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 «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2012»

Η μάχη του Πέτα, 4 
Ιουλίου 1822, έχει 
καταγραφεί στην 

ιστοριογραφία ως μια κο-
ρυφαία στιγμή αλληλεγ-
γύης των λαών. 
Οι λαοί της Ευρώπης 
εμφορούμενοι από τα 
ιδανικά του ευρωπαϊ-
κού διαφωτισμού και 
της γαλλικής επανά-
στασης για δημοκρατία και κοινω-
νική χειραφέτηση, συνέδραμαν ουσιαστικά και με 
πολλούς τρόπους την Ελληνική Επανάσταση του 
1821.  
Χαρακτηριστικό της μάχης του Πέτα ήταν η μεγά-
λη συμμετοχή ευρωπαίων πολιτών, που έμειναν 
γνωστοί ως «Φιλέλληνες» και πολλοί απ’ αυτούς 
σκοτώθηκαν στη μάχη. 
Ο θεσμός των «Φιλελληνίων» στο Πέτα στοχεύει 
ακριβώς στην προβολή των ιδανικών της αλληλεγ-
γύης μεταξύ των λαών και του αγώνα για ελευθε-
ρία, δικαιοσύνη και κοινωνική χειραφέτηση.        

Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
21:30: Χορευτική Παράσταση από τα Χορευτικά 
Συγκροτήματα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και 
του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Θα προηγη-
θεί παρέλαση των Χορευτικών Συγκροτημάτων σε 
κεντρικούς δρόμους του χωριού. 
23:00: Δημοτική βραδιά στην πλατεία του Πέτα με 
τους: Κ. Βέρδης - κλαρίνο, Χ. Τζιτζιμίκας - φωνή.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ: 
21:30: Απονομή επάθλων.
22:00: Μουσικοχορευτική βραδιά με το Συγκρότη-
μα “Σμύρνα” στην πλατεία του Πέτα. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ:
10:30: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γε-
ωργίου Πέτα. 
11:00: Μνημείο Πέτα: Τρισάγιο στη μνήμη των 
ηρώων της μάχης του Πέτα - Πανηγυρικός - Κατά-
θεση στεφάνων.
22:00: Συναυλία στην πλατεία του Πέτα με τη Ραλία 
Χρηστίδου. Θα προηγηθούν αθλητικοί αγώνες.
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Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το ΔΣ της Αδελφότητας

Σε εξέλιξη δυο μεγάλα έργα 
υποδομής στο Πέτα

Πραγματοποιήθηκε τις μέρες του Πάσχα η κα-
θιερωμένη ενημέρωση του ΔΣ της Αδελφότη-
τας από τον Δήμαρχο κ. Γιαννούλη, σχετικά 

με την πορεία του Δημοτικού έργου, τα προβλήματα 
και τους σχεδιασμούς της Δημοτικής Αρχής.
Στη συνάντηση πήραν μέρος ο Δήμαρχος, οι Αντι-
δήμαρχοι Θόδωρος Σερβετάς και Ροζίνα Βαβέτση, 
ο συνεργάτης του Δημάρχου Τάκης Αναγνωστάκης 
και εκ μέρους της Αδελφότητας, ο Πρόεδρος Γιώργος 
Κακαριάρης. Ο Γιάννης Γκαβάγιας και ο Άγγελος Πα-
πασπύρου.
Ο Δήμαρχος αναλύοντας το μέχρι τώρα έργο, αλλά 
και τα σχέδια δράσης της αυτοδιοίκησης κυρίως για 
την περιοχή του πρώην Δήμου Πέτα, ανέφερε:
1) Το έργο του δικτύου ύδρευσης βρίσκεται σε εξέλι-

ξη και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
τέλος του χρόνου. Περιλαμβάνει την αντικατάστα-
ση ολόκληρου του παλιού, φθαρμένου και ακατάλ-
ληλου δικτύου, με σύγχρονα μέσα μεταφοράς του 
νερού και μηχανισμούς ελέγχου.

2) Το καλοκαίρι αρχίζει η κατασκευή του αποχετευτι-
κού δικτύου και η εγκατάσταση Βιολογικού Καθα-
ρισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στα 18,5 εκατομ. ευρώ. Το δίκτυο συλλογής θα 
έχει μήκος 10,6 χιλιόμετρα και αποδέκτης των λυ-
μάτων θα είναι το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων 
Κομποτίου. Η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζε-
ται στο τέλος του 2014.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την ικανο-
ποίηση ενός χρόνιου αιτήματος των κατοίκων του 
Πέτα. Το έργο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 
Πετανιτών και θα απαλλάξει την περιοχή από σοβα-
ρές εστίες μόλυνσης. 
Ακόμα πρέπει να τονίσουμε ότι τέτοια μεγάλα έργα 
είναι διαχρονικά και πιστώνονται σε όλους όσοι συ-
νέβαλαν στην προσπάθεια να ωριμάσει και να ξεκι 
νήσει σήμερα το έργο. Οι προηγούμενες διοικήσεις 
του Δήμου είχαν ήδη προχωρήσει τις μελέτες και το 
σχεδιασμό. Η υλοποίηση βέβαια του έργου αποτελεί 
και περιλαμβάνει τη μεγάλη προσπάθεια. Και πρέπει 
να τονίσουμε ότι η Εφημερίδα μας εδώ και δεκαετίες 
επισήμανε την αναγκαιότητα της βασικής αυτής υπο-
δομής.
Στους σχεδιασμούς του Δήμου περιλαμβάνονται, 
όπως μας ανέλυσε ο Δήμαρχος τα παρακάτω έργα, 
τα οποία έχουν προενταχθεί σε προγράμματα χρημα-
τοδότησης:
1) Η ανάπλαση της πλατείας Αμφιθέας
2) Η ανέγερση του Βρεφονηπιακού Σταθμού του 

Πέτα που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
3) Ο σχεδιασμός και η μελέτη κατασκευής αίθουσας 

πολλαπλών χρήσεων στην παλιά Αγροτολέσχη.
Επίσης έχει ανατεθεί σε μελετητές η αποπεράτωση 
του κτίσματος στη Κορακοφωλιά και η ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου. Όπως μας διαβεβαίωσε ο 
Δήμαρχος η παρέμβαση στο χώρο αυτόν, που χα-
ρακτηρίζεται ως ένας ιδιαίτερος φυσικός σχηματι-
σμός, θα γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον και με 
ήπιες παρεμβάσεις.
Για το θέατρο στο Νταμάρι, ο Δήμαρχος μας ενημέ-
ρωσε ότι έχει προχωρήσει η γεωλογική και τοπογρα-
φική μελέτη καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια για 
την καλύτερη ανάπλαση του εσωτερικού χώρου. Η 
γεωλογική μελέτη αφορά στην εξασφάλιση της στα-
θερότητας των γύρω βράχων για την ασφάλεια των 
θεατών. Ο συγχωριανός μας Γιώργος Ντουνιάς ανέ-
λαβε το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω μελετών.
Για την ανάπλαση της ιστορικής πηγής της Κούρζας 
ο Δήμαρχος μας ανέφερε, ότι η μελέτη που είχε κάνει 
ο Γιώργος Ντουνιάς με απόφαση του ΔΣ της Αδελ-
φότητας και είχε προσφερθεί στον τότε Δήμο Πέτα, 
επικαιροποιήθηκε από τον ίδιο μελετητή, δηλ. από 
τον Γιώργο Ντουνιά και θα γίνει προσπάθεια ένταξης 
σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός 
ανέρχεται σε 200.000 ευρώ και περιλαμβάνει την 
ανάπλασή τόσο του χώρου της πηγής, όσο και των 
προσβάσεων. Είναι ένα έργο που μας συνδέει με το 
παρελθόν μας και το οφείλουμε στις γενιές που υπέ-
φεραν στα δύσκολα χρόνια της λειψυδρίας.
Τέλος, ο Δήμος έχει ενταχθεί σε προγράμματα ενί-
σχυσης της απασχόλησης μέσω της κοινωνικής 
εργασίας, των 8μηνων συμβάσεων και άλλων προ-
γραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας. Ακόμη, 
συμμετέχει με άλλους Δήμους σε προγράμματα για 
τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Μετά την ενημέρωση από τον Δήμαρχο ακολούθησε 
συζήτηση γύρω από τα προβλήματα του χωριού και 
διευκρινίσεις για την πορεία υλοποίησης των έργων. 
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Γιώργος Κακαριάρης 
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την ενημέρωση των 
Απόδημων Πετανιτών και τόνισε ότι η Αδελφότητα 
βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση της εκάστοτε Αυτοδι-
οίκησης για βοήθεια στην προσπάθεια επίλυσης των 
χρόνιων προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας.

Οι Αντιδήμαρχοι του Πέτα
Ήταν παράλειψη της Εφημερίδας μας (από ανε-
παρκή πληροφόρηση), να καταχωρίσει στο προ-
ηγούμενο φύλλο ότι από την 1η/1/201, ορίστηκε 
Αντιδήμαρχος ο συγχωριανός μας Θεόδωρος 
Σερβετάς. Έτσι, οι Πετανίτες Αντιδήμαρχοι είναι 
δύο: - Η Ροζίνα Βαβέτση και 
 - Ο Θόδωρος Σερβετάς 

Ο Δημάρχος και μέλη του Δ.Σ. του Δήμου  
Ν. Σκουφά ενημερώνουν το Δ.Σ. της Αδελφότητας
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΚΩΔΙΚΟΣ: 014094
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

Τηλ.: 210 7483735
ΕΚΔΟΤΗΣ

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το Δ.Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail.com

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Tραπεζικός λογαριασμός τραπεζα PRO 
BANK GR 1205400490000388035011010
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 15772
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:

ΚΑΜΠΥΛΗ
Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα 

Τηλ.: 210 5156810-20-30, Fax: 210 5156811
email: info@kambili.gr, www.kambili.gr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

“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

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΤΗΛ.: 210 2618337

Σ ΥΛ Λ Ο Γ Η  Α Π ’ Τ Ο  Λ Α Ϊ Κ Ο  
Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ  Π Ε ΤΑ

Εργασία βραβευµένη από τη Γλωσσική Εταιρία της Ακαδηµίας Αθηνών
Του δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά

Συνέχεια από το προηγούµενο
111. Τ’ κόβει το κεφάλ(ι) (είναι έξυπνος).
112.  Το κεφάλι τ’ είναι κτσιούµπρι (είναι κουτός).
113. Φουσκών(ει) τ’ γίδα (κοιµάται).
114. Χρόνο-καιρό (µεγάλη χρονική περίοδος).
115. Χύνονται στο δρόµο (ορµούν στο δρόµο τα παιδιά).
116.  Ήρθε µε τον ούρλο σκωµένο (νεύρα, εγωισµός, τουπές).
117. Πάει σαν το σκλι στ’ αµπέλι (άδικος χαµός)

Η γλωσσική έκφραση στις λαϊκές παροιµίες του Πέτα
1. Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αγαπά και το νοικοκύρη (οι κακοί αποτυχαίνουν, γιατί ο
Θεός προστατεύει τους καλούς).
2. Αδειανό σακί, ορθό δεν στέκει (οι κουτοί και οι ευκολόπιστοι παρασύρονται εύκολα
από τους άλλους).
3. Άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύει και δένει (ο τεµπέλης ασχολείται µε τιπο-
τένια πράγµατα).
4. Ακόµα δεν τον είδαµαν, Γιάννη τον φωνάξαµαν (για όσους θεωρούν σίγουρα τα αµ-
φίβολα και αβέβαια).
5. Ακόµα δεν βγήκει απ’ τ’ αυγό (γι’ αυτούς που δεν έχουν πείρα).
6. Άλλα λιάου ιγώ της θειας µου κι άλλα λιέει ιµάν’ αυτή (γι’ αυτούς που κάνουν ότι δεν
ακούνε και απαντάνε άλλα αντί άλλων).
7. Άλλα ν’ τ’ άλλα κι άλλο της Παρασκευής το γάλα (για όσα διαφέρουν πολύ µεταξύ
τους).
8. Άλλα τα µάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας (γι’ αυτούς που συγκρίνουν πράγ-
µατα εντελώς ανόµοια και διαφορετικά).
9. Άλλος έχ’ τ’ όνοµα κι άλλος τη χάρη (γι’ αυτούς που ωφελούνται από την ανικανότητα
και την κουφότητα των άλλων).
10. Άλλος το µακρύ τ’ κι άλλος το κοντό τ’ (γι’ αυτούς που από πρόθεση διαφωνούν).
11. Άλλος τ’ φταίει κι αλλού ξεθυµαίν’ (για όσους επιτίθενται άδικα σε αθώους).
12. Άλλος χάσκει κι άλλος χάφτει (για όσους απολαµβάνουν αυτά που ελπίζουν και δι-
καιούνται άλλοι).
13. Άλλος χάσκα κι άλλος Πάσχα (ίδια µε τη 12).
14. Αλλού παπάς κι αλλού τα ράσα (για όσους είναι ακατάστατοι).
15. Αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού γεννά η κότα (αλλού υπάρχει ή συµβαίνει κάτι κι
αλλού ψάχνουµε να το βρούµε ή να το ιδούµε).
16. Άναβε το λυχνάρι σου, προτού να σ’ εύρει νύχτα.
17. Αν δεν αστράψει, δε βροντά (δεν γίνεται τίποτα χωρίς κάποια αιτία).
18. Άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω (για τους ανυπόµονους).
20. Αν είχε η βάβου µας (από αυτά) θα την έλεγαν παππούλη (µαζί µε τη µορφή αλλά-
ζει κι ο χαρακτήρας).
21. Ανεµοµαζώµατα, διαβολοσκορπίσµατα (όσα αποκτώνται µε αδικία, χάνονται εύκολα).
22. Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους οχτρούς.
23. Αν έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει (για τους τυχερούς).
24. Αν η ζήλια ήταν ψώρα, θα κολλούσε όλ’ η χώρα (η αντιζηλία έχει κακές συνέπειες).
25. Αν είσαι και παπάς, µε την αράδα σου θα πας (για την ισότητα των ανθρώπων).
26. Αν η σκύλα δεν κουνήσει τ’ ν’ ουρά της τα σκλια δεν πάνε πίσω της (γι’ αυτούς που
θέλουν και τα παθαίνουν).
27. Άνθρωπος αγράµµατος ξύλο απελέκητο.

Ελευθερία Κρικέλη. Μια τιµητική 
παρουσία στην εκδήλωσή µας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Σήµερα κατέχει τη διεύθυνση της Α΄. Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νο-
σοκοµείου Μητέρα του Οµίλου Υγεία.

Από το 1995, την τραγική χρονιά που σηµάδεψε την ζωή της οικογένειάς της,
όλοι στην οικογένειά της έγιναν δωρητές οργάνων.  

Η ίδια συµµετέχει µε οµιλίες της σε εκδηλώσεις για την δωρεά οργάνων σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδας, που οργανώθηκαν από τους δήµους ή και άλ-
λους φορείς σχετικούς µε το θέµα της δωρεάς οργάνων.

«Εκ χαρακτήρος δίνω αγώνες και θα συνεχίσω να δίνω όσο µπορώ, όσο
ανασαίνω», δηλώνει η κυρία Ελευθερία Κρικέλη και η παρουσία της στην εκ-
δήλωση του συλλόγου µας το αποδεικνύει περίτρανα. 

Με το βιβλίο της «Από Αύγουστο σε Αύγουστο», και µέσα από τους ήρωες
του βιβλίου, τον Ντουζόν, το Γιάννη, τη Χρύσω, θα δώσει µια οικουµενική διά-
σταση σ’ ένα προσωπικό δράµα. Το βιβλίο της «Από Αύγουστο σε Αύγουστο»
θα αποτελέσει ένα προσκλητήριο να αναδείξουµε τις ευαισθησίες και τον αλ-
τρουισµό µας, να ξεφύγουµε από τα πάθη και τις µικρότητες που µας κατα-
τρύχουν και να δούµε τον άγνωστο διπλανό µας, τον Άλλο, µε συµπάθεια και
αγάπη.

Ο Αύγουστος είναι ένας σηµαδιακός µήνας για την κυρία Κρικέλη, που της
έφερε καλά και κακά. Γεννήθηκε τον Αύγουστο, βαπτίστηκε τον Αύγουστο,
αλλά ήταν Αύγουστος του 1953 στον καταστροφικό σεισµό της Κεφαλονιάς,
το γενέθλιο τόπο της, που η οικογένειά της θρήνησε θύµατα.

Να σηµειωθεί ότι τα έσοδα του βιβλίου της διατίθενται σε υποτροφία που θε-
σπίστηκε για φοιτητές του ΜΙΤ.

∆ωρεά οργάνων. Πράξη υπέρτατης προσφοράς, µο-
ναδικό δείγµα αλτρουισµού και ανιδιοτελούς αγάπης

Της Ελευθερίας Κρικέλη
(Εισήγηση στη βραδιά του Απόδηµου Πετανίτη)

κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ που µε προσκαλέσατε σήµερα κοντά σας. Η πρόσκληση

αυτή, προερχόµενη, µέσω του κ. Ζαχάρο, από την αδελφότητα των Πετανι-
τών, ήταν για µένα ιδιαίτερα τιµητική και την αποδέχθηκα αυθόρµητα και µε
θέρµη. Κατέπνιξα µάλιστα σ’ ένα κύµα συγκίνησης την αρχική µου έκπληξη
και αµηχανία, συνειδητοποιώντας ότι εγώ ήθελα περισσότερο από εσάς να
βρεθώ κοντά σας. Όταν µάλιστα ο κ. Ζάχαρος µου ανέπτυξε τον ιερό σκοπό
της σηµερινής εκδήλωσης, ένοιωσα επιτακτική των ανάγκη να παραβρεθώ και
µαζί σας να τιµήσουµε την αξέχαστη Καίτη και να σταθούµε στο πλευρό της οι-
κογένειάς της, η οποία κατάφερε και την τραγικότερη στιγµή της ζωής τους, τη
στιγµή που δεχόντουσαν το πιο σκληρό και άφατο πλήγµα, την ατέλειωτη
εκείνη στιγµή που βίωναν ότι χειρότερο υπάρχει, την απώλεια της λατρευτής
συζύγου, και γλυκιάς µάνας, µπόρεσαν και έκαναν τον αβάσταχτο πόνο τους,
∆ύναµη Ζωής και Ελπίδα για άλλους συνανθρώπους µας.                

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
“ΠΑΛΛΑΔΙΟ” 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Ιδιοκτήτης - Διευθυντής 

Νικόλαος Σουρέλης
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη  

του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΪΚΟ  
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΕΤΑ

Τα καλαπόδια ήταν ξύλινα ομοιώματα του 
κάτω άκρου του ποδιού, δηλαδή του πέλ-
ματος, της φτέρνας και του αστράγαλου. Τα 

χρησιμοποιούσε ο τσαγκάρης για να φτιάξει χει-
ροποίητα παπούτσια, να φαρδαίνει τα στενά και 
να διατηρούν το σχήμα τους τα καινούρια. 
Εκτός βέβαια από τα ξύλινα καλαπόδια, που εί-
χαν το σχήμα του ποδιού και δίνανε τη φόρμα στα 
παπούτσια υπήρχε και το σιδερένιο καλαπόδι, με 
την υπερυψωμένη βάση πάνω στο οποίο προ-
σάρμοζαν καινούριο ή το παλιό παπούτσι, για να 
του καρφώσουν τις σόλες και τα τακούνια με ξυ-
λόπρογκες, καρφιά και πρόγκες. 
Καλαπόδια υπήρχαν μικρά και μεγάλα, κατάλλη-
λες γι όλες τις ηλικίες, για άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά, και για όλα τα νούμερα των ποδιών και 
παπουτσιών. Ξεχώριζαν δίπλα στον πάγκο του 
τσαγκάρη, μαζί με τη φαλτσέτα, τα καρφιά, τις ξυ-
λόπρογκες, τα σφυράκια, τον κυρωμένο σπάγκο, 
τα τσαγκαροσούφλια, τα πετσιά, τις ψαρόκολλες 
και τα διάφορα άλλα υλικά. Αξίζει να σημειωθεί 
εδώ πως τα καλαπόδια κατασκεύαζε ειδικός λα-
ϊκός τεχνίτης, ο λεγόμενος καλαποδάς, που η 
δουλειά του έμεινε κι ως επαγγελματικό επώνυμο 
στη χώρα μας. 
Κάποτε είχε επινοηθεί και ένας τύπος ξύλινου 
καλαποδιού, που με ειδικό μηχανισμό αυξομει-
ώνονταν το μέγεθός του και έτσι απαλλάχτηκε ο 
τσαγκάρης από την πληθώρα των καλαποδιών, 
με τα πολλά νούμερα που του έπιαναν τον χώρο 
και δεν είχε που να τα κρεμάσει. 
Στις μέρες μας ο τσαγκάρης έχει σχεδόν εξαφανι-
στεί. Κάπου – κάπου βρίσκεται κανένας, έτσι για 
«δείγμα», σε κάποιο στενό πεζόδρομο της πόλης 
καρφώνοντας φόλες, αλλά αυτός δεν φτιάχνει 
παπούτσια. Απλώς με το σφυρί και το σουφλί 
επιδιορθώνει και κάνει τον μπαλωματή. Δηλαδή: 
«Ντάγκα, ντούγκα το σφυρί στη δουλειά ιδρώνει 
ο φτωχός μπαλωματής, ράβει και καρφώνει…», 
όπως λέει και ο ποιητής. 
Σήμερα δυστυχώς η βιομηχανία των έτοιμων 
παπουτσιών «έφαγε» όλα τα παραδοσιακά ερ-
γαλεία του φτωχού λαϊκού τσαγκάρη και μπαλω-
ματή. Ωστόσο μερικά καλαπόδια «πήραν πόδι» 

και βρήκαν άσυλο, μακριά από τους σκουπιδο-
τενεκέδες σε περίοπτη θέση των λαογραφικών 
Μουσείων, μαζί με τόσα άλλα παλιά αντικείμενα 
του υλικού λαϊκού μας πολιτισμού. Με αυτά τα 
σφυριά, τα τσαγκαροσούφλια και τα καλαπόδια οι 
παλιοί λαϊκοί τεχνίτες έφτιαχναν μόνοι τους ολό-
κληρο το παπούτσι από την αρχή, ως το τέλος. 
Δεν κερδίζανε βέβαια πολλά χρήματα νοιώθανε 
όμως μεγάλη αισθητική απόλαυση και χαιρότανε 
το παπούτσι, που φτιάχνανε με τα χεράκια τους 
ως καλλιτέχνημα της δημιουργικής τους εργασί-
ας. 
Στα εργοστάσια κατασκευής υποδημάτων τώρα 
σαφώς μπερδεύονται πολλοί. Άλλοι κόβουν τα 
δέρματα, άλλοι γαζώνουν, άλλοι μοντάρουν, άλ-
λοι λουστράρουν κι άλλοι βάνουν τα κορδόνια… 
Η δουλειά αυτοματοποιήθηκε, τα καλαπόδια 
χάθηκαν, οι φτωχοί μερακλήδες τσαγκάρηδες 
έμειναν χωρίς δουλειά, και οι βιομήχανοι παπου-
τσιών… θησαύρισαν. Υπήρξε εποχή που η συ-
ντεχνία των τσαγκάρηδων πρωτοστάτησε στους 
συνδικαλιστικούς, ταξικούς και εθνικούς αγώνες 
του λαού μας. Την εποχή αυτή οι τσαγκάρηδες, 
καθιέρωσαν την αργία της Δευτέρας που έμεινε 
ως τσαγκαροδευτέρα και σήμερα χρησιμοποιείται 
σκωπτικά, για κάθε εργάσιμη ημέρα, τη οποία με-
ρικοί μεταβάλλουν σε αργία από τεμπελιά. 
Οι παλιότεροι θυμόμαστε τους τελευταίους τσα-
γκάρηδες και μπαλωματήδες του Πέτα: Το Σπύ-
ρο Καρατσώλη και το Σπύρο Πρίσκα, το Μήτσο 
Χρήσταινα και τον Γιώργο Μπίζα, ή «Τσαγκάρη», 
το Χρίστο Κολιό και τον Γιάννη Μπίζα, ή «Λιάρο», 
που σκοτώθηκε στον εμφύλιο. 
Σχετικές με τα καλαπόδια των τσαγκάρηδων είναι 
και οι λαϊκές φράσεις που χρησιμοποιούνται μετα-
φορικά στην ευρύτερη περιοχή του Πέτα: «Έφαγε 
καλαποδιά», για τους πεινάλες, τους αχόρταγους 
και τους φαταούλες. «Έβρεξε καλαπόδια», για 
πολύ μεγάλη ραγδαία βροχή. 
Μετά την βιομηχανοποίηση των πάντων, πόσα 
ξύλινα καλαπόδια θα έμειναν, αχρησιμοποίητα, 
θα πετάχτηκαν στα ρέματα, ή θα κάηκαν στη φω-
τιά στα χωριά Τσαγκαράδες του Βόλου, Τσαγκα-
ρόπουλο της Πάργας και Τσαγκάρι του Σουλίου!!   

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Τα καλαπόδια 

56. Ανταμκό γαιδούρι ο λύκος το τρώει (3).
57. Αγάπα τον φίλο σου με τα χούγια του .
58. Άλλοι του τόχει η κούτρα του να κατεβάζει ψεί-

ρες.
59. Αυτά π’ λιες τ’ ακούω κι αυτά π’ κρατάς τα κατα-

λαβαίνω (ψυχολογία).
60. Αν η σκύλα δεν κουνήσει τα’ νουρά τσ’, τα σκυ-

λιά δεν παν’ κοντά τσ’.
61. Αν δεν κλάψει το παιδί, δεν το βυζαίν’ η μάνα (με 

αγώνες κερδίζεται το δίκαιο).
62. Αφίν’ ο λύκος παστρουμά; (για όσους είναι λαί-

μαργοι και σπάταλοι και δεν φροντίζουν για το 
μέλλον).

63. Αντάμα κουβεντιάζουμε και χώργια καταλαβαί-
νουμε (για όσους από απροσεξία απαντάνε 
άλλα, αντί άλλων).

64. Άλλα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγι-
ας.

65. Άμα λείπ’ ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια.
66. Ακριβός στ’ αλεύρι και φτηνός στα πίτουρα.
67. Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες.
68. Άρμεγε και κούρευε και λύνε και δεμάτιασε.
69. Άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν, κι άλλοι πίνουν 

και γλεντάνε (ή και χορεύουν). 
70. Αγγουράκι μ’ πότε άξινες και στράβωσ’ η ουρά 

σου;
71. Άβρακος βρακί δεν είδε, κι είδε το βρακί και 

χ….κε
72. Ακριβός στη στάχτη και φτηνός στ’ αλεύρι.
73. Άλλοι που να τον δείρουν εκατό, και να μην το 

δειρ’ ο νους του. 
74. Αλλού είν’ τ’ όνειρο κι αλλού το θάμα 
75. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν τέκνα. 

Η γλωσσική έκφραση  
στις λαϊκές παροιμίες του Πέτα

Εργασία βραβευμένη από τη Γλωσσική Εταιρία  
της Ακαδημίας Αθηνών

Του Δασκάλου Τρύφωνα Σερβετά

Συνέχεια από το προηγούμενο

ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 13 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

ΤΗΛ.: 210 2618337

του Τρύφωνα Σερβετά
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Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο Πέτα, η εκλογική συμπεριφορά 
των συμπολιτών μας χαρακτηρίστηκε από ριζικές ανατροπές. 
Παραθέτουμε τα εκλογικά αποτελέσματα των δύο πρόσφατων 

εκλογικών αναμετρήσεων, της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου.
Στον τρόπο παρουσίασης δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των απο-
τελεσμάτων του 2009 με αυτά των δύο πρόσφατων εκλογικών ανα-
μετρήσεων.  
Λόγω των διοικητικών αλλαγών που έγιναν με τον «Καλλικράτη», για 
την καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων εμφανίζονται διαφορε-

τικές στήλες για το χωριό Πέτα, για τον πρώην Δήμο Πέτα και για το 
σύνολο του Δήμου Ν. Σκουφά. Δίνονται επίσης στοιχεία από το Νομό 
Άρτας, καθώς και τα πανελλαδικά ποσοστά των κομμάτων.   
Με σεβασμό στις εκλογικές προτιμήσεις των συμπολιτών μας, σημει-
ώνουμε ότι λόγοι πρακτικοί που σχετίζονται με το χώρο της εφημε-
ρίδας, οδήγησαν στην παρουσίαση των κομμάτων που πανελλαδικά 
ξεπέρασαν το 1% στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου. 
Τα γενικά στοιχεία που αφορούν το εκλογικό σώμα του Δήμου Ν. 
Σκουφά παρουσιάζονται στο Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  
Ποσοτικά δεδομένα για το εκλογικό σώμα του Δήμου Ν. Σκουφά.

Εκλογές Εγγεγραμμένοι 
εκλογείς

Ψηφίσαντες 
εκλογείς Άκυρα Λευκά Έγκυρα

6ης Μαΐου 15.383 10.152 210 68 9.874
17ης Ιουνίου 15.383 9.616 80 41 9.495

Στον Πίνακα 2 καταγράφεται η εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων του Πέτα και των συμπολιτών μας του Δήμου Ν. Σκουφά στις δύο 
πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς και των εκλογών του 2009. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η εκλογική συμπεριφορά των κατοίκων του Πέτα και των συνδημοτών μας. 

Κόμμα Πρώην Δήμος Πέτα Πέτα Δήμος Ν. 
Σκουφά Ν. Άρτας Πανελλαδικά

2009 6η Μαΐου
2012

17η 
Ιουνίου

2012

6η Μαΐου 
2012

17η 
Ιουνίου

2012

6η Μαΐου 
2012

17η 
Ιουνίου

2012

2009
(%)

6η 
Μαΐου 

(%)

17η 
Ιουνίου

2012
(%)

2009
(%)

6η 
Μαΐου 

(%)

17η 
Ιουνίου

2012
(%)

Ν.Δ. 1.215
(35.29%)

778
(28,29%)

951
(32,60%)

353
(27,49%)

417
(32,37%)

3.161
(32%)

3.565
(37,55%) 38,99 28,28 35,82 33,47 18,85 29,66

ΣΥΡΙΖΑ 163
(4,73%)

569
(20,69%)

965
(33,08%)

326
(25,39%)

413
(32,06%)

1.926926
(19,50%)

2.545
(26,8%) 4,67 21,67 29,16 4,60 16,78 26,89

ΠΑΣΟΚ 1.655
(48,07)

429
(15,60%)

385
(13,20%)

189
(14,72%)

161
(12,5%)

1.289289
(13,05%)

1.199
(12,63%) 45,14 13,18 12,83 43,92 13,18 12,28

Ανεξ. 
Έλληνες - 195

(7,09%)
149

(5,11%)
71

(5,53%)
69

(5,36%)
719

(7,28%)
555

(5,85%) - 10,61 4,86 - 10,61 7,51

ΚΚΕ 266
(7,7%)

298
(10,84%)

169
(5,8%)

157
(12,23%)

101
(7,84%)

726
(7,35%)

420
(4,42%) 6,04 8,43 4,86 7,54 8,48 4,50

Χρ. Αυγή 162
(5,89%)

156
(5,34%) 38

(2,96%)
60

(4,65%)
535

(5,42%)
499

(5,26%) 0,13 4,50 4,43 0,29 6,97 6,92

ΔΗΜΑΡ - 96
(3,50%)

98
(3,35%)

45
(3,50%)

45
(3,49%)

322
(3,26%)

356
(3,75%) - 3,84 4,22 - 6,11 6,26

Οικ. 
Πράσινοι

26
(0,76%)

48
(1,74%)

13
(0,44%)

18
(1,40%)

1
(0,07%)

175
(1,77%)

51
(0,54%) 1,06 1,64 0,56 2,53 2,93 0,88

ΛΑΟΣ 70
(2,03%)

47
(1,71%)

19
(0,65%)

9
(0,70%)

6
(0,46%)

148
(1,50%)

82
(0,86%) 2,58 1,43 0,82 5,63 2,90 1,58

Δημ. 
Συμμαχία - 77

(2,80%) - 49
(3,80%) - 236

(2,39%)2,39%),39%)39%)%) - - 2,73 - - 2,56 -

Δράση - 9
(0,33%) 6

(0,20%)

4
(0,30%) 3

(0,23%)

32
(0.32%) 46

(0,48%)

- 0,57

0,68

1,80

1,59
Δημ. Ξανά - 18

(0,66%)
6

(0,47%)
90

(0,91%) - 0,91 - 2,15

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 19
(0,55%)

48
(1,74%)

16
(0,55%)

22
(1,71%)1,71%)%)

4
(0,31%)

140
(1,42%)1,42%)%) 0,38 1,29 0,38 0,36 1,19 0,33
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Επιστολή της κυρίας Βασιλικής Χριστοπούλου για δημοσίευμα της 
εφημερίδας μας σχετικά με το θάνατο του αδελφού της  

Θοδωρή Χριστόπουλου
Η εφημερίδα μας έλαβε και δημοσιοποιεί επιστολή της κυρίας Βασιλικής 
Χριστοπούλου, αδελφής του άτυχου Θοδωρή Χριστοπούλου. 

Η επιστολή της κυρίας Χριστοπούλου αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφη-
μερίδας σχετικό με το τραγικό συμβάν. 

Η επιστολή: 

Ας είμαστε πιο συγκρατημένοι…
Στο προηγούμενο τεύχος ο συγχωριανός μας κος Άγγελος Παπασπύρου έγραψε για το 
θάνατο του αδερφού μου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το κείμενο, το οποίο μπορεί κανείς 
να το βρει – μεταξύ πολλών άλλων – στο διαδίκτυο, όπου φαντάζομαι, το βρήκε και εκείνος, 
το υπογράφει ο ίδιος χωρείς να αναφέρει την πηγή. Το συγκεκριμένο κείμενο εξάλλου δε 
βασίζεται σε επίσημα, τεκμηριωμένα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
Θεωρώ ότι δε μπορεί ο καθένας να παραθέτει το οποιοδήποτε απόσπασμα από το διαδί-
κτυο σαν αυτό να περιγράφει την αλήθεια για το γεγονός.
Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, αν οι δικοί του άνθρωποι έκριναν σκόπιμο να γραφεί κάτι 
για το Θοδωρή, θα το έκαναν οι ίδιοι.

Βασιλική Χριστοπούλου
Σημείωση του Α. Παπασπύρου. 
Σε προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας (αρ. φύλλου 159) θεωρήσαμε χρέος μας να ανα-
φερθούμε στο τραγικό ατύχημα του συγχωριανού μας Θοδωρή Χριστόπουλου. Ο υπογρά-
φων το σχετικό σημείωμα ένοιωσε ιδιαίτερη ευαισθησία για το γεγονός, αφού στο παρελ-
θόν είχε ασχοληθεί με το άθλημα της ορειβασίας.
Η προσέγγιση του θέματος έγινε με τον απαιτούμενο σεβασμό στη μνήμη του συγχωρια-
νού μας και με συναίσθηση της οδύνης των οικείων του. 
Οι πληροφορίες για το ατυχές συμβάν αντλήθηκαν από το διαδίκτυο, τα δημοσιεύματα του 
τύπου και την ορειβατική οικογένεια.
Η εφημερίδα μας προτίθεται να δημοσιεύσει τα ακριβή στοιχεία του ατυχούς συμβάντος 
από την οικογένειά του σε επόμενο τεύχος, αν το επιθυμεί και η οικογένειά του.

Οι 30 ψήφοι προς τη «Χρυσή Αυγή» 
στο χωριό Κομμένο της Άρτας, 
που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Ν. 

Σκουφά, στις εκλογές της 6ης Μαΐου, ήταν 
μια πρόκληση για τους κατοίκους του μαρ-
τυρικού χωριού, που έζησαν τη φρίκη της 
Ναζιστικής θηριωδίας. Αναβίωσε παλιούς 
εφιάλτες και άμεσα ενεργοποίησε τα αντι-
ναζιστικά αντανακλαστικά της τοπικής κοι-
νωνίας. 

Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος 
του χωριού με ξεχωριστή ευαισθησία ανέ-
δειξε το μέγεθος της προσβολής και τόνισε 
την ανάγκη διατήρησης της οφειλόμενης 
ιστορικής μνήμης, ως ελάχιστο χρέος προς 
τη μνήμη των θυμάτων.     

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος 
του χωριού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι 30 ψηφοφόροι του Κομμένου που έρι-
ξαν την ψήφο τους στη Χρυσή Αυγή απο-
τελούν μια θλιβερή και τραγική παραφωνία 
μέσα σε έναν ιερό τόπο που τον πότισαν 
με το αίμα τους τα 317 θύματα της χιτλε-
ρικής και ναζιστικής βίας χωρίς όρια. Θέ-
λουμε να πιστεύουμε πως η ψήφος τους 

προς τα σύμβολα του ναζισμού και του 
φασισμού δεν είναι παρά μια πράξη οργής 
και θυμού εναντίον ενός συστήματος που 
έχει οδηγήσει την πατρίδα μας στην κόψη 
του ξυραφιού. Διαφορετικά θα καταγρα-
φούν στην ιστορία ως οι αιματοβαμμένες 
οπισθοφυλακές των 120 στρατιωτών της 
γερμανικής Βέρμαχτ που δολοφόνησαν και 
έκαψαν ζωντανά, μαζί με τους άλλους, και 
τα 35 παιδιά ηλικίας 4 μηνών έως 5 χρο-
νών. Και η ψήφος τους αυτή θα μείνει στη 
μνήμη του χωριού μας ως μια ασυγχώρητη 
πλάνη που θα μεγαλώνει τον πόνο εκείνων 
που δεν μπορούν και δε θέλουν να ξεχά-
σουν τα φαντάσματα του ναζισμού και τα 
αθώα βλέμματα των μανάδων και των παι-
διών μπροστά στα όπλα της σφαγής και της 
εξόντωσης». 

«Οι 30 ψηφοφόροι του Κομμένου  
…μια θλιβερή και τραγική παραφωνία  

μέσα σε έναν ιερό τόπο»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - 

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛ: 6946638563 
6974115307

ΖΙΧΝΗΣ 4 ΓΟΥΔΙ  ΑΘΗΝΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑ-
ΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΒΥΔΟΥ 122 ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 15772 ΥΠΟΨΙΝ ΠΡΟ-
ΕΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ και οχι 
στην διεύθυνση του Ταμία Ιωάννη Γκα-
βαγια, για καλύτερη εξυπηρέτηση δι-
κια σας και του συλλόγου και όχι προς 
Αδελφότητα Πέτα άλλα στο όνομα του 
προέδρου γιατί πλέον τα ΕΛΤΑ ζητούν 
πρακτικό εκλογών και συνέλευσης.
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Συνεταιρισμός Γυναικών Πέτα
Αγοράζουμε τα προϊόντα του Συνεταιρισμού Γυναικών. Προωθούμε σε όλη την Ελλάδα 
τα προϊόντα του τόπου μας. Συμβάλουμε στην Οικονομική ανάπτυξη του Πέτα. 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ:

Γλυκά: 
Με 8 και 9 ευρώ το κιλό σε γυάλινο καλαίσθητο βάζο. 

Καρύδι - νεραντζάκι - φλοίδες κίτρο - εποχικά φρούτα - 
πορτοκάλι - κολοκύθι - σύκο - κυδώνι - και άλλα 

Επίσης οι γυναίκες αναλαμβάνουν δίσκους για μνημόσυνα. 
Χωριάτικες πίτες για γάμους και εκδηλώσεις. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2681083474 - 82063 

Χριστίνα Γούλα  - Φωτογραφείο
Γάμος - Βάπτιση - Εκδηλώσεις - Εκτυπώσεις - Επεξεργασίες 

Γκινοσάτη 70, Μεταμόρφωση, 210 28.15.211
* Ειδικές τιμές για τα μέλη της αδελφότητας

Δυνατότητα αυτόνομης υποβολής 
προτάσεων για χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ, απέκτησε  
ο Δήμος Ν. Σκουφά

Διαχειριστική Επάρκεια εκτέλεσης έργων 
του ΕΣΠΑ απέκτησε ο Δήμος Νικολάου 
Σκουφά. 

Τα οφέλη από την απόκτηση της διαχειριστικής 
επάρκειας είναι σημαντικά καθώς ο Δήμος θα έχει 
τη δυνατότητα να υποβάλει αυτόνομα προτάσεις 
για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και όχι με συ-
νεργασία με τρίτους Φορείς μέσω υπογραφής 
προγραμματικής σύμβασης, όπως ήταν αναγκα-
σμένος να κάνει μέχρι σήμερα. 
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά είναι ο πρώτος Καλλι-
κρατικός Δήμος στην Ήπειρο από αυτούς που δεν 
διέθεταν επάρκεια, που απέκτησε την συγκεκριμέ-
νη πιστοποίηση, καθώς φρόντισε εγκαίρως, τόσο 
να καταρτίσει και να δημοσιεύσει σε ΦΕΚ τον Ορ-
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του, όσο και στο 
να εκπαιδευτούν και να εφαρμόσουν τα στελέχη 
του Δήμου που εμπλέκονται με την εκτέλεση έρ-
γων, Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Πράξεων 
(ΣΔΕΠ).

Προχωρούν τα έργα για το δίκτυο 
αποχέτευσης

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 
18.541.930,63 € για την κατασκευή του 
δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς 

Κομποτίου, Αγ. Νικολάου , Σελλάδων, Πέτα και 
Αγ. Δημητρίου δίνει νέα ώθηση το αίτημα των 
κατοίκων για επίλυση του αποχετευτικού και δρο-
μολογείται η οριστική λύση του προβλήματος της 

αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων. 
Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 16,57km και 
η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γί-
νεται στον ποταμό Κομποτέικο. Η επιλεγείσα μέ-
θοδος επεξεργασίας είναι η μέθοδος της ενεργού 
ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη 
σταθεροποίηση της ιλύος. Τα λύματα θα υφίστα-
νται απολύμανση με χλωρίωση - αποχλωρίωση. 
Η παραγόμενη ιλύς υφίσταται μηχανική πάχυνση 
και μηχανική αφυδάτωση.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε για το 
θέμα το Δήμος Ν. Σκουφά «η κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμά-
των για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου, 
Σελλάδων, Πέτα και Αγ. Δημητρίου διαθέτει χαρα-
κτήρα όχι μόνο αναπτυξιακό αλλά και περιβαλλο-
ντικό. Επιπροσθέτως, αποτελεί ένα μέσο προσέλ-
κυσης επενδύσεων και τουρισμού στον τόπο και 
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινω-
νίας, προστατεύοντας το μεγαλύτερο αγαθό όλων, 
την υγεία». Παράλληλα, το έργο θα  δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει μια ανάσα στο 
οξύ πρόβλημα της ανεργίας που πλήττει τα χωριά 
μας.

Πρόταση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος απασχόλησης 
ευάλωτων ομάδων

Εγκρίθηκε πρόταση της Περιφερειακής Ενό-
τητας Άρτας, των Δήμων Νικολάου Σκου-
φά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών 

Τζουμέρκων και την ΕΤΑΝΑΜ με προϋπολογισμό 
485.000 ευρώ σε μια προσπάθεια άμβλυνσης του 
προβλήματος της απασχόλησης για τις Τοπικές Δρά-
σεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες. 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 
η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των 
ευπαθών ομάδων και η ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας. Πιο αναλυτικά, αποσκοπεί στο να εφο-
διάσει ανέργους με τις απαραίτητες δεξιότητες για 
μετέπειτα επαγγελματική κατάρτιση. Κάποιες από 
τις δράσεις που προβλέπονται είναι η δυνατότητα 
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και η συμβου-
λευτική σε κάθε είδους εργασιακά θέματα.

Την ανάγκη ανάπτυξης  
της αλληλεγγύης τόνισε  
ο Μητροπολίτης Άρτας κ. Ιγνάτιος

Σε επίσκεψή του στο δημαρχείο του Δήμου 
μας ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτας 
κ. Ιγνάτιος επεσήμανε τα σημαντικά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και τόνισε 
πως μόνο με αλληλοβοήθεια μπορούν να ξεπε-
ραστούν. 
Στη συνάντηση με το δήμαρχο Σ. Γιαννούλη το-
νίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζoυν οι 
συμπολίτες μας και ειδικότερα οι άποροι και άνερ-
γοι. Παράλληλα, υπήρξε αναφορά στην ανάπτυξη 
προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων που 
αναμένεται να ξεκινήσει, όσο και στην πιθανότητα 
οργάνωσης συσσιτίου από πλευράς του Δήμου.

Τ Α  Ε Ν  Δ Η Μ Ω

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να αγοράσουν το ημερολόγιο του 
συλλόγου μας για το 2012. Η τιμή του είναι 5,00 €. Επίσης την πάνινη 
οικολογική τσάντα που φτιάξαμε και έχει πάνω της τυπωμένο το καμπα-
ναριό του Αγ. Γεωργίου και άποψη του Πέτα. 

Τηλ. - Fax: 2681082412
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Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ ΟΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Επιτυχής η πορεία των «Φιλελλήνων»  

στο φετινό πρωτάθλημα
Συγχαρητήρια σε όλους!

Τελείωσε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της 
Α’ κατηγορίας του Νομού Άρτας. Η ομάδα μας 
«ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ», που πέρυσι ανέβηκαν στη μεγάλη 
κατηγορία, κατάφεραν να παραμείνουν σε αυτήν. Η 
προσπάθεια διοίκησης, παικτών και προπονητών 
ήταν πολύ μεγάλη. Δυστυχώς η οικονομική κρίση 
που περνάει η χώρα μας χτύπησε και το ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο. Για να μπορέσει μια ομάδα σαν τη δική 
μας να σταθεί αξιοπρεπώς πρέπει να έχει χρήματα. 
Ο μοναδικός χορηγός για την ΑΟΦ είναι ο κόσμος 
της και οι λίγοι ρομαντικοί που βάζουν το χέρι στην 
τσέπη και βοηθούν. 

Το Δ.Σ. της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ θα βρίσκεται πάντα 
δίπλα στην ομάδα μας με όσες δυνάμεις διαθέτει.

Τα τελευταία αποτελέσματα
23η ΣΚΟΥΦΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-1

24η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-3

25η ΜΕΛΙΣΣΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 4-1

26η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 4-2

Στην τελική βαθμολογία η ομάδα μας τερμάτισε 10η 
με 25 βαθμούς, 38-65 τέρματα, 6 νίκες, 7 ισοπαλίες 
και 13 ήττες.

Πρωταθλήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα του Αετού 
Διάσελου.

Πρώτη η παιδική ομάδα στον όμιλό της!
Τα μικρά Πετανιτάκια συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία 
που ξεκίνησαν εδώ και λίγα χρόνια. Κατάφεραν να 
τερματίσουν πρώτοι στον όμιλό τους κερδίζοντας 
το χειροκρότημα όλων. Πολλά συγχαρητήρια από 
όλους για τη σημαντική αυτή επιτυχία.

Τα τελευταία αποτελέσματα του ομίλου
8η ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1-3

9η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗ 2-1

10η ΑΡΤΑ 2004 - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 3-4

11η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6-0

12η ΚΥΡΑΤΣΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-9

13η ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΠΕΤΡΑ 6-2

Στην τελική βαθμολογία τερμάτισε πρώτη με 33 
βαθμούς, 11 νίκες, 0 ισοπαλίες, 1 ήττα, και γκολ 56 
υπέρ και 15 κατά.

Στον ημιτελικό αντιμετώπισε την ομάδα του Α.Ο. 
Άρτας την οποία κέρδισε με 4-0.

Στο μεγάλο τελικό βρέθηκε να αντιμετωπίζει τον 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ από τον οποίο έχασε με 
2-1 από καθαρή ατυχία.

Για την ομάδα μας αγωνίστηκαν:

ΑΛΕΞΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΙΟΓΚΑΣ, ΜΠΙΖΑΣ, ΣΕΡΒΕΤΑΣ, 
ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΛΙΟΛΙΟΣ, ΜΑΝΘΙΟΣ, ΝΑΚΟΣ, 
ΠΕΣΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΠΕΣΛΗΣ Ι., ΣΟΥΡΗΣ, 
ΓΟΥΛΑΣ, ΒΛΑΧΟΣ, ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ, ΓΟΥΛΑΣ Π., 
ΜΠΙΖΑΣ Α.

Πραγματοποιήθηκαν τη Μεγάλη 
εβδομάδα οι προγραμματισμένοι 

ποδοσφαιρικοί αγώνες
Την ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έγιναν οι δύο 
καθιερωμένες πλέον ποδοσφαιρικές συναντήσεις: 
των παιδιών και των παλαιμάχων μεταξύ των 
Φιλελλήνων και της Αδελφότητας. 

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που 
δυσκόλεψαν πολλούς πετανίτες να παραβρεθούν 
στο γήπεδο και τους παίκτες να αναδείξουν το 

ταλέντο και την τεχνική τους, οι αγώνες είχαν μεγάλη 
επιτυχία. 

Αναλυτικότερα πληροφορίες για τους δύο αγώνες 
παρουσιάζονται παρακάτω.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Παίδων
Ο χειμωνιάτικος καιρός δεν πτόησε τη θέληση 
των μικρών ποδοσφαιριστών και ο αγώνας έγινε 
κανονικά. Το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν 1-1. Το 
γκολ για την Αδελφότητα έβαλε ο Πέτρος Μπίζας, 
γιος του Φώτη Μπίζα. Το τέλος του παιχνιδιού βρήκε 
τους μικρούς Πετανίτες αγκαλιασμένους σε μεγάλη 
παρέα φίλων.

Αυτός είναι και ο σκοπός που πραγματοποιείται 
αυτή η συνάντηση. Να δημιουργούνται φιλίες και να 
παραμένει ζεστή η σχέση των νεαρών Πετανιτών με 
το χωριό τους. 

Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου ελπίζοντας 
ότι αυτή τη φορά ο καιρός θα συνδράμει σ’ αυτή τη 
συνάντηση.

Η σύνθεση των ομάδων
Από την Αδελφότητα αγωνίστηκαν:

1. ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2. ΚΟΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΜΠΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4. ΜΠΙΖΑΣ ΙΑΣΩΝ
5. ΜΠΙΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
6. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ
7. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8. ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

10. ΓΟΥΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
11. ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
12. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
13.  ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  

(ΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ)
14.  ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

(ΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΗΣ

Από τους νέους της Ακαδημίας των Φιλελλήνων 
αγωνίστηκαν:

ΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΖΑΧΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΠΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο Ποδοσφαιρικός αγώνας παλαίμαχων
Παλιά σκαριά οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές για να 
πτοηθούν από τα φυσικά φαινόμενα και την έντονη 
βροχόπτωση! Ο αγώνας έγινε κανονικά συνεχίζοντας 
έτσι μια παράδοση πολλών ετών. Τα πειράγματα και 

τα σχόλια είχαν την τιμητική τους για άλλη μια φορά. 
Κάποιοι προσπάθησαν να «δωροδοκήσουν» και 
τον διαιτητή, κίνηση που αποκαλύφθηκε αμέσως και 
προκάλεσε γέλιο μέχρι δακρύων. Με την ομάδα των 
Φιλελλήνων αγωνίστηκαν πολλοί παλαίμαχοι παίκτες 
που θύμισαν παλιές ένδοξες στιγμές της ομάδας του 
τόπου μας. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 6-2 υπέρ της 
Αδελφότητας. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι με την 
ομάδα του συλλόγου μας αγωνίστηκαν πολλά παιδιά 
νεαρότερης ηλικίας σε αντίθεση με τους παίκτες των 
Φιλελλήνων που παρατάχτηκαν με πραγματικούς 
παλαίμαχους. Στο τέλος όλοι μαζί δώσανε ραντεβού 
για του χρόνου με καλύτερες καιρικές συνθήκες και 
περισσότερο κόσμο στην εξέδρα.

Από την Αδελφότητα αγωνίστηκαν:
1. ΜΠΙΖΑΣ ΦΩΤΗΣ
2. ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
3. ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
5. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
6. ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΥΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
8. ΡΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
9. ΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

10. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
11.  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

(ΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
12. ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
13. ΜΑΓΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΛΑΚΗΣ

Από τους παλαίμαχους Φιλέλληνες 
αγωνίστηκαν:
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΝΘΑΣ ΠΑΝΟΣ
ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΒΡΟΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΣΙΟΣ ΛΑΚΗΣ
ΠΕΣΛΗΣ ΜΙΜΗΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Μεταγραφή  
από την Αδερφότητα)

Η παιδική ομάδα της Αδελφότητας:   
Μεγάλη Παρασκευή 2012

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της ΑΟΦ και 
της Αδελφότητας: Μεγάλη Παρασκευή  2012
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O Κώστας Σκηνιώτης, φίλος της Αδελφότητας 
Πέτα και συνεργάτης στην έκδοση της εφημερίδας 
μας, εξέδωσε πρόσφατα με τη Φιλιώ Γκαβαλιζού-
δη τη συλλογή διηγημάτων και ποιημάτων με τίτ-
λο «Κόκκινη κλωστή δεμένοι…»
Μια κόκκινη κλωστή δένει τους σύγχρονους αν-
θρώπους και τους συνέχει σε μια κοινή πορεία 
με διαχρονικές υπαρξιακές αγωνίες και προβλη-
ματισμούς, που ζητάνε όμως μια άμεση, εδώ 
και τώρα απάντηση. Παράλληλα η ελπίδα, ότι 
μπορούμε να κατακτήσουμε τις κορυφές των οραμάτων, των αξιών και 
των αναγκών μας…
Στο βιβλίο, εκτός από τη δημιουργική συνάντηση των δύο συγγραφέων, συ-
νυπάρχουν μορφολογικά σε μια αρμονική εναλλαγή, ο πεζός και ο ποιητικός 
λόγος.  
Η γλώσσα των κειμένων είναι λιτή και το περιεχόμενο προσπελάσιμο ακόμη 
και σε αναγνώστες που δεν είναι ιδιαίτερα μυημένοι στον πυκνό και συμβο-
λικό ποιητικό λόγο. 
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά αποσπάσματα από το βιβλίο.

 Πλατεία Συντάγματος, της Φιλιώς Γκαβαλιζούδη
…Χέρια απλωμένα εκατέρωθεν. Κακέκτυπη ζωγραφιά του Μικελάντζελο. 
Μισάνοιχτη η χούφτα ροζιασμένη, τα νύχια βρώμικα, με τρέμουλο μικρό, 
πολύωρης αναμονής συνέπεια. Κι απάνω η άλλη, απαλή και καθαρή –ίσως 
στο δάχτυλο κι ένα δαχτυλίδι– καπάκι που κουμπώνει ταιριαστά στο σχήμα, 
παράταιρο σε σχέδιο και υφή...
Κι απέναντι μάτια λαμπερά, με χρώματα βαμμένα και ζωηρές κινήσεις, πού 
και πού διασταυρώνονταν με τ’ άλλα, πού και πού μια φευγαλέα λύπη, συ-
νέπεια βολικής φιλοσοφίας. Η ζωή, ναι, έτσι είναι, ο προσωπικός αγώνας, 
οι νόμοι της φύσης... Ίσως ο Προμηθέας δε διόρθωσε τελικά τα λάθη του 
Επιμηθέα. Ίσως αχρείαστη η τιμωρία των θεών. Ίσως το “εδώ” είναι απλά η 
προετοιμασία για το “άλλο”. Η παρηγοριά του γιν και γιανγκ, η παρηγοριά της 
νιρβάνα, η παρηγοριά των ουρί… 

Πίστευε και ερεύνα, του Κωνσταντίνου Σκηνιώτη
…Βλέπεις αυτήν την καρδιά, είπα, αυτήν την καρδιά της μικρής ελιάς. Έχει 
κρυμμένο μέσα της όλον τον πόνο της ζωής της μέχρι εδώ. Έχει κρυμμένες 
μέσα της τις χαρές της ζωής της μέχρι εδώ. Από τη μέρα της σποράς, μέχρι 
τη μέρα της άνθισης και της συλλογής, όλα μέσα εδώ. Είναι ευτυχισμένη 
τώρα που συναντήθηκε λες μαζί μας; Άραγε πότε της χάλασε η ζωή; Την ώρα 
που έπεφτε από το δέντρο στα απλωμένα τούλια, την ώρα που στοιβαγμένη 
στη καρότσα ενός μικρού φορτηγού πήγαινε στη λαϊκή ή τώρα, που έτοιμη 
εδώ μπροστά μας θέλει να προσφέρει τη σάρκα της θυσία, για να βρει η 
καρδιά της την ελευθερία; Πότε πιστεύεις ότι χάλασε η ζωή της; Ή μήπως 
και δε χάλασε, μήπως τώρα εδώ, σήμερα, η ζωή της παίρνει διάσταση και 
συναντάει την αλήθεια; Ίσως η ώρα που η καρδιά βγαίνει στο φως είναι η 
καλύτερη στιγμή της ζωής…

Βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων

Η Φιλιώ Γκαβαλιζούδη γεννήθηκε στην Γερμανία και 
κατάγεται από τη Ορεστιάδα. Σπούδασε Φυσική στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου 
ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην 
Πληροφορική. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Το βιβλίο «Κόκκινη κλωστή δεμένοι…» είναι η πρώτη 
συγγραφική προσπάθειά της.

Ο Κωνσταντίνος Σκηνιώτης γεννήθηκε το 1960 στην 
Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανώτα-
τη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά και επαγγελματικά δρα-
στηριοποιείται στην εκδοτική εταιρεία Καμπύλη. 
Είναι συγγραφέας των βιβλίων: Στιγμές ζωής, Νότες 
μουσικής (1996), Είσοδος στο φως (2000), Το Αίνιγμα 
του ξύλινου αλόγου (2004), Σπάστε τον τοίχο (2006), 
Παραίτηση; Ούτε λόγος να γίνεται! (2006), Ιχνηλασίες 
(2008), Το βλέμμα (2010), Περί Έρωτος και άλλων (2010), Επί του πιεστη-
ρίου (2010). 
Το 2009 βραβεύτηκε με το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό ποίησης «Μάρκος 
Αυγέρης». Είναι μέλος της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Κωνσταντίνος ΣκηνιώτηςΦιλιώ Γκαβαλιζούδη

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ�ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Κόκκινη κλωστήδεμένοι...

Η Φιλιώ Γκαβαλιζούδη γεννήθηκε στη Γερ-μανία και κατάγεται από την Ορεστιάδα. Σπούδασε Φυσική στο Εθνικό και Καποδι-στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολο-κλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Π�ηροφορική.Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.Το βιβ�ίο «Κόκκινη κλωστή δεμένοι…» είναι η πρώτη συγγραφική προσπάθειά της.  Ο Κωνσταντίνος Μ. Σκηνιώτης γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε Διοίκηση  Επιχειρήσεων στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. Μεγά�ωσε στον Κολωνό και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Στον Κολωνό εδρεύει εδώ και μια 20ετία η ΚΑΜΠΥΛΗ, η εταιρεία όπου ερ-γάζεται μαζί με τον αδελφό του Γιώργο.Έχει γράψει τα βιβ�ία:– Στιγμές ζωής, Νότες μουσικής, 1996– Είσοδος στο φως, 2000– Το αίνιγμα του ξύ�ινου αλόγου, 2004– Σπάστε τον τοίχο, 2006– Παραίτηση; Ούτε λόγος να γίνεται!, 2006– Ιχνηλασίες, 2008– Το β�έμμα, 2010– Περί Έρωτος και ά�λων, 2010– Επί του πιεστηρίου, 2010Από το 2003 αντιμετωπίζει σοβαρά προ-β�ήματα όρασης, γεγονός το οποίο δεν τον εμποδίζει να συνεχίζει τη συγγραφική του δραστηριότητα. Το 2009 βραβεύτηκε με το 2ο βραβείο στο διαγωνισμό ποίησης «Μάρ-κος Αυγέρης». Είναι μέ�ος της Εταιρείας Ε�λήνων Λογοτεχνών.

ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥΑΡΑΜΠΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥNIKOΛΕΤΤΑ ΜΙΧΕΛΑΚΗ

Η αναζήτηση,  μέσα μας και στους ά�λους, του και-
νούργιου και της ευτυχίας…Η αγάπη, κινητήριος μοχλός της ζωής μας, που με 

τις αγωνίες, τον πόνο και τις χαρές της μας οδηγεί στο 
Διαμάντι, το θησαυρό που πάντα πρέπει να ανακα-

λύπτουμε και να φυλάμε, ακόμα και όταν ορισμένες 
φορές η εικόνα των πραγμάτων ψευδώς δείχνει ότι 
δεν υπάρχει … 

Το «πρόσω ολοταχώς», που πασχίζουμε να διέπει τη 
ρότα του πλοίου της ζωής μας… Ο αγώνας της ζωής, καθημερινός, προσωπικός, 

αλλά και συλλογικός…Η ελπίδα, ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τις κο-
ρυφές των οραμάτων, των αξιών και των αναγκών 
μας… 

Το «φτου, ξελευτερία», που είμαστε έτοιμοι και απο-
φασισμένοι να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε… 

Είναι μια κόκκινη κλωστή, που  μας κρατάει ό�ους 
τους ανθρώπους δεμένους μαζί.
Αυτές οι μικρές και μεγά�ες αξίες διαπερνάνε τα 

κείμενα και τα ποιήματα, στο  βιβ�ίο που κρατάτε στα 
χέρια σας.

ISBN: 978�960-9484-21-3
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Ευχαριστίες του μορφωτικού - 
Πολιτιστικού Συλλόγου Πετα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.  
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας ότι από εδώ και πέρα τις οικονομικές σας 
συνδρομές – ενισχύσεις προς τον σύλλογό μας θα τις καταβάλετε με τους 
εξής τρόπους:
1. Με ταχυδρομική επιταγή στα ΕΛΤΑ στη διεύθυνση ΑΒΙΔΟΥ 122 - 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 15772 προς Γιώργο Κακαριάρη (προσοχή 
όχι προς Αδελφότητα Πέτα, διότι ζητούν καταστατικό)

2. Στην ΤΡΑΠΕΖΑ PRO-BANK στον λογαριασμό: GR 2 0540 0490 0003 
8803 5011 010.

3. Στα ΚΑΠΗ στο ΠΕΤΑ, όπου υπάρχουν μπλοκ αποδείξεων
4. Στο καφενείο ΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΟΥ, όπου υπάρχει μπλοκ αποδείξεων
5. Στα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας
6. Στο γραφείο του προέδρου του Δ.Σ. Γιώργου Κακαριάρη στη ΓΣΕΕ, 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 69, Β’ όροφος.

Ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ν. Σκουφά για την 
οικονομική ενίσχυση των 3,000 €, καθώς επίσης και την τακτοποίηση 
οικονομικής εκκρεμότητας 1,000 € με την ΑΕΠΙ από την συναυλία του 
Σωκράτη Μάλαμα τον Ιούλιο του 2009.

Το Δ.Σ. του συλλόγου

Σπάσαμε τα Μπότια
Για άλλη μια χρονιά ανα-
βιώσαμε το παλιό έθιμο 
των Πετανιτών “Το σπά-
σιμο του μπότι”. Μικροί 
και μεγάλοι γέμισαν τον 
προαύλιο χώρο της εκ-
κλησίας και την πλατεία 
αψηφώντας την κακοκαι-
ρία. Ευτυχώς ο καιρός 
κράτησε την ώρα της 
εκδήλωσης και όλοι μό-
λις η καμπάνα χτύπησε 
για την πρώτη Ανάσταση 
σπάσανε τα μπότια που 
φέτος ήταν διπλάσια από 

πέρυσι. Την εκδήλωση διοργάνωσαν από κοινού η Αδελφότητα και ο μορφωτικός 
πολιτιστικός σύλλογος Πέτα. Ευχαριστούμε θερμά τους επιτρόπους της εκκλησίας 
και τον Πάτερ Νικόλαο για τη βοήθειά τους.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

«ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ»
ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Απ’ τις εκδόσεις Γρήγορη κυκλοφόρησε το βιβλίο του Χρήστου Βασιλάκη από 
το Κομμένο Άρτας. Πρόκειται για μια ιστορική μελέτη που αναφέρεται στη 
σφαγή των κατοίκων του Κομμένου στις 16 Αυγούστου 1943.
Το βιβλίο είναι μια έρευνα στα τραγικά ιστορικά γεγονότα και καταγράφει τις 
αφηγήσεις πολλών αυτόπτων μαρτύρων.
Ειδικά αυτή την εποχή που εμφανίστηκαν ομάδες νοσταλγοί του ναζισμού, το 
βιβλίο αυτό προβάλει τα στυγερά εγκλήματα και κάνει γνωστό στο πανελλήνιο 
τη ξεχασμένη σφαγή του Κομμένου. Συγχαρητήρια στον συγγραφέα για την 
προσπάθειά του. 
Η έκδοση αυτή πρέπει να βρίσκεται στις βιβλιοθήκες όλων των Ηπειρωτών.
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Γεράσιμος Καραμπάς, Το Δημοτικό Τραγούδι

Τα παραδοσιακά τραγούδια τα τραγουδούσαν οι 
παλιοί στους σουαρέδες, σημερινά πάρτι χωρίς 
στερεοφωνικά συγκροτήματα αλλά με το στόμα 
τους για μικρόφωνο. Είναι πάρα πολλά και αξι-
όλογα. Θα γράψω όσα θυμάμαι και έχω τραγου-
δήσει.

Χίλιοι τρακόσιοι Άρχοντες
Χίλιοι τρακόσιοι Άρχοντες
αντάμα τρώνε και πίνουν
έχουν τραπέζια αργυρά
χρυσά μαλαματένια
Έχουν αρνιά που ψήνουνε
κριάρια σουβλισμένα
έχουν κι ένα γλυκό κρασί

Σήκω Δημήτρω κι άλλαξε
Για σήκω απάνω Δημητρω μ’
κι άλλαξε και βάλε τα καλά σου
θα πάμε απάνω Δημήτρω στ’ Άγραφα
ψηλά στο Καρπενήσι
Εκεί θα κάνεις Δημήτρω το παιδί
κι εγώ θα το βαφτίσω
Το βάφτισα Δημήτρω μ’ το μύρωσα
του έβγαλα το όνομά σου
Στα μάτια μοιάζει Δημήτρω του παπά
τα φρύδια του κουμπάρου

Μάνα στο περιβόλι μας
Μάνα στο περιβόλι μας
και στις αμυγδαλιές μας
και μες στις λεμονιές μας
Εκεί κάθονταν τρεις αετοί
και τρεις καλοί λεβέντες
και λέγανε κουβέντες
Ο ένας μάνα μ’ ο ένας
με μήλο με βαρεί
Ο ένας με μήλο με βαρεί
κι ο άλλος με πορτοκάλι
κι ο τρίτος ο μικρότερος (καλύτερος)
με ένα χρυσό γιορντάνι

Το όνειρο
Απόψε που μανούλα μου
απόψε που κοιμόμουνα
γλυκά ονειρευόμουνα
είδα ένα όνειρο καλό
εξήγησε μάνα μ’ το όνειρο
Ο πύργος είναι κόρη μου
ο πύργος είναι ο άντρας σου
το περιβόλι ο γάμος σου
τα δύο ποτάμια με νερό
κρασί για το συμπεθεριό.

Το πονεμένο στήθος μου
Το πονεμένο στήθος μου
δεν ήταν μαθεμένο
να υποφέρει βάσανα
και πίκρες το καημένο
όσο βαριά είναι τα σίδερα
είναι τα μαύρα ρούχα
γιατί τα φόρεσα κι εγώ
για μια αγάπη που ‘χα
Είχα και εστερήθηκα
θυμάμαι και στενάζω
Άνοιξε γη μέσα να μπω
κόσμο να μην κοιτάζω
θέλω να γίνεις φυσικά
μα όχι να πεθάνεις
για να περνώ κάθε πρωί
να σε ρωτώ τι κάνεις

Τα μαύρα ρούχα
Απ’ τον καιρό που έβαλες
τα ρούχα σου τα μαύρα
μες στην καρδιά μου άναψες
μια φωτιά και λαύρα
φόρα τα μαύρα φόρα τα
γιατί σου πάνε τρέλα
και με τα μαύρα μια βραδιά
στην αγκαλιά μου έλα
τα μαύρα ρούχα που φοράς
δεν τα φοράς για λύπη
μου τα φοράς για ομορφιά
και για το σεβδαλίκι

Ο γυάλινος πύργος
Βλέπεις εκείνο το βουνό
το πιο ψηλό από τ’ άλλα
Εκεί είναι πύργος γυάλινος
με κρυσταλλένια βρύση
μέσα κοιμάται μια ξανθή
μιας χήρας θυγατέρα
και πώς να την ξυπνήσουμε
και πώς να της το πούμε
ξύπνα καημένη Αναστασία
ξύπνα καημένη κόρη
ξύπνα ν’ ανάψεις τη φωτιά
το έρημο λυχνάρι

Η χήρα
Μια χήρα πούλαγε κρασί
και μας δανείζει στάρι
Μες στο κρασί ρίχνει νερό
στο στάρι ρίχνει βρώμη
Γιατί χήρα μ’ γιατί νερώνεις το κρασί
στο στάρι ρίχνεις βρώμη
Έχω κόρη για παντρειά
θέλω να φτιάξω προίκα
Να πάρω ζώνη του γαμπρού
ποδιά στην πεθερά της.

Του Νταβέλη η μάνα
Μια βλάχα μια παλιόβλαχα
και του Νταβέλη η μάνα
πέτρα την πέτρα περπατεί
λιθάρι σε λιθάρι
Να μη λερώσει η φούστα της
η πλουμιστή ποδιά της

Μάνα τα χιόνια λιώσανε
Μάνα μ’ τα χιόνια λιώσανε
ήρθε το καλοκαίρι
κι ο Γιώργης αποφάσισε
για να με κάνει ταίρι
βγάλε μάνα μου τα προικιά
και τα καλά μου ρούχα
βάλε τραγούδια του Μαΐου
να ακούγονται στη ρούγα
Σήμερα θα γιορτάσουμε
θα τον υποδεχτούμε

και τη μεγάλη πασχαλιά
εμείς θα παντρευτούμε

Γλυκά λαλούνε τα πουλιά
Γλυκά λαλούνε τα πουλιά
γλυκά λαλούν τα αηδόνια
τώρα που ήρθε η άνοιξη
και λιώσανε τα χιόνια
κι εγώ ο δόλιος τραγουδώ
τραγούδια πονεμένα
για μια κοπέλα που αγαπώ
και βρίσκεται στα ξένα

Μαντζουράνα
Σαν μαντζουράνα φαίνεσαι
σαν ήλιος σαν φεγγάρι
Γι΄ αυτό θα στείλω προξενιά
να γίνουμε ζευγάρι
να έρθεις στο περιβόλι μου
κι εγώ να σε ποτίζω

Η περδικομάτα
Ξύπνα περδικομάτα μου
κι ήρθα στο μαχαλά σου
χρυσά πλεξούδια σου φερα
να πλέξεις τα μαλλιά σου
Δεν το ξερα λεβέντη μου
πως είναι η αφεντιά σου
να πεταχτώ σαν πέρδικα
να ρθω στην αγκαλιά σου
Σαν ήρθες καλωσόρισες
κι ας έκανες και κόπο
ήρθες και μας ομόρφυνες
τον άσχημο τον τόπο.

Καρβασαράς
Μικρός μικρός που ναι ο Καρβασαράς
έχει ένα πηγαδάκι μικρό περιβολάκι
παν΄ τα κορίτσια για νερό
κι έρχονται φιλημένα τα ζαλοπαραμένα
πήγα κι εγώ να πιω νερό
και βρίσκω την αγάπη
κοντούλα και γεμάτη

Πάρε Μαριώ τη ρόκα σου
κι έλα το φράχτη φράχτη
βάσανα που ‘χει η αγάπη
κι αν σε ρωτήσει η μάνα σου
τι το κάνες τ’ αδράχτι
το ριξα πίσω απ’ το φράχτη

Εγώ πονώ και αγαπώ
όλες τις παντρεμένες νέες
παντρεμένες, χήρες και αρραβωνιασμένες
Εγώ είμαι μαύρος κι άσχημος
δεν αγαπώ κυράδες
Εγώ αγαπώ μελαχρινές
που έχουν νοστιμάδες

Μου λες να φύγω απ’ το χωριό
δεν είσαι στα καλά σου
ν’ αφήσω εγώ το σπίτι μου
να κάνω τα μυαλά σου
πήγα και στην πρωτεύουσα
κι έζησα ένα φεγγάρι
Μα ήταν όλα άνοστα
να πάρει η ευχή να πάρει
Δεν το αλλάζω το χωριό
μ’ ένα βουνό χρυσάφι
Θέλω να ζήσω στο χωριό
να πάω και στο χωράφι
Πώς να γυρίσω στο χωριό
με τι καρδιά να πάω
αφού αρραβωνιάστηκε
εκείνη που αγαπάω
κανένας δε μου έφταιξε

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ     ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο δημοτικό τραγούδι. Ο συγχωριανός μας και από τα δραστήρια μέλη του συλλόγου μας Γεράσιμος Καραμπάς έχει κάνει μια σημαντική 
δουλειά που απαιτεί χρόνο, κόπο αλλά και πολύ μεράκι. Η καταγραφή της παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας αποτελεί κληρονομιά για το λαό ειδικά τις 
σημερινές δύσκολες ημέρες που περνάει η πατρίδα μας.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ     ΤΡΑΓΟΥΔΙ
μονάχος μου τα φταίω
και τώρα αγάπη και χωριό
τα σκέφτομαι και κλαίω

Βασανισμένε άνθρωπε
Βασανισμένε άνθρωπε άνοιξε το δεφτέρι
η μοίρα που σε μοίρανε
να πάει να στο φέρει
να το διαβάσεις για να δεις
πότε θα τελειώσεις
μην έχεις κι άλλα βάσανα
ακόμη να πληρώσεις
Κι αν δεις πως δεν τελειώσανε
το θάρρος σου μη χάσεις
πέτρα να κάνεις την καρδιά
κι αυτά θα τα περάσεις

Απόψε κρύο έκανε
Απόψε κρύο έκανε
κρύο και τραμοπάνα
Τα περιγυάλια πήξανε
κι οι βρύσες κρυσταλλώσαν
και σεις περιβολάκια
στα άνθη στολισμένα
μην είδατε τον αρνητή
τον ψεύτη της αγάπης
όταν με φιλάκι μου λεγε
γλυκιά που ναι η αγάπη
και τώρα με παράτησε
σαν καλαμιά στον κάμπο

Νεραντζούλα
Νεραντζούλα φουντωμένη (δις)
που ναι τα κάλλη σου νεραντζούλα
που ναι τα κάλλη σου
Που ναι η τόση ομορφιά σου (δις)
που ναι τα κάλλη σου νεραντζούλα
που ναι τα κάλλη σου
Φύσηξε βοριάς και αγέρας (δις)
και τα τίναξε νεραντζούλα
και τα τίναξε

Λεμονιά
Λεμονιά με τα λεμόνια
με τα τρυφερά σου κλώνια
ρίξε σκάλα να πατήσω
ν’ ανέβω να σε φιλήσω

Κόβω μια κλάρα λεμονιά
Κόβω μια κλάρα να ζεις κουμπάρα
κόβω μια κλάρα λεμονιά
με δυο λεμόνια δίφορα
Και τη φυτεύω στο γυαλό
κι αν μαραθεί δε σ’ αγαπώ
πες μου ποια μάνα ποια μαντζουράνα
πες μου ποια μάνα σ’ έκανε
και σ΄ έστειλε σε μένανε.

Φρόσω
Τα πρόβατα προγκύξανε
και τα σκυλιά γαβγίζουν
Έβγα Γεωργούλα για να δεις
ποιοι να μας τριγυρίζουν
μην είναι ο Κώστας ο ληστής
να κρύψουμε τη Φρόσω
γιατί και τούτη τη φορά
πρέπει για να τη σώσω
κι αν είναι οι χωροφύλακες
με τον ενωμοτάρχη
τρέξε και σφάξε δυο αρνιά
και πες στη Φρόσω να ρθει

Ο ΜΑΗΣ
Τώρα είναι ο Μάης κι η άνοιξη
τώρα είν’ το καλοκαίρι
τώρα ο Μάης κίνησε
στον τόπο του να πάει
νύχτα σελώνει ο Μάης τ’ άλογο
νύχτα το καλληγώνει
βάζει τα πέταλα χρυσά
και τα καρφιά ασημένια

στο δρόμο όπου πηγαίνει
αντάμωσε τρεις λυγερές
ολόξανθες κοπέλες

Γύραν τα ελατόκλαδα
κι ακούμπησαν στο χιόνι
λάλατο πουλί τ’ αηδόνι
και συ δε βγαίνεις να σε δω
μια μέρα στο μπαλκόνι
δε λαλείς πουλί κι αηδόνι
τον τάμπουρα μου τσάκισες
κόρη μου στην αυλή σου
αμάν για ένα φιλί που μου ταξες
εσύ κι η αδερφή σου
Δωσ’ μου το κόρη το φιλί
δώστο και μη φοβάσαι
στον άλλο κόσμο που θα πας
ήσυχη θα κοιμάσαι

Ο ΚΑΗΜΟΣ
Τι να κάνω τι να κάνω
αχ ο δόλιος θα πεθάνω
αχ τι καημός
δεν αντέχω δεν αντέχω
να σε βλέπω να μη σ’ έχω
Αχ ο φτωχός
Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ
ως κανένας άλλος
στην καρδιά μου
έρωτας μεγάλος
μίλησε μου μίλησε μου
δε σε φίλησα ποτέ μου
αχ τι καημός
μίλησε μου μίλησε μου
δυο λογάκια χάρισέ μου
αχ το φτωχό

σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ
ως κανένας άλλος
στην καρδιά μου ρίζωσε
έρωτας μεγάλος
πανάθεμά σε δε με λυπάσαι
που καίγομαι και λιώνω
που μ’ έκανες να σ’ αγαπώ
και τώρα μαραζώνω

Η Άνοιξη
Πήγε ο Απρίλης δώδεκα
κι ο Μάης δεκαπέντε
πήγαν οι βλάχοι στα βουνά
πήγαν κι οι βλαχοπούλες
και το χορό εστήσανε
εις τις ψηλές ραχούλες

Τα μάτια σου είναι καημός
Τα μάτια σου είναι καημός
και ποιος θα τα κερδίσει
κάνε θεέ μου να μια αυτός
που θα πρωτοφιλήσει
βασιλικέ μου δροσερέ
άσε να σε μυρίσω
μη με παιδεύεις πια μωρέ
απ’ τον καημό θα σβήσω
βγαίνεις τη νύχτα στην αυλή
με το λαμπρό φεγγάρι
άσε με να ρθω μια στιγμή
ο χάρος πριν με πάρει

Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία
Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία
Σ’ αγαπώ γιατί είσαι εσύ
αγαπώ κι όλον τον κόσμο
γιατί ζεις κι εσύ μαζί
το παράθυρο κλεισμένο
το παράθυρο κλειστό
άνοιξε το ένα φύλλο
την εικόνα σου να δω
Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία
Σ’ αγαπώ γιατί είσαι εσύ

Στο γάμο σου λουλούδια
παρήγγειλα να φέρουνε
στο γάμο σου λουλούδια
και να σου πουν αγάπη μου
τα πιο καλά τραγούδια
κόκκινα τριαντάφυλλα
να βάλεις στο λαιμό σου
εμένα να θυμίζουνε
τον πρώτο άνθρωπό σου
παρήγγειλα να φέρουνε
στο γάμο σου λουλούδια
και να σου πουν αγάπη μου
τα πιο γλυκά τραγούδια
Τώρα που σε παντρεύουνε
και παίρνεις έναν άλλον
αφήνεις στην καρδούλα μου
πόνο βαρύ μεγάλο
παρήγγειλα να φέρουνε
στο γάμο σου λουλούδια
και να σου πουν αγάπη μου
τα πιο καλά τραγούδια

Θέλω το Θεό να τον ρωτήσω
Θέλω τον Θεό να τον ρωτήσω
πόσα λάθη να σου συγχωρήσω
σ’ αγαπάω και για σένα μόνο ζω
Αχ καρδούλα μου
Δεν αντέχω το δικό σου χωρισμό
Θέλω τον Θεό να τον ρωτήσω
με ποιο τρόπο να σε τιμωρήσω
τα φιλιά σου στάζουν πόνο και χολή
Αχ καρδούλα μου
Δεν αντέχω τη δική σου προσβολή
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Τα’ αθώο γαϊδουράκι καρτερικά κι 
αγόγγυστα, πάντα στάθηκε αρωγός 
στ’ αφεντικό του. 

Ωστόσο οι χαρακτηρισμοί, αγενής, αδιάντρο-
πος, ακαλλιέργητος, αναιδής, αμόρφωτος, 
ανάξιος, ανίκανος, άξεστος, απρεπής, ασή-
μαντος, αφιλότιμος, θρασύς, μάταιος, ξετσί-
πωτος, πεισματάρης, χυδαίος, είναι μερικοί 
απ’ αυτούς που συμβατικά κι ανάλγητα, απο-
δίδει στο ήσυχο πλασματάκι ο αχάριστος άν-
θρωπος. 
Η λέξη γάιδαρος θεωρείται προσβλητική, 
όταν χρησιμοποιείται για κάποιον ανάγωγο. 
Όμως το συμπαθητικό ζωάκι έχει πολλά προ-
τερήματα. Είναι καθαρό, υπομονετικό, ανθε-
κτικό, λιτοδίαιτο, παιγνιδιάρικο…
Ο γάιδαρος είναι λέξη αραβική. GADAR ή 
GAIDAR σημαίνει καταπίεση και σκληρότη-
τα. Ιδιότητες δηλαδή που έχει μόνο ο αυταρ-
χικός άνθρωπος.  Χρησιμοποιήθηκε αρχικά, 
για να χαρακτηρίσει την κακή συμπεριφορά 
του ανθρώπου απέναντι στο άκακο και υπο-
μονετικό τετράποδο. 
Έτσι, το GAIDAR, δηλαδή η βάναυση και 
καταπιεστική συμπεριφορά του ανθρώπου 
μεταφέρθηκε συστηματικά από το σκληρό 
θύτη και αθώο θύμα και κόλλησε σαν παρα-
τσούκλι…
Γάιδαρος λοιπόν είναι κυριολεκτικά ο αυταρ-
χικός άνθρωπος, γιατί όλες οι γαϊδουριές, 
που συμβαίνουν γύρω μας, είναι δικές του…
Ολοφάνερα το συμπαθές ζώο συκοφαντή-
θηκε κατάφωρα κι ασύστολα… Και θα μπο-
ρούσε πράγματι, αν υπήρχε, να προσφύγει 
στο Διεθνές Δικαστήριο των ζώων για δικαί-
ωση…
Ευτυχώς όμως, που ο δίκαιος λαός, με τις 
σοφές απόψεις του, βάνει κάπως τα πράγ-
ματα την θέση τους. Με δεκάδες παροιμίες 
και πάντα μέσα από το καταφρονημένο ζώο, 
αποδίδει τα του Καίσαρα. Επιστρέφει κατά-
μουτρα, ως αντιδάνειο, όλους τους ανοίκει-
ους χαρακτηρισμούς, από το αθώο ζώο στο 
συκοφάντη άνθρωπο…
Παρουσιάζονται στην συνέχεια συνοπτικά και 
με κάποια τάση σκωπτικής διάθεσης, εκατόν 
εξήντα παρομοιώδης εκφράσεις, που έχουν 
κεντρικό άξονα το συμπαθητικό τετράποδο. 
Ο καθένας όμως διεισδυτικά και κατά περί-
πτωση μπορεί να προσεγγίσει με το δικό του 
τρόπο το περιεχόμενο και το νόημα της λαϊ-
κής σοφίας. 
Ανεξάρτητα πάντως από κάθε ερμηνευτική 
διατύπωση οι παροιμίες που αναφέρονται 
στον γάιδαρο αποκαλύπτουν διαχρονικά δι-

άφορες ψυχολογικές διακυμάνσεις του λαού. 
Κι ακόμα φέρνουν συνειρμικά τη σκέψη μας 
στα σύγχρονα τοπικά, εθνικά, και διεθνή 
προβλήματα και γεγονότα. 
Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν είναι και τόσο 
καλό… Μερικές φορές μας κάνουν να χαμο-
γελάμε νευρικά και λυπημένα κι άλλοτε να 
μελαγχολούμε χαζοχαρούμενα…

n	 Αγόρασε πρώτα το σαμάρι και μετά 
ψάχνει για το γάιδαρο. 

Πρόκειται για τρωτή κι ατελέσφορη επιλο-
γή του επιπόλαιου ανθρώπου. Φανερώνει 
έλλειψη οργάνωσης και προγραμματισμού. 
Απερίσκεπτη, άστοχη και γελοία ενέργεια τη 
στιγμή, που είναι γνωστό, πως επιβάλλεται 
ο σχεδιασμός και  ιεράρχηση στην επίλυση 
των προβλημάτων. Πρώτα ο γάιδαρος και 
μετά το σαμάρι. Η καλή αρχή γίνεται από τα 
ουσιαστικά και ουσιώδη και όχι από τις πα-
ρωνυχίδες. 

n	 Άλλα λογιάζ’ ο γάιδαρος κι άλλα ο 
γαϊδουριάρης.

Άλλα θέλει ο λαός κι άλλα αποφασίζει η κάθε 
Εξουσία. «Άλλαι αι βουλαί ανθρώπου και 
άλλα ο Θεός κελεύει». Ο δούλος καρβέλια 
ονειρεύεται και ζητάει κόκκαλο και ο αφέντης 
τον μαστιγώνει.  Άλλα περιμένει η Ελλάδα κι 
άλλα αποφασίζει Αμερική κι Ευρώπη. Πρό-
κειται για μακραίωνη αντίθεση μεταξύ εκμε-
ταλλευτών και εκμεταλλευόμενων. Το πάνω 
χέρι και το τελευταίο λόγο συνήθως έχει ο 
«γαϊδουριάρης», σύμφωνα με την θεωρία, 
πως το δίκαιο βρίσκεται πάντα με το μέρος 
του ισχυρότερου. Ωστόσο κάποτε – κάποτε 
αφηνιάζει και ο γάιδαρος. Χάνει την υπομο-

νή, πέρδεται και αρχίζει τα λακτίσματα προς 
κάθε κατεύθυνση. Τότε, σύμφωνα και με την 
αρχή της αντιστρεψιμότητας,  άλλα λογιάζ’ ο 
γαϊδουριάρης και άλλα ο γάιδαρος…

n	 Αν άκγει ο Θεός τσ’ κρούνες θα 
ψόφαγαν όλα τα γομάρια.

Ο έντονα θρησκευόμενος λαός φαντάζεται 
πως τα κοράκια παρακαλάνε το Θεό να ψοφή-
σουν όλα τα γομάρια, για να ικανοποιήσουν 
την ακόρεστη σαρκοβόρα λαιμαργία τους. 
Ο λαός πιστεύει πως ο Θεός βοηθάει τους 
καλούς και πως ποτέ δεν κάνει τα θελήματα 
που ζητούν οι άρπαγες, οι αδίκαστοι εκμεταλ-
λευτές και τα κοράκια της κοινωνίας. Δεν έχει 
βέβαια καμία σχέση με την παροιμία αυτής 
το ευτράπελο παλιού λαϊκού τύπου του Πέτα, 
που υπό την επήρεια αλκοόλ, προσεύχονταν 
στην πλατεία του χωριού: «Να πεθάνουν οι 
πλούσιοι και των φτωχών οι γυναίκες». Προ-
φανώς προσδοκούσε ο άμοιρος να λύσει το 
πρόβλημα της ανέχειας με καμία πλούσια… 
   
n	 Αν δεν κλωτσήσει ο γάιδαρος δεν τονέ 

ξεφορτώνουν. 

Πάντα επιβάλλεται ο λαός να είναι διεκδικη-
τικός και αγωνιστικός. Τίποτε δε χαρίζεται, τα 
πάντα κατακτώνται. Πολλές φορές οι μεσαίες 
και οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις λυγίζουν 
κάτω από το βάρος των προβλημάτων τους. 
Οι καταλήψεις, οι πορείες, και οι κάθε μορ-
φής διαδηλώσεις διαμαρτυρίας είναι μικρά, ή 
μεγάλα λακτίσματα προς την Κεντρική Εξου-
σία, για οριστικό ξεφόρτωμα του βάρους 
του λαού. Τα σταυρωμένα χέρια, βλάπτουν. 
Διαρκής εγρήγορση κι όχι πέσε πάπα να σε 
φάω…

Του Τρύφωνα Σερβετά

Ο λαός έχει  άποψη 

Μέσα από ένα γά ιδαρο
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ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ! 
ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ TOΠOY ΜΑΣ! ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ  
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

ΣΥΝΤΟΠΙΤΩΝ! ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, 
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤO ΠΕΤΑ!

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΕΡΒΕΤΑ (χήρα Θωμά) 
25.00€

2. ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10.00€ 
3. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ 15.00€ 
4. ΜΠΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου 

10.00€
5. ΜΠΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10.00€ 
6. ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ  

ΔΗΜΗΤΡΑ 20.00€ 
7. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  50.00€ 
8. ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30.00€ 
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ 10.00€ 
10. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10.00€ 
11. ΛΙΑΧΝΗΣ  ΤΑΚΗΣ 20.00€
12. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 10.00€ 
13. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΑ 120.00€ 
14. ΚΑΟΥΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15.00€ 
15. ΧΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20.00€
16. ΚΟΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Ιωάννη 

50.00€ 
17. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΛΑΧΟΥ  

ΘΕΚΛΑ 20.00€ 
18. ΛΙΑΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

(δασκαλος) 20.00€
19. ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΟΥΛΑ του Γεωργίου  

 10.00€
20. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

του Γεωργίου 10.00€ 
21. ΠΕΣΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  

του Αθανασίου 10.00€ 
22. ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20.00€
23. ΜΠΙΖΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20.00€ 
24. ΜΠΙΖΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Παντελή 30.00€ 
25. ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παντελή 30.00€
26. ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20.00€ 
27. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ  

του Λάμπρου 20.00€ 
28. ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.00€

Συνδρομές
Γεννήσεις 

• Η οικογένεια του Χριστόφορου Κοσμά απόκτη-
σε αγοράκι στις 5-4-2012

• Η οικογένεια του Λάμπρου Ν. Νικάκη απόκτησε 
κοριτσάκι στις 28-3-2012

• Η οικογένεια του Κων/νου Απ. Ανυφαντή από-
κτησε κοριτσάκι στις 17-5-2012

Ευχόμαστε να ζήσουν τα νεογέννητα 

Βαπτίσεις
• Η οικογένεια του Κων/νου Γρηγ. Σερβετά βάπτι-

σε το αγοράκι της και έδωσε το όνομα Γρηγόρι-
ος στις 16-4-12

• Η οικογένεια του Τηλέμαχου Κοσμά βάπτισε το 
αγοράκι της και έδωσε το όνομα Δημήτριος στις 
29-4-12

Ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν τα νεο-
φώτιστα

Γάμοι 
• Ο Άγγελος Π. Παπασπύρου και η Ματούλα 

Κοινωνικά
Αβράμπου παντρεύτηκαν  στο Αγρίνιο το Σάβ-
βατο 2/6/2012

Τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία

Θάνατοι 
Πέθαναν στο Πέτα 
• Η Θεοδώρα Ρίζου (χήρα του Χρήστου Ρίζου) 

στις 16-4-12 σε ηλικία 81 ετών 
• Η Δήμητρα Κακαριάρη στις 8-4-12 σε ηλικία 70 

ετών 
• Ο Κων/νος Γ. Κακαριάρης στις 12-5-12 σε ηλικία 

82 ετών 

Στην Αθήνα 

Πέθανε στις 30 Ιανουαρίου 2012 ο Γιακουμής Θεο-
χάρης σε ηλικία 82 ετών

Πέθανε στις 30 Μαρτίου 2012 η Ευδοξία Κώτση-
Θεοχάρη σε ηλικία 82 ετών

ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ

“Ο Σβούρας”

Πλατεία Πέτα
Τηλ.: 6951 409083 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Βασίλειος Αντων. Αγόρος
ΔΙΠΛ. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

• Τοπογραφικές Μελέτες
• Κατασκευές • Αυθαίρετα
• Κοινόχρηστοι χώροι • Άδειες
τηλ: 2681072097
κιν: 6937057242
γραφείο Αθήνα: 210 2016311

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ

Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ρήγα, η σύζυ-
γός του Δήμητρα (Τούλα) Ρήγα αντί μνημόσυ-
νου προσέφερε στην Αδελφότητα 100 ευρώ.

ΠΕΤΑ - ΑΡΤΑΣ

Τηλ. & Fax: 2681083420  Kιν: 6944556946
e-mail: gmpizas@hotmail.com

Υδραυλικά
Καλοριφέρ

Mπίζας Ι. Γεώργιος

«Δρόμοι του νερού»
Την 6η και 13η Αυγούστου 
ο Μορφωτικός-Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πέτα και η Αδελφό-
τητα Πετανιτών προγραμματί-
ζουν εκδηλώσεις τον Αύγουστο 
με γενικό τίτλο: «Δρόμοι του 
νερού». 
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων, που θα γίνει 
στην αυλή του Μορφωτικού-Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Πέτα, προ-
βλέπει τα εξής:

1. «Ο Άραχθος που μας ενώνει»
- Δευτέρα 6 Αυγούστου συ-
ζήτηση με θέμα: «Ο Άραχθος 
που μας ενώνει».

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από το «Σύλλογο 
Προστασίας του Αράχθου» και 
θέμα της θα είναι η προστασία 
του Αράχθου από πιθανές κατα-
στροφικές παρεμβάσεις, καθώς 
και ιδέες για την ανάπτυξη ήπι-
ων μορφών οικοτουρισμού και 
αθλητισμού στη λίμνη Πουρνα-
ρίου και τις παραλίμνιες περιο-
χές. 

2. «Η ιστορία του νερού»

- Δευτέρα 13 Αυγούστου παι-
δαγωγικό δρώμενο με θέμα: «Η 
ιστορία του νερού».

Η εκδήλωση απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής και πρώ-
της σχολικής ηλικίας και θα γίνει 
με τη συμμετοχή παιδαγωγών. 
Θέμα της θα είναι η ιστορία του 
νερού και η χρησιμότητά του 
στη ζωή μας.
 Θα περιλαμβάνει δραματοποι-
ημένες ιστορίες από τον κύ-
κλο του νερού και επιδιώκει να 
εμπλέξει τα μικρά παιδιά σε κα-
τασκευές και σχεδιαστικές ανα-
παραστάσεις που σχετίζονται με 
το νερό.

Εκδηλώσεις του καλοκαιριού
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Φωτογραφήματα

Για την επικοινωνία σας µε την Αδελφότητα και την εφημερίδα σας θυµίζουµε: adelfotitapeta@gmai.com  
ή στο  fax: 210 8839271 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΑΒYΔΟΥ 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 

Το χορευτικό του χωριού στις επετειακές εκδηλώσεις 4/7/1979. Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο το 1979.

Ο εορτασμός της επετείου της μάχης του Πέτα στο παλιό μνημείο πριν από 
μισό αιώνα.

Πετανίτες τσολιάδες σε επέτειο της μάχης του Πέτα πριν από τον πόλεμο του 
1940. Στο άκρο δεξιά (με το σταυρό) ο Γιάννης Παπασπύρου, που σκοτώ-
θηκε στον πόλεμο του ‘40.

Α φ ι έ ρ ω μ α  σ τ η  μ ά χ η  τ ο υ  Π έ τ α
από το Πέτα του χθες και του σήμερα


