώς επίσης και να πραγµατοποιήσουµε εκδροµές. Η προ-
σπάθεια και η κινητοποίηση έγινε, αλλά η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ µικρή.
Όπως, δυστυχώς, και η προσπάθεια για να νοικιάσουµε γραφεία, δεν πέτυχε λόγω
του ότι η αποστολή χρηµάτων για το ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ ήταν πολύ µικρή και
αυτή.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που στηρίζετε το Σύλλογο, όλα τα
µέλη του απερχόµενου ∆.Σ. για την άψογη συνεργασία και βοήθεια και να ευχηθώ
να συνεχιστεί το έργο της Αδελφότητας πιο ενεργά, πιο δυνατά.

Το υνί
Συνήθως το υνί ο λαός το έλεγε γυνί.

Αποτελούσε απαραίτητο εξάρτηµα
του αλετριού, που χρησιµοποιούσαν
παλιά για το όργωµα του χωραφιού.
Ήταν ένα σιδερένιο τριγωνικό εργαλείο,
που το κατασκεύαζε ο λαϊκός τεχνίτης
σιδηράς, ή, όπως αλλιώς τον λέγανε, ο
«γύφτος» του χωριού. Το διαµόρφωνε
δε έτσι, ώστε να προσαρµόζεται στα-
θερά στην άκρη της αλετροπόδας και
να σχίζει το χώµα εύκολα.

Στην αρχαιότητα δεν χρησιµοποιού-
σαν γυνί στο αλέτρι. Το πρώτο «ησιό-
δειο άροτρο» ήταν ολόκληρο από ξύλο.
Η αλετροπόδα κατέληγε στην άκρη σε
µία µυτερή σούβλα, που άνοιγε αυλα-
κιές στη γη κι αναποδογύριζε το χώµα.
Αργότερα, όµως, επειδή από τη συχή
χρήση φθείρονταν η µύτη από το αλέ-
τρι, επινόησαν  το σιδερένιο υνί, που
ήταν ανθεκτικότερο και πιο αποτελε-
σµατικό. Ωστόσο, όµως, και το σιδερέ-
νιο γυνί φθείρονταν και γι’ αυτό οι
φτωχοί ξωµάχοι της γης αναγκάζονταν
συχνά να το πηγαίνουν στον «γύφτο»
για «τσιλίκωµα».
Σχετικές µε το γυνί είναι και οι λαϊκές
παροιµίες: 
-«Βρήκε η νύφη το γυνί πίσω από την πόρτα». Λέγεται ειρωνικά για όσους νοµίζουν
ότι κάνουν µεγάλο κατόρθωµα, ανακαλύπτοντας γνωστά κι εύκολα πράµατα. 
- «Έχε το σέµπρο έτοιµο και το γυνί τσιλίκι, θρέψε το βόδι άξιο να το ‘χεις τεφαρίκι».
Αξιοθαύµαστο κι εντυπωσιακό είναι και το ποίηµα «Τα δυο υνιά» του λαϊκού µας
ποιητή Γιώργου Περγιαλίτη:
«Καινούργια και τα δυο υνιά, µα το ‘να στ’ άροτρό του
Σκουριάζοντας σε µια γωνιά περνούσε τον καιρό του.
Το δεύτερο όµως το υνί ολήµερα αλετρίζει
και µε την όψη του στιλπνή λαµποκοπάει, σπιθίσει.
Του κράζει τότε τ’ οκνηρό, στον τοίχο ακουµπισµένο.
-Πώς είσαι τόσο λαµπερό, σαν να ‘σαι ασηµωµένο;
Μήπως δεν ήσουνα κι εσύ µε σίδερο πλασµένο;
Ποια µοίρα τάχατες χρυσή σε βρήκε σκουριασµένο
και στη χρυσή της αγκαλιά σου ‘δωκε τέτοιο χρώµα;
-Τη λεν τη µοίρα µου, ∆ουλειά, την αγκαλιά της χώµα».

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ   
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Του Τρύφωνα Σερβετά

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  

Ήταν ένα 
σιδερένιο 
τριγωνικό 

εργαλείο, που 
το κατασκεύαζε 

ο λαϊκός τεχνίτης 
σιδηράς.
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ΤΗΛ.: 210 2618337
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Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας
Παραθέτουµε στη συνέχεια τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας.
1. Στη µνήµη της Καίτης Βάσιου-Πάνου
Η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας αποφάσισε, στη µνήµη της Καίτης Βάσιου-Πάνου, το 2011 να
είναι για την Αδελφότητα χρονιά αφιερωµένη στη δωρεά οργάνων. Καλεί τους Πετανίτες να ακολου-
θήσουν το φωτεινό παράδειγµα της οικογένειας της Καίτης Βάσιου-Πάνου. Η πράξη τους δηλώνει αν-
θρώπινο µεγαλείο, που οφείλει να βρει µιµητές. Ας υιοθετήσουµε το σύνθηµα: «Γίνε και εσύ δωρητής
οργάνων. Σώζεις ζωές».
2. Κατάργηση των 5€ για τα νοσοκοµεία
Η Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας ζητάει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την κα-
τάργηση του εισιτηρίου των 5€ που επέβαλε για την είσοδο των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία. Η
υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και η πολιτεία οφείλει να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες υγείας και τα
φάρµακα σε όσους τα έχουν ανάγκη.
3. Συµπαράσταση της Αδελφότητας στο κίνηµα των διοδίων
Η Αδελφότητα εκφράζει την αγανάκτησή της για τη συνεχή αύξηση στις τιµές των διοδίων. Παράλ-
ληλα την αλληλεγγύη της στους συµπολίτες µας που συµµετέχουν στο λεγόµενο κίνηµα των διο-
δίων.
4. Ηµερίδα για τα προβλήµατα του χωριού
Η Αδελφότητα, συναισθανόµενη τα σύνθετα προβλήµατα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε στο
νέο ∆ήµο Ν. Σκουφά, θέλει να συµβάλλει δηµιουργικά στην αντιµετώπισή τους. Προτίθεται να διορ-
γανώσει ηµερίδα, ώστε να αναδειχθούν τα σηµαντικά προβλήµατα του χωριού µας και να συνδρά-
µει την προσπάθεια των τοπικών αρχών για την αντιµετώπισή τους. Ο ακριβής χρόνος, που
προσδιορίζεται στη διάρκεια του καλοκαιριού, και η θεµατολογία της συζήτησης, θα ανακοινωθούν
σύντοµα.
5. Την ευθύνη για την έκδοση της εφηµερίδας έχει το ∆Σ της Αδελφότητας, µε υπεύθυνο Σύν-
ταξης τον Άγγελο Παπασπύρου.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Π ραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία ο χορός του Συλλόγου µας, την

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, στο κέντρο «ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ». Ήταν ενθαρ-
ρυντικό ότι εν µέσω κρίσης, αλλά και λόγω ότι µεγάλες οικογένειες που
ακολουθούν τον Σύλλογο πάντα, είχαν πένθος, αρκετός κόσµος βρέθηκε
κοντά µας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε χαιρετισµό εκ µέρους του ∆.Σ. του ταµία Γ. Γκαβά-
για. Αναγνώστηκαν επιστολές και χαιρετισµοί από τους βουλευτές νοµού Άρτας
κ. Στασινό και κ. Παπασιώζο, της προέδρου του Μορφωτικού Συλλόγου Πέτα
Ε. Φώτη και του προέδρου του Α.Ο. Πέτα κ. Σ. Κακαριάρη.

Ακολούθησε χαιρετισµός από τον πρόεδρο Γ. Κακαριάρη, ο οποίος ανέγνωσε
και επιστολή του νέου ∆ηµάρχου Ε. Γιαννούλη. Το κέφι δεν άργησε να αρχίσει.
Η ορχήστρα του κέντρου κράτησε συντροφιά όλους τους φίλους και φίλες που
βρέθηκαν στον χορό µε πρόγραµµα που κάλυπτε όλα τα είδη µουσικής. Ξε-
χωριστή στιγµή όταν στο πάλκο ανέβηκε ο κλαρινίστας Σ. Κλάγκος και ο τρα-
γουδιστής Πανάγος. Τα τραγούδια της Ηπείρου µε τον ήχο του κλαρίνου
ξεσήκωσαν τον κόσµο που δεν σταµάτησε να χορεύει µέχρι αργά το από-
γευµα. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο ∆ήµαρχος Ηλιούπολης κ. Βαλα-
σόπουλος και ο Αντιδήµαρχος κ. Σεφτελής, ο ∆ήµαρχος Ελληνικού –
Αργυρούπολης κ. Γκορτζίδης και ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
Α. Παπασπύρου, όπως και ο πρόεδρος της Αδελφότητας Αµµοτόπου κ. Κα-
ψάλης.

Ευχαριστούµε θερµά όλους τους χορηγούς που προσέφεραν δώρα για τη
λαχειοφόρο αγορά.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας προσπάθησε φέτος να πραγµατοποιήσει τον χορό
του µε το δυνατότερο µικρότερο κόστος για τα µέλη µας. Έγινε έρευνα σε
πολλά άλλα κέντρα, αλλά, δυστυχώς, οι τιµές ήταν απαγορευτικές. Πιστεύουµε
ότι ο χορός είναι µια µεγάλη ευκαιρία να βρεθούµε και να διασκεδάσουµε όλοι
µαζί. Είναι χρέος όλων να κρατήσουµε ζωντανές τις ρίζες και τον Σύλλογό µας.
Ευχαριστούµε όλους όσους παρευρέθησαν και ευχόµαστε του χρόνου να εί-
µαστε περισσότεροι σε συµµετοχή.

ΤΟ ΝΕΟ ∆.Σ. 
ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Μετά από οµόφωνη απόφαση των
εκλεγµένων µελών του ∆.Σ. του Συλλό-
γου µας, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου είναι η κάτωθι:

Πρόεδρος: Γιώργος Κακαριάρης
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Νικάκης
Γεν. Γραµµατέας: Γιώργος Οικονόµου
Ταµίας: Γιάννης Γκαβάγιας
Μέλη: Κώστας Ζαχάρος
Λάµπρος Μπίζας
Νίκος Κολιός

Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στο
κτίριο της ΓΣΕΕ, στο γραφείο του Γ. Κα-
καριάρη, όπου αποτελεί πλέον και την
προσωρινή έδρα του Συλλόγου.
Για την εκπροσώπηση στην Πανηπειρω-
τική Συνοµοσπονδία η Γενική Συνέλευση
εξέλεξε τους: Μπάµπη Τσάκαλο,
Γιώργο Κακαριάρη και Λευτέρη Τζόκα.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση όρισε οµό-
φωνα υπεύθυνο για την εφηµερίδα «ΤΑ
ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ» τον Άγγελο Παπα-
σπύρου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας 

εύχεται σε όλα τα µέλη της, στους συγχω-

ριανούς και στους φίλους της Καλό Πάσχα!

ΕΣΟ∆Α
1. Συνδροµές και οικονοµικές ενισχύσεις 2010  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.125 

2. Χορηγοί και διάθεση ηµερολογίων – καταλό-
γων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.634 
3. Εκκαθάριση χορού «Λιθαρίτσια»  .1.707,50
4. Κατάθεση για το Σπίτι του Πετανίτη  . . . .220
5. Έκτακτα έσοδα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Σύνολο Εσόδων 2010  . . . . . . . . . . . . . 9.187
Υπόλοιπο 2009  . . . . . . . . . . . . . . . . 6.327,79
Γενικό σύνολο Εσόδων 
και Υπολοίπου  . . . . . . . . . . . . . . . .15.514,79

ΕΞΟ∆Α
1. Έκδοση εφηµερίδας . . . . . . . . . . . . . . 3.684
2. Ταχυδροµικά τέλη . . . . . . . . . . . . . . . 399,23
3. Οικονοµική ενίσχυση ΑΟΦ  . . . . . . . . . . 400
4. Αγορά στολών ποδοσφαίρου  . . . . . . . . 340
5. Έξοδα εκδήλωσης Πάσχα στο χωριό (στά-
µνες-τσίπουρο-αναψυκτικά)  . . . . . . . . .424,80
6. Έξοδα εκδήλωσης 28/11/2010 (πλακέτες-

µετρητά – catering κ.λπ)  . . . . . . . . . .1.842,58
7. Αγορά και κοπή βασιλόπιτας 
στη Συνέλευση 2010  . . . . . . . . . . . . . . 101,75
8. Συνδροµή µελών στην Πανηπειρωτική  . . 50
9. Γραφική ύλη και διάφορα µικροέξοδα 13,51

Σύνολο εξόδων  . . . . . . . . . . . . . . . . 7.255,87

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Έσοδα 2010 και υπόλοιπο 2009 . . . 15.514,79
Μείον έξοδα 2010  . . . . . . . . . . . . . . . 7.255,87
Υπόλοιπο 21/12/2010  . . . . . . . . . . . . 8.258,92

Στο λογαριασµό Τράπεζας . . . . . . . 7.405,19
Μετρητά στο Ταµείο  . . . . . . . . . . . . . .853,73
Σύνολο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.258,92

Αθήνα 18/01/2011

Ο πρόεδρος Γ. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ

Ο ταµίας Γ. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΟ Σ  Α Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε ΤΟΥ Σ  2 0 1 0
Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν  –  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήµαρχοι και οι αρµοδιότητες που θα έχει ο καθένας
στον διευρυµένο ∆ήµο µας.

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ
Προϊστάµενος υπηρεσιών ∆ήµου, υπεύθυνη
αθλητισµού,   αθλητικών  υποδοµών  και νεολαίας.  Υπεύθυνη   σε θέµατα εκ-
παίδευσης, παιδείας, σχολείων, πολιτισµού και οργάνωσης πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων. Υπεύθυνη πρασίνου και περιβάλλοντος.
Παρακολούθηση προϋπολογισµού και οικονοµικών.
Προώθηση εθελοντισµού.
Εποπτεία οικονοµικής διαχείρισης, προµηθειών, διαχείριση υλικού.
Εποπτεία αδειών καταστηµάτων, τελών, λογαριασµών.
Αναπλήρωση δηµάρχου σε πολιτικούς γάµους.
Επίσης ορίζεται υπεύθυνη για την ∆ηµοτική Ενότητα ΠΕΤΑ - ΜΑΡΚΙΝΙΑ∆Α.
Ευθύνη για τη λειτουργία του ΚΕΠ ΠΕΤΑ.
Συνεργάζεται µε προέδρους τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων για
την επίλυση των προβληµάτων.

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Υπεύθυνος καθαριότητας.
Ευθύνη λειτουργίας χώρου ταφής απορριµµάτων.
Ευθύνη συντήρησης κάδων απορριµµάτων.
Ευθύνη εφαρµογής κανονισµού λειτουργίας πλατειών και πεζοδροµίων.
Ευθύνη καθαριότητας παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων.
Ευθύνη λειτουργίας κοιµητηρίων.
Συγκοινωνίας και κυκλοφοριακού.
∆ιαχείριση εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων.
Υπαίθρια διαφήµιση.
Ορίζεται υπεύθυνος στη ∆ηµοτική Ενότητα Αράχθου (ΝΕΟΧΩΡΙ -
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ -ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ) και ΚΟΜΜΕΝΟ.

∆ΡΙΒΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Υπεύθυνος ηλεκτροφωτισµού και µηχανολογικού εξοπλισµού. Αποθηκών και
διαχείριση υλικού. Επισκευής οχηµάτων. Υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης και
κτηνοτροφίας. Υπεύθυνος πολιτικής προστασίας.
Υπεύθυνος για σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - σεισµοί.
Υπεύθυνος για σχεδιασµό αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής
προστασίας.
Υπεύθυνος για υποστήριξη έργου Τοπικών Συµβουλίων.
Υπεύθυνος για τα περίπτερα.
Ορίζεται υπεύθυνος για Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής και Ακροποταµιάς.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υπεύθυνος ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ευθύνη για προώθηση µελέτης αποχετευτικού και βιολογικού
καθαρισµού.
Παρακολούθηση τεχνικών προγραµµάτων.
Εποπτεία µελετών µεγάλων και µικρών τεχνικών έργων.
Εποπτεία και συντήρηση οδοστρωµάτων, δηµοτικών κτιρίων,
πλατειών, πεζόδροµων, αθλητικών εγκαταστάσεων.
Υπεύθυνος ονοµασίας οδών και πλατειών.
Υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικών υπηρεσιών.
Υπεύθυνος δηµόσιας υγείας.
Εποπτεία δηµοτικών επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Υπεύθυνος για Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΣΥΚΕΩΝ, ΠΕΡΑΝΘΗΣ.

Αυτές είναι οι αρµοδιότητες των νέων Αντιδηµάρχων και τις αναφέραµε για να
ξέρουν οι πολίτες σε ποιον να απευθύνονται για το ανάλογο θέµα.
Εµείς ως ∆.Σ. τους ευχόµαστε καλή δουλειά και δηλώνουµε ότι θα σταθούµε
δίπλα σε κάθε τι που γίνεται για το καλό του τόπου.

Τα Νέα του Πέτα θα έχουν στο εξής µια νέα στήλη όπου θα παρατίθενται
πληροφορίες από τη δράση της ∆ηµοτικής Αρχής, καθώς και τις κυριό-
τητες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορούν κύρια το
Πέτα. Οι αποφάσεις θα παρουσιάζονται συνοπτικά λόγω της µεγάλης
έκτασης που συχνά έχουν. Ολόκληρες οι αποφάσεις βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://peta.gr)

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
∆.∆. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1. Βούλγαρης Κοσµάς
2. ∆ρίβας Θεόδωρος
3. Ράγγος Κων/νος
4. ∆ήµος ∆ηµήτριος (Κων/νου)
5. Μπασάνος Γρηγόρης
6. Παππάς Γιώργος
∆.∆. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
7. Μαλιγιάννη Θεοδώρα
8. Παπαθανασίου Αθαν.
9. Μπουραντάς Ευάγγελος
10. Μπελής Νικόλαος
11. Γιώτη Σπυριδούλας
∆.∆. ΠΕΤΑ
12. Μπίζας Σωτήρης
13. Βαβέτση Ροζίνα
14. Πανής ∆ηµήτριος
15. Σερβετάς θεόδωρος
16. Βλάχος Χριστόφορος

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
17. Κόκλας Ιωάννης
18. Φωτιάδης Ιωάννης
19. Τζίµας Μιχαήλ
20. Βαρέλης Ευστάθιος
21. Τσεκούρας ∆ηµήτριος
22. Ροβίνας Ιωάννης
23. Ευσταθίου Περικλής
24. Ράπτης Βασίλειος
25. Μουσαβερές Θεόδωρος
26. Φιλίππου Ιωάννης
27. Σαπρίκης Ηλίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ
Τσίρκας Λάµπρος
Καραβάτσος Νικόλαος
Κώστας Ευστάθιος
Ταγκαρέλης Κων/νος
Σερβετάς Ιωάννης

Τ Α  Ε Ν  ∆ Η Μ Ω ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ

Μεγάλες καθυστερήσεις 
στην κατασκευή της Ιόνιας Οδού

Έντονες ανησυχίες υπάρχουν για την πορεία των έργων στην Ιόνια Οδό.
Μέχρι το ∆εκέµβρη του 2010, στο τµήµα της Ιόνιας Οδού από το Αντίρριο
µέχρι τα Ιωάννινα είχε εκτελεστεί το έργο σε ποσοστό 30%, ενώ το χρο-
νοδιάγραµµα της σύµβασης όριζε ότι έπρεπε να είχε εκτελεστεί το 60%. 
Η κοινοπραξία Νέα Οδός, που έχει αναλάβει το έργο, αντιµετωπίζει προ-

βλήµατα χρηµατοδότησης από τις δανείστριες τράπεζες και από την
27.1.2011 έχει αναστείλει τα έργα. Συνεχίζει όµως να εισπράττει διόδια για
την κατασκευή του έργου στο οδικό δίκτυο από Μεταµόρφωση στα Σκάρ-
φεια και από το Σχηµατάρι στη Χαλκίδα!   

Η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, από το Αντίρριο µέχρι την Εγνατία στα
Ιωάννινα, θα έχει µήκος 196 χιλ. και η παράδοση του έργου είχε προ-
γραµµατιστεί για το 2014. Με τα προβλήµατα όµως που επικαλείται η κοι-
νοπραξία η ολοκλήρωση παρατείνεται για δύο τουλάχιστον χρόνια και έχει
οCθεός.

∆όθηκε στην κυκλοφορία το τµήµα της Ιόνιας οδού
από τις Σελλάδες µέχρι τον Άγιο ∆ηµήτριο

Πέρασε σχεδόν µια
δεκαετία για να δο-
θούν στην κυκλοφο-
ρία τα οκτώ χιλιόµετρα
της Ιόνιας οδού, από
τις Σελλάδες µέχρι τον
Άγιο ∆ηµήτριο, χωρίς
βέβαια να ολοκληρω-
θούν οι προσβάσεις στις εισόδους.

Στην έξοδο του δρόµου, στον Άγιο ∆ηµήτριο, κατασκευάζεται ο ανισόπεδος
κυκλικός κόµβος, που θα δοθεί στην κυκλοφορία µάλλον εντός του καλοκαι-
ριού.      
Είναι βέβαιο ότι το τµήµα αυτό, θα διευκολύνει για την πρόσβαση στο χωριό

µας, τόσο αυτούς που κινούνται στην εθνική οδό, όσο και αυτούς που κινούν-
ται στο εσωτερικό οδικό δίκτυο, που θα το αποφορτίσει από την κυκλοφορία
που έχει κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα. 

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Α Γ Ο Ρ Ο Υ

( Ι ∆ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α  Κ Α Τ ’  Ο Ι Κ Ο Ν )
Τ Η Λ . :  6 9 4 2  9 8 1 8 0 5

Η  Α δ ε λ φ ό τ η τ α  Π έ τ α  Ά ρ τ α ς
ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί  τ ο ν  

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Σ ΥΛ ΛΟ Γ Ο  Ε Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  
χ ρ υ σ ο ύ  ο δ η γ ο ύ

για την προσφορά του προς αυτήν.
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Γράφει ο Κώστας Ζαχάρος

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Αδελφότη-
τας εκφράστηκε ενδιαφέρον για το κίνηµα δια-

µαρτυρίας που αναπτύσσεται στα διόδια και
προτάθηκε η ενεργή µας συµπαράσταση σ’ αυτό.
Το σκεπτικό, που έγινε αποδεκτό, βασιζόταν στη
διαπίστωση ότι το κόστος του ταξιδιού στο γενέθλιο
τόπο έγινε δυσβάστακτο. 

Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να ενισχυθεί η επι-
χειρηµατολογία που αναπτύχθηκε στη Γενική µας
Συνέλευση και τεκµηριώνει τον τίτλο αυτού του ση-
µειώµατος. 

Το χαράτσι των διοδίων
Ας δούµε τα οικονοµικά µεγέθη που σχετίζονται

µε το κόστος µετακίνησης ενός αυτοκινήτου από
την Αθήνα στο Πέτα.

-Κόστος των 2 σταθµών διοδίων:   
3.10+3.10=6.20€
- Κόστος γέφυρας: 12.90€
- Κόστος µιας διαδροµής: 19.10€.
- Συνολικό κόστος για διόδια και γέφυρα: 38.20€,

για µετάβαση και επιστροφή.
Αν στο προηγούµενο κόστος συνυπολογίσουµε τα

καύσιµα του αυτοκινήτου, το ταξίδι Αθήνα-Πέτα
είναι περίπου στα 150 έως 180 ευρώ, ανάλογα µε
τον τύπο του αυτοκινήτου. Στο κόστος αυτό δεν
υπολογίζονται τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινή-
του.  

Είναι φανερό ότι το κόστος του ταξιδιού έγινε πια
δυσβάστακτο, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που συρ-
ρικνώνονται τα εισοδήµατα και η ανεργία καλπάζει
σε εφιαλτικά µεγέθη.   

Να προσθέσουµε εδώ ότι, στην ευοίωνη περί-
πτωση ολοκλήρωσης της Ιόνιας Οδού, το χαράτσι
των διοδίων θα αυξηθεί σηµαντικά, αφού µετά το
Αντίρριο προβλέπονται και άλλα διόδια. 

Το παραµύθι των 
αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων

Πρώτο παράδειγµα: 
Ο αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τσακώνα

Ο υπουργός κ. Ρέππας, προκειµένου να συκο-
φαντήσει τη διαρκώς ογκούµενη αντίδραση των πο-
λιτών για τα δυσβάστακτα διόδια, µιλάει απαξιωτικά
για «τζαµπατζήδες». Όµως τα οικονοµικά δεδοµένα
δείχνουν αλλού τους τζαµπατζήδες: Είναι οι κοινο-
πραξίες που ανέλαβαν να κατασκευάσουν µε «αυ-
τοχρηµατοδότηση» τα έργα και εισπράττουν διόδια.
Ας δούµε όµως τα οικονοµικά δεδοµένα αναλυτικό-
τερα.  Όπως δείχνει το διάγραµµα που παρατίθεται
(Ελευθεροτυπία 4/3/2011), η συµµετοχή των ιδιω-
τών στην κατασκευή του έργου Κορίνθου-Πάτρας-
Πύργου-Τσακώνας είναι µόλις 7%! Το µεγαλύτερο
µέρος της χρηµατοδότησης θα καλυφτεί από επι-
δοτήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου (20%) και από

την είσπραξη των διοδίων (32%).   
∆εύτερο παράδειγµα: 
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Τα οικονοµικά στοιχεία για το κόστος κατασκευής

και εκµετάλλευσης της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου

προέρχονται από παλαιό τεύχος του περιοδικού
Γαλέρα και υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://galera.gr/magazine/modules/articles/arti-
cle.php?id=17

Η γέφυρα Ρίου Αντιρ-
ρίου κόστισε συνολικά
740 εκ. ευρώ (τα στοιχεία
τροποποιήθηκαν σε
ευρώ). Από αυτά η συµ-
µετοχή της κοινοπραξίας
και του ελληνικού δηµο-
σίου ήταν η επόµενη: 

• 10% (74 εκ. ευρώ)
ήταν η συµµετοχή της κοινοπραξίας που την κατα-
σκεύασε και την εκµεταλλεύεται.

• 40% (296 εκ. ευρώ) ήταν η συµµετοχή του δη-
µοσίου.  

• Το υπόλοιπο 50% (370 εκ. ευρώ) είναι δάνειο
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, µε κρα-
τικές εγγυήσεις. Η αποπληρωµή του
δανείου γίνεται µε τα χρήµατα που ει-
σπράττει η κοινοπραξία από τους οδη-
γούς, ενώ στο ενδεχόµενο αδυναµίας
της κοινοπραξίας να αποπληρώσει το
δάνειο, το επιβαρύνεται το ελληνικό δη-
µόσιο.

Σύµφωνα µε τη σύµβαση, η κατα-
σκευάστρια κοινοπραξία θα εκµεταλ-
λεύεται τη γέφυρα µέχρι το 2039,
δηλαδή επί 35 χρόνια και υπολογίζεται
ότι θα εισπράξει συνολικά 1,7 δισ.
ευρώ. Αν από το ποσό αυτό αφαιρε-
θούν τα 1,1 δις. ευρώ που είναι τα οφει-
λόµενα στις τράπεζες, αποµένουν για
την κοινοπραξία 600 εκ., ποσό τεράστιο
συγκριτικά µε τα 74 εκ. ευρώ που ήταν
η συµµετοχή της. Θα είχε βέβαια ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον να γνωρίζαµε το κόστος συντήρη-
σης και τα άλλα λειτουργικά έξοδα της γέφυρας, για
να αποτιµήσουµε µε ακρίβεια τα τεράστια κέρδη της
κοινοπραξίας.     

Ας δούµε όµως µια άλλη πτυχή του θέµατος. Τη
συµµετοχή του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή του
Έλληνα φορολογούµενου, στην κατασκευή της γέ-
φυρας. 

- 296 εκ. ευρώ ήταν η συµµετοχή του ελληνικού
δηµοσίου στη φάση της κατασκευής.

- 1,7 δις. ευρώ είναι το ποσό που εκτιµάται ότι θα
εισπραχθεί από τα διόδια.

∆ηλαδή, θα πληρώσουµε τη γέφυρα περίπου 2
δισ. ευρώ, όταν το κόστος κατασκευής ήταν µόλις
740 εκ. ευρώ. Με άλλα λόγια, θα µας στοιχίσει σχε-
δόν τρεις φορές περισσότερο από το κόστος της!

Στις περιπτώσεις των µεγάλων δηµόσιων έργων,
όπως αυτό της γέφυρας, η παράθεση των οικονο-
µικών στοιχείων δηµιουργεί εύλογες απορίες για
τους λόγους που το ελληνικό δηµόσιο επιλέγει
αυτές τις µορφές σύµβασης. Πρόκειται για τις συµ-
βάσεις «Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα», που ενώ παρουσιάζονται ως σύγχρονοι και
µοντέρνοι µέθοδοι κατασκευής δηµοσίων έργων,
στην ουσία αποτυπώνουν τις θελήσεις των κυρίαρ-
χων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρί-
νουν τη χρηµατοδότηση µεγάλων δηµόσιων έργων
µε την προϋπόθεση ότι οι ίδιες θα έχουν τον κυ-
ρίαρχο ρόλο στην κατασκευή και την εκµετάλλευσή
τους (βλέπε γέφυρα, αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος,
κ.λπ).       

Σκέψεις µε αφορµή τις αντιδράσεις στα διόδια

Η δυσαρέσκεια του κόσµου στη συνεχή αύξηση
της τιµής των διοδίων και στην ακατανόητη προεί-
σπραξη από ιδιώτες του κόστους ενός υπό κατα-
σκευή δρόµου (Κορίνθου-Πάτρας), συνεχώς
µεγαλώνει. Αυτό εκφράζεται µε την άρνηση πολλών
οδηγών να πληρώνουν τα διόδια, ιδιαίτερα στο
τµήµα Κόρινθος-Πάτρα. Η στάση αυτή των συµπο-
λιτών µας αντιµετωπίζεται από την πολιτική ηγεσία

του Υπουργείου Μεταφορών µε απαξιωτικούς και
συκοφαντικούς χαρακτηρισµούς. Στην ίδια κατεύ-
θυνση κινείται και µεγάλο µέρος των Μ.Μ.Ε., που
είναι στενά συνδεδεµένα µε επιχειρηµατικά συµφέ-
ροντα µεγαλοεργολάβων που συµµετέχουν στις εν
λόγω κοινοπραξίες. Όλοι οι προηγούµενοι, προ-
σπαθούν να µας πείσουν ότι, όσοι αρνούνται να
πληρώσουν τα διόδια, ή αντιδρούν στις συνεχείς
αυξήσεις, είναι «τζαµπατζήδες» και ασυνείδητοι,
που στρέφονται δήθεν ενάντια στο γενικό καλό και
στην προσπάθεια ανόρθωσης της χώρας! 

Παράλληλα η κυβέρνηση προσάρµοσε τη νοµο-
θεσία στις απαιτήσεις των κατασκευαστικών εται-
ρειών, θεωρώντας την άρνηση πληρωµής των
διοδίων ως παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας!

Ας δούµε όµως αν σήµερα δικαιολογούνται οι
προσβλητικοί χαρακτηρισµοί που ακούγονται από

επίσηµα χείλη και µάλιστα υπουργών. 
Είναι φανερό ότι η σηµερινή οικονοµική και κοι-

νωνική κατάσταση συνθλίβει µεγάλο µέρος των χα-
µηλών και µεσαίων στρωµάτων και αλλάζει
δραµατικά τις σταθερές της ζωής µας. Αυτό εκφρά-
ζεται καθηµερινά µε τη δυσχέρεια και συχνά την
αδυναµία πολλών συµπολιτών µας να ανταποκρι-
θούν σε στοιχειώσεις υποχρεώσεις τους. 

Από την άλλη, µια στενή οµάδα ανθρώπων από
τον πολιτικό και επιχειρηµατικό κόσµο έχει ιδιοποι-
ηθεί ή έχει καταχραστεί αµύθητα ποσά. Επίσης, η
σπατάλη και το υπέρογκο κόστος των δηµόσιων
έργων, όπως δείξαµε προηγούµενα µε οικονοµικά
στοιχεία, δηµιουργούν µια δίκαιη αγανάκτηση στον
ελληνικό λαό, που βλέπει καθηµερινά τις αποδοχές
του να συρρικνώνονται. 

Τέλος, χιλιάδες συµπολιτών µας οδηγούνται κα-
θηµερινά στην ανεργία µε εφιαλτικές κοινωνικές, οι-
κονοµικές και ψυχολογικές συνέπειες. Όλοι
νοιώθουµε ιδιαίτερα προσβεβληµένοι και θυµό,
όταν επιχειρείται να ενοχοποιηθούµε µε εκφράσεις
όπως, «όλοι τα φάγαµε», καθώς και στις περιπτώ-
σεις παράλογων αυξήσεων, όπως στην περίπτωση
των διοδίων.

Συµπερασµατικά, η διαφθορά, η ατιµωρησία και
η προκλητικότητα µιας µικρής οµάδας ανθρώπων
που βρίσκονται στην πολιτική και οικονοµική εξου-
σία, εξοργίζουν τους πολίτες και έχουν σα συνέπεια
να διευρύνονται τα φαινόµενα ανυπακοής, που σή-
µερα φαίνεται να νοµιµοποιούνται σε ευρύτερα τµή-
µατα του πληθυσµού. 

Μάλιστα, σ’ αυτή την αδιέξοδη και καταστροφική
πορεία της χώρας, που υποθηκεύει το µέλλον του
λαού µας σε τραπεζίτες και δανειστές, αυτές οι µι-
κρές πράξεις ανυπακοής φαντάζουν πράξεις αντί-
στασης στην επιχειρούµενη στέρηση της
αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας του λαού µας.

Σηµείωση: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε
τη δράση των κινήσεων για τα διόδια, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:  www.diodiastop.gr

Τ ο  κ ί ν η µ α  δ ι α µ α ρ τ υ ρ ί α ς  γ ι α  τ α  δ ι ό δ ι α  µ ά ς  α φ ο ρ ά
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70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΕΡΒΕΤΑ

∆εκέµβρης 1940 και οι ηµιονηγοί µας Σερβετάς Νίκος,
Κίτσιος Μήτσος, Μπακόλας Νίκος, Πεσλής Γιώργος,

Ρίζος Μήτσος, Σερβετάς Γιάννης, Ντάλιας Χρήστος και
Γούλας Θόδωρος είναι πάντα στην Τσεπούνα, αριστερά
του δρόµου Αργυρόκαστρο-Τεπελένι στην κοιλάδα του
∆ρίνου. Τώρα ο ελληνικός στρατός είχε να παλαίψει και
µε τα στοιχεία της φύσης. Ο Έλληνας στρατιώτης προ-
ήλασε ορµητικά ξεπερνώντας τα όρια της αντοχής, κάτω
από συνθήκες εξοντωτικές, αψηφώντας την υπεροπλία
του εχθρού, τις άγριες χιονοθύελες, την πείνα, την ψείρα.
Κι όµως άντεξε.

Το αριστερό του µετώπου, παρά το βαρύ χειµώνα,
έπρεπε να προωθηθεί έχοντας το µάτι στον Αυλώνα,
κύριο λιµάνι αποβίβασης των ιταλικών ενισχύσεων. Από
13-22 ∆εκεµβρίου βελτιώνονται οι θέσεις των τµηµάτων,
εφαλτήρια για τη νέα εξόρµηση. 

Στις 22 ∆εκεµβρίου παίρνεται η Χειµάρα.
Στις 23 ∆εκεµβρίου εξαπολύεται ορµητική η επίθεση και

οι Έλληνες στρατιώτες τα δίνουν όλα. Το µέτωπο τεντώ-
θηκε τελικά µέχρι τη Σούχα στα βόρεια της Κλεισούρας.
Οι µουλαρόδροµοι από τη λάσπη και το χιόνι ήταν σχε-
δόν αδιάβατοι. Τα ζώα µετακινούνται δύσκολα, βουλιά-
ζουν, γλιστράνε.

Παραµονή Χριστουγέννων στον εφοδιασµό που πήγαν
να φορτώσουν, ο πατέρας µου συνάντησε κάτι στρατιώ-
τες του πυροβολικού και τους ρωτούσε µήπως ήξεραν
πού είναι η πυροβολαρχία του Κώστα Σερβετά. Τον
άκουσε ένας αξιωµατικός  και τον πήρε παράµερα.  “Τι σε
νοιάζει που είναι η πυροβολαρχία του Σερβετά, λοχία;”.

“Μα είναι αδελφός µου!”.
“Τότε αλλάζει το πράγµα. Η πυροβολαρχία του αδελφού

σου είναι εκεί, θα πας µέρα, γιατί τη νύχτα µπορεί να χα-
θείς κι’ όπως δεν ξέρεις σύνθηµα-παρασύνθηµα, θα σου
ρίξουν στο ψαχνό”.

Ζήτησε και πήρε άδεια  ο πατέρας µου και ανήµερα  Χρι-
στούγεννα καβάλησε τη φοράδα του και πήγε - κάνα δυό
ώρες µακρυά - να βρεί τον αδελφό του. Βρήκε την πυρο-
βολαρχία, αλλά εκείνη την ώρα ο Κώστας Σερβετάς ήταν
πάνω στο παρατηρητήριο.,Άφησε τη φοράδα κάτω στα
κανόνια και πήρε τον ανήφορο.,Στο παρατηρητήριο ο Κώ-
στας Σερβετάς ήταν µε άλλους αξιωµατικούς και µελετού-
σαν τις ιταλικές οχυρώσεις απέναντι. Χαρές, αγκαλιές.

Απάνω που πήγε να τον συστήσει στους άλλους, οι Ιτα-
λοί ξεκίνησαν “βολή παρενοχλήσεως”. Ρίχνεις χωρίς συγ-
κεκριµένο στόχο µόνο και µόνο να κρατάς τον αντίπαλο
καθηλωµένο. Βλέπεις ο πόλεµος δεν κάτεχε από γιορτές
και σχόλες. Με το που άκουσε το σφύριγµα της οβίδας ο
πατέρας µου, δίνει έναν πήδο και βρέθηκε µέσα στο  “χα-
ράκωµα προστασίας”. Οι άλλοι ψηµένοι σε τέτοια ούτε
που κουνήθηκαν και έβαλαν τα γέλια.

“Βρε λοχία µε ντρόπιασες!”, του είπε ο αδελφός του,
αλλά αργότερα τον πήρε παράµερα και του είπε: “Μην κοι-
τάς τι σου είπα µπροστά στούς άλλους, κοίταξε να φυλά-
γεσαι να γυρίσει τουλάχιστον ο ένας µας ζωντανός,
έχουµε και δυο αδερφές ανύπαντρες”. Για να πούµε του
στραβού το δίκιο, εκείνο το σφύριγµα της οβίδας σου αδει-
άζει το µεδούλι. Ο γράφων ως βοηθός παρατηρητής
ένιωσε κάπως έτσι στην πρώτη βολή που παρακολού-
θησε.  “Περνούν πολύ ψηλά”, µε καθησύχαζε ο λοχαγός
παρατηρητής, αλλά τι τα θέλεις, νοµίζεις ότι η οβίδα
σούρχεται στο κεφάλι, µέχρι να ψηθείς.

Έβγαλαν και µια φωτογραφία, πάντα υπάρχει κάποιος
µε φωτογραφική µηχανή ακόµα και στο µέτωπο. Νωρίς το
απόγευµα χώρισαν, να µην τον βρεί η νύχτα, και ο πατέ-
ρας µου γύρισε στο λόχο του και στους χωριανούς του
που πέρασαν τα Χριστούγεννα όπως τις άλλες µέρες.

Στις 29 ∆εκεµβρίου έρχεται ο Καµπαλέρο να αντικατα-
στήσει τον Σοντού. Στις 6 Ιανουαρίου διατάσσεται παύση
των επιχειρήσεων. Πάρθηκαν µέχρι τότε η Κορυτσά, το
Πόγραδετς, το Αργυρόκαστρο, η Χειµάρα, οι Αγ. Σαράντα,
τριάντα έως ογδόντα χιλιόµετρα µέσα στην Αλβανία πα-
τούσε ο Ελληνικός στρατός, µε αγώνες υπεράνθρωπους
και βαριές θυσίες. Στις 11 Ιανουαρίου 1941 επισκέφθηκε
το µέτωπο ο Γερµανός στρατιωτικός ακόλουθος στη
Ρώµη. Ο φον Ρίντελεν διεπίστωσε  ότι οι Ιταλοί δεν έχουν
καµιά ελπίδα επιτυχίας στην Αλβανία. Στις 25 Ιανουαρίου
παίρνεται  το Μάλι Σπαντάριτ.  Αριστερότερα η 1η Με-
ραρχία ανεβαίνει στις βορεινές πλευρές της Τρεµπεσίνα
ύστερα από σκληρές µάχες και εδώ διακόπτονται οι επι-
χειρήσεις και από τις δύο πλευρές, γιατί η βαρυχειµωνιά
είχε επιβάλλει τους δικούς τους όρους.

Τις µέρες αυτές ο Χίτλερ συζητούσε µε τους επιτελείς
του τα σχέδια επιχειρήσεων στα Βαλκάνια: Κίνηση Γερ-
µανικών στρατευµάτων από τη Ρουµανία µέσω της φίλης
Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδος. Φοβόταν ότι τα βρετα-
νικά βοµβαρδιστικά θα µπορούσαν από την Κρήτη να
φθάσουν και να βοµβαρδίσουν τις πετρελαιοπηγές του
Πλοέστι της Ρουµανίας. Χωρίς πετρέλαιο ο κεραυνοβό-

λος του πόλεµος θα ήταν χωλός. Η βρετανική αγκαλιά θα
µας κόστιζε. Να είχαµε και καµιά βοήθεια τουλάχιστονC! 

Έτσι κύλησε και ο Φεβρουάριος µε περιορισµένες επι-
χειρήσεις λόγω βαρυχειµωνιάς και στην Ήπειρο δηµιουρ-
γείται το Τµήµα Στρατιάς Ηπείρου µε τα Α΄ και Β΄ σώµατα
στρατού από τη θάλασσα µέχρι τον ποταµό Άψο [ποτάµι
της Ν. Αλβανίας]. Πληροφορίες από αιχµαλώτους έλεγαν
ότι οι Ιταλοί συγκεντρώνουν µεγάλες ποσότητες υλικού και
ανδρών. Προετοιµάζεται η µεγάλη εαρινή επίθεση. Στο
τέλος Φεβρουαρίου παίρνεται η περιοχή Πέστιανη – Λέκλι
και εδώ θα σταµατήσει η Ελληνική προέλαση. Μπαίνον-
τας ο Μάρτης η γη άρχιζε και χλόιζε στα χαµηλά και το
µαρτιάτικο φώς γλύκαινε το τραχύ αλβανικό τοπίο. Κάπου-
κάπου άνθιζαν τα κίτρινα λουλουδάκια τους οι κρανιές,
ούτε αυτές κάτεχαν από πόλεµο. Στις 8 Μαρτίου 1941
παίρνεται το Γκόλικο, η τελευταία επιτυχία του Ελληνικού
στρατού και την άλλη µέρα ο Καµπαλέρο εξαπολύει την
τροµερή του «εαρινή επίθεση». Ο Μουσολίνι  χρειαζόταν
µια επιτυχία και την είχε υποσχεθεί στον Χίτλερ µια εβδο-
µάδα πριν, στο Ζάλτσµουργκ. Ο Μουσολίνι αυτοπροσώ-
πως θα παρακολουθούσε την επίθεση. ∆ώδεκα µεραρχίες
και 400 πυροβόλα θα χτυπούσαν σε µέτωπο 6 χιλιοµέ-
τρων, να ανοίξουν ρήγµα, να βρεθούν στα νώτα της Ελ-
ληνικής διάταξης. Η ελληνική διάταξη δεν είναι ανέτοιµη.
Ενισχύθηκαν οι θέσεις, κουβαλήθηκαν ό,τι εφεδρείες ήταν
δυνατόν να διατεθούν. Στις 9 Μαρτίου, Κυριακή, άρχισε η
προπαρασκευή του Ιταλικού πυροβολικού που κράτησε
δυόµιση ώρες. Τα πυρά συγκεντρώνονται στα υψώµατα
717 και 731. Έπεσαν εκατό χιλιάδες οβίδες και κανένας
δεν περίµενε ότι οι τόνοι του πυρωµένου ατσαλιού που
έπεσαν εκεί πάνω θα είχαν αφήσει ψυχή ζωντανή. Με το
που τελείωσε η προπαρασκευή του πυροβολικού ξεκίνη-
σαν οι Φρατέλοι να καταλάβουν τα υψώµατα. Κι όµως
µέσα  από το χαλασµό σηκώθηκαν Έλληνες στρατιώτες κι
έριχναν στο ψαχνό. Τα επιτελεία των Ελληνικών µονάδων
σάστισαν. Μα ναι, Ελληνικά πολυβόλα Χότσκις ήταν αυτά
που κελαϊδούσαν το υποχθόνιο κροτάλισµά τους µε απί-
στευτο πείσµα. Πολυβόλα και χειροβοµβίδες. Ο τόπος
µπροστά στις ελληνικές γραµµές σπάρθηκε µε πτώµατα
Ιταλών. Και υπήρξαν κι άλλες απόπειρες, κι άλλες. Απέ-
τυχαν όλες. Το 731 υπεράσπιζε το τάγµα του ∆ηµήτρη
Κασλά από το Πουρί της Ζαγοράς, Θεσσαλοί όλοι.
Έχουµε στην Περιηγητική Λέσχη δυο ενενηντάρηδες ευ-
σταλέστατους από τους υπερασπιστές του 731 που τότε
εικοσάχρονα παιδιά έγραφαν ιστορία. Ο Μουσολίνι πέ-
ταξε αηδιασµένος τη διόπτρα του και έφυγε. Στις 19 Μαρ-
τίου γίνεται νέα επίθεση στο 731, η 18η. Τα µεσάνυχτα της
24ης Μαρτίου οι Ιταλοί επιχειρούν νέα επίθεση χωρίς
προετοιµασία πυροβολικού. Φθάνοντας µπροστά στις ελ-
ληνικές θέσεις ακούνε το τρόχισµα της ξιφολόγχης πάνω
στην κάνη του όπλου. Πριν καλά-καλά εξαπολυθεί η Ελ-
ληνική αντεπίθεση  «διά της λόγχης» οι Ιταλοί κιότεψαν
και τόβαλαν στα πόδια. Έριξαν και µια φωτοβολίδα να ει-
δοποιήσουν ότι η επίθεση αποκρούστηκε. Οι Ιταλοί κατά-
φεραν να πάρουν το 717 και κόντυναν το 731 κατά πέντε
µέτρα. Χωµατοβούνι όπως ήταν, οι χιλιάδες οβίδες το κόν-
τυναν πέντε µέτρα και θα το βρεις σήµερα στο χάρτη σαν
ύψωµα  726!!!

Έµπαινε η άνοιξη, ο καιρός γλύκαινε, τα χιόνια έλιωναν,
τα ποτάµια φούσκωναν και στις 2 Απριλίου ο πατέρας µου
έλαβε γράµµα από το σπίτι, µαζί και µια φωτογραφία.
“Σου στέλνω και τα παιδάκια σου...”, έγραφε η µάνα µου.
“Την έλαβα 2 Απριλίου 1941, ενθύµιον Τσεπούνας Τεπε-
λενίου”, έγραψε ο πατέρας µου στο πίσω µερος της φω-
τογραφίας. Τέσσερις µέρες µετά, στις 6 Απριλίου 1941 οι
Γερµανοί επιτίθενται στην Ελλάδα στην Ελληνοβουλγα-
ρική µεθόριο. Η µικρή Ελλάδα βρέθηκε στη µέγγενη δύο
αυτοκρατοριών. Σκληρές µάχες γίνονται στα οχυρά της
Ελληνοβουλγαρικής µεθορίου, τι τα θέλεις, τα οχυρά ήταν
για στατικό πόλεµο, τώρα οι δυνάµεις της µηχανοκίνητης
Βέρµαχτ τα παρέκαµψαν και από τη ∆οϊράνη κατέβηκαν
στη Θεσσαλονίκη. Το Τµήµα Στρατιάς Ανατολικής Μακε-
δονίας συνθηκολογεί. Ο αρχιστράτηγος Παπάγος διατάσ-
σει τη σύµπτυξη των Ελληνικών δυνάµεων από την
Αλβανία. Στις 11 Απριλίου 1941 ο διοικητής του Β΄ Σώµα-
τος Στρατού καλεί τους διοικητές των Μεραρχιών σε σύ-
σκεψη. Πολλοί διοικητές Μεραρχιών θεωρούσαν ότι µια
σύµπτυξη θα επέφερε χάος και διάλυση και ότι µια συν-
θηκολόγηση µε τους Γερµανούς ήταν αυτό που χρειαζό-
ταν τώρα. Ο διοικητής του Β΄Σώµατος Στρατού,
αντιστράτηγος Μπάκος ήταν υπέρ της συνθηκολόγησης.
Ενηµερώνει τον διοικητή του Τµήµατος Στρατιάς Ηπείρου
αντ/γο Πιτσίκα και από το τηλέφωνο τον παρακαλεί να
πάει επί τόπου να ακούσει και ο ίδιος τις απόψεις των µε-
ράρχων. Η απάντηση του Πιτσίκα ήταν ότι δεν δέχεται
υποδείξεις από κατωτέρους του. Στις 11 Απριλίου 1941 ο
δ/τής του Τµήµατος Στρατιάς ∆υτικής Μακεδονίας στρα-
τηγός Τσολάκογλου αναφέρει ότι γερµανικά και ιταλικά

στρατεύµατα ενώθηκαν και ότι 200 άρµατα και 1 µεραρχία
συγκεντρώθηκαν στην Οχρίδα. Απειλούνταν το δεξιό του.
Στις 12 Απριλίου το Γενικό Στρατηγείο διατάσσει σύµ-
πτηξη. Η 8η Μεραρχία στο κέντρο του Α΄Σώµατος Στρα-
τού άρχισε να συµπτήσεται τη νύχτα  16 Απριλίου,
Μεγάλη Τετάρτη, µέσα από την κοιλάδα του ∆ρίνου υπό
καταρακτώδη βροχή και οµίχλη. Τα τµήµατα συµπτήσον-
ται χωρίς να πάρουν είδηση οι Ιταλοί. Την άλλη µέρα έµα-
θαν από τους κατοίκους των χωριών ότι ο στρατός έφυγε.
Στις 19 προς 20 Απριλίου η 8η Μεραρχία πιάνει Κακαβιά.
Τις µέρες 16-20 Απριλίου 1941 που η 8η Μεραρχία συµ-
πτυσόταν, συνέβησαν στην Ήπειρο  γεγονότα απείρου
κάλλους. Ο στρατηγός Πιτσίκας καλεί τους σωµατάρχες
στα Γιάννινα. Αυτοί απαιτούν να ζητήσει από την κυβέρ-
νηση να δοθεί πολιτική λύση [συνθηκολόγηση]. Συντάσ-
σεται µιά έκθεση και µε τον τότε συνταγµατάρχη
Γρηγορόπουλο στέλνεται στην Αθήνα. Εν τω µεταξύ τα
βρετανικά στρατεύµατα εγκαταλείπουν τη Θεσσαλία και
συµπτύσονται προς Θερµοπύλες. Καµία δύναµη δεν µπο-
ρεί να συγκρατήσει τη γερµανική προέλαση προς νότο. Τη
νύχτα της 16 Απριλίου 1941 ο Γρηγορόπουλος παραδίδει
την έκθεση στον αρχιστράτηγο Παπάγο και του εξηγεί και
προφορικά την κατάσταση στο µέτωπο. Η απάντηση του
αρχιστράτηγου ήταν ότι του φαίνεται δύσκολη η πολιτική
λύση, διότι η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί έναντι των Βρετα-
νών και ζητάει να κρατήσουν ακόµα 2-3 µέρες να προλά-
βει να φύγει η κυβέρνηση. Ο Γρηγορόπουλος φεύγει, αλλά
σε 2 ώρες τον ξανακαλούν  για να του πουν ότι η κυβέρ-
νηση και το παλάτι δεν δέχονται την συνθηκολόγηση όσο
υπάρχουν βρετανικά στρατεύµατα στη Ελλάδα και ότι προ-
τιµούν να διαλυθεί ο στρατός ή να ατιµασθεί αιχµαλωτιζό-
µενος, παρά να συνθηκολογήσει. Ξεβράκωµα! 

Γράφει ο µετέπειτα αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α στρατηγός Γρη-
γορόπουλος στο βιβλίο του “Αναµνήσεις και στοχασµοί”
“...Ουδείς εσκέφθη, κατά τας τραγικάς αυτάς στιγµάς,
όχι να συνταυτίσει  την τύχη του µετά του αγωνιζοµέ-
νου και καλουµένου να θυσιαστεί στρατού, αλλά και
να επισκεφθεί απλώς δι’ ολίγας ώρας το µέτωπο. Σο-
βαρά επίδρασις της ανωτάτης διοικήσεως, µε κύρος
και γόητρο που έπρεπε αύτη να ακτινοβολεί, ουδεµία,
ουδαµού ενεφάνη”.

Στις 19 Απριλίου 1941 η γερµανική αεροπορία βοµβαρ-
δίζει τα Γιάννινα. Ανάµεσα στα θύµατα και δυό Πετανίτες:
Ο Κοσµάς Αγγέλης,γιος του Μαστροπαύλου Αγγέλη και
ο Γιάννης Παπασπύρου, ο πατέρας του Μιχάλη.

Τα χαράµατα της 20ης Απριλίου ο Τσολάκογλου ειδο-
ποιεί τον Πιτσίκα ότι το πρωί της ίδιας µέρας θα έστελνε
κήρυκες στους Γερµανούς, οι οποίοι ανηφόριζαν από την
Καλαµπάκα προς την Κατάρα. Έτσι ο Πιτσίκας µπαίνει
στο περιθώριο και ο αρχιστράτηγος στέλνει νέα διαταγή
όπου έλεγε ότι τόσον ο βασιλεύς όσον και η κυβέρνησις
και αυτός είναι ενήµεροι της καταστάσεως και ότι είναι επι-
τακτική ανάγκη να διατηρηθεί η πειθαρχία και να ληφθούν
σκληρότατα [!] µέτρα κατά των µη αντιλαµβανοµένων την
σοβαρότητα της καταστάσεως [δεσµεύσεις προς τους
Βρετανούς και το ηµέτερον σαρκίον]. Τη διαταγή αυτή την
έλαβε µέσω ασυρµάτου...ο Τσολάκογλου, ο οποίος ου-
σιαστικά εστασίασε καταργώντας τον Πιτσίκα.

“ Έπραξε άγια, γιατί έσωσε το στράτευµα από την κατα-
στροφή και την αιχµαλωσία”,  µου έλεγε µετά από   πολλά
χρόνια ο θείος µου. Αυτός κι αν ήξερε από αιχµαλωσία και
οµηρεία. Όσο για τα µετέπειτα του Τσολάκογλου...άβυσος
η ψυχή του ανθρώπου.

Και ενώ συνέβαιναν οι παραπάνω... οµορφιές, η µονάδα
των ηµιονηγών µας πήρε διαταγή να συµπτυχθεί µε την
8η Μεραρχία που στις 20 Απριλίου [Πάσχα] βρίσκεται στη
γραµµή Σελιό-Πεπέλι-Κακαβιά, όπου έλαβε διαταγή που
έλεγε ότι από το απόγευµα της 20ης Απριλίου υπεγράφη
ανακωχή µεταξύ Ελληνικών και Ιταλικών στρατευµάτων
τη επεµβάσει του Γερµανού αρχιστρατήγου. Ότι ο Ελλη-
νικός στρατός δεν θεωρείται αιχµάλωτος πολέµου και ότι
θα αποστρατευθεί κανονικά. Την εποµένη θα διέλθει να
παρεµβληθεί µεταξύ Ελληνικών και Ιταλικών στρατευµά-
των Γερµανική φάλαγγα. Ο δρόµος Καλπάκι-Κακαβιά να
είναι από το πρωί ελεύθερος για τη διάβαση των Γερµα-
νών.

Σε περίπτωση επίθεσης των Ιταλών, άµυνα επί τόπου
µέχρις εσχάτων. 

Στις 21 Απριλίου οι Ιταλοί προσπαθώντας, έστω την τε-
λευταία στιγµή, να κερδίσουν µια νίκη πριν φθάσει το µε-
γάλο αφεντικό, ο Γερµανός σύµµαχος, επιτίθενται σε όλο
το µέτωπο της 8ης Μεραρχίας.

∆ύο ορειβατικές πυροβολαρχίες από το Πεπέλι, τρεις
πεδινές από την Κακαβιά και µία ορειβατική από το Ρα-
δάτι µε γρήγορα και διασταυρούµενα πυρά τους απω-
θούν. Μία από τις τρεις πεδινές πυροβολαρχίες της
Κακαβιάς τη διοικεί ο Κώστας Σερβετάς, ο οποίος διατά-
σεται να κάνει “βολή εγγύς φιλίων τµηµάτων”. Άκρως κα-



ταστρεπτική για τον επιτιθέµενο, αλλά και άκρως επικίν-
δυνη για τα φίλια τµήµατα. Εκατό µέτρα “εγγύτερον” και
θέρισες τους δικούς σου. Το βαρύ πυροβολικό της τοπο-
θεσίας σιγάει δύο εχθρικές πυροβολαρχίες που οι άνδρες
τους το βάζουν στα πόδια προς Γεωργουτσάτες. Βάλλεται
η θέση άµυνας απο την εχθρική αεροπορία, κάπου 200
αεροπλάνα, αλλά και ο δρόµος προς χάνι ∆ελβινάκι. Νύ-
χτωσε και οι Ιταλικές επιθέσεις συνεχίζονται. Στις 10.00 το
βράδυ τα πυρά κόπηκαν µονοµιάς και από τις δυο πλευ-
ρές. Ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας που παρακολου-
θούσε από παρατηρητήριο τη µάχη ανησύχησε. Είναι
δυνατόν να πάτησαν µονοµιάς όλες µας τις θέσεις οι Ιτα-
λοί; Τον πληροφόρησαν ότι παρενεβλήθη η Γερµανική φά-
λαγγα και σταµάτησε η µάχη. Την άλλη µέρα η γερµανική
φάλαγγα απεσύρθη, αφού εγκατέστησε φυλάκιο µε 10 άν-
δρες και έναν αξιωµατικό στο χωριό Κτίσµατα. Ένα ιτα-
λικό τµήµα προχωρεί στη δηµοσιά Χάνι ∆ελβινάκι -
Κτίσµατα. Η 8η Οµάδα Αναγνωρίσεως ανοίγει πυρ κατά
των Ιταλών, οι Ιταλοί αναπτύσσονται και απαντούν στα
πυρά. Επεµβαίνει ο Γερµανός αξιωµατικός του φυλακίου,
η Ελληνική µονάδα αποσύρεται, αλλά ο Ιταλός επέµενε
ότι είχε διαταγές να χτυπήσει. Μπροστά στην επιµονή του
Ιταλού, τράβηξε ο Γερµανός το µαστίγιο από τη µασχάλη
του και έσυρε µια γραµµή από τη µια άκρη του δρόµου
ως την άλλη: “Κάθε απόπειρα διάβασης της γραµµής
αυτής, θα αντιµετωπίσει το πυρ των γερµανικών όπλων”.
Σαούρα ο Ιταλός.

Η 8η Μεραρχία ειδοποιεί τα πεζοπόρα τµήµατά της να
µην περάσουν το δρόµο Χάνι ∆ελβινάκι-Καλπάκι, αλλά να
κατευθυνθούν προς Σουλόπουλο από ορεινούς ηµιονι-
κούς δρόµους.

Τελικά το Α΄ Σώµα Στρατού [8η Μεραρχία και απόσπα-
σµα Λιούµπα] συγκεντρώθηκε χωρίς ενόχληση στη θέση
Μελιγιοί-∆ραµεσιοί-∆ωδώνη στις 23 Απριλίου.

Οι ηµιονηγοί µας είχαν διωχθεί πρώτοι µαζί µε τα τµή-
µατα του υγειονοµικού και τους εφοδιασµούς και κινήθη-
καν στα δροµολόγια που ακολουθούσε η 8η Μεραρχία,
µπροστά αυτή τη φορά.

Ξεκίνησαν τη νύχτα 16 προς 17 Απριλίου µε καταρρα-
κτώδη βροχή και οµίχλη και κατέληξαν  στη ∆ωδώνη  ξε-
θεωµένοι από την κούραση και την πείνα. Τις τελευταίες 4
µέρες έκαναν κάπου 100 χιλιόµετρα και τις τελευταίες δύο
δεν είχαν φάει τίποτε. Στους Γεωργουτσάτες, Μεγάλη Πα-
ρασκευή, ο πατέρας µου συνάντησε τον  Νώντα τον
Κουρκούµπα τον µετέπειτα αρωµατοπώλη της Άρτας,
συµµαθητή του στο γυµνάσιο. Ο Νώντας τούδωσε λίγο
ψωµί και µια κονσέρβα και χώρισαν.

Η Μεραρχία προσπάθησε να βρεί να αγοράσει τρόφιµα,
τέτοιες ώρες πού να βρεις και για ποιον να πρωτοφθά-
σουν. Τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες µαζεύτηκαν στη ∆ω-
δώνη  και στις 24 Απριλίου ήλθε διαταγή να παραδώσουν
τα όπλα. Πήγαιναν στο σχολείο και τα πέταγαν σε µια αί-
θουσα και καθώς κανένας δεν µετρούσε, κανένας δεν
ήλεγχε, οι δικοί µας είχαν τη φαεινή να κρατήσουν µια
αραβίδα.

Την τύλιξαν σε µια χλαίνη, ξακρίασαν και κάµποσα φυ-
σίγγια και έκαναν τον ψόφιο κοριό. Αλλιώς γκαρδιώνεις
όταν κρατάς ένα όπλο.

Η Μεραρχία διέταξε, επίσης, όσοι είναι από την Ήπειρο,
να πάρουν από ένα άλογο από τα επιταγµένα.

Την ώρα που οι στρατιώτες στη ∆ωδώνη παρέδιναν τα
όπλα τους, στο χωριό Πεδινή, η 8η Μοίρα Πεδινού Πυρο-
βολικού παρέδιδε τα πυροβόλα της, ανάµεσα στα οποία
ήταν και τα δοξασµένα πυροβόλα που τσάκισαν τα Ιταλικά
άρµατα στο Καλπάκι. Ο Γερµανός αξιωµατικός που ήρθε
να τα παραλάβει, χαιρέτισε “Χάιλ Χίτλερ”, τον αντιχαιρέτι-
σαν στρατιωτικά οι αξιωµατικοί της Μοίρας-µεταξύ αυτών
και ο Κώστας Σερβετάς- και βάλθηκε να περπατάει ανά-
µεσα στα πυροβόλα. Κάποια στιγµή γύρισε στο διοικητή
της Μοίρας ταγµατάρχη Βέρση και τον ρώτησε:Με αυτά
πολεµήσατε; Με αυτά. Ένα χαµόγελο αχνοφάνηκε στο
πρόσωπο του Γερµανού σα να έλεγε: Μωρέ µπράβο!
Μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε.

Ο ταγµατάρχης Βέρσης συγκέντρωσε τους αξιωµατι-
κούς και οπλίτες της µονάδας του και αφού έψαλαν τον
Εθνικό Ύµνο, αποµακρύνθηκε και αυτοκτόνησε µε το πε-
ρίστροφό του. Στο στρατόπεδο του Κ.Ε.ΥΓ. στην Άρτα έχει
δοθεί το όνοµά του.

Τις  µέρες που οι οι δικοί µας έµειναν στη ∆ωδώνη  οι
διαδόσεις οργίαζαν. Πως θα τους παραδώσουν στους Ιτα-
λούς, πως θα τους απολύσουν κ.λπ. Το «ράδιο αρβύλα»
υπήρχε από παλιά.

Οι χωριανοί µας  έφθασαν στη ∆ωδώνη νηστικοί και  την
άλλη µέρα έστειλε  ο πατέρας µου δυο να πάνε να βρούνε
τίποτε να αγοράσουν για φαΐ. Γύρισαν µε δυό κότες και
µια χεριά σκορδοκρέµµυδα.

Έψησαν τις κότες, έφαγαν τη µία χωρίς ψωµί και κρά-
τησαν την άλλη για την εποµένη.

Το βράδυ της µέρας που παρέδωσαν τα όπλα, γύρω
στα µεσάνυχτα, ο Μπακόλας ξύπνησε. Κοίταξε γύρω του,
ερηµιά.Οι στρατιώτες είχαν φύγει.

“Νίκο ξύπνα,έφυγαν όλοι!”.

“Κάνε ένα γύρο να δεις”.
Τίποτε, ερηµιά.  “Ο Μπακόλας ήταν ο καλύτερος”, έλεγε

ο πατέρας µου και τον είχε κάτι σαν βοηθό. Ο πατέρας
µου εξακολουθούσε να είναι “η µάνα του λόχου” σαν κυρ-
λοχίας και µεγαλύτερος.

Τις προηγούµενες µέρες είχαν φροντίσει να µάθουν από
πού θα πάνε όταν θά έφευγαν. Ντόπιοι τους έδειξαν ένα
µονοπάτι που θα τους έβγαζε σε ένα µύλο στην κορφή
της Κανέττας. Ξηµέρωνε όταν  έφθασαν στο µύλο, όπου
κάποιος τους είπε να µην πάνε από τον αµαξιτό δρόµο,
γιατί θα τους πιάσουν οι Γερµανοί. Κατόπτευσαν καλά
στον αµαξιτό µην έρχεται καµιά φάλαγγα και ρίχτηκαν
απέναντι και πήραν  να ανεβαίνουν το Ξεροβούνι. Κάποια
ώρα στάθηκαν σε µια λάκκα να ξαποστάσουν, τα άλογα
έβοσκαν κι αυτοί λιάζονταν, όταν εµφανίστηκαν τρεις ντό-
πιοι. Πρόσωπο αγκαθερό, µάτι καταχθόνιο.

“Που πάτε ωρέ;”.
“Σπίτια µας ,απολυθήκαµε”.
“Μας πουλάτε το όπλο;”.
“Τα όπλα πατριώτ’ τάχουµε χρεωµένα και θα τα παρα-

δόσουµε µόλις φθάσουµε”, πήρε το λόγο ο πατέρας µου.
Οι άλλοι συνενοήθηκαν µε τα µάτια. Θα τα παραδόσουν,

παναπεί δε βάρεσε διάλυση, όπως µαθεύτηκε και  ετούτος
είπε για όπλα.

Μωρέ διάλυση είχε βαρέσει, αλλά η µπλόφα έπιασε.
Τους έδωσαν λίγα φυσίγγια και έφυγαν.Ο σκοπός τους
ήταν να αγοράσουν τάχα το όπλο και να τους πάρουν
µετά τα άλογα. Οι λύκοι βγήκαν παγανιά.

Από εκείνη την ώρα οι δικοί µας πήγαιναν σε πυκνή διά-
ταξη ελέγχοντας προσεκτικά γύρω τους.

Ταλαιπωρήθηκαν σε µια ρεµατιά µέχρι που κάποιος ντό-
πιος τούς έβγαλε στο µονοπάτι για να κατέβουν στην Πλα-
τανούσα.

“Να µην µπείτε στο χωριό, παρά να τραβήξετε τον κα-
τήφορο για το Κρυονέρι. Όταν φθάσετε στο λόγγο θα φω-
νάξετε τον µπαρµπα - Αλέξη, έχει γρέκια εκεί, θα σας
ακούσει και θα σας βγάλει από το λόγγο και αυτός θα σας
περάσει απέναντι στο ποτάµι µε τη βάρκα του”.

Από δώ και πέρα η τύχη τούς χαµογελούσε συνέχεια.
Πιο κάτω από την Πλατανούσα, κάθονταν έξω από ένα
σπίτι µια ηλικιωµένη γυναίκα.

-Από πού είστι καλόπιδα;
-Απ’ τ’ Πέτα!
-Απ’ τ’ Πέτα;! θειαµάχ’κε η θεια. Τα Ψαρογιαννάκια µην

τάειδαταν π’θινά;                                     
Ήταν συγγενής των Ψαρογιανναίων.
-Α, τράβ’σαν µπροστά, απ’άλλο δρόµο, της είπαν να της

φτιάξουν την καρδιά. Μουρ’ θειά έχουµε δυο µέρες
νηστ’κοί, έχς τίποτι να µας δόκ’ς;

Τους έδωσε λίγο ψωµάκι και τυρί και παρακατούλια σε
µια βρύση κάθισαν να φάνε, να ποτίσουν και τα άλογα.
Στο λόγγο νυχτώθηκαν, πού να βρούνε µονοπάτι!΄Εβα-
λαν  τότε φωνή:

-Μπάρµπα - Αλέξ’, ε µπάρµπα - Αλέξ’ !
-Ε! Ο! Ποιός φουνάζ’;
-Στρατιώτες είµαστε, κάνε δώθε να µας βγάλ’ς απ’ του

λόγγου !
Ήρθε ο µπάρµπα - Αλέξης και τους οδήγησε µέσα από

µονοπάτι που είχε κλείσει η βλάστηση.
-Έχ’ς τίπουτι να φάµι, γάλα ψωµί ότι νάναι, θα σε πλη-

ρώσουµε!
-Έχου, παρακατούλια να φτάσουµι. Κατηφοριζαν τώρα

σε καλντερίµι,έµπαιναν στο Κρυονέρι. Μπροστά από ένα
σπίτι, στο Κρυονέρι τώρα, ήταν ένα  κούτσουρο και ο πα-
τέρας µου κάθισε αποκαµωµένος να ξεκουραστεί λίγο. Τον
είδαν από µέσα και βγήκε ένας ντυµένος κι αυτός στο χακί.

- Ρε συνάδελφε, τι κάθεσαι αυτού; Έλα µέσα! 
Άλλος κόσµος από δώ,ήµερος ,φιλόξενος.
-Πού νάρθω, µωρέ συνάδελφε, θα χάσω τ’ς αλλουνούς,

χώρια που έχω ψείρες.
-∆ε λες κατ’ καλά π’ γύρσαµαν, κι εµείς έχουµε ψείρες.

Όσο για τ’ς αλλ’νούς ιδώια απ’κάτ’ είνι στ΄βάρκα, θα σι
πάµι µείς.

Μέσα είχαν γλέντι. ∆υο αδέρφια είχαν γυρίσει κι αυτά
από το µέτωπο. Του τηγάνισαν αυγά µε βούτυρο, τυρί,
ψωµί, τσίπουρο και σαν απόφαγε τον ρώτησε αυτός που
τον πήρε µέσα:

-Πού έκανες συνάδελφε;
-Στα µεταγωγικά, στον παραλιακό τοµέα, έφθασα κείθε

απ’ τ’ Αργυρόκαστρο.
-Εγώ ήµουν στο πυροβολικό, πυροβολαρχία τ’ Σερβετά

αν έχ’ς ακ’στά. Ο πατέρας µου έµεινε.
-Τι λες µωρέ! Ο λοχαγός σου είναι αδελφός µου! 
Τώρα ήταν η σειρά του άλλου να µείνει µε το στόµα ανοι-

χτό.Μικρός που είναι ο κόσµος !
Κάθισε λίγο ακόµα, τους χαιρέτισε και ο συνάδελφος τον

συνόδεψε µέχρι τη βάρκα. Για τους άλλους ο µπάρµπα-
Αλέξης είχε ετοιµάσει µια καρδάρα γάλα και ψωµί και
αφού έφαγαν τυλίχτηκαν µε τις κουβέρτες τους να κοιµη-
θούν. Μαζί ήταν και 4-5 στρατιώτες του ιππικού που είχαν
φθάσει νωρίτερα από αυτούς.Τη νύχτα ο καιρός γύρισε
µπουνάτσα που έλιωσε κι άλλα χιόνια που έτσι κι αλλιώς
έλιωναν αυτή την εποχή.Το πρωί το ποτάµι ήταν θολό,
φουσκωµένο πέρα ώς πέρα.

Το πρωί ξεσαµάρωσαν τα άλογα και έβαλαν τα σαµάρια
στη βάρκα. Ο µπαρµπα-Αλέξης δεν ήξερε από συνιστώ-
σες και συνισταµένες, αλλά, σαν πεπειραµένος περατά-
ρης, τράβηξε τη βάρκα καµιά εκατοστή µέτρα παραπάνω
και ξεκίνησε να τραβάει κουπί για απέναντι.Το ρεύµα τον
τράβαγε προς τα κάτω και η βάρκα κινούνταν στη φορά
της συνισταµένης και βγήκε ακριβώς απέναντι από εκεί
που ξεκίνησε και αυτό επαναλήφθηκε µερικές φορές
ακόµη. Έλα όµως που τα ζώα φοβόνταν να µπουν στο
νερό. Βρε τα χτυπούσαν, τα έσπρωχναν, τίποτε.Τότε ένας
στρατιώτης του ιππικού, από απέναντι, έβγαλε ένα ταϊ-
σάρι-κουβά, εκείνα του ιππικου από καραβόπανο που  δι-
πλώνουν, έριξε µέσα λίγη ταή και άρχισε να µαυλάει τη
φοράδα του. Ανασείστηκε η φοράδα, ταλαντεύτηκε µία
δεξιά, µία αριστερά και µπήκε στο νερό και πίσω της όλα
τα άλλα και βγήκαν απέναντι, λίγο παρακάτω.

Πλήρωσαν τον µπαρµπα-Αλέξη, τον ευχαρίστησαν και
πήραν το δρόµο. Πιστιανά-Κάτω Καλεντίνη-Πουρνάρι-
Φτερούσιο-Χωριό. Σπίτι µου, σπιτάκι µου.

-“Άει πιδιά καλουσόρσαµαν” και ένας- ένας τράβαγε για
το σπίτι του.

Τα άλογα κλήθηκαν να τα παραδώσουν στους Ιταλούς,
έπειτα από µερικές µέρες. Όσο για την αραβίδα κανένας
“δεν  θυµόταν”  ποιος την κρατούσε τελευταίος. Άκρα του
τάφου σιγή. Τελικά µετά από 50 χρόνια εδέησε να µου πει
ο πατέρας µου ότι η αραβίδα τράβηξε για το βουνό. Πώς;
Από ποιον; Πολλά ζητάς, µου είπε και πήρε το µυστικό
µαζί του. Παλιά βιώµατα, βλέπε, άκου, µη µιλάς.

Αυτή είναι η µικρή ιστορία των 8 συγχωριανών που πέ-
ρασαν µαζί τους έξι µήνες του πολέµου.

Για την ιστορική τεκµηρίωση της διήγησης του πατέρα
µου χρησιµοποιήθηκαν:
1. Χαράλαµπου Κατσιµήτρου: Η Ήπειρος προµαχούσα,
Γ΄ έκδοση Γ.Ε.Σ.
2. Κώστα Πανταζή:  Τα δύο ΟΧΙ, εκδόσεις ∆Ω∆ΩΝΗ.
3. Άγγελου Τερζάκη: Η ελληνική εποποιία 1940-41, εκδό-
σεις ΕΣΤΙΑ.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΣΑ-ΠΟΙΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΟΝΙΜΑ∆Η-ΜΑΤΑΤΣΗ

(Προέδρου του Σωµατείου Λόγου και Τέχνης 
«ΑΛΚΥΟΝΙ∆ΕΣ» Ν. Κορινθίας και µέλους της Ε.Ε.Λ.)

Σ την κατάµεστη αίθουσα «Μιχαήλας Αβέρωφ», στην
Αθήνα, η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών σε συνερ-

γασία  µε την Εταιρία Κορίνθιων Συγγραφέων και το
Σωµατείο Λόγου και Τέχνης «Αλκυονίδες» τίµησε την
αρχιτεκτόνισσα-ποιήτρια Μαργαρίτα Φρονιµάδη – Μα-
τάτση. Για το σύνολο του έργου της µίλησε η , επί 24
χρόνια Γραµµατέας της Ε.Ε.Λ. , ποιήτρια-πεζογράφος
Φαίδρα Ζαµπαθά-Παγουλάτου , ενώ για την κοινωνική
χροιά της ποίησής της µίλησε ο Αλέκος Πούλος , ποι-
ητής και µέλος του ∆.Σ της Ε.Ε.Λ. Τον συντονισµό της
εκδήλωσης είχε ο λογοτέχνης Γιάννης Παπαοικονόµου
και τα ποιήµατα απήγγειλαν οι ηθοποιοί Παύλος Ορκό-
πουλος και Νίκη Χατζίδου. Μεταξύ άλλων η Φαίδρα
Ζαµπαθά παρατήρησε:

«Λυρική µε ρεαλιστικά στοιχεία η ποιήτρια που δεν
έπαψε να ασχολείται µε τα κοινά πλαταίνει τη θεµατική
της. Το κοινωνικοπολιτικό πρόβληµα την απασχολεί και
το εκφράζει µέσα στην ποίησή της µε τέτοιο τρόπο που
ξεσηκώνει καταδικάζοντας κάθε αδικία, σκληρότητα,
απανθρωπιά, ωσάν λάβα που κατακαίει στο διάβα της ότι βρει».                                                                                                             

Στη συνέχεια ο Αλέκος Πούλος υπογράµµισε: «Ρίχνοντας µια µατιά στο έργο
της Μαργαρίτας Φρονιµάδη-Ματάτση , πέρα από το συναίσθηµα που κατατί-
θεται κυρίως στη συλλογή της «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» θα δει ότι και τα προσωπικά
της βιώµατα τα κάνει κοινωνικά, ταξικά, ανακαλύπτει αιτίες κι έτσι πορεύεται,
ακόµη κι όταν ερωτεύεται ή γίνεται µάνα»

Και παρακάτω: « η ποιήτρια είναι ανάµεσα σ’ αυτούς που βάζουν σε προτε-
ραιότητα την κοινωνική τους αποστολή, ελεύθερα και συνειδητά, κόντρα στο
ρεύµα , επιλέγοντας να κάνει ποίηση τις ανάγκες της τάξης  που κινεί προς τα
µπρος την ιστορία. Πατά γερά, συνειδητά στον κόσµο της ποίησης που επι-
κοινωνεί και διδάσκεται από το λαό, τη σοφία του, τα βάσανά του, τους αγώ-
νες του.  “Σύντροφοι, προσπαθώ να σας µοιάσω” τελειώνει το ποίηµά της  “πιο
ψηλά κι απ’ τους αητούς ”. Όχι άλλη, όχι διαφορετική απ ΄ το λαό που αγωνί-
ζεται και µατώνει, αλλά ίδια µ’ αυτόν»  

Η εκδήλωση¸άρτια οργανωµένη , έκλεισε µε χαιρετισµό της τιµώµενης ποι-
ήτριας προς τους παρευρισκόµενους  που µεταξύ άλλων ανέφερε: «θα ήθελα
από αυτό εδώ το βήµα  που µόνο στα πιο τολµηρά µου όνειρα θα µπορούσα
να φανταστώ ότι ανέρχοµαι, να δηλώσω για µια ακόµα φορά ότι για µένα η
ποίηση και η λογοτεχνία γενικά, όπως και κάθε µορφή τέχνης δεν είναι παρά
ένα όπλο, µια σµίλη αποτελεσµατική στα χέρια των δηµιουργών ικανή να λει-
άνει και να εκλεπτύνει συναισθήµατα, οράµατα και στόχους ώστε κάποια µέρα
να ξηµερώσει για την ανθρωπότητα ένα καλύτερο αύριο. Κάτω από αυτό το
πρίσµα και µόνο καταθέτω κι εγώ τα όπλα µου και υπόσχοµαι όσο ζω και
υπάρχω να υπηρετώ αυτά τα ιδανικά και να αγωνίζοµαι για µια δικαιότερη για
όλους τους ανθρώπους κοινωνία».                                                                                 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι: πρώην πρόεδρος της  Ε.Ε.Λ. συγγραφέας
κ. Αυγερινός Ανδρέου, ο Γεν. Γραµµατέας  ∆ηµήτρης Χαλιβελάκης, η ποιήτρια
και µέλος του ∆.Σ. της Ε.Ε.Λ. κ.‘Αννα Μπουρατζή-Θώδα, η πρώην πρόεδρος
των «Αλκυονίδων»  ποιήτρια κ. Παπαχρήστου-Πάνου Ευαγγελία, ο πρόεδρος
της Ένωσης Ελλήνων λογοτεχνών ποιητής κ. Λευτέρης Τζόκας, η αντιπρό-
εδρος των «Αλκυονίδων» κ. Ελένη Συκά - Κοντόζογλου, το µέλος του ∆.Σ. της
Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κ. Χρήστος Λεµπέσης,  η ηθοποιός-συγγραφέας κ. Τιτίκα Σα-
ριγγούλη, οι λογοτέχνες Μίνα Πέτρου –Βενετσάνου, Γιάννης Μπάρτζης, Μαρία
Παιβανά – Καντίκα, Κική Αλµπανοπούλου,  Βαγγέλης Σακκάτος, οι εκδότες των
περιοδικών «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και «ΕΙΚΟΝΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ» Θε-
οδόσης Κοντόζογλου και Νίκος ∆ενδρινός  αντίστοιχα και πολλοί άλλοι. 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 8Η ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ-

Ο Σύλλογος Γυναικών Ηρακλείου Αττικής τίµησε την παγκόσµια µέρα
της Γυναίκας µε την παρουσίαση του έργου της Κορινθίας Ποιήτριας

Μαργαρίτας Φρονιµάδη-Ματάτση.
Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στις 23/03/2011, στο Πνευµα-

τικό Κέντρο του ∆ήµου Ηρακλείου «Βίλλα Στέλλα» η παρουσίαση έγινε από
την κ. Βίκη Χαιλαρίδου-Παππά, µέλος του ∆.Σ. του Σ. Γ. Ηρακλείου και την
ποιήτρια Φαίδρα Ζαµπαθά – Παγουλάτου. Αίσθηση προκάλεσε η παρου-
σία της ηθοποιού του Θεάτρου Περιγιαλίου κ. Πολυξένης Ορκοπούλου-
Ξανθάκη.

Η κ. Ορκοπούλου - Ξανθάκη που παραβρέθηκε στην εκδήλωση  απήγ-
γειλε ποιήµατα από το πρόσφατα εκδοµένο βιβλίο της τιµωµένης ποιήτριας
µε τον τίτλο «κυοφορώντας την ελπίδα».

Κλείνοντας την εκδήλωση η κ. Φρονιµάδη είπε µεταξύ άλλων: 
«Μεγάλη συγκίνηση µε διακατέχει  απόψε για δυο κύρια λόγους:
-Πρώτον γιατί το Ν. Ηράκλειο είναι η δεύτερη πατρίδα µου αφού τα γυ-

µνασιακά µου χρόνια κύλισαν εδώ, σ’ αυτό το ωραιότατο προάστιο της
Αθήνας και 

-δεύτερον γιατί ένας «αδελφός» Σύλλογος του Συλλόγου  Γυναικών Κο-
ρίνθου, στον οποίο από τη δεκαετία του ’80 µετέχω κι αγωνίζοµαι, ο Σύλ-
λογος Γυναικών του Ηρακλείου άνοιξε φιλόξενα τις πύλες του  για να
υποδεχθεί κάποιους στίχους δικούς µου που θέλω να πιστεύω πως σε
µικρό ή µεγάλο βαθµό εµπεριέχουν ένα σπόρο σωστού προσανατολισµού
της γυναίκας του σήµερα, της γυναίκας του τόπου µας γενικά, στην κατεύ-
θυνση του αγώνα, πάντα, για διεκδίκηση και κατάκτηση  των δίκαιων αι-
τηµάτων της..

Αιτηµάτων που στις µέρες µας παίρνουν νοµίζω παλλαϊκό χαρακτήρα κι
έτσι θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια  µιας πολυµέτωπης άµυ-
νας και αντεπίθεσης, ταυτόχρονα, για τη διαφύλαξη όλων των κεκτηµένων
δικαιωµάτων ,ανδρών και γυναικών, στην Εργασία, την Υγεία, την Παιδεία
τον Πολιτισµό, την καθηµερινή, ανθρώπινη, διαβίωση ».    

Η τιµώµενη ποιήτρια µε τους οµιλητές και τους ηθοποιούς που απήγγειλαν τα ποιήµατά της, γύρω από
την προτοµή του Νίκου Καζαντζάκη. Από αριστερά, Αλέκος Πούλος, Παύλος Ορκόπουλος, Νίκη Χατζίδου,
Μαργαρίτα Ματάτση, Φαίδρα Ζαµπαθά και Γιάννης Παπαοικονόµου.

Ο χωριανός µας Κώστας Κοντοχρήστος, τενόρος, 
σε ρεσιτάλ τραγουδιού στην Αργυρούπολη

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θε-
οδωράκης» στην Αργυρούπολη, διοργανώθηκε µια εξαιρετική βραδιά. 
Ταξιδέψαµε  στον κόσµο της µουσικής  µε τραγούδια από την Όπερα,
την Οπερέτα, τα κλασικά ιταλικά τραγούδια, έως τους Χατζιδάκι, Θεο-
δωράκη, Πλέσσα και Τάκη Μωράκη.  
Στο ταξίδι αυτό µας οδήγησαν δύο νέοι καλλιτέχνες: Ο Κώστας Κον-
τοχρήστος, τενόρος που ζει µόνιµα στη Γερµανία και ταξίδεψε στην
Ελλάδα για το ρεσιτάλ, και ο Μιχάλης Χατζής, µπάσος. Στο πιάνο τους
συνόδεψε ο σολίστ  ∆ηµήτρης Ανούσης. 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Του Χαράλαµπου Τσάκαλου

Μεγάλα προβλήµατα δηµιουργούνται στον χώρο του Αθλητισµού από την ελλιπή χρη-
µατοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η κυβερνητική πολιτική, προβάλ-

λοντας κατά βάση την εµπορικότητα του κάθε αθλήµατος, τα κατηγοριοποιεί σε αθλήµατα Α'
και Β' κατηγορίας, προωθεί την ανταποδοτικότητα στη χρήση και συντήρηση, αλλά και στην
κατασκευή υποδοµών, επιταχύνοντας έτσι την εµπορευµατοποίηση της φυσικής αγωγής και
του αθλητισµού. Ουσιαστικά µ’ αυτή την πολιτική η κυβέρνηση καταργεί το δικαίωµα του λαού
στην άθληση και το µετατρέπει σε εµπόρευµα.

Συµµάχους και συµπαραστάτες στην υλοποίηση των αντιλαϊκών τους επιλογών οι κυβερ-
νήσεις βρήκαν και τη Νοµαρχιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΕ∆ΚΕ, ΤΕ∆Κ κ.λπ).

∆υστυχώς σ’ αυτή την κατεύθυνση βρέθηκε να κινείται και η ∆ιοίκηση και το ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο του ∆ήµου Πέτα µε την απόφαση που πήρε, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του τις πραγ-
µατικές ανάγκες που είχε το χωριό µας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, προχώρησε στην
κατασκευή ενός έργου «κολοβού, περιορισµένων δυνατοτήτων, πολυδάπανο» (εκτενή ανα-
φορά για το έργο αυτό έχει γίνει στα «ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ», αριθµός φύλλου 146 και 148).

Οι ελλείψεις που παρουσιάζει το γήπεδο είναι πολύ σοβαρές και δυσκολεύουν την εύρυθµη
λειτουργία του.

Ο τρόπος κατασκευής των αποδυτηρίων ήταν για τη βιτρίνα και όχι για την ουσία. Ιατρείο,
αποθήκη, εντευκτήριο, αίθουσα ενδυνάµωσης δεν υπάρχουν. Ήδη η έλλειψη αίθουσας εν-
δυνάµωσης ανάγκασε τον ∆ήµο Πέτα να παραχωρήσει στον Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ, αίθουσα στην
Αγροτολέσχη, που διαµορφώθηκε κατάλληλα για να καλύψει τις ανάγκες των αθλητών του.

Το κόστος κατασκευής ήταν υψηλό και εκλήθη και ο Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ να πληρώσει.
Η χρήση του αγωνιστικού χώρου απαγορεύεται και η έλλειψη ελεύθερης ζώνης περιµε-

τρική αυτού δηµιουργεί τεράστια λειτουργικά προβλήµατα.
Ο χλοοτάπητας του γηπέδου δεν ποτίζεται από το νερό της λίµνης, γιατί το αντλιοστάσιο

που προβλεπότανε να γίνει δεν έγινε και αναγκαστικά το πότισµα τώρα γίνεται από το πό-
σιµο νερό του χωριού, που είναι τόσο πολύτιµο, ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες. Η αντα-
ποδοτικότητα που επιβλήθηκε στον αθλητισµό σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς για τα
οικονοµικά της λαϊκής οικογένειας, δηµιουργεί πρόσθετο βάρος στους γονείς των µικρών
αθλητών που γυµνάζονται στον Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ, αναγκάζοντάς τους να πληρώνουν για τη γύ-
µνασή τους. Η κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου έχει βαλτώσει, παρ’ ότι έχει εκπονη-
θεί η µελέτη και έχει εγκριθεί πίστωση 300.000 ευρώ, το έργο δεν προχωράει.

Μήπως πρέπει η ∆ιοίκηση του ∆ήµου να σταµατήσει να κρύβεται πίσω από το δαχτυλάκι
της και να µας πει τι πραγµατικά συµβαίνει;

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός αποτελούν αναφαίρετο δικαίωµα όλων των χωριανών
µας. Η Πολιτεία, ο ∆ήµος Πέτα, οφείλουν να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για την
άσκηση αυτού του δικαιώµατος, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδοµές και την οργάνωση.
Οι γονείς που βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αθληθούν τα παιδιά τους, οι άνθρωποι του
Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ, οι αθλητές, η νεολαία, όλοι να αντιδράσουµε στη λογική του εµπορευµατο-
ποιηµένου αθλητισµού. Να τον απορρίψουµε. Να προβάλουµε το δικαίωµά µας στη φυσική
αγωγή, στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, στο µαζικό αθλητισµό. Ο αθλητισµός έχει µεγαλύτερη
αξία, όταν συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Πρέπει να διευρυνθεί η βάση των
αθλούµενων. Να πείσουµε να αθλούνται όλο και περισσότεροι χωριανοί.

Η ∆ηµοτική Αρχή έχει µεγάλες ευθύνες γι’ αυτά που συµβαίνουν, όσον αφορά στον αθλη-
τισµό του χωριού µας. Καλείται να πάρει άµεσα µέτρα:

1. Να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα που έχει ο Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ για την άθληση των µικρών
αθλητών απαλλάσσοντας τους γονείς απ’ αυτό το βάρος.

2. Άµεσα να δοθεί λύση στη χρήση του γηπέδου. Να µπορούν όλοι οι χωριανοί να αθλούν-
ται στο γήπεδο, κάνοντας χρήση του αγωνιστικού χώρου.

3. Να κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο όπως είχε προβλεφθεί και να απαιτηθεί από τη ∆ΕΗ
η δυνατότητα άντλησης νερού από τη λίµνη για το πότισµα του χλοοτάπητα, αλλά και για
άλλες ανάγκες που έχει το χωριό µας.

4. Τα προβλήµατα που παρουσιάζει το γήπεδο του χωριού µας καθιστά επίκαιρο, όσο ποτέ
άλλοτε, το αίτηµα για κατασκευή σύγχρονου γυµναστηρίου που να ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες ανάγκες της νεολαίας, της γυναίκας των χωριανών µας όλων, για πολύπλευρη αθλη-
τική δραστηριότητα για ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού. Έστω και τώρα να απαιτηθεί
από την πολιτεία άµεση χρηµατοδότηση του ∆ήµου Πέτα για να γίνει η αγορά του απαιτού-
µενου χώρου και να προχωρήσει η κατασκευή του Γυµναστηρίου.

5. Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου να φροντίσει να ξεπεραστούν τα όποια εµπόδια υπάρχουν, ώστε
άµεσα να προχωρήσει η κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου. Γι’ αυτό το έργο πλέον δεν
χωράει χάσιµο χρόνου ούτε δευτερόλεπτο, ο χρόνος εδώ, δυστυχώς µετράει ανάποδα.

Το παραπάνω κείµενο δεν στάλθηκε για δηµοσίευση στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερί-
δας λόγω των δηµοτικών εκλογών.

Ο Σπύρος Παπασπύρος 
στην οµάδα προεπιλογής 
Εθνικής Παίδων
Ο Σπύρος Λ. Παπασπύρος, που αγωνίζεται στην πο-
δοσφαιρική οµάδα του Ατροµήτου, αποτελεί συγ-
χρόνως και βασικό στέλεχος της οµάδας Παίδων,
που συγκρότησε η ΕΠΟ, µε 20 ποδοσφαιριστές από
την Ατττική, και µετέχει το Πανελλήνιο Περιφερειακό
Πρωτάθληµα Παίδων. Την επίβλεψη των νέων αυτών
ποδοσφαιριστών έχει ο ίδιος ο προπονητής της
Εθνικής Οµάδας Ανδρών, ο κ. Σάντος, και από την
οµάδα αυτή θα γίνει η προεπιλογή για την Εθνική
Οµάδα Παίδων.
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Για την επικοινωνία σας µε την Αδελφότητα και
την εφηµερίδα  σάς θυµίζουµε: 

adelfotitapeta@gmai.com 
ή στο  fax: 210 8839271 ή ταχυδροµικώς στη 
διεύθυνση  ΑΒY∆ΟΥ 122 – ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 72 

ή στον υπεύθυνο σύνταξης 
στο e-mail:  agg.papaspyrou@gmail.com 

ή στο  fax: 210 9922113 ή ταχυδροµικώς στη
διεύθυνση:  ΜΙΛΗΤΟΥ 4, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51 

ΦΙΛΙΚΟΙ  
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ  
ΑΓΩΝΕΣ
Παλαίµαχοι ΑΟΦ Πέτα - Αδελφότητα
Τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ θα πραγµατο-
ποιηθούν στο γήπεδο του Πέτα οι δύο κα-
θιερωµένες πλέον φιλικές ποδοσφαιρικές
συναντήσεις. Η αρχή θα γίνει µε την παι-
δική οµάδα της Αδελφότητας και των ακα-
δηµιών του Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ. Θα
ακολουθήσει ο αγώνας ανδρών Α∆ΕΛ-
ΦΟΤΗΤΑΣ και Α.Ο.Φ. Όσοι από τα µέλη
µας έχουν παιδιά µέχρι 12 ετών και θέλουν
να συµµετάσχουν στον αγώνα να το δη-
λώσουν άµεσα στον πρόεδρο Γ. Κακα-
ριάρη. Επίσης όσοι από τους άνδρες
θέλουν να ενταχθούν στην οµάδα να δη-
λώσουν και αυτοί άµεσα συµµετοχή.
Προπονητές των οµάδων µας θα είναι για
τα παιδιά ο Φώτης Μπίζας και για τους
ενήλικες ο Λ. Καρύτσας.
Σας καλούµε όλους, το µεσηµέρι της ΜΕ-
ΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, στο γήπεδο του
Πέτα να χειροκροτήσετε τους αθλητές µας.

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ: ΠΡΩΤΟΣ Ο ΑΟΦ
Η οµάδα µας, ο Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, µετά
από µία καταπληκτική πορεία στο τοπικό
πρωτάθληµα, βρίσκεται στην πρώτη θέση
της βαθµολογίας. Αποµένει ένας µόνο
αγώνας, για να στεφθεί και τυπικά πρωτα-
θλήτρια και να πανηγυρίσει την άνοδο
στην Α΄ κατηγορία.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
8η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ = 1-0
9η ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ – ΑΟΦ ΠΕΤΑ = 0-6
10η ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ – ΑΟΦ ΠΕΤΑ = 1-4
11η ΑΟΦ ΠΕΤΑ – ΑΝΩ ΠΟΛΗ = 5-0
12η ΡΑΚΟΥΝ – ΑΟΦ ΠΕΤΑ = 0-1
13η ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ – ΑΟΦ ΠΕΤΑ = 1-3
14η ΑΟΦ ΠΕΤΑ – ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ = 2-0
15η ΚΥΡΑΤΣΑ – ΑΟΦ ΠΕΤΑ = 1-0
16η ΑΟΦ ΠΕΤΑ – ∆ΙΑΓΟΡΑΣ = 8-0
17η ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ – ΑΟΦ ΠΕΤΑ = 2-0
Η οµάδα, όµως, χρειάζεται οικονοµική ενί-
σχυση για να ανταποκριθεί στις αυξηµένες
ανάγκες της µεγαλύτερης κατηγορίας. Η
προσπάθεια του ∆.Σ. του ΑΟΦ είναι πολύ
µεγάλη. Οι επιτυχίες δίνουν χαρά σε όλους
τους Πετανίτες.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
1. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ  . . . . . . . . . . 40
2. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ  . . . . . . . . . . . . . . 38
3. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ  . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

ΜΠΑΣΚΕΤ
Τελείωσε το πρωτάθληµα Μπάσκετ, στο
οποίο συµµετέχει η οµάδα µας. Η προ-
σπάθεια φέτος ήταν πολύ µεγάλη. ∆ιοί-
κηση και παίκτες έδωσαν ό,τι καλύτερο

µπορούσαν και κατάφεραν να κάνουν µία
αξιόλογη πορεία. Συγχαρητήρια σε όλους.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7η ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ – ΑΟΦ  . . . . . . . . 54-43
8η ΑΟΦ – ΑΝΩ ΠΟΛΗ  . . . . . . . . . 48-42
9η ΜΕΛΙΣΣΑ – ΑΟΦ  . . . . . . 0-20 (Α.Α.)
10η ΑΙΑΣ – ΑΟΦ  . . . . . . . . . . . . . 76-60
11η ΑΟΦ – ΑΤΛΑΣ  . . . . . . . . . . . . 29-58
12η ΑΕΤΟΙ – ΑΟΦ  . . . . . . . . . . . . 57-32
13η ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΟΦ  . . . . . . . 52-49
14η ΑΟΦ – ΑΙΑΣ  . . . . . . . . . . . . . 63-51
15η ΛΟΡ∆ΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΑΟΦ  . . . 93-44
16η ΑΟΦ – ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  . . . . . . . 55-65
17η ΑΝΩ ΠΟΛΗ – ΑΟΦ  . . . . . . . . 65-66
18η ΑΟΦ – ΜΕΛΙΣΣΑ  . . . . . 20-0 (Α.Α.)
Η τελική βαθµολογία βρήκε την οµάδα µας
στην 6η θέση µε 26 βαθµούς.

Α.Ο.ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡιΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 
Υπόψιν κ. Κακαριάρη Γεωργίου
Σύµφωνα µε άρθρο σας, στο τελευταίο
φύλλο της εφηµερίδας, αναφέρθηκε η
αποχώρηση της οµάδας µπάσκετ του
Πέτα από το πρωτάθληµα της Α2 ΕΣΚΑ-
Β∆Ε. ∆ιαψεύδουµε ότι η οµάδα µπάσκετ
αποχώρησε από το πρωτάθληµα και συ-
νεχίζει σ’ αυτό. Καταγγέλλουµε κάθε
µορφή υπονόµευσης της οµάδας µπάσκετ
και ζητούµε από την εφηµερίδα να δια-
σταυρώνει τα στοιχεία που έχει και όχι να
δηµοσιεύει ανώνυµα άρθρα που έχουν ως
σκοπό το κακό της οµάδας.

ΜΕ ΤΙΜΗ 
Ο υπεύθυνος του τµήµατος µπάσκετ 

ΒΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΤΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Κάνουµε γνωστό σε όλους, αλλά και στον
υπεύθυνο του τµήµατος µπάσκετ, ότι: 1.
Το άρθρο για την αποχώρηση της οµάδας
δεν ήταν ανώνυµο. Το έγραψε ο Πρόεδρος
του ∆.Σ. Γ. Κακαριάρης και δεν ήταν
άρθρο, αλλά πληροφορία που συµπλή-
ρωνε τα αποτελέσµατα και τη βαθµολογία
των αγώνων. 2. Η διασταύρωση της πλη-
ροφορίας έγινε από το Artablogs, αλλά και
µε συζήτηση µε τον Γιάννη Φιλίππου προ-
πονητή της οµάδας εκείνη τη χρονική
στιγµή. 3. Η είδηση για την αποχώρηση
δόθηκε την τελευταία µέρα πριν κλείσει η
ύλη της εφηµερίδας και πάει για τυπογρα-
φείο. Ήταν αδύνατο να γίνει η όποια διόρ-
θωση, αν και το µάθαµε 20 ηµέρες µετά
την κυκλοφορία του φύλλου. 4. Η Αδελφό-
τητα όλα τα χρόνια της ύπαρξής της ήταν
και είναι δίπλα στον Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΕΤΑ οικονοµικά, υλικά και ηθικά. Παρα-
βλέπουµε την παράγραφο για «κακό της
οµάδας», είναι µακριά από εµάς. Εµείς θα
είµαστε δίπλα στην οµάδα µας µε όποιο
µέσο και τρόπο µπορούµε.

Γ. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΙΕΡΑ
Ο∆ΟΣ 102 Α – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΑΣ SOFTEX)

- ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ΑΚΟΜΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

- ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
13.30 – 20.30 (ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
09.00 – 16.00 (ΣΑΒΒΑΤΟ) - ΤΗΛΕΦ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ: 210 3479100

Ο Καλλικράτης πλέον εφαρµόζεται και είναι µια πραγ-
µατικότητα. Λειτουργεί σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό

πλαίσιο, προσαρµοσµένο στην αντιλαϊκή οικονοµική κυ-
βερνητική πολιτική και στις διατάξεις του µνηµονίου, που
δίνει όλο και λιγότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ
διευρύνει τις αρµοδιότητές της.

Τις νέες ∆ηµοτικές Αρχές κάτω απ΄ αυτές τις συνθήκες
η κυβέρνηση τις θέλει σαν το µακρύ της χέρι, προκειµένου
να περάσουν τα αντιλαϊκά της µέτρα στην οικονοµία, στις
εργασιακές αναδιαρθρώσεις, να στρώσουν το δρόµο για
την είσοδο του κεφαλαίου και των ιδιωτών στις δραστη-
ριότητες του ∆ήµου στην υγεία, στην παιδεία, στον αθλη-
τισµό, στον πολιτισµό, στην καθαριότητα στις διάφορες
υποδοµές.

Θέλει η κυβέρνηση µέσω των ∆ήµων να επιβάλλει πρό-
σθετες φορολογίες  για τους δηµότες και όλες οι κοινωνι-
κού τύπου παροχές να είναι ανταποδοτικές.΄Ολες αυτές
οι λειτουργίες θα διεκπεραιώνονται από εργαζόµενους,
πολλοί των οποίων θα εργάζονται µε  ελαστικές σχέσεις
απασχόλησης και ελάχιστα αµειβόµενοι.

Οι ∆ήµοι και οι δηµοτικοί άρχοντες σε αυτή την κατάσταση
πρέπει να ορθώσουν το ανάστηµά τους και να αντιδρά-
σουν. Να αφουγκραστούν τη λαϊκή δυσφορία, να εµπι-
στευτούν τη λαϊκή δύναµη, να ταυτιστούν µε τον αγώνα των
εργαζοµένων, ώστε να ανατραπούν  αυτά τα µέτρα.

Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο δικός µας
∆ήµος µε τον ∆ήµαρχό του. Πρέπει να κινητοποιήσει όλους
τους φορείς και όλες τις δυνάµεις του ∆ήµου, για να µην
εφαρµοστεί κανένα από τα µέτρα εκείνα που θα πλήξουν
τη λαϊκή οικογένεια, το µέλλον και τα δικαιώµατα της νεο-
λαίας, που θα πάνε για πολλά χρόνια πίσω την κοινωνία.

Εκφράζουµε την ανησυχία µας, όµως, όταν διαβάζοντας
την προεκλογική του συνέντευξη στα «Νέα του Πέτα» ο κ.
Γιαννούλης λέει ότι «θα µετατρέψει το ∆ήµο µας από λω-
ρίδα της Γάζας σε ένα ∆ήµο οικονοµικά, διοικητικά και τε-
χνικά ανεξάρτητο, σε ένα ∆ήµο βιώσιµο και λειτουργικό» ή,
όπως λέει παρακάτω, «νικητές θα είναι αυτοί οι οποίοι θα
µπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις» ή «εµείς
θέλουµε ένα ∆ήµο οικονοµικά ισχυρό αλλά και αυτοδύ-
ναµο».

Τι κρύβεται πίσω από ωραίες λέξεις, όπως «οικονοµική
αυτοδυναµία, διοικητική ανεξαρτησία, βιωσιµότητα, λει-
τουργικότητα, παρακολούθηση εξελίξεων»;

Είναι  φανερό ότι πίσω από όλα αυτά θα εφαρµοστεί µια
πολιτική, που δεν θα απαιτεί κονδύλια από τον κρατικό
προϋπολογισµό, που θα θεωρεί εµπόρευµα τον αθλητι-
σµό, τον πολιτισµό, την υγεία, τους ελεύθερους χώρους,
που οι κοινωνικές υπηρεσίες θα προσφέρονται µε βάση
την ανταποδοτικότητα, που θα µπάζει τα ιδιωτικά συµφέ-
ροντα στις δραστηριότητες του ∆ήµου, που θα εφαρµόσει
τις ελαστικές σχέσεις εργασίας µέσω συµβασιούχων  και
προγραµµάτων stage.

Είναι τόσο οξυµµένα τα λαϊκά προβλήµατα, που ζητή-
µατα τοπικής οριοθέτησης αρµοδιοτήτων, όπως π.χ. µε
τη Μεγάρχη που αυθαίρετα εντάχθηκε στη ∆ηµοτική Ενό-
τητα Κοµποτίου δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία. ∆εν υπάρχει
κανένας λόγος να αποπροσανατολίζονται οι δηµότες για
τέτοιας µορφής ζητήµατα. Τα προβλήµατα είναι οξυµµένα,
είναι κοινά για όλους και πλήττουν το ίδιο όλα τα κοινωνικά
στρώµατα στο ∆ήµο µας. Πρέπει να παραµερίζουµε τέ-
τοιες τοπικιστικές αντιθέσεις και οποιεσδήποτε άλλες

ενέργειες που πλήττουν την ανάγκη για συνολικό αντιπά-
λεµα της αντιλαϊκής πολιτικής.

Σοβαρότατα προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν
οι δηµότες µέσα σε αυτό το πλαίσιο και µε άµεσες επι-
πτώσεις στην τσέπη και στην ποιότητα ζωής των δηµο-
τών, είναι τα ζητήµατα της παιδείας, της υγείας και του
αθλητισµού.

Η παιδεία απελευθερώνεται πλέον από τον κρατικό
εναγκαλισµό και θεωρείται προϊόν ενταγµένο στους κα-
νόνες της αγοράς και σιγά-σιγά και τµηµατικά ιδιωτικο-
ποιείται, εµπορευµατοποιείται και τελικά γίνεται πεδίο
κερδοφορίας του κεφαλαίου και των ιδιωτών.

Τελικός σκοπός είναι οι σηµερινοί µαθητές και αυριανοί
εργαζόµενοι να µαθαίνουν όσα χρειάζονται, ώστε για την
αγορά εργασίας να είναι, από µικρή µάλιστα ηλικία, ανα-
λώσιµοι, ευέλικτοι, ευπροσάρµοστοι, να συµβάλλουν στην
κοινωνική συνοχή, στην εργασιακή ειρήνη, να αφιερω-
θούν ψυχή τε και σώµατι στην ανταγωνιστική κερδοφορία
των άπληστων εργοδοτών, χωρίς εργασιακά, κοινωνικά,
ασφαλιστικά δικαιώµατα.  

Αυτή την πολιτική την περιγράφει ωµά και χωρίς περι-
στροφές το Συµβούλιο της Ε.Ε από το Φλεβάρη του 2009
σε κείµενό του για την εκπαίδευση. Λέει επί λέξει: «	Οι
διάφορες µορφές συνεργασίας και εταιρικής σχέσης µε-
ταξύ των οργάνων εκπαίδευσης και κατάρτισης αφ’ ενός
και των εργοδοτών αφετέρου, πρέπει να ενθαρρυνθούν
ως µέσο ενίσχυσης της µακροπρόθεσµης απασχολησιµό-
τητας όλων των πολιτών, µέσω της απόκτησης των βασι-
κών δεξιοτήτων  στην προοπτική της δια βίου µάθησης».

Η κατάσταση στην παιδεία χρόνο µε το χρόνο χειροτε-
ρεύει. ΄Οσοι για χρόνια µας κυβερνάνε, από τη µια θρη-
νούν τάχα για τα χάλια της παιδείας, από την άλλη, όµως,
πετσοκόβουν τις δαπάνες για τη λειτουργία της. Τα λεφτά
για την  παιδεία  παραµένουν καθηλωµένα στο κατώτερο
όριο εδώ και χρόνια. Φέτος π.χ. οι δαπάνες για την παι-
δεία (2,75% του ΑΕΠ) είναι το µικρότερο  ποσοστό των
τελευταίων 30 χρόνων. Η µόρφωση λιγόστεψε και η πα-
ραπαιδεία γιγαντώθηκε. Οι ταξικοί φραγµοί διευρύνονται
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Τα φροντιστήρια
αρχίζουν από την πρώτη ∆ηµοτικού και φτάνουν ώς το
Πανεπιστήµιο. Οι µαθητές όλο και συχνότερα εκφράζουν
την αποστροφή τους γι’ αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλες οι καινούριες αναδιαρθρώσεις της κυβέρνησης για
το «νέο σχολείο» ή για το «σχολείο το ανοιχτό  στην κοι-
νωνία», όπως θέλει µε ηχηρές εκφράσεις να τις παρου-
σιάζει η κ. ∆ιαµαντοπούλου, περνάνε µέσα από τους
καινούριους ∆ήµους του Καλλικράτη και την Περιφέρεια.
΄Εχουµε ολοκληρωτική µεταφορά των ευθυνών του κρά-
τους για την εκπαίδευση στην τοπική κρατική διοίκηση. Οι
αρµοδιότητες αυτών των φορέων αφορούν όλο το φάσµα
της παιδείας, δηλαδή τη λειτουργία της βασικής εκπαί-
δευσης, την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, την ειδική
αγωγή, τον σχολικό αθλητισµό, τα εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα, τη συντήρηση και ανέγερση νέων σχολικών
συγκροτηµάτων, την καθαριότητα, την έκδοση βιβλίων, τη
χρηµατοδότηση.

Το κόστος αυτής της αναδιάρθρωσης θα το επιβαρυν-
θούν οι παραπάνω φορείς. Η εκχώρηση  όµως αρµοδιο-
τήτων του κράτους προς τους ∆ήµους δεν συνοδεύεται

από τα απαραίτητα κονδύλια. Οι ∆ήµοι, εποµένως, θα κα-
ταφύγουν σε δεύτερη φορολόγηση, πέρα απ’ αυτή την
άγρια φορολογία που υφίσταται ο πολίτης από το κράτος
µέσω των άµεσων ή έµµεσων φόρων.

Το καινούριο που θα προκύψει, είναι η εµφάνιση του
ιδιωτικού κεφαλαίου, για να υποστηρίξει, µε το αζηµίωτο
βέβαια, όλες τις παραπάνω πολιτικές των αναδιαρθρώ-
σεων  στην παιδεία.

Το “άνοιγµα του σχολείου  στην τοπική κοινωνία” στην
πραγµατικότητα δεν έχει να κάνει µε τις ανάγκες  των µα-
θητών, γονέων, εκπαιδευτικών, για αποκλειστικά δηµόσια
και δωρεάν παιδεία, ούτε φυσικά µε τις πραγµατικές ανάγ-
κες της κοινωνίας. ΄Εχει άµεση σχέση µε τις ανάγκες των
επιχειρήσεων για φτηνό ευέλικτο αναλώσιµο εργατικό
προσωπικό χωρίς δικαιώµατα και απαιτήσεις.

Οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που σχετίζονται µε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινούν από την πρώτη βαθµίδα
εκπαίδευσης, δηλαδή τους Παιδικούς Σταθµούς και Νη-
πιαγωγεία. Λειτουργούν από τους ∆ήµους µε ιδιωτικοοι-
κονοµικά κριτήρια επιβαρύνοντας µε τα τροφεία τούς
γονείς των παιδιών. Οι εργασιακές σχέσεις που εφαρµό-
ζονται για τη λειτουργία τους είναι των συµβασιούχων και
των stage.

Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (∆ηµοτικό) η κατάσταση
θα γίνεται όλο και πιο τραγική. Εταιρείες, χορηγοί, διάφο-
ρες  Μ.Κ.Ο. και ιδιώτες θα παγιώσουν την παρουσία τους
στα σχολεία “προσφέροντας” προγράµµατα αγωγών,
διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις, “εκπαιδευτικές”
εκδροµές για να µάθουν τις αξίες του δικού τους κόσµου
στα παιδιά µας, ώστε να διαπλάθουν τις παιδικές συνει-
δήσεις όσο γίνεται από πιο µικρή ηλικία.

Η περσινή υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ
Υπουργείου Παιδείας  και οκτώ επιχειρηµατικών οµίλων
(ίδρυµα Κωστόπουλου, Λαµπράκη, Λεβέντη, Νιάρχου,
Μποδοσάκη, Ωνάση κ.λπ.) έρχεται να νοµιµοποιήσει τη
µέχρι τώρα κατάσταση. 

Οι επιχειρήσεις αναγορεύονται σε συνεργάτες της κυ-
βέρνησης ως προς την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής.
Είναι ο δούρειος ίππος για την προώθηση των αντιδρα-
στικών µεταρρυθµίσεων, για να γίνει το κεφάλαιο ρυθµι-
στής της προσαρµογής της παιδείας στις ανάγκες της
αγοράς και της κερδοφορίας.

Η κατάσταση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν δια-
φέρει ουσιαστικά από την πρωτοβάθµια. Η ίδια φιλοσο-
φία και αντίληψη επικρατεί και σ’ αυτή τη βαθµίδα. Τα
προβλήµατα γίνονται πιο έντονα, λόγω των υποβαθµι-
σµένων κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών. Το σχο-
λείο µεταβάλλεται σε εξεταστήριο. Η αυξανόµενη
εµπορευµατοποίηση, η αφύσικη ζωή των παιδιών, το αβέ-
βαιο παρόν και το ακόµα πιο σκοτεινό µέλλον, δηµιουρ-
γούν αποστροφή των µαθητών για το σχολείο. Τα
συσσωρευµένα προβλήµατα οδηγούν χιλιάδες µαθητές
Γυµνασίου και Λυκείου σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Ελάχιστη υποχρέωση των γονιών και της κοινωνίας είναι
να συνεργαζόµαστε µαζί τους και να σεβόµαστε τις συλ-
λογικές αποφάσεις των µαθητικών κοινοτήτων για τους
αγώνες τους και τις διάφορες µορφές δράσης που  επιλέ-
γουν.

ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Γ ρ ά φ ε ι  ο  Τ Α Κ Η Σ  Σ Ε Ρ Β Ε Τ Α Σ
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  €

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ

-Ο Κωνσταντίνος Ν. Παπαδηµητρίου και η Μαργαρίτα Κώστα ενώθη-
καν µε τα δεσµά του γάµου, στην Αθήνα, στις 5/3/2011. Ο γάµος έγινε στον
Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη. Κουµπάρος ήταν ο Ανδρέας Αν-
δριανόπουλος. Μετά τον γάµο ακολούθησε δεξίωση σε γνωστό κέντρο
στην περιοχή Τατοΐου. Στη φωτογραφία οι νεόνυµφοι µε τους γονείς τους.
- Ο Χάρης Χατζηµωράκης και η Θεοδώρα Χρ. Κακαριάρη παντρεύτη-
καν στις 12/2/2011 στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι.
Ευχόµαστε στα νιόπαντρα ζευγάρια να ζήσουν και να ευτυχήσουν!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν στο χωριό:
- Η Αποστολία Βασιλάκη, χα Χριστόφορου, στις 330/12/2010, σε ηλικία 80
ετών.
- Η ∆ήµητρα Βαγενά, χα Κων/νου, στις 21/12/2010, σε ηλικία 88 ετών.
- Ο Κων/νος ∆. Οικονόµου, στις 3-1-2011, σε ηλικία 83 ετών.
- Η Μαρίνα Αθ. Αγγέλη, στις 13-1-2011, σε ηλικία 91 ετών.
- Ο Βασίλειος Ν. Γεωργής, στις 15-1-2011, σε ηλικία 67 ετών.
- Ο Γεώργιος Χρ. Λάιος, στις 25-1-2011, σε ηλικία 87 ετών.
- Η Σπυριδούλα Κακαριάρη, στις 10-2-2011, σε ηλικία 61 ετών.
- Η Γεωργία Ανδρ. Σερβετά, στις 15-2-2011, σε ηλικία 87 ετών.
- Η Αθηνά Αγγέλη, χα ∆ηµητρίου, στις 15-2-2011, σε ηλικία 82 ετών.
- Ο Ιωάννης Γ. Σµέρος, στις 21-2-2011, σε ηλικία 76 ετών.
- Ο Γρηγόρης ∆. Ρίζος, στις 25-2-2011, σε ηλικία 74 ετών.
Πέθανε στην Αθήνα:
- Η Βασιλική Αλ. Βασιλείου, στις 5-3-2011, σε ηλικία 68 ετών.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Μνήµη Βησσαρίωνα Παπασπύρου
Αγαπητοί Πετανίτες
Με καθυστέρηση µάθαµε (µέσω της εκλεκτής εφηµερίδας σας) τον θάνατο
του Βησσαρίωνα Παπασπύρου, που έφυγε από τη ζωή. Ήταν για µας µια
εξέχουσα µορφή της πατρώας γης του Πέτα, αλλά και της ευλογηµένης
γης της ξεχωριστής γυναίκας του, που έτυχε να τη γνωρίσω (γιατί κι εγώ
ήµουνC οµοιοπαθής, παντρεµένος µε Σαντορινιά). Μας άφησε τα νάµατα
της πλέον αγνής λαϊκής ψυχής, αλλά και µας δίδαξε την αφοσίωση στην
ιδιαίτερη πατρίδα. Εγώ προσωπικά, αλλά και το περιοδικό «∆ΙΒΡΗ», που
ήταν ένθερµος αναγνώστης, όπως και εγώ είµαι αναγνώστης των «ΝΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΤΑ», εκφράζουµε τα πλέον βαθιά µας συλλυπητήρια.

Σωτήρης Σωτηρόπουλος

∆ΩΡΕΕΣ ΕΙΣ  ΜΝΗΜΗΝ
- ΑΓΓΕΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ: ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ Α∆ΕΛΦΗΣ
& ΘΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΓΟΥΛΑ ΧΗΡΑΣ ΗΡΑΚΛΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ  100  ΕΥΡΩ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΣΥΛΒΙΑ, & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ
- ΜΑΛΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ 30 ΕΥΡΩ
- ΜΠΙΖΑΣ  ΓΕΩΡΓ. ΝΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΕΞΑ∆ΕΛ-
ΦΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  ΑΛΕΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟ-
ΤΗΤΑ 50 ΕΥΡΩ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  . . . . . . . . . .20,00
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠ.ΣΠΥΡΟΣ  . . . . . . . . . . . . .10,00
ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓ.∆ΗΜΗΤΡΗΣ  . . . . . . . . . 50,00
ΛΙΑΧΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00
ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ  . . . 20,00
ΒΑΣΙΟΣ ΠΕΛΟΠ.ΝΙΚΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΤΖΟΚΑΣ  ΛΕΥΤΕΡΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ . . . . . . . . 20,00
ΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ . . . . . . . . . . . . 50,00
ΖΑΧΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΩΣΤΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . .30,00
ΤΖΟΚΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΟΥΛΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ  . . . . . . . . .20,00
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . .30,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗ-ΣΠΑΡΤΙΝΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ  . . . . . . . .20,00
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . .25,00
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΑΞΑΝ∆ΡΟΣ  . . . . . . . . . 20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  . . . . . . . . . . . .20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΗ  ΘΕΟ∆ΩΡΑ  . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΑ ΝΑΥΣΙΚΑ  . . . . 20,00
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)  . . . . . . . . . .20,00
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  . . . . . . . . . 20,00
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  . . . . . . . . .20,00
ΜΠΙΖΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΦΩΤΗΣ  . . . . . . . . . . . . . 30,00

ΚΑΣΣΕΚΑΣ  ΣΠΥΡΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ  ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ  . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΜΠΑΡΤΑΣ  ΝΙΚΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00
ΜΠΑΡΤΣΑ ΝΙΚ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
ΚΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ  . . . . 30,00
ΒΑΓΕΝΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΖ.ΓΙΑΝΝΗ  . . . . . . . . . .50,00
ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  . . . . . . . . . . . . .20,00
ΦΩΤΗ  ΕΥΑΓΓ. ΕΛΕΝΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00
ΦΩΤΗ - ΠΑΤΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  . . . . . . . . . . .30,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜ. ΑΛΕΚΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . .20,00
ΠΕΣΛΗ  ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΡΙΖΟΥ-ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ∆ΩΡΑ  . . . . . . . . . . . . .30,00
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟ∆. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ . . . . . . . . . . 20,00
ΣΕΡΑΦΗ  ΑΘΗΝΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
ΡΙΖΟΥ-ΣΕΦΤΕΛΗ  ΣΟΦΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
ΕΙΡΗΝΗ & ∆ΗΜΗΤΡΑ  ΖΗΣΗ  . . . . . . . . . . . . . . .15,00
ΕΛΕΝΗ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ . . . . . . .20,00
ΦΩΤΑΚΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  . . . . . . . . . . . . . .30,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ  . . . . . . . .20,00
ΣΙΑΝΑ - ΒΑΣΙΟΥ  ΣΟΦΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00
ΧΑΡΜΠΗ - ΚΑΤΑΚΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ  . . . . . . . . . . . .20,00
ΚΑΟΥΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00
Ευχαριστούµε!

Έκπληκτοι έµειναν οι συγχωριανοί µας,
όταν κάποιο πρωί του Μαρτίου είδαν
µέρος των πέτρινων σκαλοπατιών του
καµπαναριού κατεστραµµένα. Κάποιος ή
κάποιοι, µε σκαφτικά εργαλεία ξεθεµελίω-
σαν τα παραδοσιακά σκαλοπάτια και κάτω
απ’ αυτά έσκαψαν λάκκο.

Εντύπωση προξένησε το γεγονός ότι κα-
νένας δεν πήρε µυρουδιά τα «έργα», που
έγιναν κυριολεκτικά κάτω από τη µύτη
ενός ολόκληρου χωριού. Ποιος ξέρει τι τε-
χνάσµατα σκαρφίστηκαν οι δράστες για να
καλύψουν τους θορύβους, ίσως να τους
διευκόλυναν οι καιρικές συνθήκες, εκτός κι
αν οι συγχωριανοί µας έπαψαν να είναι
αδιάκριτοι και κοιτάζουν µόνο τη δουλειά
τους!

Αφού αποκλείστηκε η περίπτωση δηµο-
τικής παρέµβασης για τη συντήρηση των
σκαλοπατιών, εξάλλου τα έργα δεν έγιναν
στη διάρκεια της µέρας, άρχισε να ανα-
πτύσσεται η γνωστή σε όλα τα χωριά φι-
λολογία, για κρυµµένους θησαυρούς και
άλλα τέτοια ευφάνταστα.

∆εν υπάρχει µέρος της ελληνικής επαρ-
χίας που να µην αναφέρονται παραδείγ-
µατα µε κρυµµένους θησαυρούς, που
έθαψαν διάφοροι: Τούρκοι µετά την απο-
χώρησή τους, Εβραίοι στην περίοδο της
Ιταλο-Γερµανικής κατοχής, όταν αναγκά-
στηκαν να εγκαταλείψουν βίαια τα σπίτια
τους, αντάρτες την περίοδο της αντίστα-
σης κ.λπ., κ.λπ. Αν ένα µικρό µέρος όλων
αυτών των διηγήσεων αλήθευε, τότε η
χώρα µας θα είχε βουλιάξει από το χρυσό
και τις πολλές λίρες!

Φαίνεται ότι τα φαινόµενα των λαθροκυ-
νηγών θησαυρού αυξάνονται στις περιό-
δους οικονοµικής κρίσης. Παράλληλα,
όµως, αυξάνεται και η έλλειψη κοινού νου,
αφού οι επίδοξοι κυνηγοί αποφάσισαν να
ανοίξουν λαγούµια στο κεντρικότερο και
πολυσύχναστο σηµείο του χωριού και αδί-
στακτα να βεβηλώσουν σε ένα τόσο ση-
µαντικό µνηµείο την πολιτιστική µας
κληρονοµιά.

Μέχρι τη στιγµή που γράφεται αυτό το
σηµείωµα δε γνωρίζουµε αν οι έρευνες για
τον εντοπισµό των δραστών έχουν απο-
δώσει, αλλά όσο τα ερωτήµατα σχετικά µε
την πρόθεση των δραστών παραµένουν
αναπάντητα, θα υπάρχει ένα γόνιµο έδα-
φος που θα ερεθίζει τη φαντασία των ευ-
φάνταστων. Ας ελπίσουµε ότι τα
καταστροφικά έργα εκσκαφής θα σταµα-
τήσουν εδώ και δε θα επεκταθούν και σε
άλλα µέρη του χωριού. ∆ουλειά δεν είχε ο
διάολος ...

Κ. Ζ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες στην εταιρεία «ΚΑΜ-
ΠΥΛΗ» και στους ιδιοκτήτες της Κώστα και Γιώργο Σχοινιώτη για τη µεγάλη οικονο-
µική προσφορά τους προς την Αδελφότητα.
Προσέφεραν όλα τα δώρα που δόθηκαν στους µαθητές που πέτυχαν στις Πανελλαδικές
εξετάσεις και βραβεύτηκαν στη ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ. Τύπωσαν και εξέδο-
σαν τα ηµερολόγια του 2011, τις προσκλήσεις και τους λαχνούς για τον χορό µε συµβο-
λικό οικονοµικό κόστος.
Η προσφορά αυτή ήταν πάρα πολύ σηµαντική για τον Σύλλογό µας. Οι αφοί Σχοινιώτη
διατηρούν µεγάλη εταιρεία εκτυπώσεων, διαφήµισης κ.λπ. Αν και δεν είναι από τα µέρη
µας, λόγω της φιλικής σχέσης µε τον Πρόεδρο Γ. Κακαριάρη, έκαναν αυτή τη σηµαν-
τική προσφορά. Κάνουµε γνωστό στα µέλη µας ότι έχουν τη δυνατότητα ειδικών τιµών
από την εταιρεία τους. Θερµές ευχαριστίες.

ΧΟΡΗΓΟΙ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2011
- ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 200,00 "ASENCO"
- Γ.ΜΠΙΖΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 200,00 " BIZZARE"
Τους ευχαριστούµε!

Πετανίτες στην Αυτοδιοίκηση Αττικής
Ο συγχωριανός µας Πάνος Βάσιος του Μιχαήλ ανέλαβε καθήκοντα Αντιδη-
µάρχου στον ∆ήµο Χαλανδρίου Αττικής, στον οποίο εκλέχθηκε ∆ηµοτικός
Σύµβουλος µε τον συνδυασµό που πλειοψήφισε.

ΓΑΜΟΙ

Ο χαµένος θησαυρός και οι . . .  χαµένοι

Βάνδαλοι κατέστρεψαν 
τα σκαλοπάτια του καµπαναριού.
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ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΑ 
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Στείλτε µας παλιές φωτογραφίες από τη
ζωή των συγχωριανών µας και της περιο-
χής ευρύτερα. Έτσι συµβάλλουµε στην κα-
ταγραφή της ιστορίας του Πέτα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΗ ΓΛΥΠΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Εκδήλωση αφιερωµένη στον σπουδαίο Ηπειρώτη γλύπτη Θ. Παπαγιάννη
διοργάνωσε το ∆.Σ. της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ στις 17 ∆εκεµβρίου 2010 στην
Παλαιά Βουλή.
Ο Θ. Παπαγιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες γλύπτες. Το

έργο του είναι πολύ σηµαντικό και έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και επαί-
νους. Έχει πραγµατοποιήσει 30 ατοµικές εκθέσεις και έχει συµµετάσχει σε
πάρα πολλές οµαδικές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έχει φιλοτεχνήσει µετάλλια και νοµίσµατα, καθώς επίσης και µεγάλες
γλυπτικές συνθέσεις. Είναι οµότιµος καθηγητής Γλυπτικής στη Σχολή
Καλών Τεχνών. 
Από το 2009 λειτουργεί στο Ελληνικό Ιωαννίνων το Μουσείο Σύγχρονης

Τέχνης «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ» µε γλυπτά που δώρισε ο καλλιτέ-
χνης.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η εκδήλωση που διοργά-
νωσε η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 2011 στο ΣΕΦ. Η «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ» ήταν αφιερωµένη
στους Ηπειρώτες που ανταµώνουν, αγωνίζονται και δηµιουργούν.
Ο κόσµος γέµισε ασφυκτικά το ΣΕΦ και χειροκρότησε τα 80 χορευ-
τικά συγκροτήµατα µε τους 2.500 χορευτές, αλλά και την πληθώρα
των κορυφαίων δεξιοτεχνών της Ηπειρώτικης µουσικής.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΖΙΜΑ «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ»
Αφιέρωµα στην ταινία του Ηπειρώτη σκηνοθέτη Νίκου Τζίµα διοργάνωσε
η Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος.
Η νέα ταινία «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΝΟΥ» γυρίστηκε κατά το µεγαλύ-
τερο µέρος στην Ήπειρο. Είναι αφιερωµένη στο πέταγµα της ψυχής στην
ελευθερία, στην οµορφιά και στη µαγεία της φύσης και του έρωτα. Είναι µια
αναφορά σε ό,τι χάνουµε στη δίνη του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Ο Ηπειρώτης σκηνοθέτης έχει σηµαντικότατες ταινίες στο ενεργητικό του,
όπως «Ο Άνθρωπος µε το γαρύφαλλο», «Ο Αστραπόγιαννος», «Το χρο-
νικό της θυέλλης», «Ο τάφος των εραστών». Η εκδήλωση πραγµατοποι-
ήθηκε την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 στον κινηµατογράφο «ΟΠΕΡΑ».
Αξίζουν συγχαρητήρια στο ∆.Σ. της Πανηπειρωτικής για αυτές τις ενέρ-
γειες που προβάλλουν την τέχνη του πολιτισµού, αλλά και σηµαντικούς
ανθρώπους της Ηπείρου. Εµείς θα συνεχίσουµε να προβάλλουµε τέτοιες
δράσεις από την εφηµερίδα µας.

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΑΣ
Η Αδελφότητα θα συµµετέχει στο κάλεσµα της Πανηπειρωτικής Συνοµο-
σπονδίας, αλλά και άλλων φορέων, ενάντια στην πολιτική που αύξησε τα
διόδια ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ, αλλά και στην πολιτική της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.
µε το υπερβολικό αντίτιµο που όρισε. Όλα αυτά σε µια διαδροµή από τις
πιο επικίνδυνες σε όλη την Ευρώπη, µε την αδικαιολόγητη και προκλητική
καθυστέρηση των έργων για το νέο δρόµο.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Στο τιµόνι της κορυφαίας οργάνωσης των Ηπειρωτών βρέθηκε ο δικηγό-
ρος Γεώργιος Οικονόµου. Εξελέγη πρόεδρος της Πανηπειρωτικής µε 17
ψήφους υπέρ και 5 λευκά. ∆ιαδέχεται τον κ. Αλεξίου όπου διετέλεσε πολλά
χρόνια στη συνοµοσπονδία. Η καταγωγή του είναι από το Σούλι. Ευχόµα-
στε ολόψυχα καλή δύναµη και καλή συνέχεια.

Από την επιστράτευση το 1974. Στη φωτογραφία (στον
Έβρο στις 20-9-1974) ο Γιάννης Γκαβάγιας, ο Κώστας Βε-
λέντζας και κάτω ο Μήτσος Μπακατσέλος, που έφυγε σύν-
τοµα από τη ζωή. (Φωτ. Γιάννη Γκαβάγια).

ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ 
Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν ∆ Ι Α Σ  Ε Λ Λ Α ∆ Ο Σ

Πολυήµερη εκδροµή Προσκόπων Πέτα στην παραθα-
λάσσια περιοχή Κατσούλη στο Μενίδι, στις αρχές της
δεκαετίας του ‘50.

Εκδροµή των Προσκόπων Πέτα το 1953 στην Άνω Πέτρα. ∆ια-
κρίνονται: Παν. Κώτσης Αρχηγός, Κώστας Μουσαβερές,
Σπύρος Κώτσης, Άγγελος Παπασπύρου, Νάσος Βαβέτσης.
Οι υπόλοιποι δεν αναγνωρίζονται, γιατί είναι από µακρινή
απόσταση (Φωτ. Σπύρου Κώτση).


