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Το φεΤινo καλοκαiρι σΤην πλαΤεiα Του πeΤα

Έφυγε και το φετινό καλοκαίρι και νομίζω 
ότι όλοι οι Πετανίτες της διασποράς δι-
εκδικούμε πάντα μια μικρή έστω παρά-

ταση της παραμονής μας στο χωριό.
Το καλοκαίρι του Μνημονίου ήταν φέτος διαφο-
ρετικό στο χωριό. Η πλατεία έχασε ένα μεγάλο 
μέρος απ’ τη ζωντάνια της. Πολλές οι απουσίες 
των απόδημων συγχωριανών μας, αλλά και οι 
έξοδοι στην πλατεία και στο Μνημείο τα βράδια  
περιορίστηκαν. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι το 
καλοκαίρι ζωντανεύουν όλα  τα χωριά, πληθαί-
νουν οι άνθρωποι, ανοίγουν τα κλεισμένα σπίτια, 
ακούγονται φωνές στις γειτονιές.
Στο Πέτα οι γιορτές των “Φιλελληνίων”, οι εκδη-
λώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, της Αδελφό-

τητας  και του ΑΟΦ, θύμισαν καλοκαιρινή ατμό-
σφαιρα άλλων εποχών. Ευτυχώς που υπάρχουν 
και αυτές. Και για αυτό πρέπει να στηριχτούν με 
κάθε θυσία. 
Πολλές φορές ρωτάμε: Τι μένει από το καλοκαί-
ρι που έφυγε, από τις μέρες που περάσαμε στο 
Χωριό; Μένουν τα δροσερά βράδια στην πλατεία 
μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, μέσα στο δικό σου φυ-
σικό και συναισθηματικό περιβάλλον όπου μετά 
και από λίγη οινοποσία χαλαρώνει το σώμα και 
ξεκουράζεται  η σκέψη. Είναι η ώρα που στέλνεις 
στο διάβολο όλα τα μνημόνια και τις τροϊκες. Εκεί 
σχεδιάζουμε ουτοπικές πραγματοποιήσεις αλλά 
και τις πρακτικές του φθινόπωρου όπως το φε-
τινό τσίπουρο και την απόπειρα να βράσουμε το 

μούστο σε δικό μας βαρέλι πλέον, γιατί έφθασε η 
ώρα της ιδιοπαραγωγής.
Μεγαλώσαμε και ο χρόνος μικραίνει επικίνδυνα. 
Γιαυτό τρέχουμε να προλάβουμε να τελειώσουμε 
το καλοκαίρι πολλές επισκέψεις, εκδρομές, εξορ-
μήσεις με κέντρο πάντα το Πέτα. Να κατηφορί-
σουμε προς τη θάλασσα, να ανηφορίσουμε στα 
Τζουμέρκα, να ανέβουμε στα βουνά της Ηπείρου, 
να επισκεφθούμε την αρχαία Κασσώπη. 
Αλλά μόλις περάσει ο Δεκαπενταύγουστος νομί-
ζουμε ότι το καλοκαίρι αργοπεθαίνει και αρχίζουν 
εκείνες οι μελαγχολίες της επερχόμενης αναχώ-
ρησης προς τα αστικά κέντρα. Μένει όμως πάντα 
η γλυκιά νοσταλγία της επιστροφής στο γενέθλιο 
τόπο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

η ΒραΔια Του αποΔηΜου πεΤανιΤη
Η  φετινή εκδήλωση θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου,

Ημέρα  σάββατο και ώρα 7μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας 
(Κρέμου και Φιλαρέτου)

Στην εκδήλωση θα πάρει μέρος και το χορευτικό συγκρότημα  
του Μορφωτικού Συλλόγου του Χωριού.

συνεΧισΤηκε  
Με επιΤυΧια η παραΔοση 
ΤΩν καλοκαιρινΩν 

συνανΤησεΩν  
σΤο πεΤα

Γ ια μια ακόμη φορά συνεχίστηκαν οι πετυ-
χημένες καλοκαιρινές μας συναντήσεις στο 
Πέτα, προϊόν δημιουργικής συνεργασίας 

της Αδελφότητας Πετανιτών και του Μορφωτικού 
Συλλόγου Πέτα.
Η εκδήλωση έγινε τη 12 Αυγούστου και θέμα της 
φετινής συνάντησης ήταν οι  «Κίνδυνοι για τα παι-
διά σήμερα. Διαδίκτυο, σχολική βία και κοινωνικός 
αποκλεισμός».
Η μεγάλη συμμετοχή των συγχωριανών μας στην 
εκδήλωση, το ενδιαφέρον τους για τις εισηγήσεις 
και η ανταπόκρισή τους στη συζήτηση που ακο-
λούθησε, ήταν δηλωτικά της ανησυχίας των γονέ-
ων για τα σύνθετα θέματα της νεανικής συμπερι-
φοράς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον 
ανεξέλεγκτο κόσμο του διαδικτύου.
Τα θέματα της εκδήλωσης ανέπτυξαν τρεις εξαιρετι-
κοί εισηγητές: ο Κώστας Σκηνιώτης, Πρόεδρος της 
Κοινωνικής Οργάνωσης «Δράση για τα παιδιά» 
(act4children), ο Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής 
του Σχολείου Ανηλίκων Αυλώνας και η Αναστασία 
Κουτίβα, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση σε θέματα 
νεανικής παραβατικότητας. 
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους 
και με παρεμβάσεις στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, 
ο Δήμαρχος Ν. Σκουφά Στάθης Γιαννούλης,  η βου-
λευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, ο δη-
μοσιογράφος Χρήστος Μέγας, η Ελένη Αντωνίου, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Πέτα, ο Βασίλης Τσάκα-
λος, πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας κ.ά.

(Στη σελίδα 10 της εφημερίδας βρίσκεται  
αναλυτική παρουσίαση της εκδήλωσης)  

Η φετινή βραδιά του Απόδημου Πετανίτη 
αφιερωμένη στο καταστροφικό πέρασμα 

του ναζισμού από το Πέτα
Αυτό θα είναι το θέμα της φετινής πλούσιας γι-

ορτής στη βραδιά του απόδημου Πετανίτη που 
αποτελεί πλέον κορυφαία εκδήλωση της Αδελ-

φότητας. Και τούτο γιατί η ναζιστική βαρβαρότητα που 
εκδηλώθηκε στο Πέτα την κατοχική περίοδο 1941-
1944 δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί και να μην κα-
ταγραφεί στη μνήμη των νεώτερων γενεών οι οποίες 
δεν βίωσαν τα εγκλήματα του ναζιστικού τέρατος.
Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο χωριό μας την 
περίοδο εκείνη, γίνονται σήμερα τραγικά επίκαιρα με 
την αναβίωση νέων φασιστικών μορφωμάτων και να-
ζιστικών μηχανισμών μίσους.
Αλλά έχουμε ακόμα ηθικό χρέος να μην παρακάμψου-
με τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν τη μακραίωνη 
ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας, αλλά σκεπάστη-
καν κάτω από το ιδιαίτερο βάρος και τη σημασία που 
είχε για την Ελλάδα και την Ευρώπη η Μάχη του Πέτα 
της 4ης Ιουλίου 1822.
Η ιστορία θα συμπεριλάβει και θα καταγράψει το Πέτα 
στα μαρτυρικά χωριά της Ηπείρου, αφού στη μακρό-
χρονη ιστορία του έχει υποστεί πλείστες καταστροφές, 
λεηλασίες, εκτελέσεις των κατοίκων του, διωγμούς και 
συμφορές. Και τούτο γιατί υπήρξε πολεμικό θέατρο 
ηρωικών αγώνων κατά των Τούρκων και κέντρο εξόρ-
μησης των Αντιστασιακών δυνάμεων της Ηπείρου που 
πολέμησαν τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές 
στην πρόσφατη ιστορίας μας.

Οι περιγραφές που ακολου-
θούν πιο κάτω προσεγγί-
ζουν τα γεγονότα στο Πέτα 
μέσα από ιστορικά κείμενα 
αλλά και προφορικές μνή-
μες και αφηγήσεις συγχω-
ριανών μας που έζησαν τη 
Γερμανική κατοχή και τις 
βάρβαρες συμπεριφορές 
των ναζιστών.
Τρεις φορές έκαψαν το χω-
ριό οι Γερμανοί, σκότωσαν 
και αιχμαλώτισαν αμάχους. 
Αλλά και πολλοί Πετανίτες 
έπεσαν στα πεδία των μαχών, υπερασπίζοντας την 
πατρίδα, μέσα από τις γραμμές της ένοπλης Εθνικής 
Αντίστασης. Δυστυχώς στα ιστορικά κείμενα της περιό-
δου 1940-1944 και μετέπειτα, λίγα στοιχεία υπάρχουν 
για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Πέτα την 
περίοδο αυτή. 
Έτσι είναι ανάγκη να καταγραφεί κάθε μαρτυρία και 
κάθε απομνημονευτικό υλικό και μαζί με τα γραπτά 
κείμενα να διαμορφωθεί η σύγχρονη ιστορία του Πέτα. 
Θα είναι ένας φόρος τιμής στους αγωνιστές της Εθνι-
κής Αντίστασης, στους συγχωριανούς μας που υπέφε-
ραν στα χρόνια της κατοχής και αργότερα μέσα στη 
φτώχια και τις κακουχίες.

συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 10

Γυναίκες στην αντίσταση 
Του Γιάννη Βαγενά
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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

1941-1944: «Με το πρώτο κάψιμο του 
χωριού, αφήσαμε το ίδιο βράδυ τα αποκα-
ϊδια να καπνίζουν κι ολονυχτίς σκορπίσα-
με σαν τρομαγμένο κοπάδι στις ερημιές. 
Πήραμε τα πλάγια με την ψυχή στο στόμα 
αναζητώντας καταφύγιο στα δάση και στις 
ρεματιές, μακριά από τη φωτιά και το σίδε-
ρο των Γερμανών κατακτητών.
Η οικογένειά μας ξεκομμένη από τη μεγά-
λη μάζα ανταμώθηκε τα ξημερώματα στα 
«Καρνάρια» με καμιά δεκαριά άλλες οι-
κογένειες και λουφάξαμε όλοι μαζί όπως, 
όπως στο δάσος.
Τις πρώτες μέρες οι μεγάλοι φρόντισαν 
να στήσουν αχυροκαλύβες για να βάλουν 
από κάτω τα κεφάλια οι φαμίλιες. Και τα 
λιανοπαίδια, καμιά τριανταριά το όλο, δε 
μείναμε σε αδράνεια, ούτε μουδιασμένα 
και φοβισμένα και με σταυρωμένα χέρια, 
για να κλαίμε τη μοίρα μας.
Μετά το πρώτο σοκ της μεγάλης κατα-
στροφής του χωριού σιγά-σιγά αναθα-
ρέψαμε. Ξεμυτίσαμε απ’ το δάσος και 
αρχίσαμε τα παιγνίδια σε μια λάκκα, ένα 
ξέφωτο.»

(αφηγείται ο Τρύφων Σερβετάς)

1941-1944: «Εκεί κατά το τέλος του κα-
λοκαιριού το 1943 οι Γερμανοί κινήθηκαν 
προς τα Τζουμέρκα για να καταδιώξουν 
ομάδες ανταρτών. Ο κόσμος πήρε το δρό-
μο του λυτρωμού για τα ορεινά του Νομού 
στην Ελεύθερη Ελλάδα. Είχαμε μαζευτεί 
κάμποσες οικογένειες στις «Παλιουργιές», 
πάνω από το Πέτα, εκεί γύρω από τα κα-
λύβια του Μαυρόγα, θέση που δεσπόζει 
και έχει καλή παρατήρηση προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Εκεί στήθηκαν προσωρινά 
νοικοκυριά.
Οι Γερμανοί έζωσαν το χωριό απ’ όλες τις 
κατευθύνσεις. Εμείς πάλι φυγή για το Λε-
βίτσικο (σημερινό Ζυγό).
Ανεβαίνοντας για τον Άγιο Χριστόφορο 
εκεί στις πρώτες κορδέλες άρχισαν να 
μας γαζώνουν οι Γερμανοί με τα πολυβό-
λα από τα απέναντι υψώματα.»

(αφήγηση Νίκου Γκρεμπούνη)

Τα δεινά του Πέτα στη Μακραίωνη 
Ιστορία του

1822: «Με την είσοδο των Τούρκων εις 
το χωριό εσφάγησαν υπ’ αυτών, όσοι των 
τακτικών και των Φιλελλήνων συνελήφθη-
σαν κατά την καταδίωξήν των, επίσης οι 
ασθενείς και οι τραυματίαι.
Όταν ο κάτοικοι του Πέτα μπόρεσαν να 
επανέλθουν στο χωριό τους, έθαψαν τα 
πτώματα που βρήκαν σε διάφορες θέσεις 
κατά το πλείστον ακέφαλα.»

(«Η Μάχη του Πέτα» Δημ. Καρατζένη)
1821: «Ο Πασάς της Άρτας συνέλαβε 120 
Πετανίτες, τους αρχηγούς οικογενειών και 
τους αποκεφάλισε. Και τα μεν κεφάλια τα 
έστειλε στην Κωνσταντινούπολη, ως από-
δειξη της νίκης του και των Κλεφτών των 
Τζουμέρκων και των Αγράφων, τα δε ακέ-
φαλα πτώματα τα έθαψαν στο προαύλιο 
της Κασσοπίτρας, στο Μονοπλιό.»
(Ιστορία Ελλ. Επανάστασης Κόκκινου Τόμος 5ος)

1854: «Το αποτυχημένο κίνημα του Ρα-
δοβυζίου το 1854 είχε κατάληξη τη Μάχη 
στο Πέτα στις 13 Απριλίου, στην οποία οι 
Τούρκοι κατέλαβαν το στρατόπεδο των 
επαναστατών, έκαψαν και λεηλάτησαν το 
χωριό ολοσχερώς. Συγχρόνως υποχρέ-
ωσαν όλους τους κατοίκους να εγκατα-
λείψουν τα νοικοκυριά τους. Οι Πετανίτες 
σκόρπισαν σαν έρημα πουλιά στα χωριά 
του Βάλτου και του Ξηρόμερου. Και μόνο 
με την επέμβαση της Αγγλίας και της Γαλ-
λίας επετράπη στους χωριανούς μας να 
επιστρέψουν μετά από δύο χρόνια στο 
κατεστραμμένο χωριό.»

(«Η επανάστασις της Άρτας του 1854»  
Δ. Καρατζένη)

Ο ποιητής Αλέξανδρος Σούτσος που 
βρέθηκε στη φονική αυτή μάχη του Πέτα 
αποτυπώνει σε ποίημά του τη μεγάλη κα-
ταστροφή:

Έκλεισε οικτρώς το δράμα η κατά το Πέτα 
Μάχη κάθε πέτρα στάζει αίμα  

και στενάζουσι οι βράχοι μεταξύ  
πεσόντων τόσων περιφέρομαι γενναίων

και πλανώ τα βήματά μου εις  
τα πέριξ των σπηλαίων….    

ΑΓΓΕΛΟΣ   ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Η φετινή βραδιά του Απόδημου Πετανίτη αφιερωμένη στο 
καταστροφικό πέρασμα του ναζισμού από το Πέτα Αφιέρωμα στους φιλέλληνες ήρωες  

που πέσανε στη μάχη του Πέτα  
στις 4-7-1822

πεΤροσ Ταρελλασ
του Τρύφωνα Σερβετά

Ξεκινάμε από αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας ένα αφιέρωμα στους 
ήρωες Φιλέλληνες, που στις 4 Ιουλίου 1822 ήρθαν από πολλά κράτη 
της Ευρώπης να πολεμήσουν στο Πέτα για την Ελευθερία των Ελλή-
νων. Τα βιογραφικά των ηρώων είναι του Τρύφωνα Σερβετά, που είχε 
την προθυμία να μας τα δώσει να τα δημοσιεύσουμε. Πιστεύουμε ότι η 
ιστορία του τόπου μας αποτελεί την κληρονομιά για όλους μας.

Περιληπτικό βιογραφικό σχεδίασμα
του Ιταλού συνταγματάρχη Πέτρου Ταρέλλα

Ο συνταγματάρχης Πέτρος Ταρέλλας γεννήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας. 
Ήταν άντρας 30 ετών, με έξοχο ήθος, εξαιρετική μόρφωση και μεγάλη 
στρατιωτική αξία.
Υπηρέτησε στη μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα ως Ταγματάρχης και στη 
συνέχεια ως αντισυνταγματάρχης υπό τον αντιβασιλέα της Ιταλίας Ευγέ-
νιο ντε Μπωαρναί. Διέπρεψε για τις στρατιωτικές του αρετές και ικανότη-
τες και τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και παράσημα.
Μετά το Βατερλό ιδιώτευσε, αλλά μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανά-
στασης ήρθε στην Ελλάδα και συνάντησε τον Ιωάννη Κωλέττη, που τον 
διόρισε διοικητή του Τακτικού συντάγματος Πεζικού.
Τις μέρες προετοιμασίας και αναμονής για τη Μάχη του Πέτα, το σύνταγμα 
των τακτικών, υπό τον Ταρέλλα, εγκαταστάθηκε στο ύψωμα στην αριστε-
ρή πλευρά του Πέτα.
Χαρακτηριστική είναι η περήφανη απάντησή του προς τους Έλληνες 
οπλαρχηγούς, που τον συμβούλευσαν, πριν τη Μάχη, να μάχεται και να 
αμύνεται σύμφωνα με τον Ελληνικό τρόπο πίσω από «ταμπούρια»: «Τα 
στήθη μας είναι ο προμαχώνας μας». Παρόμοια ήταν η απάντησή του και 
προς το Βλαχόπουλο: «Ξέρουμε κι εμείς να πολεμάμε»!
Ωστόσο στη Μάχη του Πέτα το σύνταγμα των τακτικών είχε υποστεί με-
γάλες απώλειες. Ο Πέτρος Ταρέλλας, βλέποντας πως αποκόπηκε από 
τους συμπολεμιστές του, αποφάσισε να διασπάσει τον εχθρικό κλοιό και 
να αποκαταστήσει επαφή με τους υπόλοιπους μαχητές. Στην προσπάθεια 
αυτή μια σφαίρα τον χτύπησε κατάστηθα. Ο Ταρέλλας τραυματίζεται σο-
βαρά και πέφτει στα χέρια των Τούρκων…
Σύμφωνα με την περιγραφή της μάχης από τον Ιταλό αξιωματικό Μπρέ-
γκερη, ο Ταρέλλας, ο Δάνιας και άλλοι τραυματίες και αιχμάλωτοι αξιωμα-
τικοί μεταφέρθηκαν στην Άρτα κι αποκεφαλίστηκαν…

συνέχεια από τη σελ. 1

πρόταση για ένα κέντρο ευρωπαϊκού πνεύματος
Με τον όρο φιλελληνισμό, που υπάρχει από τον 18ο αιώ-
να, εννοούμε την ηθική, πολιτική, στρατιωτική στήριξη της 
Ευρώπης και της Αμερικής, προς τον Ελληνισμό, με απο-
κορύφωμα την στρατιωτική στήριξη και την ενεργοποίηση 
των γιγάντων της τέχνης, όπως του Ουγκώ, Ντελακρουά, 
Μπάϊρον στο πλευρό των επαναστατημένων Ελλήνων. 
Αυτή η στάση των Ευρωπαίων και Αμερικανών ξεχρεώ-
νουνε προς το αγωνιζόμενο έθνος το χρέος τους απένα-
ντι στον πολιτισμό, στις αξίες, και στις αρχές με τις οποίες 
έκτισαν τον δικό τους πολιτισμό, την Δημοκρατία, το ευρω-
παϊκό πνεύμα, όπως ισχυρίζεται ο καθηγητής φιλοσοφίας 
Δημοσθένης Δαββέτας.   
Πάνω σ’ αυτό το χρέος προς τον Παρθενώνα, το Ευρω-
παϊκό Πνεύμα αναδείχτηκε στόλο του το μεγαλείο με τους 
διαλόγους των φιλελλήνων αξιωματικών, που έγιναν στην 
παραμονή της μάχης στις 4 Ιουλίου 1822, στην πλατεία 
του Πέτα, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, όπως το πε-
ριγράφει και το διασώζει ο συμπολίτης μας εκπαιδευτικός 
Νικόλαος Ντασκαγιάννης στο βιβλίο του «ο Γώγος Μπακό-
λας». Ιδού μερικοί: 
Μιρζεύσκης Πολωνός αξιωματικός, Διοικητής Α’ λόχου Φιλ-
λελήνων: όπου και πολέμησαν, είτε κάτω από τις διαταγές 
του Ναπολέοντα, του Μπολιβάρ, στην Ρω σία, Γαλλία, Ιτα-
λία, Νότιο Αμερική τίποτε άλλο δεν κέρδισα, παρά την πε-
ποίηθηση ότι τα πράγματα σ’ όλη τη γη δεν πάνε καλά για 
τους λαούς. Με παρηγορεί μόνο η σκέψη ότι από την νεότη-
τά μου ως τη σημερινή μου ηλικία αγωνίστηκα, όπου νόμιζα 
ότι έπρεπε για τα ύψιστα δικαιώματα της ανθρωπότητας. 
Εκείνο που θέλω τώρα, που ήρθα εδώ είναι να κατακτήσω 
πολεμώντας πιστά για τις ιδέες μου ένα έντιμο τάφο στρα-

τιώτη, πάνω στην κλασική γη ελλήνων, όπου έπεσαν τόσοι 
ήρωες ή να δω ν’ αναθάλλει νέα υπέροχη ελευθερία, στην 
αγιασμένη αυτή γη, σαν γηραιός πολίτης της. 
Ντάνια. Ιταλός αξιωματικός, αρχηγός των φιλελλήνων δίνει 
το χέρι στον Μιρζεύσκι και του λέγει: Εδώ θα αναστηθεί 
και πάλι η πολεμική μας τύχη που καταστράφηκε στην 
Γαλλία και νέα πνοή θα ζωογονήσει τα γηρατειά μας και 
το πολεμικό μας στάδιο. Όταν οι Τούρκοι θα κόψουν τις 
μύτες, τ’ αυτιά μας και τα κεφάλια μας και θα στείλουν στον 
σουλτάνο λέγοντάς του: Να δυο κεφάλια πολεμιστών της 
Γαλλικής Επανάστασης που σκότωσαν εκατό ανθρώπους 
σου, αλλά έμειναν πιστοί στην τιμή και την ελευθερία, τότε 
ας στήσει κι αυτός τα κεφάλια μας στα τείχη για να παρα-
δειγματίζονται όσοι τα βλέπουν  και να πέφτουν υπέρ των 
ιδεών τους. 
Μετά από τα παραπάνω θέλω να κάνω μια πρόταση. Στον 
Δήμο μας Νικόλαο Σκουφά υπάρχει ένα αιματοβαμμένο 
τρίγωνο Πέτα-Κομπότι-Κομμένο. Προτείνω λοιπόν από το 
Ευρωπαϊκό Πνεύμα, να λάβει σάρκα και οστά με την σύ-
σταση ενός φορέα με Πανελλήνια και γιατί όχι Ευρωπαϊκή 
εμβέλεια, με πρόεδρο τιμής ένεκεν, τον εκάστοτε πρόε-
δρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και μέλη καταξιωμένους 
επιστήμονες, καλλιτέχνες Έλληνες και Ευρωπαίους που 
έδειξαν τα φιλελληνικά τους αισθήματα, έτσι ώστε αυτός ο 
τόπος μας να αναβαθμιστεί και να αποκατασταθεί η ιστο-
ρική αξία τους, και το αίμα που χύθηκε εδώ να δικαιωθεί 
όπως αξίζει. 

Π. Κώτσης, Πέτα Άρτας
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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

 Φ ι λ ε λ λ η ν ι α  2 0 1 3 

«φιλελληνια» 2013: σΤαΘΜοσ σΤην πορεια ΔιορΓανΩσησ ΤoYσ
Της Μαργαρίτας Φρονιμάδη- Ματάτση

Τ α φετινά Φιλελλήνια, που πραγματοποιήθηκαν 
από 5 έως 7 Ιούλη 2013 στα πλαίσια πρωτο-
κόλλου συνεργασίας  μεταξύ Δήμου Νικολάου 

Σκουφά και του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν είχαν προηγούμενο. Για 
πρώτη φορά  αναβαθμίστηκε  ο ρόλος του θεσμού και 
απεκδυόμενος τον καθαρά  τελετουργικό και ψυχαγωγι-
κό χαρακτήρα που συνήθως έφερε, επιτέλους πήρε την 
αναγκαία  και επιτακτική των καιρών επιμορφωτική και 
εκπαιδευτική χροιά.
Ένα τριήμερο Διεθνές Συνέδριο Φιλελληνισμού  συ-
μπυκνωμένο σε 13 συνεδρίες  με τριάντα (30) συνολικά  
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις εξαίρετων  πανεπιστημια-
κών καθηγητών, Ελλήνων και ξένων, έδωσαν το έναυ-
σμα για βαθειά σκέψη και έντονο προβληματισμό των 
συνέδρων. Άπλετο φως ρίχτηκε σε άγνωστες πτυχές και 
ιδιαίτερες εκφράσεις του Φιλελληνισμού όπως, όποτε και 
από όποιους εκδηλώθηκε  από το 1821 έως σήμερα. 
Οι εξήντα (60) Πανεπιστημιακοί καθηγητές που πήραν 
μέρος και που προέρχονταν από όλα σχεδόν τα Ελλη-
νικά Πανεπιστήμια και επί πλέον από Γαλλία, Ισπανία, 
Ελβετία, Ιταλία, Ουγγαρία, Αυστρία, Γερμανία, Σορβόν-
νη, Σουηδία, Μ. Βρετανία και Η.Π.Α., αποτέλεσαν την 
έμπρακτη απόδειξη  του έκδηλου ενδιαφέροντος για το 
φαινόμενο του Φιλελληνισμού.
Θα χρειαζόταν πολύς χώρος για να αναφερθούν έστω 
και περιληπτικά τα θέματα των ανακοινώσεων, άλλω-
στε για το σκοπό αυτό κυκλοφόρησε ειδικά επιμελημένη 
από την οργανωτική επιτροπή πολυσέλιδη μπροσούρα 
και εκτός αυτής θα εκδοθούν τα σχετικά πρακτικά που 
θα συμπεριλάβουν με κάθε λεπτομέρεια την πορεία των 
εργασιών του Συνεδρίου καθ’ όλο το τριήμερο. Θα αρκε-
στώ στην  αναφορά  των άκρως συγκινητικών  εισηγή-
σεων των κ. Τσόλκα Γιάννη, Παπαθανασίου Στέλιου, Κα-
ραβίδα Κώστα, Εva Lattore Brotto, Francesco Scalora 
και Gilda Tentorio που και μόνες αυτές δικαίωσαν τη 
συμμετοχή  όλων και μας αποζημίωσαν γενναιοπάροχα. 
Προσωπικά θεωρώ ότι το σημερινό επίπεδο που κατα-
κτήθηκε βαθμηδόν σε μια οργανωτική πορεία πολλών 
δεκαετιών σίγουρα θα μπορούσε να αρθεί στο σημερι-
νό του ύψος  εδώ και χρόνια. Νοσταλγικά θυμάμαι την 
εντατική προσωπική προσπάθεια μελών και φίλων του 
Μορφωτικού Συλλόγου και του Δήμου Πέτα, στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄90, για διεθνοποίηση του θεσμού των 
«Φιλελληνίων», με προσκλητήριο άνοιγμα προς όλες τις 
Πρεσβείες των χωρών που είχαν δώσει νεκρούς στην 
ομώνυμη  μάχη. Θυμάμαι επίσης την προσπάθεια ανά-
πτυξης πολιτιστικών δεσμών και σχέσεων με τις χώρες 
αυτές, αρχής γενομένης από την Ιταλία και μάλιστα 
από την περιοχή της  «Magna Grecia», από όπου και 
ο Γκρεκάνος  εκπρόσωπος του πολιτιστικού Συλλόγου 
«ARGALEIO» (= Αργαλειός), τότε πρόεδρός του κ. 
Αntonio Fiore, που φιλοξενήθηκε επίσημα στο Πέτα μαζί 

με τους εκπροσώπους των πρώτων Πρεσβειών που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμαρχου Δημήτρη 
Χαρ. Πεσλή, τον Ιούλη του 1994. Στις 6 Ιούλη του 1997, 
στην 175η επέτειο της μάχης του Πέτα, ο Δήμαρχος Βα-
σίλης Γ. Βαβέτσης  συνυπογράφει με τον υπουργό Εθνι-
κής άμυνας Α. Τσοχατζόπουλο την Ανασύσταση του Σώ-
ματος των Φιλελλήνων ως επισφράγιση της  «Διεθνούς 
Συνάντησης Ελλήνων και Φιλελλήνων» αναγνωρίζοντας 
την συμβολική ένταξη στο Σώμα των Φιλελλήνων του 
Κέβιν Άντριους, του Λαυρέντιου Γκεμερέϋ και του Φίλιπ-
που Σέρραρντ.
Από τότε η πορεία συνεχίστηκε προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Δυο βήματα μπρος, ένα πίσω, ώσπου φτάσαμε 
στο ποθητό αποτέλεσμα επί Καλλικρατικού Δήμου Νικο-
λάου Σκουφά και όχι Πέτα…
Κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Θερμά συγχαρητήρια  στο 
Δήμαρχο κ. Γιαννούλη  Ευστάθιο ειδικά για το μνημό-
νιο συνεργασίας που υπέγραψε με το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, όπως επίσης και στην αντιδήμαρχο κ. Ρο-
ζίνα Βαβέτση που δούλεψε όπως αποδείχτηκε πολύ 
φιλότιμα και συνεργάστηκε δημιουργικά με την οργανω-
τική Επιτροπή για την επιτυχή έκβαση της όλης υπό-
θεσης. Παράλληλα με την διεξαγωγή του Συνεδρίου θα 
ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στο ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα  που ανόρθωσε το ηθικό συνέδρων και 
δημοτών προσφέροντάς τους δυο εξαίσιες δροσερές 
μουσικο-χορευτικές βραδιές υπό τη σκέπη του Αη-Γι-
ώργη και των αιωνόβιων πλατάνων. Την πρώτη με την 
παραδοσιακή ορχήστρα του Κώστα Βέρδη (με  τον ίδιο 
στο κλαρίνο, το Μιχάλη Βέρδη στο Λαούτο, το Βαγγέλη 
Βέρδη στα κρουστά, τον Αβραάμ Βασίλη στο Βιολί και 
το Χρήστο Τζιτζιμίκα στο τραγούδι). Τη δεύτερη  με την 
πασίγνωστη, λόγω της πρόσφατης συμμετοχής της στη 
Eurovision  ρεμπέτικη κομπανία του Αγάθωνα Ιακωβί-
δη. Και οι δυο ορχήστρες αλλά και τα πολυάριθμα χο-
ρευτικά του Μορφωτικού Συλλλόγου Πέτα με τη μεγάλη 
ποικιλία παραδοσιακών στολών και χορών καθώς και η 
αθρόα προσέλευση των Πετανιτών  στη γραφική, κατά-
μεστη πλατεία ευτυχώς μόνο τις παλιές, καλές εποχές 
μας θύμισαν  φροντίζοντας να  αποκρύψουν επιμελώς 
τα σημερινά, δυσεπίλυτα προβλήματα επιβίωσης και τις 
σύγχρονες  ανάγκες και χρείες.

Διεθνές  το Συνέδριο επιστημόνων για το συνέδριο του 
Φιλελληνισμού που πραγματοποιήθηκε φέτος στο δήμο μας.

εκΔηλΩσεισ αφιερΩΜενεσ σΤη ΜαΧη Του πεΤα
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις που δι-
οργάνωσε η Δημοτική αρχή μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Πέτα στις 6 και 7 Ιουλίου και ήταν αφιερωμένη στη 
ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ.
• Το Σάββατο 6 Ιουλίου οι εκδηλώσεις άρχισαν με την απονο-

μή μεταλλίων στους αθλητές που αγωνίστηκαν σε αγώνες, 
που διοργάνωσε ο Α.Ο. Φιλέλληνες Πέτα.

•  Ακολούθησε παρουσίαση χορών από τα χορευτικά του Μορ-
φωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα και η βραδιά έκλεισε με 
δημοτικό γλέντι από την ορχήστρα του Κώστα Βέρδη.

• Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε επίσημη δοξολογία στο ναό 
Αγ. Γεωργίου Πέτα και στη συνέχεια ακολούθησε τρισάγιο 
στην μνήμη των ηρώων, πανηγυρικός και κατάθεση στεφά-
νων στο χώρο του Μνημείου.

• Τα χορευτικά τμήματα Ζακυνθινού συλλόγου παρουσίασαν 
τους χορούς της περιοχής τους.

• Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ και του Αγάθωνα.
Ο κόσμος γέμισε ασφυκτικά την πλατεία και τις δύο ημέρες, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Δήμου και του 
Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα.

αθλητικοί αγώνες 
α) Αγώνες στίβου και ποδηλασία
Στα πλαίσια των φετινών Φιλελλήνιων ο Μορ-
φωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα διοργά-
νωσε την 1η έως 5η Ιουλίου αγώνες στίβου 
στα κάτωθι αθλήματα:
- Αγώνα δρόμου 50 μέτρων
- Αγώνα δρόμου 100 μέτρων
- Αγώνα δρόμου 600 μέτρων
Επίσης διοργανώθηκαν αγώνας ποδηλασίας.
Όλοι οι αγώνες είχαν τεράστια συμμετοχή, 
αφού υπήρχαν κατηγορίες ανάλογα με την 
ηλικία.
β) Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Α.Ο.Φ.
Στο πλαίσιο των εορτασμών ο Α.Ο. Φιλέλλη-
νες Πέτα διοργάνωσε τουρνουά ποδοσφαίρου 
νέων στο γήπεδο του Πέτα.
Στο τουρνουά συμμετείχαν οι ομάδες: Α. Ο. Φι-
λέλληνες, Κυράτσα– Αγ. Δημήτριος, Σκουφάς 
Κομποτίου και Αναγέννηση Άρτας.
Οι συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές είχαν ηλικί-
ες από 12–15 ετών και την πρώτη θέση κατέ-
λαβε η ομάδα μας, οι Φιλέλληνες Πέτα.
γ) Και αγώνας ψαρέματος!
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα 
καινοτόμησε εισάγοντας ένα νέο άθλημα: 
αγώνες ψαρέματος στη λίμνη! Οι αγώνες έγι-
ναν την Κυριακή 30 Ιουνίου.
Οι διαγωνιζόμενοι φτάσανε τους 30 και βάλα-
νε όλη την τέχνη και τη μαεστρία τους για να 
καταφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Η περιοχή που πραγματοποιήθηκε ο διαγωνι-
σμός ψαρέματος ήταν οι Μελάτες, εκεί όπου η 
λίμνη Πουρναρίου και το δάσος δημιουργούν 
ένα τοπίο μαγικό. 
Πολλοί θεατές παρακολούθησαν τον πρωτό-
τυπο για τα μέρη μας διαγωνισμό. Ο Μορφω-
τικός Σύλλογος είχε φροντίσει για τους συμμε-
τέχοντες και τους καλεσμένους προσφέροντας 
μπύρες. Όσο για τον αναγκαίο μεζέ γνωρίζο-
ντας την παροιμία ότι, του κυνηγού και του 
ψαρά το πιάτο…, κατέφυγε στα σίγουρα σου-
βλάκια!
Η βράβευση των νικητών και η απονομή των 
μεταλλίων έγιναν την Παρασκευή 6 Ιουλίου 
στην πλατεία του χωριού. 
Η Αδελφότητα εκπροσωπήθηκε στην εκδή-
λωση από τον πρόεδρό της Γιώργο Κακαρι-
άρη που καλέστηκε να βραβεύσει νικητές των 
αγώνων.

Το παιδικό χορευτικό του Μορφωτικού-Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Πέτα στα “Φιλελλήνια 2013”
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Διαμαρτυρία κατοίκων για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου στο κέντρο του χωριού 

Στο κείμενο που ακολουθεί εκφράζεται η έντονη αντίθεση κατοίκων του Πέτα στην πρόθεση του Δημάρχου Ν. Σκουφά Στάθη Γιαννούλη να κατασκευάσει αυτοκινητό-
δρομο που θα τέμνει τον πυρήνα του ιστορικού χωριού, θα διασπάει την πολεοδομική ενότητα του χωριού, θα υποβαθμίζει και θα καταστρέφει ιδιοκτησίες. 
Η προοπτική κατασκευής του εν λόγω δρόμου έχει αναστατώσει του κατοίκους του Πέτα, που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κάθε θεσμική δυνατότητα προκειμένου 
να αποτρέψουν το σχεδιαζόμενο περιβαλλοντικό έγκλημα, που παράλληλα θα προκαλέσει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις.
Το κείμενο, που συνοδεύεται από ενδεικτικές υπογραφές κατοίκων, κατατέθηκε στο Δήμο Ν. Σκουφά και φιλοξενήθηκε σε πολλές εφημερίδες, τηλεοράσεις και ιστο-
σελίδες της Άρτας. 
Το κείμενο της διαμαρτυρίας έχει ως εξής: 

να αποτραπεί η κατασκευή του  
καταστροφικού αυτοκινητόδρομου που 
αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του χωριού
ακατανόητη η εμμονή του Δημάρχου  

στην προώθηση λανθασμένων επιλογών

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμαρχος Ν. 
Σκουφά Στάθης Γιαννούλης επανέρχεται σε αποτυχη-
μένες επιλογές παλαιότερων δημοτικών διοικήσεων 
για κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα διέρχεται 
από το κέντρο του ιστορικού μας χωριού.   
Ο συγκεκριμένος δρόμος που εφάπτεται της κεντρι-
κής πλατείας του χωριού, ενώ δεν θα αντιμετωπίζει τα 
κυκλοφοριακά προβλήματα, θα αλλοιώσει ανεπανόρ-
θωτα τη διακριτή πολεοδομική φυσιογνωμία του χω-
ριού μας, που διαμορφώθηκε σε βάθος εκατοντάδων 
χρόνων. 
Με το παρόν κείμενο θέλουμε να υπογραμμίσουμε τις 
σοβαρές ευθύνες που επωμίζεται η σημερινή διοίκη-
ση του Δήμου εμμένοντας σε καταστροφικές επιλο-
γές. Παράλληλα, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το 
έωλο των επιχειρημάτων των λιγοστών οπαδών μιας 
«ανάπτυξης» που βασίζεται στην αλόγιστη χρήση τσι-
μέντου, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές και περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης κατασκευής. 
1. Ο αυτοκινητόδρομος δεν απαντά στα κυκλοφο-

ριακά προβλήματα του χωριού μας.  
Η πολεοδομική μορφή του πυρήνα του χωριού, που 
άρχισε να διαμορφώνεται τον 19ο αιώνα, ήταν φυσικό 
να προσμετρά στις ανάγκες της εποχής, όπου η κε-
ντρική πλατεία αποτελεί το νοητό κέντρο, γύρω από 
το οποίο δομείται ο πολεοδομικός ιστός του χωριού. Η 
κεντρική πλατεία στη διάρκεια των χρόνων, αλλά ακό-
μη και σήμερα, εξυπηρετεί τη συμμετοχή των κατοίκων 
με τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτικές δραστηριότη-
τες του τους χωριού.
Επιπρόσθετα, κεντρικό ρόλο στο χώρο της πλατείας 
καταλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της εκκλη-
σίας με το εξωτερικό καμπαναριό, έργα ιδιαίτερου αι-
σθητικού κάλλους που κατασκευάστηκαν στα τέλη του 
19ου αιώνα και χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα μνημεία 
των νεότερων χρόνων. 
Η σύγχρονη ανάπτυξη, με την εκτεταμένη χρήση του 
ιδιωτικού αυτοκινήτου, ήταν αναμενόμενο να οδηγήσει 
σε προβλήματα, κύρια στάθμευσης, στο κέντρο του 
χωριού.
Εν τούτοις, στην σχετικά πρόσφατη περίοδο, κατα-
σκευάστηκαν περιφερειακοί δρόμοι που εξυπηρετούν 
με επάρκεια τις ανάγκες των κατοίκων, αφού όλοι 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα σπίτια τους, χω-
ρίς κατ’ ανάγκη να πρέπει να διέλθουν από την κεντρι-
κή πλατεία του χωριού.
Η βελτίωση των υπαρχόντων περιφερειακών δρόμων 
μπορεί να διευκολύνει περαιτέρω την ασφαλή διέλευ-
ση των αυτοκινήτων και ειδικότερα της αστικής συγκοι-
νωνίας που, σημειωτέον, υπολείπεται σε ποιότητα των 
σύγχρονων αναγκών και που η δημοτική αρχή οφείλει 
να μεριμνήσει για τη βελτίωσή της.  
Ο ισχυρισμός ότι, η κατασκευή του συγκεκριμένου 
δρόμου θα αποφορτίσει την πλατεία του χωριού από 
την κίνηση των αυτοκινήτων, κρίνουμε ότι δεν χρήζει 
σοβαρής απάντησης. Γιατί, οι συγκοινωνιακές ανά-
γκες του χωριού εξυπηρετούνται με επάρκεια, ακόμη 
και τους θερινούς μήνες, όταν ο χώρος της πλατείας 
πεζοδρομείται.
Τα προβλήματα παρκινγκ των επισκεπτών και των 
δημοτών που θέλουν να εξυπηρετηθούν από τις υπη-
ρεσίες του Δήμου που στεγάζονται στο κέντρο του χω-

ριού, μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλους 
χώρους που οφείλει να δεσμεύσει η δημοτική αρχή.
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι τελικός (ανομολόγη-
τος) σκοπός της δημοτικής αρχής είναι η κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου που θα λειτουργεί ουσιαστικά ως 
παρκινγκ, υποκαθιστώντας την έλλειψη δημοτικού 
παρκινγκ!
Συμπερασματικά, παρά τους ισχυρισμούς της δημο-
τικής αρχής, η κατασκευή του εν λόγω αυτοκινητό-
δρομου δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει ανάγκες των 
κατοίκων.
2. Μηδενικός ο δείκτης ωφελιμότητας του έργου 
Από οικονομική άποψη, ο δείκτης ωφελιμότητας του 
συγκεκριμένου έργου είναι σχεδόν μηδενικός. Γιατί, 
σύμφωνα με όσα τονίζονται και προηγούμενα, ενώ το 
κόστος του είναι τεράστιο για τους προϋπολογισμούς 
του Δήμου Ν. Σκουφά, η ωφέλεια που θα προκύψει  
θα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Ο πιθανός ισχυρισμός ότι το έργο χρηματοδοτείται 
από προγράμματα και συνεπώς δεν θα επιβαρύνει 
τους προϋπολογισμούς του Δήμου, δεν απαλλάσσει 
τη δημοτική αρχή από τις ευθύνες της, αφού στη θέση 
του συγκεκριμένου έργου οφείλει να προκρίνει έργα 
ζωτικής σημασίας για το χωριό, όπως η βελτίωση των 
περιμετρικών δρόμων που οδηγούν στο χωριό.   
 3. Ο αυτοκινητόδρομος καταστρέφει τον πολεο-

δομικό ιστό του χωριού μας
Οι εισηγητές της κατασκευής του δρόμου κινούνται σε 
αντίθετη κατεύθυνση από  τις σύγχρονες πολεοδο-
μικές αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται 
η μείωση της ροής των αυτοκινήτων ή/και η απομά-
κρυνσή τους από τους πυρήνες των χωριών και των 
πόλεων. Κοντινό μας  παράδειγμα είναι η Άρτα, αλλά 
και πλειάδα οικισμών τόσο στη χώρα μας, όσο και στο 
εξωτερικό, όπου η πεζοδρόμηση κεντρικών τους ση-
μείων προσδίδει άλλη πνοή και λειτουργικότητα στο 
κέντρο των οικισμών και των πόλεων. 
Επιπρόσθετα ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος θα 
διασχίσει διαμετρικά το κέντρο του χωριού, χωρίζοντάς 
σε δύο διακριτά μέρη που θα διασπούν την υπάρχου-
σα πολεοδομική του ενότητα. 
Συνεπώς, στόχευσή μας οφείλει να είναι η περαιτέρω 
ανάδειξη της πλατείας του Πέτα, ως του κατ’ εξοχήν τό-
που όπου αποτυπώνονται ο πολιτισμός και οι κοινω-
νικές σχέσεις της τοπικής κοινωνίας. Στην προοπτική 
αυτή μπορεί να επεκταθεί η υπάρχουσα πεζοδρόμηση 
στην περιοχή που προορίζεται για τον υπο κατασκευή 
δρόμο, ώστε να βελτιωθεί για τους κατοίκους της περι-
οχής η πρόσβαση με τα πόδια στο κέντρο.
4. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου εμπεριέχει 

πλήθος τεχνικών προβλημάτων και καταστρέ-
φει ιδιοκτησίες

Η πυκνή δόμηση του πυρήνα του χωριού δεν δίνει τη 

δυνατότητα για την χάραξη ενός σύγχρονου αυτοκινη-
τόδρομου. Η εμμονή στην κατασκευή του θα οδηγήσει 
σε απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και στην καταστροφή 
κήπων, αυλών και εισόδων σπιτιών και μια ήσυχη πε-
ριοχή του χωριού θα γίνει αποδέκτης μιας συνεχούς 
ηχορρύπανσης. 
Θα καταστραφεί μέρος της ιδιοκτησίας που βρίσκεται 
χαρακτηρισμένη  διατηρητέα οικεία (της οικογένειας 
Γάβρογλου).
Επιπλέον, το ανάγλυφο του εδάφους με τις τεράστιες 
υψομετρικές διαφορές, θα οδηγήσει πολλές ιδιοκτησί-
ες και σπίτια σε υπογειοποίηση. 
Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να διαπιστωθούν 
τα οφθαλμοφανή τεχνικά προβλήματα κατασκευής του 
εν λόγω αυτοκινητόδρομου. Μια απλή επίσκεψη της 
δημοτικής αρχής στο συγκεκριμένο χώρο είναι βέβαιο 
ότι θα οδηγήσει σε περίσκεψη και με την ενδεδειγμένη 
γενναιοψυχία θα προχωρήσει σε αναθεώρηση των κα-
ταστροφικών σχεδίων.
5. Η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου εγκυμονεί 

κινδύνους για τους κατοίκους
Ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος φοβούμαστε ότι 
θα είναι αιτία για σοβαρά ατυχήματα, με θύματα συ-
μπολίτες μας που θα κατευθύνονται πεζή προς την 
κεντρική πλατεία και αντίστροφα. Ιδιαίτερα εγκυμονεί 
κινδύνους για τα μικρά παιδιά που αμέριμνα χαίρονται 
την πεζοδρόμηση του χώρου της πλατείας, αλλά και 
για τους ηλικιωμένους με την μειωμένη αντιληπτική 
δυνατότητα και ικανότητα αντίδρασης. 
6. Οι πρακτικές της δημοτικής αρχής στερούνται 

νομιμοποίησης

Η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής να προχωρήσει 
σε πράξεις αναλογισμού, χωρίς την αναγκαία δημόσια 
διαβούλευση με τους κατοίκους και χωριού και ειδικό-
τερα με τους άμεσα θιγόμενους, στερείται κάθε νομι-
μοποίησης. Επιπρόσθετα η άρνησή της να ακροαστεί 
τους συγχωριανούς μας είναι ακατανόητη και σίγουρα 
δεν συνάδει με τις δημοκρατικές μας παραδόσεις.  
Κλείνοντας την παρέμβασή μας, θεωρούμε ότι το 
χωριό μας οφείλει να προχωρήσει στην κατεύθυνση 
ανάπτυξης υποδομών που ανταποκρίνονται στις σύγ-
χρονες ανάγκες και παράλληλα είναι περιβαλλοντικά 
συμβατές με το σύγχρονες ευαισθησίες. 
Κρίνουμε ότι η αναζωπύρωση της συζήτησης για τον 
εν λόγω αυτοκινητόδρομο, εκτός από άστοχη, εγκλω-
βίζει τους συμπολίτες μας σε μια άγονη και αντιπαρα-
γωγική αντιπαράθεση. 
Σε κάθε περίπτωση εμείς οφείλουμε να ενεργοποιή-
σουμε κάθε θεσμική δυνατότητα ώστε να αποτραπεί 
το επιχειρούμενο ανοσιούργημα που θα είναι κατα-
στροφικό για το χωριό μας.

Ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος θα εμποδίζει την 
απρόσκοπτη πρόσβαση στην πλατεία του χωριού 

Η διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου θα καταστρέψει   
μια ήσυχη περιοχή του χωριού
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Τ ην ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ το Δ.Σ. του Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ διορ-
γάνωσε λαϊκοδημοτική βραδιά στην πλατεία του Πέτα.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη και η πλατεία γέμισε κόσμο. 

Το ξεκίνημα της βραδιάς ήταν ξεχωριστό φέτος, διότι οι πρόεδροι του Α.Ο. 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ Β. ΓΟΥΛΑΣ, της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ Γ. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ 
και του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ. ΜΠΙΖΑΣ χαιρέτι-
σαν τον κόσμο, δίνοντας μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και κοινής δρά-
σης των τριών συλλόγων για το καλό του Πέτα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων της 
πλατείας, οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί εκείνη τη βραδιά, δίνοντας έτδι 
τη δυνατότητα στην ομάδα να κερδίσει ένα σημαντικότατο ποσό από την 
πώληση ποτών και φαγητών.
Συγχαρητήρια επίσης στα μέλη της ορχήστρας, στην οποία τα παιδιά που 
ήταν από το Πέτα δεν πήραν χρήματα, αλλά και στους νέους και νέες του 
αθλητικού συλλόγου, που ανέλαβαν το σερβίρισμα του κόσμου αφιλοκερ-
δώς.
Ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη εκδήλωση, με πολύ κέφι και χορό, αλλά 
και οικονομικά οφέλιμη για την ιστορική μας ομάδα, που ξεκινάει τη δύ-
σκολη αυτή χρονιά με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες.

εκΔηλΩση Του α.ο.φ.
νεα απο Τον α.ο. φιλλελληνεσ νεο ΔιοικηΤικο συΜΒουλιο

σΤον αΘληΤικο οΜιλο φιλελληνεσ πεΤα
 
Πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 
του Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ.
Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους:
1. ΓΟΥΛΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΤΑΜΙΑΣ
5. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
6. ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
7. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
8. ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ  ΜΕΛΟΣ
9. ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΕΛΟΣ
Η Αδελφότητα εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στο νέο Δ.Σ. της ομάδας μας 
στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Τα νεα Τησ αΔελφοΤηΤασ Δωρεά σχολικών ειδών στο Δημοτικό και το Γυμνά-
σιο Πέτα από την Αδελφότητα Πετανιτών

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής 
χρονιάς, παρέδωσε γραφική ύλη στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο Πέτα.
Συγκεκριμένα δόθηκαν 180 μπλοκ, τετράδια σημειώσεων για όλους τους 

μαθητές, 180 στυλό, 10 πακέτα των 500 φύλλων χαρτί Α4 για τα φωτοτυπικά μη-
χανήματα, βιβλία και άλλα είδη για τις ανάγκες μαθητών, δασκάλων, καθηγητών.
Η Αδελφότητα, με όσες δυνάμεις και γνωριμίες έχει, προσπαθεί να συνδράμει 
τους φορείς του Πέτα. Αυτήν την χρονική περίοδο, που ο Ελληνικός λαός δοκιμά-
ζεται όσο ποτέ άλλοτε, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία, συχνά προσφέρει ουσιαστική 
βοήθεια, δίνει ελπίδα και βέβαια, αναδεικνύει τις θετικές όψεις των ανθρωπίνων 
σχέσεων. 
Η Αδελφότητα ευχαριστεί θερμά για την ενίσχυση της συγκεκριμένης ενέργειας τη 
διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που προσέφερε μεγάλο όγκο από τα 
πιο πάνω ειδών. 
Πρόθεση της Αδελφότητας είναι να συνεχίσει, στο βαθμό του δυνατού, τις δραστη-
ριότητες αλληλεγγύης και παρακαλεί τους συμπολίτες μας να συνδράμουν τους 
διπλανούς τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Οι Πετανίτες βοηθούν άπορους συμπολίτες μας
ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Τ ο Δ.Σ. της Αδελφότητας, βλέποντας 
τη δραματική οικονομική κατάστα-
ση που βιώνουν δεκάδες χιλιάδες 

συμπολίτες μας, αποφάσισε να δημιουρ-
γήσει ένα άτυπο κοινωνικό παντοπωλείο.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να βοηθήσουν 
την κίνηση αυτή, δίνοντας έτσι χέρι βοη-
θείας σε συνανθρώπους μας, που στερού-
νται τα απαραίτητα.
Τα είδη που συλλέγει η Αδελφότητα είναι:
1. Ρούχα παιδικά & ενηλίκων σε καλή κα-

τάσταση και πλυμένα.
2. Τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως π.χ. 

ζυμαρικά, γάλατα εβαπορέ, κονσέρ-
βες, παιδικές τροφές σε σκόνη, λάδι, 
ελιές, αλεύρι, ζάχαρη κ.λ.π.

3. Κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, σεντό-
νια, κ.λ.π. σε καλή κατάσταση και πλυ-
μένα.

4. Βιβλία παιδικά και ενηλίκων.
5. Παιχνίδια
6. Είδη σπιτιού, όπως ποτήρια, πιάτα 

κ.λ.π.

Τα είδη μπορείτε να φέρνετε στο Εργατικό 
Κέντρο Αθήνας, Μάρνης & 3ης Σεπτεμ-
βρίου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 
Αναλυτικότερα: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

από 9 το πρωί έως 7 το βράδυ, ΣΑΒΒΑ-
ΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ  από 9 το πρωί έως 1 το 
μεσημέρι.

Η παράδοση θα γίνεται στο θυρωρείο του 
ισογείου, με τελικό παραλήπτη τον Γιώργο 
Κακαριάρη.

Σε περίπτωση, που για τον οποιοδήποτε 
λόγο, δεν μπορείτε να τα φέρετε, επικοι-
νωνήστε μαζί μας για να έρθουμε να τα 
πάρουμε εμείς στα τηλ: 6937 136555 & 
210 7483735.

Μόλις συγκεντρωθεί μια ικανοποιητική 
ποσότητα η Αδελφότητα θα τα παραδίδει 
σε ιδρύματα που προσφέρουν κοινωνικό 
έργο ή σε συμπολίτες μας στο Πέτα, μέσω 
της εκκλησίας και του πάτερ Νικόλαου.

Δίνουμε χέρι βοηθείας στον δοκιμαζόμενο 
συνάνθρωπό μας.

Ένα είδος που σε εμάς μπορεί να περισ-
σεύει, για κάποιον είναι πολύτιμο.

Η Αδελφότητα συναισθανόμενη τις συν-
θήκες ανθρωπιστικής κρίσης που ζούμε, 
υιοθετεί στην πράξη την προτροπή:  

Κανένα σπίτι χωρίς τα απαραίτητα.

Κανένα σπίτι χωρίς ρούχα και παιχνίδια.

Καμιά οικογένεια χωρίς τροφή.

κυκλοφορησε νεοσ καλαισΘηΤοσ  
ΤοΜοσ ΤΩν νεΩν Του πεΤα

Τ α “ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ” συμπλήρωσαν 
35 χρόνια ζωής στο τέλος του 2012. 
Ο  τόμος αυτός, που αρχειοθέτησε η 

Αδελφότητα, είναι ο τρίτος στη σειρά και πε-
ριλαμβάνει τα φύλλα που εκδόθηκαν από 
1/1/2003 έως 31/12/2012. Περιλαμβάνει 
δηλαδή τις εκδόσεις  μιας ολόκληρης δεκα-
ετίας. 
Την έκδοση προλογίζουν εκ μέρους του 
Δ.Σ. της Αδελφότητας ο Πρόεδρος Γιώργος 
Κακαριάρης και ο υπεύθυνος Σύνταξης της 
εφημερίδας Άγγελος Παπασπύρου. 
Στη συνέχεια παραθέτουμε τον πρόλογο 
που υπογράφεται από τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Πετανιτών βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να αναγγείλει στους συγχωριανούς και τους φίλους μας, την 
έκδοση του παρόντος τόμου, που περιέχει τα τεύχη των Νέων του Πέτα από 
1-1-2003 έως 31-12-2012.
Παρά την ένταση της οικονομικής κρίσης, που έχει άμεση επίπτωση στη 
δραστηριότητα συλλόγων όπως ο δικός μας, θεωρούμε θέμα προτεραιότη-
τας την έκδοση της εφημερίδας μας. 
Κρίνουμε ότι η έκδοση των Νέων του Πέτα, λειτουργεί ως ένας πολύ σημα-
ντικός σύνδεσμος μεταξύ των συγχωριανών μας∙ ιδιαίτερα σήμερα, με τις 
δυσκολίες της άμεσης επικοινωνίας των μελών μας στη θηριώδη πόλη της 
Αθήνας, αλλά και αλλού, που μοιραία οδηγούν στη χαλάρωση των κοινωνι-
κών δεσμών που μας συνδέουν. 
Στην προσπάθεια της απρόσκοπτης έκδοσης της εφημερίδας έχουμε πάντα 
αρωγούς τους συγχωριανούς μας, που με την αρθρογραφία, τις επισημάν-
σεις, ακόμη και την διευκόλυνση στη διανομή της εφημερίδας, στηρίζουν το 
έργο μας.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν οι συγχωριανοί μας που στηρίζουν με το υστέρη-
μά τους οικονομικά την λειτουργία της Αδελφότητας και συνεπώς την έκδοση 
της εφημερίδας μας.
Το Δ.Σ., συνεχίζοντας μια παράδοση δεκαετιών, υπόσχεται την συνεπή έκ-
δοση της εφημερίδας. 
Επιπλέον, τη συνεχή βελτίωσή της με τον εμπλουτισμό της θεματολογίας, 
την ενθάρρυνση της πολυφωνίας, την προβολή της λαογραφικής παράδο-
σης, της πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης των συγχωριανών μας.
Τέλος, θα συνεχίζουμε να προβάλλουμε μαχητικά τις προσπάθειες για βελ-
τίωση της καθημερινότητας στο χωριό, καθώς και τον προβληματισμό που 
αναπτύσσεται στην τοπική κοινωνία.  

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Αδελφότητας Πέτα
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Κακαριάρης

Σημ.  Μπορείτε να μας τον παραγγείλετε. Η αξία της πολύτιμης αυτής έκδοσης 
είναι 80,00 ευρώ.
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αφιερΩΜα σΤο ΔηΜοΤικο ΤραΓουΔι
Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στο δημο-
τικό τραγούδι μέσα από τη ματιά και 
την έρευνα του συγχωριανού μας Γε-
ράσιμου Καραμπά. Σε αυτό το φύλλο 
κλείνουμε το αφιέρωμα στη Σμύρνη και 
συνεχίζουμε με τα τραγούδια που είναι 
εμπνευσμένα από την ορφάνια.

Κυρ Κωστάκη
Εμένα μου το είπανε 
κυρ Κωστάκη έλα κοντά 
Άνθρωποι μερακλήδες 
πως την καλύτερη ζωή 
κυρ Κωστάκη έλα κοντά 
την κάνουν οι μπεκρήδες 
Έβγα να σε δω να παρηγορηθώ 
αυτά τα μαύρα που φοράς 
κυρ Κωστάκη έλα κοντά 
δεν τα φοράς για λύπη 
πάπια χήνα μου να ‘χει το κρίμα μου 
δεν τα φοράς για λύπη 
χήνα πάπια μου 
να ‘χεις τα πάθια μου 
Μου τα φοράς για ομορφιά 
κυρ Κωστάκη έλα κοντά 
και για ζαφιριλίκι 
πάπια του γιαλού μην αγαπά αλλού 
μια φορά ήμουνα γέρος 
κυρ Κωστάκη έλα κοντά 
τώρα γέροι είναι άλλοι 
δεν ξαναπερνώ από τούτο το στενό 
Στη βρύση που έπινα νερό 
κυρ Κωστάκη έλα κοντά 
τώρα το πίνουν άλλοι 
πάπια του γιαλού μην αγαπά αλλού.

Η Γεωργίτσα
Εγώ ήθελα να σ’ αγαπώ Γεωργίτσα 
μου 
Άλλος να μην το ξέρει 
Τώρα το ‘μαθαν οι γνωστοί 
Γεωργίτσα μου 
Το μάθανε κι οι ξένοι 
Έλα Γιούλα Γιούλα έλα πάρε με 
άνοιξε την αγκαλιά σου 
μέσα βάλε με 
Το γιασεμί στην πόρτα σου 
Γεωργίτσα μου 
ήρθα να το κλαδέψω 
Κι η μάνα σου φοβήθηκε 
μην ήρθα να σε κλέψω 
Σ’ έχω ώρες ώρες μα το Θεό 
τόσο πολύ ανάγκη 
που τρέχουν απ’ τα μάτια μου 
θάλασσες και πελάγη. 
Στείλε ένα γράμμα μια συλλαβή 
αν έχεις το Θεό σου 

που κρέμομαι απ’ τα χείλη σου 
κι από το έλεός σου 
Παναθεμά σε δε με λυπάσαι 
που καίγομαι και λιώνω 
που μ’ έκανες να σ’ αγαπώ 
και τώρα μαραζώνω. 
Μπερδεύτηκαν οι σκέψεις μου 
μεσ’ του μυαλού τα υπόγεια 
Αχ πόσα θέλω να σου πω 
μα δεν υπάρχουν λόγια 
Παναθεμά σε δε με λυπάσαι 
που καίγομαι και λιώνω 
που μ’ έκανες να σ’ αγαπώ 
και τώρα μαραζώνω. 

Το Τζιβαέρι
Η ξενιτιά το χαίρεται Τζιβαέρι μου 
το μοσχολούλουδό μου 
σιγανά σιγανά βρέχει ο ουρανός 
Αχ εγώ ήμουνα που το ‘στειλα 
Τζιβαέρι μου, με θέλημα δικό μου 
σιγανά σιγανά σιγανά και ταπεινά 
Αχ παναθεμά σε ξενιτιά 
εσύ και τα καλά σου 
Σιγανά σιγανά σιγανά πατώ τη γη 
Αχ μου πήρες το παιδάκι μου 
και το κρατάς κοντά σου 
σιγανά σιγανά και ταπεινά.

ΟΡΦΑΝΙΑ
Η ορφάνια και η μοναξιά 
είναι τα δυο μια μαχαιριά 
Πίκρες, καημοί και βάσανα 
πόνοι και στενοχώρια 
Όλα τα πέρασα εγώ 
απ’ τα μικρά μου χρόνια 
πατέρα δεν εγνώρισα 
τη μάνα μου δεν είδα 
και ορφανό μεγάλωσα 
σ’ αυτήν την κοινωνία.

Τον πόνο του ορφανού παιδιού 
ποιος να τον καταλάβει 
εγώ γεννήθηκα ορφανός 
δε γνώρισα πατέρα 
μες στη ζωή επάλεψα 
για να τα βγάλω πέρα 
το τι τραβούσα το ορφανό 

μες στης ζωής της στράτες 
φίλοι γνωστοί και συγγενείς 
μου γύριζαν τις πλάτες 
κανένας δεν ευρέθηκε 
για να με παραλάβει 
τον πόνο του ορφανού παιδιού 
ποιος να τον καταλάβει.

Η κοινωνία χάλασε κι ο κόσμος έχει 
αλλάξει 
όπου καλός φιλότιμος πονάει σ’ αυτήν 
την 
πλάση. 
Αντί να δώσει χέρι βοηθείας στα μικρά 
ορφανά, 
τα βρίζει και τα κλωτσάει 
και δεν αναρωτιέται τι θα γίνουν και 
που θα καταλήξουν 
και άλλα γίνονται κλέφτες 
και καταλήγουν σε αναμορφωτήρια και 
φυλακές 
ποιος φταίει; 
Κανένας δε γεννήθηκε αλήτης 
κανένας δε γεννήθηκε φονιάς 
στη φυλακή τα παλικάρια 
στέλνει ο άδικος ετούτος ο ντουνιάς 
το σύστημα είναι ένοχο 
και οι συνθήκες της ζωής 
το σύστημα είναι ένοχο 
μα δεν το δίκασε κανείς. 
Για ένα παραπάτημα αθώο 
ο κόσμος σου κολλάει τη ρετσινιά 
κι αντί να σου απλώσει ένα χέρι 
σε σπρώχνει διαρκώς πιο χαμηλά.

Αχ κοινωνία άδικη 
Αχ παλιοκοινωνία 
βαθιά σπηλιά μες στα βουνά 
θα βρω να κατοικήσω 
άνθρωπο να μη βλέπω πια 
να μη ξαναγνωρίσω 
να μη γνωρίζω βάσανα 
πίκρες καημούς και πόνους 
και να μη βλέπω ορφανά 
να κλαίνε μες στους δρόμους 
καλύτερα με τα πουλιά 
και του ουρανού τα’ αστέρια 
και ας έρθουν χιόνια και βροχές 
χειμώνες καλοκαίρια. 
Βαθιά σπηλιά μες στα βουνά 
θα βρω να κατοικήσω 
εκεί ο δόλιος θα χαθώ 
τα μάτια να κλείσω.

Άλλοι παλέψανε την ορφάνια τους, τη 
μοναξιά τους, τον κατατρεγμό τους και 
σταθήκανε στην κοινωνία. Το παράπο-
νο έμεινε παράπονο.

Απ’ το μηδέν ξεκίνησα 
να φτιάξω τη ζωή μου 
τι τράβηξα ο δυστυχής 
το ξέρει η ψυχή μου. 
Κανένας δε μου έδωσε 
ούτε ένα βελόνι 
να ράψω εκείνο το παλιό 
το τρύπιο παντελόνι. 
Με το θεό προστάτη μου 
και τη σκληρή δουλειά μου 
περιουσία απόκτησα 
να ζήσω τα παιδιά μου. 
Ξυπόλητος περπάτησα 
στα παιδικά μου χρόνια 
γιατί γεννήθηκα ορφανός 
και μες στην καταφρόνια. 
Κανένας δεν ευρέθηκε 
για να με προστατέψει 
τον πόνο του ορφανού παιδιού 
ποιος να του τον γιατρέψει. 
Τώρα δοξάζω το θεό 
που μ’ έχει αξιώσει 
ό,τι ζητούσα στη ζωή 
όλα μου τα ‘χει δώσει.

Αχ βαρύ φορτίο κουβαλώ 
στις πλάτες μου επάνω 
κι αν θα αρρωστήσω πέστε μου 
ο δόλιος τι θα κάνω. 
Θεέ μου σε παρακαλώ 
φύλαξε την υγειά μου 
να ‘χω τα χέρια μου γερά 
να ζήσω τα παιδιά μου.

Παλαιότερα υπήρχαν άνθρωποι που 
παίρνανε τον νόμο στα χέρια τους, 
ληστεύοντας τους πλούσιους και τους 
τσιφλικάδες και πάντρευαν ορφανά κο-
ρίτσια και τα προίκιζαν. Αυτό το φρούτο 
σήμερα έχει λείψει.

Το τραγούδι της ορφανής 
Τι έχεις καημένε γεροπλάτανε 
πέφτουνε τα φύλλα σου 
και χρώμα αλλάζουνε 
τι πλήγωσε τη ρίζα σου 
κι έχασες πια τον ίσκιο σου 
Στον ίσκιο μου 
ήρθε κόρη ορφανή 
μοιρολογούσε η δόλια 
κι έκλαιγε πολύ 
έκλαιγε την αγάπη της 
με μάρανε το δάκρυ της 
Κάλλιο να μ’ είχε κάψει κεραυνός 
παρά της ορφανούλας ο πικρός 
καημός 
μου ‘καψε φύλλα και κλαδιά 
με πλήγωσε μες στην καρδιά.

Γράφει ο Γεράσιμος Καραμπάς

αΘληΤικα – ποΔοσφαιρο
Α΄ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΤΑΣ

Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας τοπικού Άρτας, στο οποίο συμμετέ-
χει η ομάδα μας, οι ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ. Η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη 
για όλες τις ομάδες, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Το Δ.Σ. της 
ομάδας καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να αντεπεξέλθει στις μεγάλες οικο-
νομικές ανάγκες, που έχει ένας αθλητικός σύλλογος. Χρέος όλων να σταθούμε 
δίπλα σε αθλητές, προπονητές και διοίκηση.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-4
2η          »» ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 4-0

3η         »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-0

4η         »» ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1-1

5η         »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 0-2

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 8η θέση με 9 βαθμούς.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Οι πιτσιρικάδες της ομάδας συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία, που πραγματοποι-
ούν τα τελευταία χρόνια. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε με νίκες.

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ - ΚΥΡΑΤΣΑ 2-0

2η         »» ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 0-2
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Μπαίνοντας το φθινόπωρο ο 
Γιώργος  έχασε τη μάχη για 
τη ζωή  και  μας είπε το τε-

λευταίο αντίο. Έφυγε για πάντα στις 
19 του Σεπτέμβρη. Υπήρξε ένας 
ξεχωριστός  φίλος, ένας πραγματι-
κός συγχωριανός, υποδειγματικός 
οικογενειάρχης, ένας Πετανίτης με  
ιδιαίτερη ανθρωπιά και καλοσύνη.
 Με το Γιώργο μας συνέδεε μια 
δυνατή φιλία, από αυτές που ση-
μαδεύουν τη ζωή του καθενός. Στο 
Χωριό, μέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του 50 δημιουργήσαμε τη μεγάλη 
παρέα που συγκρότησε την περί-
φημη “θεατρική ομάδα” του ΑΟΦ 
Πέτα. Πρωταγωνιστής και πρωτερ-
γάτης αυτής της δύσκολης για την 
εποχή προσπάθειας ο Γιώργος, 
μαζί με τους Τρύφωνα Σερβετά, 
τον Πάνο Κώτση, τον Γιώργο και 
τον Μήτσο Μπακατσέλο, τον Κώ-
στα Μουσαβερέ, τον Χρήστο Κο-
λιό, τον Βασίλη Σερβετά και πολ-
λούς άλλους. Δεν θα ξεχάσω, ούτε 
κανείς από την παρέα, τη δύσκολη 
θέση στην οποία βρέθηκε η θεατρι-
κή ομάδα, όταν τις παραμονές της 
παράστασης μερικοί γονείς απαγό-

ρευσαν στις κοπέλες που έπαιζαν 
ως ηθοποιοί στο έργο, να πάρουν 
μέρος, επηρεασμένοι από συντη-
ρητικές φωνές και αντιλήψεις για 
δήθεν συμμετοχή σε θεατρικά που 
έβλαπταν τα χρηστά ήθη του Χωρι-
ού μας. Σ΄αυτή τη δύσκολη στιγμή 
ο Γιώργος δεν δίστασε να προτείνει 
να παιχτεί το έργο  και τους γυναι-
κείους ρόλους να αναλάβουμε εμείς 
και πρώτος ο ίδιος προσφέρθηκε 
και ανέλαβε να παίξει γυναικείο 
ρόλο. Ήταν μια σύγκρουση με την 
συντηρητική τότε κοινωνία του Πέτα  
που έβγαλε νικητές τους νέους αν-

θρώπους  του Χωριού που συνέ-
χισαν τη λειτουργία  της θεατρικής 
ομάδας με συμμετοχή αργότερα 
πολλών γυναικών και κοριτσιών.
Άνθρωπος ευφυής και με ιδιαίτερη 
αίσθηση του χιούμορ, άφησε απί-
θανες ατάκες στην παρέα μας,  που 
και σήμερα τις επαναλαμβάνουμε  
και τον μνημονεύουμε όπως  θα τον 
μνημονεύουμε πάντα.
   Αργότερα, στο τέλος της δεκαετί-
ας του 50, βρεθήκαμε με το Γιώργο 
στην Αθήνα  όπου συνεχίσαμε τη 
φιλία μας μακριά από την ιδιαίτερη 
πατρίδα. Και αυτό δυνάμωνε τότε 
περισσότερο τους δεσμούς των 
πετανιτών  της διασποράς. Αλλά η 
πραγματική ανθρωπιά του Γιώργου 
και πραγματική φιλία μας φάνηκε, 
όταν με τον αδελφό μου Αλέκο, μας 
φιλοξένησε επί ένα μήνα στο σπίτι 
που έμεινε τότε με την αδελφή του 
Ευτυχία,τις πρώτες μέρες της δι-
κτατορίας, όταν μας αναζητούσε η 
αστυνομία τα πρώτα βράδια. Έπρε-
πε να κρυφτούμε για να περάσει η 
μπόρα όπως μας έλεγε και ίδιος.
Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολι-
τικούς χώρους,  αλλά αυτό δεν 

αποτέλεσε εμπόδιο στη φιλία μας 
και αυτό δείχνει και το μεγαλείο της 
ψυχής του Γιώργου.
  Έζησε  στην Αθήνα και με τη σύζυ-
γό του  Βαρβάρα δημιούργησαν μια 
σπουδαία οικογένεια. Ήταν  υπερ-
βολικά εργατικός, αλλά ούτε στιγμή 
δεν απαρνήθηκε την Αδελφότητα  
και τη γενέθλια γη, το Πέτα. Κάθε 
καλοκαίρι η παρουσία του στην 
Πλατεία έδινε για μένα την αίσθη-
ση της παλιάς ρομαντικής εποχής. 
Η απουσία του το φετινό καλοκαίρι 
με γέμισε ανησυχίες, παρότι η Ντί-
να η κόρη του ήταν αισιόδοξη για 
την πορεία της υγείας του. Με την 
απουσία του Γιώργου το καλοκαίρι, 
μου φάνηκε ότι άρχισε να αργο-
πεθαίνει η νοσταλγική εποχή της 
“παλιάς παρέας” που σήκωσε το 
βάρος μιας πολιτιστικής ανάτασης 
του χωριού στη δύσκολη μετεμφυ-
λιακή εποχή.
 Ο Γιώργος έφυγε για πάντα, αλλά 
μαζί του έφυγε και ένα κομμά-
τι απ’ τη ζωή μας, γιατί εκτός των 
άλλων ήταν ένας αληθινός φίλος. 

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ένας ξεχωριστός φίλος έφυγε
ΓιΩρΓοσ λ. σερΒεΤασ

επιΤυΧονΤεσ σΤισ πανελλαΔικεσ εΞεΤασεισ Του 2013
Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά από το Πέτα καταφέρνουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι επιτυχίες αυτές μας κάνουν όλους 
περήφανους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους γονείς τους για την προσπάθεια, ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές. Μπράβο σε όλους όσους δώ-
σανε τον αγώνα. Επίσης, ευχόμαστε να οπλιστούν με δύναμη, πείσμα και αισιοδοξία όσοι/όσες δεν κατάφεραν σ’ αυτήν την εξέταση.

παιΔια πεΤανιΤΩν  
που Ζουν σΤο πεΤα

Οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ 2013 με αλφαβητική σειρά:

1. Αλέξης Χρήστος του Αθανασίου και της Όλγας 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)

2. Αναγνωστάκης Στέλιος του Χρήστου και της Μαρίας 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

3. Βαγγέλη Βασιλική του Κωνσταντίνου και της Αφρο-
δίτης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ)

4. Βαγγέλη Ελένη του Κωνσταντίνου και της Αφρο-
δίτης ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

5. Γκαβάγιας Δημήτριος του Νικολάου και της Κων/νας 
ΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)

6. Γούλα Αντωνία του Βασιλείου και της Όλγας 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

7. Γούλα Δήμητρα του Οδυσσέα και της Θεοδώρας 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟ-
ΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

8. Γούσιας Ιωάννης του Σωτηρίου και της Στέλλας 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

9. Γρούμπα Αλεξάνδρα του Δημητρίου και της Φω-
τεινής ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

10. Ζουγλή Νικολία του Παναγ. και της Ευαγγελής 
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

11. Κακιώνη Μαρίνα του Παντελή και της Κων/νας 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

12. Καραγιάννη Ευτυχία του Λάμπρου και της Ελένης 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

13. Κώτσης Στέφανος του Κων/νου και της Σοφίας 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)

14. Λίγκας Αθανάσιος του Θεοδ. και της Αθηνάς 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

15. Λιάχνης Βασίλειος του Σωτ. και της Αικατερίνης 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

16. Ροβίνα Αγάθη του Ιωάννη και της Αποστολίας 
ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

17. Σερβετάς Αδριανός του Ευαγ. και της Ανίτας 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)

18. Σταμούλη Ανθούλα του Γεωρ. και της Ευαγγελής 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

19. Χριστοδούλου Ευαγγελία του Γεωρ. και της Αικατε-
ρίνης ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

20. Τσαλασπύρος Ευθύμιος του Κων/νου και της Λεμονι-
άς ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)

παιΔια πεΤανιΤΩν που πεΤυΧαν 
σΤισ πανελλαΔικεσ και Ζουν 

εκΤοσ πεΤα
• ΣΟΥΛΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ (ΕΓΓΟΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙ-

ΑΣ ΜΠΙΖΑ) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΙΧ. ΑΘΗΝΑΣ

• ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

• ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ

• ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑ-
ΤΡΑΣ

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΑΘΗΝΩΝ

• ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑ–ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(ΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ) ΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ-
ΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

• ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ γιος ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 
ΦΩΤΗ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Όλοι οι επιτυχόντες θα βραβευτούν στην εκδήλωση του 
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΝΙΤΗ, που θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα στις αρχές Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε, για μια 
ακόμη φορά, την Μαρίτσα Γούλα, που μας έδωσε τα στοι-
χεία για τα παιδιά που πέτυχαν και ζουν στο Πέτα. Παρα-
καλούμε όσους/όσες δεν είδαν το όνομά τους, ενώ έχουν 
εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να μας ενημερώ-
σουν ώστε να αποκαταστήσουμε την παράλειψη.
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Ειδικές τιμές για τα Μέλη του Συλλόγου

Γεώργιος Κοίλιας επΤανησου 13 
αΓ. αναρΓυροι 

Τηλ. : 210 2618337
Τηλ. - Fax: 2681082412

“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
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ΤΗΛ.: 26810 83205

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
ΒΑΣΙΛΗ  

ΑΝΑΝΓΩΣΤΑΚΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 78  

και ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,  
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 

Τηλ. 2109590102 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ

Μ ας ξάφνιασε θετικά με την έκδοση της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Μ’ 
ανοιχτά παράθυρα» (Άρτα 2013) ο παιδικός φίλος και συγχωριανός μου 
(Πέτα Άρτας) ιατρός παθολόγος και καρδιολόγος, Δρ.  Πανεπιστημίου 

Αθηνών που ζει και εργάζεται στην Άρτα, Γιώργος Ντίνου Παπαδημητρίου. 
Γνωριζόμαστε απ’ τα παιδικά μας χρόνια, αλλά γνωρίζουμε όλοι στο νομό Άρτας 
και ευρύτερα, τους κοινωνικούς αγώνες των προγόνων του και των νεότερων 
βλαστών της Γενιάς τους. Από την πλευρά της μητέρας του, αείμνηστης Χριστί-
νας, το γένος Λαγού, κόρη Γιώργου Λαγού, που πρωτοστάτησε με τον αδελφό 
του Κώστα και τους άλλους συγχωριανούς μας, ν ‘ αγοραστεί απ’ τον μεγαλοτσι-
φλικά Καραπάνο, από το 1920 περίπου η αγροτική γη του Πέτα και ν’ αποδοθεί 
σ’ αυτούς τους ακτήμονες Πετανιτές. Αλλά και από την πλευρά της προγιαγιάς 
του, κόρη του Γ.Ι. Οικονομίδη, Δημάρχου Θεοδωρίας, που με αγωνιστικό παλμό 
βοήθησε και έφερε σε πέρας το Αγροτικό ζήτημα στο Βουργαρέλι – Άρτας. Την 
πάντρεψε με τον Δάσκαλο Νίκο Παπαδημητρίου, απ’ την Καστανιά κι έκανε δυο 
γιους, τον Ντίνο και Δημητράκη λαμπρούς επιστήμονες γιατρούς, παθολογίας 
ο πρώτος και χειρουργικής ο δεύτερος. Κατά την Εθνική Αντίστασης (1941-44) 
δημιούργησαν αμφότεροι το ανεξάρτητο τάγμα καστανιάς με πολλές επιτυχίες. 
Ο πατέρας του Γιώργου Παπαδημητρίου, Ντίνος, Βουλευτής της ΕΡΕ στο νομό 
Άρτας για πολλά χρόνια, έδωσε την σκυτάλη στον Λευτέρη, βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας στο Ν. Άρτας. Έτσι, συνεχίστηκε η αγωνιστική και πολιτική δράση 
των οικογενειών: Οικονομιδαίων – Παπαδημητραίων-Λαγαίων…
Ο Ιατρός Γιώργος Παπαδημητρίου, παθολογίας και καρδιολογίας στην Άρτα μαζί 
με την πετανίτισσα παιδίατρο Ελευθερία Φώτη, έκαναν παιδιά και συνεχίζουν την 
πολιτική και πολιτιστική τους παράδοση. Ο ίδιος διεκδικούσε τον Δήμο Άρτας και 
τη βουλευτική έδρα, αλλά δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να επιτύχει κάτι περισσό-
τερες. 
Αξίζει να αναφερθούμε στ’ αδέλφια του: Νίκος ιατρός μικροβιολόγος και Βαγγέλης 
ακτινολογίας που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Άρτας. 
Δεν γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ότι ο αγαπητός Γιώργος Παπαδημητρίου, ο ιατρός, 
ασχολείται με την ποίηση μέσα απ’ τον φόρτο της επιστημονικής του κατάρτισης 
και την καθημερινή βαθιά ανθρωπιστική προσφορά στο λαό της Άρτας. Έως ότου 
έφθασε στο σπίτι μου και το γραφείο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (Οκτώ-
βριος 2013), η ποιητική συλλογή του με τίτλο «Μ’ ανοιχτά παράθυρα». 
Πράγματι, μόλις σκύψαμε στο μόχθο του να διαβάσουμε το πρώτο ποίημα με 
τίτλο «Το όραμά μου», διαπιστώσαμε ότι είναι ένα «ανοιχτό παράθυρο» στην 
ψυχή με τον εξολογητικό τόνο του: «Θα’ θελα οι άνθρωποι να στρέφονται/στην 
απλότητα/καλοσύνη/την αγάπη προς τη φύση». Η συλλογή είναι σε μικρό σχή-
μα, έχει 64 σελίδες (4 τυπογραφικά) κι έχει όμορφο λευκό εξώφυλλο μ’ έγχρωμο 
ζωγραφικό πίνακα του Νίκου Γόγαλη, που συμπληρώνει και στις μέσα σελίδες με 
μαυρόασπρες ζωγραφιές. Έχει ακόμα τέσσερις φωτογραφίες του Ιμαρέτ, από τον 
φωτογράφο της Άρτας Δ. Παπαρούνη. 
Στην πρώτη σελίδα το «μότο» είναι από ποίημα του Γιώργου Σεφέρη που λέει: 
«Κι είναι η ζωή ψυχρή ψαρίσια/-Έτσι ζεις; - Ναι! Τι θες να κάνω/τόσοι και τόσοι 
είναι οι πνιγμένοι/κάτω στης θάλασσας τον πάτο». Αυτό που εκφράζει ακριβώς 
την εποχή μας και τους ανθρώπους γενικότερα. 
Τριάντα εφτά  είναι τα ποιήματα της συλλογής αυτής που είναι γραμμένα με σύγ-
χρονη γραφή, γλώσσα, πλαστικά, δομημένα σωστά και περιγραφικά άψογα. Γιατί 
στ’ αλήθεια περίμενε τόσα χρόνια ο αληθινός ποιητής Γιώργος Παπαδημητρίου 
να κυκλοφορήσει τη συλλογή και να βγάλει στο φως την πνευματική πνοή του; 
Είναι μάστορας κι όχι κάλφας στο πνευματικό εργαστήρι κι έχει δημιουργήσει το 
προσωπικό ύφος και τόνο γραφής του. Γιατί άργησε; Στεκόμαστε στο ποίημα 
«Το πάθος, που μας υπενθυμίζει: «Αφηρημένος σε προσπέρασα/ανήμπορος το 
χαμόγελό σου/να εξηγήσω».  Και στις «Δύσκολες στιγμές» το ποίημα λέει: «Με-

σάνυχτα/φεγγάριι κρυμμένο/βήματα 
βαριά/χωρίς φωνές κι όργανα/σε μα-
τωμένες φωλιές τρόμου/οδηγούν. 
Ως ποιητής ο Γιώργος Παπαδημητρί-
ου αν κι ήρθε αργά στον πνευματικό 
στίβο είναι πολύ καλός. Πέραν αυτών 
των στίχων πρέπει να έχει στο συρ-
τάρι του κι άλλα ποιήματα, που οφεί-
λει να τυπώσει για να δουν το φως 
της δημοσιότητας, καθώς «οι καιροί 
ου εισί μαινετοί» Πρέπει να μείνουν 
για τους επίγονους… Πρέπει να 
μείνουν για τους επίγονους…
Τα ποιήματα της συλλογής είναι σ’ ελεύθερο μέτρο 
μικρά και μεγάλα στη γραφή έχουν ρυθμό κι εσωτερική μουσική. Όλα είναι 
σύγχρονα και περιχύνουν τη γλύκα της ψυχής του δημιουργού Παπαδημητρίου. 
Σύγχρονο ποίημα είναι «Οι Τραπεζίτες», που μας υπομνήσκει: «Προσέξτε τους, 
τραπεζίτες/Μάτια πίσω από προσωπίδες/μαύρα κουστούμια και κόκκινες γραβά-
τες/με κοράκια σωματοφύλακες δεξιά κι αριστερά/υπό τις επευφημίες τελάληδων/
βγαίνουν απ’ τις δρακοφωλιές/τα άγια των χρηματαγορών να προσκυνήσουν». 
Ανακαλύπτουμε ότι η ποίηση του Γ. Παπαδημητρίου γονιμοποιήθηκε με σπέρμα-
τα δικά του, ξεχωριστά και διαμορφώνει μια προσωπική γραφή αξιώσεων. Έχει 
θέματα για τον άνθρωπο, την αγάπη, τον έρωτα, την ευθύνη, τα χαμένα όνειρα, 
την ελληνική φύση, το χώρο και τον χρόνο. Εμπνευσμένο το ποίημά του «Ερωτι-
κός ρυθμός» που λέει: «Απρίλης στο ποτάμι το φαρδύ/πρωτόπειρος κύκνος, ξε-
χωριστός/… Η πρωινή αύρα απαλά/λευκά κρίνα/στις όχθες κυματίζει/λουλούδια 
των αστεριών/με άρωμα ερωτικό/το αιώνιο ζευγάρωμα ωριμάζουν». 
Σταματούμε στο ποίημα «Προσμονή» που με δόκιμο λόγο και παρρησία, με βα-
θιά μελέτη και λεπταίσθητες διεισδύει στον πυρήνα του σύμπαντος κόσμου της 
ψυχής: «Θα’ ρθω, μου είπε/το βράδυ στις εννιά/οι λεπτοδείκτες κύλησαν/οι ώρες 
πέρασαν/η νύχτα έφυγε/ανταριασμένος/με το κούτελο στο τζάμι/προσμένω ακό-
μα/η Βερονίκη χαρωπή να ξεπροβάλλει». 
Έντονη η παραστατικότητα, η οικονομία στίχου, η συγκίνηση, αποπνέουν στα 
ποιήματα του Γ.Π, μαζί με την πανανθρώπινη θεώρηση. Μικρά στιγμιότυπα ζωής 
στα εναγώνια ερωτήματα είναι όλη η ποίησή του. Λέει χαρακτηριστικά στ’ «Αηδόνι 
του Μαγιού» για την αγάπη: «Στου ζέφυρου την επικράτεια/χαράματα μυροβό-
λου πρωί νου/ευφρόσυνο αηδόνι του Μαγιού/με νότες θεϊκού βιολιού/κελαηδεί 
κρυφούς αγάπης πόθους». Επίσης, πολύτιμο δείγμα ποίησης και καρπός που 
κυριαρχεί η εύρυθμη μουσικότητα είναι η Ωδή στην Άνοιξη, που λέει «Της άνοι-
ξης τα το τριαντάφυλλο/ερωτικής θεάς λουλούδι/αποτάσσει της ψυχής τους στε-
ναγμούς/τις γκρίζες μορφές της φύσης αφορίζει/Λόγια φλόγας ερωτόληπτα/στις 
σκέψεις ανθοβολούν/φωτίζουν τους δρόμους της χαράς/πετούν πουλιά, μουσικά 
πανηγυρίζουν».          
Χορτάσαμε ποίηση από τον ακούραστο και δημιουργικό, Γιώργο Παπαδημητρίου, 
τον γιατρό και λογοτέχνη. Εμφανίστηκε ένας άλλος άξιο εκπρόσωπος των Ελλη-
νικών Γραμμάτων κι εμείς έχουμε πνευματικό χρέος να τον υποδεχτούμε με συ-
γκίνηση κι εξομολογητικό τόνο διάθεσης. Αναγνωρίζουμε το ξεχωριστό ήθος και 
ύφος που τον προίκισε η Γενιά του, οι καταβολές, η πνευματική του αρματωσιά και 
συγκρότηση, τόσο στον επιστημονικό κλάδο που υπηρετεί με επίγνωση και ευθύνη 
πολλά χρόνια. Χαιρετίζουμε και την εισδοχή του στον λογοτεχνικό στίβο με το έργο 
του «Μ’ ανοιχτά παράθυρα». Οφείλει να δαμάσει τον χρόνο για να είναι σύμμαχός 
του στην παραπέρα λογοτεχνική και πνευματική πορεία του. θα του χρειαστεί!!

Λευτέρης Β. Τζόκας 
Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ   

Γιώργος Παπαδημητρίου 

Μ’ ανοιχτά παράθυρα 
Ποίηση
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Αραβικά άλογα  
αγώνων στο Καραμούτσι του Πέτα

Σ το συνοικισμό Καραμούτσι του Πέτα μια ευχά-
ριστη έκπληξη περιμένει όσους από μας δεν 
γνωρίζουν καλά το χωριό μας και τις ενασχο-

λήσεις των συγχωριανών μας: Είναι μια επιχείρηση 
εκτροφής και εκπαίδευσης αλόγων, που διατηρεί ο 
συγχωριανός μας Γιώργος Κόκκας, δίπλα από το σπίτι 
που διαμένει. Πρόκειται έναν καλά οργανωμένο στά-
βλο, όπου ο Γιώργος Κόκκας μεγαλώνει με περισσή 
φροντίδα και μεράκι, αραβικά άλογα. Τα ονόματά τους 
είναι εξωτικά όπως, Abah, Faudin, Νezan, κ.ά. 
Στη ίδια περιοχή και σε ειδικά διαμορφωμένους χώ-
ρους, με τη συνδρομή ειδικών εκπαιδευτών, εκπαιδεύ-
ονται ειδικές ράτσες αραβικών αλόγων που προορίζο-
νται για αγώνες.
Όλα τα άλογα έχουν κάνει τη βασική εκπαίδευση και 
συνεργάζονται άψογα με όσους έρχονται σε επαφή 
μαζί τους. Τα μεγαλύτερα από αυτά ιππεύονται και 
συμμετέχουν σε αγώνες ιππικής αντοχής.
Στο φιλόξενο χώρο του σπιτιού του Γιώργου Κόκκα, ο 
επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει μια μεγάλη συλ-
λογή από  κύπελλα και μετάλλια, τρόπαια από επιτυ-
χίες των αλόγων του σε αγώνες. Να σημειωθεί ότι η 
εκπαίδευση και η προπόνηση των αλόγων βρίσκεται 
στην ευθύνη δύο κυριών που είναι εξειδικευμένες στην 

εκπαίδευση αλόγων.
Τα άλογά του ο Γιώργος Κόκκας τα διαθέτει σε ενδια-
φερόμενους, συνήθως οικονομικά εύρωστους, και σε 
ιστοσελίδα της επιχείρησής του δίνει πληροφορίες για 
τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες κάθε αλόγου. 
Οι αναγνώστες της εφημερίδας μας μπορούν ανα-
ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  
http://kokkasarabia.wordpress.com, καθώς και στη 
διεύθυνση του youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=VziqZpUImc8.

Ο Γιώργος Κόκκας και μια εκπαιδεύτρια σε καθημερινή 
προπόνηση.

Ένα καμπανάκι για τα 
όρια της ανθρώπινης  

συμπεριφοράς
Του Κώστα Ζαχάρου

Ήταν ωραίο σκυλί η Ήρα! Για όσους 
δεν είχαν την τύχη να τη γνωρί-
σουν, ήταν ένα πανέξυπνο σκυλί 

με ασπρόμαυρο τρίχωμα, που ζούσε στην 
περιοχή της Κορακοφωλιάς. Συγχωριανοί 
μας στην περιοχή της Κορακοφωλιάς είχαν 
την ευθύνη της Ήρας. Όμως, η Ήρα ήταν 
αξιολάτρευτη και «απλόχερα» κοινωνική. 
Σιτίζοταν από πολλές οικογένειες, κύρια 
τα παιδιά διεκδικούσαν το έργο αυτό, και η 
Ήρα ανταπέδιδε γενναιόψυχα τη φιλοξενία 
και τη φροντίδα που δεχόταν, μοιράζοντας 
το χρόνο της στους πολλούς διεκδικητές της 
συμπάθειάς της, σταθερή στα ραντεβού της, 
την ίδια πάντα ώρα. 
Συχνά τη συναντούσαμε τα βράδια του καλο-
καιριού στην νυχτερινή της βόλτα στην πλα-
τεία του χωριού.   

Μιλάμε για την Ήρα σε χρόνο παρελθόντα, 
γιατί μια από τις τελευταίες μέρες του Αυγού-
στου, βράδυ ήταν, μάθαμε ότι η Ήρα κατέ-
βαινε την κατηφόρα του μνημείου προς την 
πλατεία τρεκλίζοντας, και μπροστά από το 
μεζεδοπωλείο του «Σβούρα», ξεψύχησε! Η 
περιγραφή της σκηνής από αυτόπτες μάρτυ-
ρες ήταν συγκλονιστική, ιδιαίτερα η αντίδρα-
ση των παιδιών που τη γνώριζαν και συνδέ-
θηκαν μαζί της στις καλοκαιρινές διακοπές.
Είναι φανερό ότι η Ήρα έπεσε θύμα κακοή-
θειας συγχωριανού μας. Στην εύλογη παιδική 
απορία και οργή, τι μπορεί να οδηγήσει έναν 
άνθρωπο να δώσει φόλα σ΄ ένα σκυλί σαν 
την Ήρα, τα λογικά επιχειρήματα στερεύουν. 
Εικασίες μόνο μπορούμε να διατυπώσουμε, 
καθόλου κολακευτικές για την ανθρώπινη 
συμπεριφορά: πρωτογενή ένστικτα κυριαρ-
χίας, με άσκηση βίας απέναντι σε καθετί που 
μας περιβάλλει; Φθόνος, συνοδευόμενος 
από καταστροφικές συμπεριφορές απέναντι 
σε ό,τι συγκεντρώνει τη συμπάθεια, το θαυ-
μασμό και τη  φιλία μας, ακόμη κι αν αυτό 
είναι ένας σκύλος;
Τίποτα, όμως δεν δικαιολογεί τη βάρβαρη 
συμπεριφορά. Το θέμα με την αύξηση του 
πληθυσμού των αδέσποτων ζώων είναι 
υπαρκτό, όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά με προγράμματα ελέγχου 
του πληθυσμού τους, που οφείλει να προω-
θήσει η δημοτική αρχή. 
Σε κάθε περίπτωση, ο θάνατος της Ήρας 
δείχνει ανθρώπινες συμπεριφορές που μας 
θλίβουν βαθιά και μας προβληματίζουν. Ο 
θάνατος της αγαπημένης Ήρας τουλάχιστον 
ας μας αφυπνίσει, ώστε να μπει φραγμός 
στη δημιουργία κοινωνικών συνθηκών που 
θα δίνουν χώρο να εκφράζονται τέτοιες συ-
μπεριφορές. 

ο θάνατος  
της Ήρας

Ήταν ωραίο σκυλί η Ήρα!

ενηΜερΩΤικη καΜπανια Τησ αΔελφοΤηΤασ  
& Του Μ.π.σ.π. Για Την προληΨη πυρκαΓιΩν

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Αδελ-
φότητας και του Μορφωτικού Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Πέτα πραγμα-
τοποίησαν από κοινού καμπάνια 
για την πρόληψη των πυρκαγιών.
Με κεντρικό σύνθημα – «Μια σπί-
θα μπορεί να φέρει την καταστρο-
φή, η ενημέρωση και η πρόληψη 
σώζουν τη ζωή» - εξέδωσαν ένα 
καλαίσθητο και αναλυτικό φυλλά-
διο με οδηγίες για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση πυρκαγιών. Το 
φυλλάδιο βγήκε σε 400 αντίγραφα 

και μοιράστηκε στους κατοίκους 
του Πέτα.

Στο τέλος Ιουλίου κλιμάκιο της 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας 
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των 
δύο συλλόγων και επισκέφτηκε το 
Πέτα, όπου μίλησε με κατοίκους, 
δίνοντας οδηγίες για το θέμα των 
πυρκαγιών.
Ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία 
των δύο συλλόγων στα πλαίσια 
της κοινής δράσης για θέματα που 
αφορούν το Πέτα και την κοινωνία 
του.

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των 
πυρκαγιών

η λαμπρίνα Τσάκαλου  
στην εθνική ελλάδος ηandball 

Είναι μεγάλη τιμή για όλους μας ένα κορίτσι από το 
Πέτα να είναι στην Εθνική Ελλάδος Hand-ball, ως 
ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας.

Η Λαμπρίνα Τσακάλου, κόρη των γυμναστών Σοφίας και 
Βασίλη Τσακάλου,  γεννήθηκε στο Πέτα στις 7-8-1993.
Ξεκίνησε το Handball στην Αναγέννηση Άρτας. Οι διακρί-
σεις με την ομάδα της Αναγέννησης ήταν πολλές: 
- Το 2007 η ομάδα της καταλαμβάνει την 4η θέση στο Πα-

νελλήνιο Πρωτάθλημα κορασίδων και ανακηρύσσεται η 
ίδια πολυτιμότερη παίχτρια της διοργάνωσης.

- Το 2008 καταλαμβάνουν την 1η θέση στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Νεανίδων.

- Το 2010 καταλαμβάνουν τη 2η θέση στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Νεανίδων και ανακηρύσσεται η πολυτιμό-
τερη παίχτρια διοργάνωσης.

- Το 2011 καταλαμβάνουν την 1η θέση στο Πανελλήνιο 
Νεανίδων και ανακηρύσσεται για άλλη μια φορά πολυτι-
μότερη παίχτρια και καλύτερη πλέι-μέικερ.

Παράλληλα, καλείται στις εθνικές ομάδες με συνεχείς 
συμμετοχές και στην Εθνική ομάδα Κορασίδων, Νεανί-
δων και Γυναικών, μετέχοντας στα προκριματικά για το 
Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Οι διακρίσεις συνεχίζονται με την Αναγέννηση Άρτας, η 
οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτά-
θλημα.

Το 2011 μεταγράφεται στην ομάδα της Νέας Ιωνιας στην 
Αθήνα, με την οποία κατακτά 2 κύπελλα Ελλάδος το 
2011 και 2013 και συμμετέχει στο κύπελλο κυπελλούχων 
Ευρώπης. 
Το 2011 κερδίζει τον τίτλο της καλύτερης σκόρερ με την 
Εθνική Ελλάδος στην Πολωνία. Το 2013 στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Beach Volley στη ΔΑΝΙΑ κατακτά την 10η 
θέση.
Το 2011 εισάγεται στο Πανεπιστήμιο στη Γυμναστική 
Ακαδημία. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά 
του συγχαρητήρια στη Λαμπρίνα για τις μεγάλες της επι-
τυχίες. Είναι τιμή για το Πέτα να έχει τέτοια παιδιά, που 
προβάλουν τον τόπο μας.
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συνεΧισΤηκε Με επιΤυΧια η παραΔοση ΤΩν καλοκαιρινΩν 
συνανΤησεΩν σΤο πεΤα

Περίληψη εισήγησης  
της Αναστασίας Κουτίβα (*)

Η Αναστασία Κουτίβα στην εισήγησή της αναφέρ-
θηκε σε μορφές ηλεκτρονικού εκφοβισμού με έμ-
φαση τις μορφές βίας που αναπτύσσονται σε σχο-
λικούς χώρους. Συγκεκριμένα τόνισε ότι με τον όρο 
ηλεκτρονικό εκφοβισμό αναφερόμαστε στην ενδο-
σχολική και εξωσχολική βία που εκδηλώνεται μέσω 
ηλεκτρονικών συσκευών και περιλαμβάνει: προπα-
γάνδα επικίνδυνων ιδεών (όπως ο ρατσισμός και 
ο φανατισμός), προβολή τυχερών παιχνιδιών και 
παρακίνηση συμμετοχής σε αυτά, οικονομική εκμε-
τάλλευση των χρηστών, έκθεση σε πορνογραφικό 
περιεχόμενο, δημιουργία διαδικτυακών προφίλ με 
ψευδή στοιχεία κ.τ.λ.
Υπογράμμισε την αύξηση των περιστατικών ηλε-
κτρονικού εκφοβισμού σε παιδιά και εφήβους στη 
χώρα μας, ιδιαιτέρως την τελευταία δεκαετία, γε-
γονός που έχει εντείνει τη συζήτηση για τη σωστή 
και ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου από τους 
μαθητές. Η ίδια η φύση του διαδικτύου δεν εγγυά-
ται καμιά ασφάλεια στον ανήλικο χρήστη καθώς η 
ανωνυμία που του προσφέρει, η ευκολία κυκλοφο-
ρίας του κακόβουλου ή δυσφημιστικού περιεχομέ-
νου, η έλλειψη λογοκρισίας και ελέγχου της πληρο-
φορίας  αλλά και το μεγάλο εύρος των χρηστών, 
καθιστούν τα θύματα ηλεκτρονικής παρενόχλησης 
δυνητικά ευάλωτα 24 ώρες το 24ωρο. 

Απευθυνόμενη στο ακροατήριο της συζήτησης, που 
στην πλειονότητά του ήταν γονείς μαθητών, επέστη-
σε την προσοχή για σωστή ενημέρωση σχετικά με 
τη λειτουργία του διαδικτύου. Πρότεινε να αντιμε-
τωπίζεται το διαδίκτυο ως ένα σύγχρονο αγαθό με 
πολλές θετικές αλλά και αρνητικές πτυχές. Επίσης 
θεώρησε ως αναγκαία  τη συζήτηση με τα παιδιά για 
τη σωστή χρήση του και τους κινδύνους που ελλο-
χεύουν καθώς και η δημιουργία ενός «συμβολαίου» 
για τη ορθή χρήση του, τόσο στο σπίτι όσο και το 
σχολείο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ενισχυθεί η 
ενεργητική και κριτική στάση μαθητών, εκπαιδευτι-
κών και γονέων, αυξάνοντας το αίσθημα της συνευ-
θύνης και της συμβολής στην πρόληψη και αντιμε-
τώπιση πιθανών προβλημάτων. 

(*) Η κυρία Αναστασία Κουτίβα είναι εκπαιδευτικός  
ειδικευμένη σε θέματα αντιμετώπισης  

της σχολική βίας.

Περίληψη εισήγησης  
του κ. Πέτρου Δαμιανού (*)

Η ομιλία του κ. Δαμιανού ξεκίνησε με αναφορά 
στον σχολικό εκφοβισμό (bullying), ένα ζήτημα ιδι-
αιτέρως σοβαρό καθώς αποτελεί θλιβερή πραγμα-
τικότητα και στα ελληνικά σχολεία. 
Υπογράμμισε τις αυξημένες ευθύνες όσων εμπλέ-
κονται στην εκπαίδευση, που οφείλουν να παρα-
τηρούν τις μορφές εκφοβισμού που συντελούνται 
στους σχολικούς χώρους. Επίσης, απευθυνόμενος 
στους γονείς σημείωσε ότι οφείλουν να παρακο-
λουθούν τις πιθανές αλλαγές στη συμπεριφορά 
των παιδιών τους, ώστε έγκυρα να αντιδρούν και 
να προλάβουν δυσάρεστες συνέπειες.
Στη συνέχεια ο κ. Δαμιανός παρουσίασε, τις εμπει-
ρίες τους ως Διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκείου 
που λειτουργεί εντός του Ε.Κ.Κ.Ν.Α [Ειδικό Κατά-
στημα Κράτησης Νέων Αυλώνα], του οποίου οι μα-
θητές είναι παιδιά ηλικίας 16-21 ετών, είναι δηλαδή 
ανήλικοι και νέοι κρατούμενοι. Το σχολείο ακολου-
θεί το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως ορίζεται από το 
Υπουργείο Παιδείας, αλλά δε μένει μόνο σ’ αυτό, 
αφού λειτουργούν προαιρετικά τμήματα καλλιτε-
χνικών, μουσικής, δημοσιογραφίας και σχέσεων 
ατόμου-ομάδας, καθώς και προαιρετικά πολιτιστι-
κά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας. 
Ενδεικτικά ανέφερε κάποια από αυτά, όπως χα-
ρακτική, κολάζ, πηλός, εκμάθηση μουσικών οργά-
νων, χορός, γνωριμία με ζωγράφους, ανθρώπινα 
δικαιώματα, εφημερίδα κ.α. 
Κατόπιν, αναφέρθηκε στις επιτυχίες των μαθητών 
του σχολείου: τα βραβεία που έχουν κερδίσει μαθη-
τές συμμετέχοντας στο διαγωνισμό της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας, βραβεία της εφημερίδας 
του σχολείου ‘’ΠΡΟΣπαθώντας...για το αύριο’’, βρα-
βεία θεάτρου, καθώς και τις επιτυχίες μαθητών του 
σχολείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Επιπλέον, 
ανέφερε τη συνεργασία του σχολείου με τρία μου-
σεία: το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο, και το Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, τα οποία σε αντίθεση με τη συνήθη 
πρακτική που ορίζει τα σχολεία να επισκέπτονται 
το χώρο του εκάστοτε μουσείου, επισκέφθηκαν 
αυτά το σχολείο, παρουσίασαν τις συλλογές τους 
και σημαντικές εκθέσεις που είχαν κατά καιρούς 
φιλοξενήσει. 
Συμπερασματικά, ο κ. Πέτρος Δαμιανός υπογράμ-
μισε τη σημασία της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών 
θεσμών, με το παράλληλο εμπλουτισμό τους με 
μαθήματα και δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέ-
ρον και νόημα για τους μαθητές. Τέλος, τόνισε τη 
σημασία παραμονής των παιδιών στο περιβάλλον 
του σχολείου, που αποτελεί έναν από τους βασικό-
τερους θεσμούς κοινωνικοποίησης και μόρφωσης 
των μαθητών.  

(*) Ο Πέτρος Δαμιανός είναι Διευθυντής  
του Γυμνασίου-Λυκείου του Ε.Κ.Κ.Ν.Α και Προέδρος 

του EPEA Hellas.

Περίληψη εισήγησης  
του κ. Κώστα Σκηνιώτη (*)

Ο Κώστας Σκηνιώτης αναφέρθηκε στη συνεχή διά-
δοση της χρήσης του Internet σε όλο και μικρότερες 
ηλικίες, που έχει σαν αποτέλεσμα η χρήση του από 
τα παιδιά και τους εφήβους να είναι καθημερινή. Σή-
μερα εκατομμύρια νέοι άνθρωποι «σερφάρουν» στο 
Internet για να διασκεδάσουν, να παίξουν, να βρουν 
πληροφορίες, ακόμη και για να βρουν νέους φίλους. 
Τα νέα επικοινωνιακά μέσα, όπως το Διαδίκτυο και το 
κινητό τηλέφωνο, αποτελούν καταπληκτικά χρηστικά 
εργαλεία επικοινωνίας, μάθησης, δημιουργίας, δια-
σκέδασης και εργασίας. 
Όμως, η ανάπτυξη και εξέλιξη του διαδικτύου εκτός 
από έναν θαυμαστό νέο κόσμο επικοινωνίας που 
καταργεί τα σύνορα και τις αποστάσεις, αποτέλεσε 
παράλληλα και μια πύλη για την ανάπτυξη μιας νέας 
εγκληματικότητας που ακόμα και σήμερα διερευνά-
ται. Ειδικότερα όσο αναφορά τα παιδιά, το διαδίκτυο 
αποτελεί πηγή σοβαρών κινδύνων. Και ενώ ένας 
ενήλικας είναι σε θέση να κρίνει και να αποφύγει 
τους κινδύνους που θα συναντήσει, για ένα παιδί τα 
πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Η ευθύνη της 
προστασίας του, λοιπόν, στα χέρια των γονέων του 
και στη γνώση.
Η προστασία των ανηλίκων δεν είναι μια απλή δια-
δικασία. Το επιθυμητό δεν είναι ούτε η απαγόρευση 
της πρόσβασης, που στερεί το παιδί από ανεκτίμητα 
εργαλεία, ούτε φυσικά η παντελής απουσία επιτήρη-
σης και κατά συνέπεια η στροφή προς τις ευχές... για 
να μη συμβεί τίποτα κακό.
Στη συνέχεια ο Κώστας Σκηνιώτης αναφέρθηκε στην 
οργάνωση Act4Children (Δράση για τα παιδιά) στην 
οποία προεδρεύει και την δράση που αναπτύσσει 
η εν λόγω οργάνωση στην προστασία των παιδιών 
από τους κινδύνους του διαδικτύου. Ειδικότερα, μας 
ενημέρωσε ότι η διαδικτυακή πύλη ACT4CHILDREN 
δέχεται ενημέρωση από πολίτες που έρχονται σε 
τυχαία επαφή με υλικό παιδικής πορνογραφίας, είτε 
άλλους που θέλουν να καταγγείλουν δραστηριότητες 
που σχετίζονται με την διαδικτυακή χρησιμοποίηση 
υλικού που άπτεται της κακοποίησης παιδιών. Η επι-
κοινωνία γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και 
οι καταγγελίες μπορούν να είναι επώνυμες ή ανώνυ-
μες. Επιπλέον, η act4children παρουσιάζει στο διαδι-
κτυακό τόπο ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις στο 
θέμα, συμμετέχει σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές προ-
σπάθειες και κινήσεις και διοργανώνει ηλεκτρονικές 
καμπάνιες ευαισθητοποίησης. 
Ένα σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πως 
πολλοί γονείς δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε την 
τεχνική κατάρτιση και την εμπειρία να παρακολουθή-
σουν αποτελεσματικά την επαφή των παιδιών τους 
με το διαδίκτυο. Μέσω της συγκεκριμένης πύλης οι 
γονείς βρίσκουν πρακτικές συμβουλές αλλά και το 
απαραίτητο υλικό. 
Συμπερασματικά, επισημάνθηκε ο σημαντικός ρό-
λος της οικογενειακής θαλπωρής, του συνεχούς 
ενδιαφέροντος των γονέων προς τα παιδιά και η 
προσεκτική παρατήρηση των ανεξήγητων αλλαγών 
που συντελούνται στη συμπεριφορά τους. Βέβαια, 
το προηγούμενο αναγκαίο οικογενειακό ενδιαφέρον 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στερήσει από τα 
παιδιά την σχετική τους αυτονομία και την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα για τη σωστή ψυχική τους ανάπτυξη. 

(*) Ο Κώστας Σκηνιώτης, σπούδασε Διοίκηση επιχει-
ρήσεων στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 

και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των 
εκδόσεων. 

Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και 
συγγραφέας πολλών λογοτεχνικών βιβλίων. Το 2009 

βραβεύτηκε με το 2ο βραβείο «Μάρκος Αυγέρης».
Στην εκδήλωση συμμετείχε με την ιδιότητα του Προέ-

δρου της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Act4Children 
(Δράση για τα παιδιά).

Στο πάνελ διακρίνουμε τους ομιλητές Πέτρο Δαμιανό, 
Κώστα Σκηνιώτη και Αναστασία Κουτίβα.  

Από την φετινή καλοκαιρινή συνάντηση στο Πέτα

ευχαριστήριο της αδελφότητας 
στο συνεταιρισμό Γυναικών 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερ-
μά τον Συνεταιρισμό γυναικών Πέτα για την 
προσφορά των γλυκών, που δόθηκαν στους 
προσκεκλημένους της εκδήλωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Αύγουστο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ».
Ευχαριστούμε επίσης θερμά τον συγχωριανό 
μας Δημήτριο Φιλίππου για την προσφορά 5 
κιλών τσίπουρου για τις εκδηλώσεις της Αδελ-
φότητας.
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ΟΔΩΡΟΥ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

	Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΣΤΙΣ 15-
9-2013 ΤΟ ΑΓΟΡΑΚΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΣΠΥ-
ΡΟΣ.

Συνδρομές
1. ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ .................................................................................40,00€
2. ΜΠΟΥΣΗ ΚΑΤΙΝΑ ........................................................................................20,00€
3. ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...............................................................40,00€
4. ΠΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ........................................................................................20,00€
5. ΚΑΤΑΚΟΥ-ΧΑΡΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ................................................................50,00€
6. ΠΕΣΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κ ΟΛΓΑ ...............................................................50,00€
7. ΣΕΡΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ ....................................................................20,00€
8. ΣΕΡΒΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ...................................................................................20,00€
9. ΓΑΛΑΖΙΟΣ  ΑΝΝΙΒΑΣ ..................................................................................20,00€
10. ΑΓΓΕΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ .............................................................................20,00€
11. ΣΕΡΑΦΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ................................................................................50,00€
12. ΓΟΥΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ....................................................20,00€
13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ...............................20,00€
13. ΣΕΡΒΕΤΑ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ........................................................15,00€

	Ο ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΩΝ 50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

	Ο ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  
50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ  ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΒΕΤΑ

	Ο ΠΑΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΟΣ   ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΕΡΒΕΤΑ

	Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ  ΤΩΝ 50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΘΕ-
ΡΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΒΕΤΑ

	Ο ΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ 
ΤΩΝ  30,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ  ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ

	ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΡΒΕΤΑ Ο ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 50 ΕΥΡΩ 
ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΣΤΗΝ 
ΝΤΙΝΑ, ΣΤΗ ΔΩΡΑ, ΣΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Σ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕ-
ΝΕΙΣ ΤΟΥ

Δωρεές εις μνήμην

ΚαΚαΡιαΡηΣ αΡιΣΤει∆ηΣ
ΚαΤαΣΤηΜα ηλεΚΤΡιΚΩν ει∆Ων

ΣΤΟν ΠΡΟΜηΘεΥΤιΚΟ ΟΡΓανιΣΜΟ ναΥΤιΚΟΥ (ιεΡα Ο∆ΟΣ 
102 α – ΒΟΤανιΚΟΣ ενανΤι ΠαλαιαΣ SOFTEX)- ΣΤΟ ΠΡα-
ΤηΡιΟ 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

ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου μας
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΜΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ από το κέντρο εκπαίδευσης Μεσσολογγίου στα τέλη της δεκαετίες του 1950. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Κακαριάρης Αθανάσιος,Φώτης Νικόλαος. Καθιστοί από αριστερά: Αναγνωστάκης Βασίλειος, Σταμούλης Παναγιώτης, Αναγνωστάκης Ευάγγελος, Φιλίππου Θεόδωρος.
(από το αρχείο του Νίκου Φώτη)

Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ.

Φωτογραφία της δεκαετίας του 1950. Διακρίνονται οι συγχωριανοί μας Φώτης 

Νίκος, Χριστοδούλου Γιάννης, Παπαχρήστος Χρήστος, Αναγνωστάκης 

Βαγγέλης, Κολιός Χρήστος και Φώτης Κώστας.

(από το αρχείο του Νίκου Φώτη)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το έργο κατασκευής 
της  Ιόνιας Οδού βρίσκεται στον αέρα. Οι λόγοι 
που ίσως προκαλέσουν τη ματαίωση της κατα-
σκευής είναι:   
-Η άρνηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων να χρηματοδοτήσει το έργο. Και ενώ είχε 
συμφωνήσει στην κάλυψη του κόστους κατα-
σκευής με δάνειο,  ζητάει τώρα εγγυήσεις από 
τράπεζες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
-Η αποχώρηση των δύο Ισπανικών ομίλων που 
συμμετείχαν στην κοινοπραξία με τις Ελληνικές 
τεχνικές εταιρίες .
-Η αποχώρηση των Ισπανικών Τραπεζών από 
το χρηματοδοτικό σχήμα. 
-Μετά από 10 χρόνια , που έγινε η προκήρυξη 
του διαγωνισμού, υπάρχουν ακόμα εκκρεμείς 
μελέτες . Δεν είναι  π.χ. ακόμα γνωστό πως θα 

γίνει η διέλευση της Κλόκοβας (Παλιοβούνας)  
μετά το Αντίρριο και πόσο θα είναι το κόστος του 
δύσκολου αυτού τμήματος του δρόμου.

  Και ενώ υπολογίζεται ότι η Κοινοπραξία έχει 
κατασκευάσει το 20% της οδού ,που θα έχει μή-
κος 196 χιλιόμετρα , διαχειρίζεται από την υπο-
γραφή της σύμβασης τρείς σταθμούς διοδίων 
(Αφίδνες,θήβα ,Τραγάνα) στον αυτοκινητόδρο-
μο Αθηνών- Θεσσαλονίκης και εισπράττει παχυ-
λά έσοδα. Παράλληλα εισπράττει  εκατομμύρια 
αποζημιώσεις για…..καθυστέρηση  του έργου 
με ευθύνη του Δημοσίου. Διεκδίκησε 195 εκα-
τομμύρια ευρώ και τελικά θα εισπράξει 105 εκατ. 
Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο 15% του προϋ-
πολογισμού του έργου,το οποίο όμως βρίσκεται 
ουσιαστικά στην αρχή της κατασκευής του.
  Έτσι φαίνεται ότι πραγματικά η Ιόνια Οδός εί-
ναι στον αέρα  και οι εξαγγελίες για έναρξη των 
εργασιών το Σεπτέμβριο  και ολοκλήρωσης  της 
κατασκευής μέχρι το 2015 ήταν λόγια του αέρα.

ιονια οΔοσ:  
Υπάρχει κίνδυνος ματαίωσης της κατασκευής της;

Φιλίππου Βασίλειος του 
Μιχαήλ. Αγγελιοφορος 
Ιππέας στον Ελληνικο Στρατό 
στη Μικρά Ασία το 1921-
1922. Πέθανε στο χωριό μας 
στις 16-2-1966

Πρωτομαγιά στο θεοτοκιο στη 
δεκαετία του 50. Γλέντι με το 
γραμμόφωνο στο χέρι. Από 

αριστερά: ο Σωτήρης Μπίζας, 
ο Γιώργος Σερβετάς  

που εφυγε πρόσφατα,  
ο Χρήστος Σμέρος, ο Κώστας 
Μουσαβερές και ο τελευταίος 

να μην διακρίνεται. (φωτ. 
αρχείο Γιώργου Βάσιου, 

Πάτρα)


