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Εντυπωσιακή σε ποιότητα και συμμετοχή 
η φετινή Βραδιά του απόδημου Πετανίτη
Ο φιλόξενος χώρος του Δημοτικού Θεάτρου Καλ-

λιθέας ξεχείλισε από γνώριμες μορφές συγχω-
ριανών μας, αλλά και άγνωστους φίλους μας, 

που ευλαβικά παρακολούθησαν την εξαιρετική εκδή-
λωση. 
Κεντρικός σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωστοποι-
ήσει τις θηριωδίες των Ναζιστών που έγιναν στο χωριό 
μας την περίοδο της φασιστικής κατοχής.   
Η μαζική ανταπόκριση στο κάλεσμα της Αδελφότη-
τας δηλώνει την έντονη ανάγκη να βρισκόμαστε. Για 
να συναντήσουμε συνομήλικους, παιδικούς φίλους, 
γνωστούς από τη γειτονιά μας στο χωριό και να ανα-
πολήσουμε κοινές εμπειρίες, σ’ ένα περιβάλλον που 
θα γεμίζει από την χρήση της ντοπιολαλιάς. Φαντάζει 
σαν εσωτερική ανάγκη η επιστροφή και η κατάδυση σε 
κοινές εμπειρίες και αναφορές που μας σημάδεψαν σε 
τρυφερές ηλικίες. 
Θεωρούμε αυτήν την ετήσια εκδήλωση σαν την ανα-
γκαία «γείωση» με την ιδιαίτερη ταυτότητά μας, που 
μας προσφέρει τα αναγκαία ψυχικά στηρίγματα για να 
στοχαστούμε πάνω στο σήμερα, να το κατανοήσουμε, 
ώστε να αντιμετωπίσουμε τη βαρβαρότητα των ημε-
ρών.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης
 Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε ο πρόε-

δρος της Αδελφότητας Γιώργος Κακαριάρης. Ο 
πρόεδρος τόνισε το σημαντικό έργο που επιτελεί 
η Αδελφότητα στην συνεύρεση και ενότητα των 
Πετανιτών. Υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης και την σημασία που 
πρέπει να αποδίδουμε στη γνώση της ιδιαίτερης 
ιστορίας του τόπου μας. 

 Ειδικότερα, η γνώση των γεγονότων της περιόδου 
της φασιστικής κατοχής κρίνεται αναγκαία. Γιατί, 
παρά το γεγονός ότι η περίοδος του 1940-44 δεν 
είναι μακρινή και αρκετοί εν ζωή συγχωριανοί μας 
την έζησαν και τη διηγούνται, εν τούτοις πολλοί 
αγνοούν ότι το χωριό μας δέχτηκε συχνά τη θηρι-
ωδία των κατακτητών, που το έκαψαν επανειλημ-
μένα. 

Αυτό το ιστορικό έλλειμμα κάλυψε με την εισήγησή του 
ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Άγγελος Παπα-
σπύρου. Στην παρουσίασή του ο Άγγελος Παπασπύ-
ρου έδωσε με εξαιρετικό τρόπο το ιστορικό πλαίσιο 
της περιόδου και τα γεγονότα της επανειλημμένης κα-
ταστροφής του χωριού. Επίσης, φώτισε με μοναδική 
διεισδυτικότητα άγνωστες πτυχές της κοινωνίας του 
χωριού την περίοδο της κατοχής. Η παρουσίαση του 
Άγγελου Παπασπύρου βρίσκεται στις σελίδες 6-7 και η 
μελέτη της συνιστάται ως ένα αναγκαίο μάθημα πατρι-
δογνωσίας για τους συγχωριανούς μας. 
 Η καθημερινότητα των κατοίκων του χωριού το 

διάστημα των διαδοχικών εμπρησμών, το ξερίζω-
μά τους και η διαφυγή τους στα γειτονικά χωριά 
και τους λόγγους, οι μορφές αλληλεγγύης μεταξύ 
συγχωριανών και οικογενειών, φωτίστηκαν από 
μαρτυρίες συγχωριανών μας. Η ανάγνωση των 
μαρτυριών από τον ηθοποιό Γιώργο Μπασιάκο 

δημιούργησε μια μοναδική συναισθηματική ατμό-
σφαιρα. Διηγήσεις συγχωριανών μας βρίσκονται 
στη σελίδα 8. 

 Εκλεκτός προσκεκλημένος της εκδήλωσής μας 
ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας Δημήτρης 
Βλαχοπάνος από το Κομμένο της Άρτας. Ο Δη-
μήτρης Βλαχοπάνος αναφέρθηκε στην τραγική 
ιστορία του χωριού του που τόσο όμορφα μεταφέ-
ρει σε πρόσφατο μυθιστόρημά του με τίτλο «Αγα-
πημένη μου αδελφή Άλεξ…».

 Σημαντική επίσης ήταν η σύντομη παρέμβαση 
του Αριστομένη Συγγελάκη για την ανάγκη συ-
στηματικής διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών 
προς τη χώρα μας.

 Ο Μανώλης Γλέζος, ιστορική μορφή της Αντί-
στασης και πάντα παρών στους αγώνες του λαού 
μας, λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπόρεσε να 
παραβρεθεί. Όμως, αντιπροσωπεία της Αδελφό-
τητας τον επισκέφτηκε στο γραφείο του στη Βου-
λή και του απένειμε τιμητική πλακέτα για την προ-
σφορά του στους αγώνες του λαού μας. Επίσης, 
τον φίλεψε παραδοσιακά προϊόντα του χωριού, 
γλυκά και τσίπουρο, καθώς και υλικό που σχετιζό-
ταν με τη φετινή μας εκδήλωση. 

 Συγκινητική ήταν η στιγμή της απονομής τιμητι-
κών πλακετών σε συγγενείς δύο εκλιπόντων με-
λών της Αδελφότητας, του Γιώργου Σερβετά και 
του Αλέκου Παπασπύρου. Μέλη της Αδελφότη-
τας αναφέρθηκαν σε σημαντικούς σταθμούς της 
ζωής των δύο συγχωριανών μας.    

 Όπως κάθε χρόνο, τιμητική θέση στην εκδήλωσή 
μας είχε η βράβευση των μαθητών μας που ει-
σήχθηκαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης είχαν 
αναλάβει χορευτικά από την Ένωση Κρητών 
Ζωγράφου ο «Καζαντζάκης» και από τον Μορ-
φωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας. Η 
τιμητική παρουσία των δύο χορευτικών διευκόλυ-
νε στην αποφόρτιση από συναισθηματικό βάρος 
της εκδήλωσης και αποτέλεσε την αναγκαία «γέ-
φυρα» για να περάσουμε στα καθιερωμένα κερά-
σματα της Αδελφότητας στο τέλος της εκδήλωσης, 
που γλύκαναν τις σκέψεις και τη διάθεσή μας.

  Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι τη φετινή εκδήλωσή 
μας τίμησαν οι βουλευτές τους νομούς Άρτας Όλγα Γε-
ροβασίλη και Χρήστος Γκόκας. 

ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΣΠOΡΩΝ;

Τ α τελευταία χρόνια μεμονωμένοι αγρότες, 
γεωπόνοι, αλλά και ενώσεις καλλιεργητών 
δημιουργούν τράπεζες με σπόρους πα-

ραδοσιακών ποικιλιών της ελληνικής γης, που 
οι πολυεθνικές εταιρίες που ελέγχουν το εμπόριο 
σπόρων, έχουν εξωθήσει στο περιθώριο και τεί-
νουν προς εξαφάνιση.  
Σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας υπάρ-
χει ένα συνεχές αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
διατήρηση και διάδοση παλαιών ποικιλιών, κα-
θώς και μεθόδων καλλιέργειας που θα είναι  προ-
σαρμοσμένες στα ιδιαίτερα τοπικά κλιματολογικά 
και εδαφολογικά χαρακτηριστικά.  
Το κίνημα της διατήρησης και διάδοσης των πα-
ραδοσιακών σπόρων με την παράλληλη ανά-
πτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών βρίσκεται 
σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των μεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών που διαχειρίζονται την 
τροφική αλυσίδα από την παραγωγή σπόρων και 
φυτοφαρμάκων, έως την επεξεργασία και εμπο-
ρία αγροτικών προϊόντων. 

Ευχές για το 2014
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας Πετανιτών εύχεται σε 
όλους τους Πετανίτες της διασποράς και τους 
συγχωριανούς μας καλύτερες μέρες 

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου,  
ώρα 10.30 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ, 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας σας προσκα-
λεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουα-
ρίου και ώρα 10:30.
Ο χώρος που θα βρεθούμε είναι στο Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας (Μάρνη & Γ’ Σεπτεμβρίου, 
2ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα κόψου-
με την πίτα μας.
Θα αναγνωστεί ο ετήσιος διοικητικός και οι-
κονομικός απολογισμός και θα ανταλλάξου-
με απόψεις για τις δράσεις της Αδελφότητας.
Σας καλούμε όλους να δώσετε το παρόν, να 
ευχηθούμε Καλή Χρονιά, να συζητήσουμε 
και να πιούμε ένα ποτό για το καλό της χρο-
νιάς.

Το Δ.Σ.

συνέχεια στη σελ. 5
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Αφιέρωμα στους φιλέλληνες ήρωες που πέσανε στη μάχη του Πέτα 
στις 4-7-1822 - ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΝΙΑ

του Τρύφωνα Σερβετά

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στους ήρωες Φιλέλληνες, που πολέμησαν και θυσιάστηκαν στο Πέτα 
για την Ελευθερία της Ελλάδος.
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΑΝΔΡΕΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΔΑΝΙΑ

Το κυνήγι παλιότερα δεν 
ήταν χόμπι και σπορ, 
όπως σήμερα. Ικανοποι-

ούσε βιοποριστικές ανάγκες 
κι έλυνε προβλήματα διατρο-
φής. Οι άνθρωποι κυνηγούσαν 
άγρια ζώα και πουλιά χρησιμο-
ποιώντας όπλα, αλλά και δόκα-
να, ξόβεργες, φάκες, βρόχια, 
θηλιές, καθώς και παγίδες με 
καλάμια ή πλακωτές πέτρες, 
ιδιαίτερα για τα πουλιά.
Η πλακοπαΐδα ήταν μια απλή 
παραλλαγή της καλαμοπαΐδας 
και ο μηχανισμός λειτουργίας 
της στηριζόταν σε μια πλάκα, 
ένα διχαλωτό ξύλο, στο οποίο 
ακουμπούσε η πλάκα, δύο 
σκανδαλάρια και μια τσιμπίδα, 
στην οποία προσαρμοζόταν το 
δόλωμα. Στα ορεινά χωριά την 
πλακοπαΐδα τη λέγανε και τσι-
όπνα.
Πρόκειται για ένα πολύ απλό 
τέχνασμα με ειδικό δόλωμα, 
που συνήθως ήταν μια ελιά ή 
ένα κομματάκι ξερό ψωμί. Τα 
πουλιά δελεάζονταν από το δό-
λωμα, χώνονταν κάτω από την 
πλάκα της παγίδας για τροφή, 
άθελά τους σκανδάλιζαν το μη-
χανισμό και συνθλίβονταν από 
το βάρος της πλάκας..
Η πλακοπαΐδα ήταν κυρίως 
«χειμωνιάτικη» παγίδα του δά-

σους και των θάμνων και στή-
νονταν για μικρά και μεγάλα 
πουλιά, όπως: καλογιάννους, 
στεφανούδια, σταρίδες, τρυπο-
φράχτες, σπίνους, σπουργίτια, 
αλλά και κοτσύφια, τσίχλες, 
πέρδικες και τρυγόνια.
Όχι σπάνια, η εξυπνάδα και 
ο φόβος μερικών πουλιών τα 
ανάγκαζα να μπαινοβγαίνουν 
στην παγίδα και να ραμφίζουν 
γρήγορα και καχύποπτα το δό-
λωμα. Τότε ήταν που τα καη-
μένα την πάθαιναν χειρότερα, 
γιατί «πιάνονταν» από το κεφά-
λι και το ράμφος. Γι αυτό ο λαός 
λέει: «Το έξυπνο πουλί από την 
τσιμπίδα πιάνεται». Το ίδιο μή-
πως δε συμβαίνει και με τους 
πονηρούς κι «εξυπνάκηδες», 
που εύκολα πέφτουν θύματα 
μιας καλοστημένης παγίδας άλ-
λων;
Μιλώντας για την πλακοπαΐ-
δα ο νους μας πάει βέβαια σε 

μια εποχή που στην περιοχή 
μας υπήρχαν πουλιά, υπήρ-
χαν αγροί, υπήρχαν κουρασμέ-
νοι και πεινασμένοι ξωμάχοι 
και δεν υπήρχαν οικολόγοι και 
«πράσινη ανάπτυξη», για να 
ποινικοποιήσουν τις πλακοπα-
ΐδες.
Πάντως οι πλάκες, το πλάκωμα 
κι όλα τα παράγωγα, φαίνεται 
ότι αναγκαστικά ποινικοποιή-
θηκαν από το λαό, γιατί κου-
βαλάνε μέσα τους ένα αρκετά 
αρνητικό φορτίο: «Αν δεν παι-
νέψεις το σπίτι σου, πέφτει και 
σε πλακώνει», «Την ξεγέλασε 
το παλιοτόμαρο και την πλά-
κωσε», «πλακώθηκαν στο ξύλο 
κι έγινε της κακομοίρας», «τον 
έφαγε το ψυχοπλάκωμα», «μη 
μου κάνεις πλάκα εμένα», «δε 
σηκώνω πλάκες εγώ», «πλα-
κώσανε κι οι γύφτοι», «παλιά 
κάνανε πλάκα στον τρελό του 
χωριού».

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η πλακοπαΐδα του Τρύφωνα Σερβετά

Ανδρέας Φραγκίσκος Δάνιας, συνταγματάρχης, 
ετών 32. Γεννήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας, όπου 
έφτασε στο βαθμό του Ταγματάρχη του Τάγματος 
των Δραγώνων. Πολέμησε γενναιότατα στα τε-
λευταία χρόνια της Αυτοκρατορίας και προήχθηκε 
στο πεδίο της μάχης σε συνταγματάρχη διοικητή 
του 12ου Συντάγματος των Δραγώνων.
Η παλινόρθωση τον αποστρατεύει και φεύγει για 
την Ισπανία και ύστερα στην Αμερική. Μόλις κη-
ρύχθηκε η Ελληνική επανάσταση ήρθε εθελοντής 
στην Ελλάδα, για να υπηρετήσει γεμάτος ενθου-
σιασμό κι αγάπη τη δίκαια, όπως έλεγε, υπόθεση. 
Ήταν ο πλέον ανήσυχος κι ανυπόμονος φιλέλλη-
νας πολεμιστής.
Ως διοικητής των φιλελλήνων, μετείχε αρχικά 
στην πολιορκία του Ναυπλίου. Ο ζήλος και η ορ-
μητικότητά του εξέθεταν και αυτόν, αλλά και τους 
μαχητές του, σε θανάσιμους κινδύνους. Έτσι, με 
εύσχημο τρόπο, του αφαιρέθηκε η διοίκηση.
Αδιαφορώντας όμως για το αξίωμα, ζητάει ευ-
καιρία να αποδείξει τα θετικά αποτελέσματα της 
επιθετικότητας. Συναντήθηκε με το Μαυροκορδά-
το και προσπάθησε φορτικά να τον πείσει ότι η 
σύνεση και η λογική στον πόλεμο είναι παθητική 
ζημιά.

Στην εκστρατεία της Ηπείρου του ανατέθηκε η 
διοίκηση του Τάγματος των Φιλελλήνων. Πριν 
από τη μάχη του Πέτα ορκίστηκε στον αρχηγό 
Νόρμαν ότι οι Φιλέλληνες θα επιτεθούν πρώτοι 
κι ότι σε καμία περίπτωση δε θα υποχωρήσουν.
Συζητώντας με τον Πολωνό λοχαγό Μιρζεύσκι 
του είπε, πριν από τη μάχη: «κι αν οι εχθροί μας 
στήσουν τα ψαρόμαλλα κεφάλια μας πάνω στα 
σεράγια τους, τα λείψανά μας θα διδάξουν πώς 
πεθαίνουν οι άνθρωποι για τη λευτεριά και την 
πίστη τους»! 
Στη συνέχεια είπε ακόμη στον ασπρομάλλη Πο-
λωνό Μιρζεύσκι και τα εξής μεγαλόψυχα λόγια: 
«Εδώ στην Ελλάδα θα ξαναζωντανέψει η πολε-
μική μας τύχη, που καταστράφηκε στη Γαλλία. 
Ξανά νεανικό σφρίγος θα ζωογονήσει τα γηρα-
τειά μας, όπως στην αρχή του πολεμικού μας 
σταδίου».
Στη μάχη του Πέτα ο ηρωικός Δάνιας μάχεται 
έφιππος. Ένα στίφος από Αλβανούς ορμάει 
πάνω του και τον ανατρέπει. Πίπτει μαχόμενος. 
Ο θάνατός του είναι μεγαλειώδης και τραγικός. 
Σφάζεται και πριν εκπνεύσει αναφωνεί: «Νίκη ή 
θάνατος Φιλέλληνες»!

Συμβολή  στην  Ιστορία  
του Χωριού  μας  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1883 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑ

Τα σύνορα του Ελληνικού κρά-
τους το 1832 ήταν στη Συκού-
λα Μενιδίου. Στις 24 Ιουνίου 

του 1881 μεταφέρθηκαν στον Ποτα-
μό Άραχθο.Τότε το Χωριό μας έγινε 
έδρα Δήμου με το υπ’ αριθμ. 1336/ 
31.3.1883 Βασιλικό Διάταγμα, με 
σχεδόν την ίδια εδαφική περιφέρεια 
που έχει και σήμερα,όπως γράφει ο 
ερευνητής Νουχάκης στο βιβλίο του  
«Ελληνική Χωρογραφία».
Ο ίδιος ερευνητής λέγει πως το 
Πέτα πήρε την ονομασία του από 
μια οικογένεια με το όνομα ‘‘Πετά-
τες’’ που κατοικούσε στο Κάστρο 
των Ιωαννίνων και εκδιώχθηκε από 
τους Τούρκους το 1635,μετά την 
ατυχή έκβαση της Ελληνικής Επα-
νάστασης από τον Δεσπότη Διονύ-
σιο Σκυλόσοφο που βρήκε τραγικό 
θάνατο.
 Την ίδια οικογένεια αναφέρει και ο 
Δάσκαλος του Γένους Αθανάσιος 
Ψαλλίδας σε επιστολή του στον Ιω-
άννη Καποδίστρια. Αυτή η οικογέ-
νεια ήρθε και εγκαταστάθηκε στην 
περιοχή μας ,όπως πολλοί Γιαννιώ-
τες ήρθαν στην περιοχή μας κατά 
τη Γερμανική κατοχή, όπως ισχυρι-
ζόταν ο Γιαννιώτης  λόγιος Σαλαμά-
γκας που γνώριζε τον Χαράλαμπο 
Μπίζα, από τους καλύτερους ψάλ-
τες της Εκκλησίας μας

Πάνος  Κώτσης
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Ο Μ.Π.Σ.Π. ανέπτυξε μια πλούσια δράση το τελευταίο διάστημα. Στη 
συνέχεια παραθέτουμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες του συλ-
λόγου: 

 Στις 19 & 20 Ιανουαρίου 2014, κάλεσε κινητή μονάδα μαστογραφίας της 
Αντικαρκινικής Εταιρείας για να εξετάσει δωρεάν γυναίκες του χωριού 
μας. Η κίνηση αυτή είχε μεγάλη επιτυχία. Η ανταπόκριση των γυναικών 
ήταν μεγάλη και τις δύο μέρες όπου η μονάδα ήταν στο Πέτα. 85 συγχω-
ριανές μας έκαναν δωρεάν μαστογραφία. 

 Στις 28 Δεκεμβρίου διοργάνωσε εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Πέτα, 

στην οποία παρουσίασε το βιβλίο του Νίκου Παπακώστα «Η ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ». Στο τέλος της εκδήλωσης 
ακούστηκαν και σμυρναίικα τραγούδια από την ορχήστρα του Δ. Τζουβά-
ρα.

 Στις 22-12-2013 διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία. Η τράπεζα αίματος 
που δημιούργησε ο σύλλογος αποτελεί σημαντική βοήθεια για όλους 
τους κατοίκους.

 Στις 18 Ιανουαρίου 2014 τα χορευτικά τμήματα του Μ.Π.Σ.Π. κόψανε την 
πίτα τους.

Nέα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΕΤΑ

Επιστολές που λάβαμε
Η εφημερίδα μας έλαβε από τον Ευάγγελο Καραμπά 
την επόμενη επιστολή παραίτησης από το Δ.Σ. του 
Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα. Επίσης, 
απαντητική επιστολή από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του 
Μ.Π.Σ.Π.
Η επιστολή του Ευάγγελου Καραμπά
Τιμώντας την ψήφο που μου έδωσαν οι συμπολίτες μου 
να με αναδείξουν ως Μέλος του Μορφωτικού Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Πέτα, τους οποίους ευχαριστώ κάθε ένα 
προσωπικά από τα βάθη της καρδιάς μου: αιτούμαι την 
παραίτηση μου για τους εξής λόγους:
1ον: Στην έως σήμερα θητεία του Δ.Σ. του Μ.Π.Σ.Π. 
απουσιάζει παντελώς η συνεργασία καθώς και η διάθε-
ση για συνεργασία από μέρους των υπολοίπων μελών 
του Δ.Σ με εμένα καθώς και η πληροφόρηση για θέματα 
που αφορούν τον Μ.Π.Σ.Π. Η αγάπη που έδειξα όλα 
αυτά τα χρόνια για τον Μ.Π.Σ.Π καθώς και η ενεργή 
συμμετοχή μου δεν μου επιτρέπουν να παίζω πλέον τον 
ρόλο του κομπάρσου.
2ον: Ήμουν και είμαι αντίθετος με την ανάμειξη των κομ-
ματικών με τα πολιτιστικά. Η θέση δε του προέδρου του 
Μ.Π.Σ.Π. ως προέδρου τοπικής οργάνωσης κόμματος 
με βρίσκει σαφώς αντίθετο.  
Τέλος καλώ και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να καταδι-
κάσουν την ενέργεια αυτή και ζητώ την παραίτηση του 
προέδρου του Μ.Π.Σ.Π.
Η επιστολή της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Μ.Π.Σ.Π.
Το Δ.Σ. του ΜΠΣΠ, και αφού ενημερωθήκαμε ότι ο κ. 
Καραμπάς Ευάγγελος θέλει να δημοσιευτεί στην εφη-
μερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ η αίτηση παραίτησής του, 
αποφασίσαμε ότι οφείλαμε να απαντήσουμε.

1) Στο πρώτο σκέλος ισχυρίζεται ότι απουσιάζει η διά-
θεση συνεργασίας και πως η πληροφόρηση για θέματα 
που αφορούν τον ΜΠΣΠ από μέρους όλων των μελών 
του Δ.Σ. προς εκείνον.
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Καραμπά ότι κατά 
τη διάρκεια σύστασης του νέου Δ.Σ. του ΜΠΣΠ για τον 
ορισμό των θέσεων ονομαστικά (Πρόεδρος ο κ. ΜΠΙ-
ΖΑΣ, Αντιπρόεδρος ο κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ κ.λ.π.) εκείνος ζή-
τησε να γραφεί ότι δε συμφωνεί, διότι μας κρίνει όλους 
ανίκανους, πράγμα που κάναμε.
Το ίδιο είχαμε αντιμετωπίσει και πριν τη σύσταση του 
Δ.Σ. με την κα. Ευαγγελία Φώτη, η οποία στην αίτηση 
παραίτησής της μας αποκαλούσε ανίκανους και θεω-
ρούσε ότι θα χρησιμοποιούσαμε αθέμιτα και καταχρη-
στικά μέσα.
Παρέβλεψε το γεγονός ότι ορισμένα μέλη που είχαν 
επανεκλεγεί και προορίζονταν για το νέο Δ.Σ. ήταν μέλη 
και του παλιού Δ.Σ., δηλαδή πρώην συνεργάτες της. 
Αυτό πραγματικά μας θλίβει, διότι δείχνει πως ικανό και 
άμεμπτο θεωρούσε μόνο τον εαυτό της. Ασφαλώς ως 
Δ.Σ. σεβόμαστε τη γνώμη της.
Το Δ.Σ. του ΜΠΣΠ οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι ο σύλλο-
γος είναι του χωριού και όχι τσιφλίκι ορισμένων ατόμων.
Ο κύριος Καραμπάς από την πρώτη μέρα ήταν αρνη-
τικός και αμέτοχος. Σε όλα τα Δ.Σ., που ήταν παρών, 
είχε πλήρη ενημέρωση, όπως και όλα τα μέλη του Δ.Σ., 
οπότε δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο.
Ήταν προσωπική του απόφαση και θέληση το αν θα 
είχε ενεργή δράση. Αν θεωρεί ότι έπαιζε τη θέση του 
κομπάρσου ήταν γιατί το έκανε κατ’ επιλογή του. Κανείς 
δεν του στέρησε αυτό το δικαίωμα να συμμετάσχει σε 
οτιδήποτε αφορά τον σύλλογο. Αν έγινε αυτό ήταν γιατί 
ο ίδιος επέλεξε να το στερήσει στον ίδιο του τον εαυτό.

2) Στο δεύτερο σκέλος της αίτησής του, καλεί το Δ.Σ. 
να καταδικάσει και να ζητήσει την παραίτηση του Προ-
έδρου του Δ.Σ. του ΜΠΣΠ, λόγω του ότι έχει εκλεγεί 
πρόεδρος Τοπικής Οργάνωσης Κόμματος.
Απαντάμε ότι:
Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το Δημοκρατικό πολίτευμα 
δεν απαγορεύει σε κανέναν να είναι πρόεδρος ΜΠΣ και 
συγχρόνως να έχει φανερή ενεργή δράση στα πολιτικά 
δρώμενα του τόπου του. Σε πάρα πολλούς συλλόγους 
και αδελφότητες υπάρχουν άτομα σε θέσεις προέδρου 
με παράλληλη πολιτική ενεργή δράση. Μόνο σε μεμο-
νωμένες περιπτώσεις υπήρξαν προβλήματα και τα άτο-
μα αυτά απομακρύνθηκαν από τη θέση τους.
Η αίτηση παραίτησης του κ. Καραμπά, κάνοντας ορθό-
τατη χρήση του γραπτού λόγου της Ελληνικής γλώσ-
σας, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ενώ από την αρχή 
ήταν αρνητικός, δημιουργεί ερωτηματικά. Ερωτηματικά 
απλών σκεπτόμενων ανθρώπων.
Το Δ.Σ. του ΜΠΣΠ θεωρεί ότι οι πολιτικές πεποιθήσεις 
των μελών του και η ενεργή τους δράση στα πολιτικά 
δρώμενα του τόπου ουδεμία σχέση έχουν με τον σύλ-
λογο. Γι αυτό το λόγο αποφάσισε ότι δεν τίθεται θέμα 
παραίτησης του Προέδρου.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Καραμπά 
για την ενεργή δράση του στο χορευτικό τμήμα των με-
γάλων, όπου κι ευελπιστούμε ότι θα παραμείνει, καθώς 
επίσης και για την ενεργή συμμετοχή του όλα τα προη-
γούμενα έτη στο Δ.Σ. του ΜΠΣΠ.
Βεβαιώνουμε όλους τους συγχωριανούς μας ότι προ-
σπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να αναδείξουμε 
το χωριό μας μέσα από εκδηλώσεις και προσφέροντας 
κοινωνικό έργο.
Σας ευχαριστούμε θερμά μέσα από την καρδιά μας.

ΤΟ ΝΕΟ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2014

Τ ο Δ.Σ. του 
συλλόγου μας 
έβγαλε για 

άλλη μια χρονιά ημε-
ρολόγιο τοίχου. Στις 
14 σελίδες του θα 
βρείτε ένα πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό 
από την ταινία που 
γυρίστηκε στο Πέτα 
το 1966 «ΜΕ ΤΗ 
ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΜΑ-
ΤΙΑ». Αυτός είναι και ο τίτλος του φετινού μας 
ημερολογίου. 
Στις φωτογραφίες θα δείτε σημεία και τοπία 
του Πέτα, που ο χρόνος έχει αλλοιώσει, πρό-
σωπα συγχωριανών μας που συμμετείχαν 
στην ταινία, γνωστούς πρωταγωνιστές της 
ταινίας με ανθρώπους του χωριού μας.
Αγοράστε το. Δεν πρέπει να λείπει από κανέ-
να σπίτι Πετανίτη. Η τιμή του είναι 5,00 € και 
τα έσοδά του θα βοηθήσουν το σύλλογό μας. 
Μπορείτε να μας το παραγγείλετε τηλεφωνικά 
και θα σας το στείλουμε με δικά μας έξοδα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937136555, Πρόε-
δρος Γ. Κακαριάρης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας ανταποκρίθηκε στο 
αίτημα του Γυμνασίου Πέτα για τη δωρεά ενός 
πίνακα μεγάλων διαστάσεων για αίθουσα του 
σχολείου. 
Για την αγορά διατέθηκαν 120,00 € και η αγορά 
του πίνακα έγινε από κατάστημα του Πέτα, με 

σκοπό να ενισχυθεί η τοπική αγορά. 

Η Αδελφότητα, παρά τις περιορισμένες οικονο-
μικές δυνατότητες, προσπαθεί να ανταποκριθεί, 
κατά το δυνατόν, σε αιτήματα Σχολείων, φορέων 
και κατοίκων. 

Ο ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΑ
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας αρχειοθέτησε όλα τα φύλλα της εφημερίδας μας 
από το 124-163 και προέβη στην έκδοση πολυτελέστατου τόμου. Η συλ-
λεκτική αυτή έκδοση, που περιλαμβάνει όλα τα ΝΕΑ του τόπου μας της 
δεκαετίας 2003-2013, δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι. Η τιμή του 
τόμου των 500 σελίδων είναι 80,00 € και μπορείτε να το παραγγείλετε από 
την Αδελφότητα.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ DVD – ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ 
ΧΩΡΙΟ ΠΕΤΑ

Η Αδελφότητα προχώρησε στην έκδοση συλλεκτικού DVD που περιέχει: - 
Μαρτυρίες κατοίκων για το καταστροφικό πέρασμα του Ναζισμού από το Πέτα
 Την ταινία ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΜΨΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, που γυρίστηκε στο χωριό μας
 Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ταινία, με τοπία του Πέτα που ο 

χρόνος έχει αλλάξει, με τους ηθοποιούς της ταινίας, καθώς και συγχω-
ριανούς μας που συμμετείχαν ως κομπάρσοι στην ταινία.

Προτείνουμε στα μέλη μας να το αγοράσουν. Η τιμή του είναι 6,00 €. Το 
DVD αυτό είναι αφιερωμένο στη μαύρη εποχή ’41 – ’44 και την καταστροφή 
που προκάλεσαν οι δυνάμεις των Ναζιστών στο χωριό μας.
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Τα τραγούδια αυτά τα τρα-
γουδούσαν μόνο κατά τις 
ημέρες της Αποκριάς από 

την Τσικνοπέμπτη μέχρι την Κα-
θαρή Δευτέρα. Κι αυτό γιατί έχουν 
πολλές βωμολοχίες που μόνο οι 
μέρες της Αποκριάς επιτρέπουν να 
ακουστούν. Εδώ θα γράψω όσα 
μπορώ να θυμηθώ. Οι παλιοί τα 
τραγουδούσανε στους σουαρέδες, 
που μαζευόταν όλο το συγγενολόι, 
τρώγανε και πίνανε και τραγου-
δούσαν. Και στο τέλος ο πιο σε-
βάσμιος από την παρέα μάζευε τα 
παιδάκια γύρω του και τους έπαιζε 
το «χάσκα». Αξίζει να αναφέρω 
λίγα λόγια για το παιχνίδι χάσκα.
Η νοικοκυρά έβραζε μερικά αυγά 
σκληρά και αφού τα ξεφλούδιζε 
έπαιρνε ένα ένα και τα έδενε με μια 
κλωστή. Την άλλη άκρη της κλω-
στής την έδενε στον πλάστη. Ο σε-
βαστός θείος καθόταν στο σκαμνί 
και στην μέση των παιδιών ήτανε 
μια τσανάκα με γιαούρτι. Βουτού-
σε το αυγό στο γιαούρτι και το πε-
τούσε στα στόματα των παιδιών. 
Όποιο παιδί έπιανε το αυγό με το 
στόμα του, ήταν ο νικητής. Όπως 
μπορούμε να φανταστούμε, τα 
πρόσωπα των παιδιών γίνονταν 
άσπρα από το γιαούρτι, ενώ οι με-
γάλοι ξεκαρδίζονταν στα γέλια.

Όλες οι παπαρούνες 
παπαρούνα μου

Όλες οι παπαρούνες το Μάη αν-
θίζουνε
Βάη το μαλακός παπούλια μου
Βάη το μυτζικό σου
Το πήραν οι παπάδες παπούλια 
μου
Το παν στο Μονοπλιό
Τέσσερα δεν με μέλει
Μα την Παναγιά
Μας πήρε το ποτάμι
Και η κατεβασιά
Δε στο ‘πα Καραπάνε
Στα μαύρα να ντυθείς
Και στην ψιλή καμάρα
Να πέσεις να πνιγείς
Βάη το μαλακός παπούλια μου
Βάη το μυτζικό
Το πήραν οι παπάδες παπούλια 
μου
Το παν στο Μονοπλιό
Δεν τους γαμάς τη μάνα των κερα-
τάδωνε
Που ήρθαν να μας γαμήσουν και 
πάλι σκιάζονται

Στης ακρίβειας τον καιρό
Στης ακρίβειας τον καιρό
Θέλησα να παντρευτώ
Και μου ‘δωσαν μια γυναίκα
Που ‘τρωγε για πέντε δέκα
Πρώτη μέρα που την πήρα
Μου ‘φαγε μια προβατίνα
Και τη δευ αντε μπρε
Και τη δεύτερη βραδιά
Προβατίνα με δυο αρνιά
Βρε γυναί αντε μπρε
Βρε γυναίκα οικονομία

Βρε γυναίκα οικονομία
Τώρα που ‘ναι δυστυχία
Άντρα μου αντε μπρε
Άντρα μου θέλω φουστάνι
Άντρα μου θέλω φουστάνι
Γύρω γύρω με γαϊτάνι
Άντρα μου θέλω καπέλο
Γύρω γύρω με το βέλο
Βρε γυναίκα οικονομία
Τώρα που ‘ναι δυστυχία
Άντρα μου θέλω γοβάκι
Να ‘χει πάνω και φιογκάκι
Και αρπά άντε μπρε
Και αρπάζω ένα ξύλο
Και αρπάζω ένα ξύλο
Και τη φέρνω ένα γύρο
Να γυναίκα μου φουστάνι
Να ‘χει γύρω και γαϊτάνι
Να γυναίκα μου καπέλο
Να ‘χει γύρω γύρω βέλο

Στο μύλο
Κίνησα να πάω στο μύλο
Με τη θεία μου την Κοντύλο
Εγώ είχα στάρι κι αυτή είχε ρόκα
Κι ήθελε να αλέσει πρώτα
Πες ο ένας πες κι ο άλλος
Έγινε καβγάς μεγάλος
Από κάτω αυτή, από πάνω εγώ
Κάναμε το λογαριασμό
Θεία μου θεία μου να ‘σουν ξένη
Πλάκωμα που ‘χε να γίνει
Ανηψιέ μου καν’ τη δουλειά σου
Και μη λες πως είμαι η θειά σου
Και άμα κάνεις τη δουλειά σου
Εγώ θα ‘μαι πάλι η θειά σου

Οι μυλωνάδες
Οι μυλωνάδες στους νερόμυλους, 
που βρίσκονταν έξω από το χω-
ριό, κάνανε χρυσές δουλειές, π.χ.
Γύραν’ τ’ απόσκια γύρανε
Λουλούδα μ’ στην αυλή σου
Κι εσύ λουλούδα νύχτωσε
Στο μύλο μην πηγαίνεις
Γιατί είναι νιος ο μυλωνάς
Είναι και σκανδαλιάρης

Και το κορίτσι παρακαλάει
Μπάρμπα μυλωνά ασίκη μου 
μπάρμπα
Άλεσε τ’ άλεσμα
Δεν έχουμε νερό
Μας κόψαν το νερό
Τα δυο μου μάτια μπάρμπα
Είναι δικά σου, άλεσε τ’ άλεσμα
Δεν έχουμε νερό
Μας κόψαν το νερό
Τα δυο στήθια μπάρμπα είναι δικά 
σου
Άλεσε τ’ άλεσμα
Δεν έχουμε νερό
Ό,τι κι αν έχω μπάρμπα είναι δικά 
σου
Άλεσε τ’ άλεσμα
Μας ήρθε το νερό

Μας ήρθε το νερό
Έλα κι εσύ εδώ

Τη Βασίλο την βάλανε καβάλα
στο μουλάρι να παν να την
παντρέψουν, και της φώναξαν
Κρατήσου νύφη θα ρίξει ο
νουνός με την κουμπούρα
Όσες κουμπουριές άκουσα εγώ
τόσα καλά να ‘χα
Και κοίτα αυτού που θα πας
Μη χαλάσεις το χατίρι του γα-
μπρού
Εγώ δε χάλασα του μυλωνά το 
χατίρι
Θα χαλάσω του γαμπρού.

Η πιπεριά
Ανέβηκα στην πιπεριά
Μαυρομάτα και ξανθιά
Για να κόψω ένα πιπέρι
Πιάσε το δικό μου χέρι
Βλέπω μια κόρη που άλλαζε
Και την καρδιά μου σπάραζε
Και μου λέει μη φοβάσαι
Βαλ’ το χέρι σου και πιάσε
Την τσιμπάω στα βυζιά
Σκούζει φωνάζει κερατά
Κάνε λίγο παρακάτω
Από τα βυζιά πιο κάτω
Την τσιμπώ στον αφαλό
Σκούζει φωνάζει όχι εδώ
Και μου λέει παρακάτω
Απ’ τον αφαλό πιο κάτω
Την τσιμπώ στα γόνατα
Ζάχαρες και ζαλώματα
Και μου λέει παραπάνω
Απ’ τα γόνατα πιο πάνω
Σαν σκύβω ο δόλιος
Πω πω πω τι να δω
Πηγαδάκι με νερό
Γύρω γύρω έχει βούρλα
Και στη μέση μια τρυπούλα
Σκύβει το γαμάρ να πιει νερό
Το λάστιχο είναι κοντό
Παίρνω κι εγώ μια φόρα
Και μας άκουσε όλη η χώρα
Απ’ τα πολλά τα βογκητά της
Και μας άκουσε ο μπαμπάς της
Τι έχεις κόρη μου και κλαις
Κι εμένα δε μου το λες
Ένας πόνος μ’ έχει πιάσει
Και με τρίβει να περάσει

Πως το τρίβουν το πιπέρι  
Και την καθαρή Δευτέρα προς το 
τέλος του γλεντιού και του χορού 
σαν επισφράγισμα μπαίνει το πι-
πέρι.

Πως το τρίβουν το πιπέρι
Του διαβόλου οι καλογέροι
Με τα χέρια τους το τρίβουν
Και το ψιλοκοπανίζουν
Για σκωθείτε παλικάρια
Με σπαθιά και με χατζάρια
Με το γόνατο το τρίβουν
Και το ψιλοκοπανίζουν
Με τον κώλο τους το τρίβουν
Και το ψιλοκοπανίζουν
Για σκωθείτε παλικάρια
Με σπαθιά και με χατζάρια
Με τον πούτσο τους το τρίβουν
Και το ψιλοκοπανίζουν
Με τη μύτη τους το τρίβουν
Και το ψιλοκοπανίζουν

Σκατοκοινωνία
Εγώ καλά καθόμουνα
Τι θε να πάω να χέσω
Να τσακίσει το πάτερο
Και στα σκατά να πέσω
Σκατά πατώ
Σκατά μασώ
Σκατά πάω να χέσω
Κι απ’ τα σκατά θα σηκωθώ
Και στα σκατά θα πέσω
Όλοι σκατά γινήκαμε
Στον κόσμο αυτό τον άπονο
Κι όλοι σκατάδες είμαστε
Χεσμένοι στο τετράγωνο
Σκατά κι οι μεν
Σκατά κι οι δε
Σκατά ο κόσμος όλος
Κι απ’ το πολύ το χέσιμο
Μας πόνεσε ο κώλος

Πέντε δέκα παπαδιές
Κι άλλες τόσες καλογριές
Πέσανε άντε μπρε
Πέσανε να ψαρέψουνε
Και να κολυμπήσουνε
Βγάζουν τα άντε μπρε
Βγάζουν τα ρασάκια τους
Και τα σωβρακάκια τους
Να κι ένας καλόγερος
Πίσω από τον πλάτανο
Παίρνει τα ρασάκια τους

Και τα σωβρακάκια τους
Στο θεό σ άντε μπρε
Στο θεό σ καλόγερε
Δως μας τα ρασάκια μας
Και τα σωβρακάκια μας
Κι όποια θέλεις από μας
Πάρε απόψε στον οντάς
Στο θεό σ άντε μπρε
Στο θεό σ καλόγερε
Τι είν’ η μύτη σ κόκκινη
Μπογιατζήδες βάφανε
Πέρασα κι εγώ από κει
Πέρασα κι εγώ από κει
Και τη βάψαν κόκκινη
Στο θεό σ άντε μπρε
Στο θεό σ καλόγερε
Τι ειν η τέτοια μαλλιαρή
Τσελιγκάδες κούρευαν
Πέρασα κι εγώ από κει
Και τη φόρτωσαν μαλλί

Ο Γανωτζής
Γανωτζής περνοδιαβαίνει
Την καρδούλα μαραίνει
Ω είμαι γανωτζής
Χαλκώματα γανώνω
Τα γυαλίζω και τα ισιώνω
Γανωτζή ανέβα επάνω
Μπιρ μπιρ
Γανωτζή κατέβα κάτω
Βάι βάι
Κι έχουμε δουλειά
Να μας γανώσεις τ’ αγκειά
Γανωτζή γαλανομάτη
Πόσο πάει το κομμάτι
Ωιμέ γανωτζής
Ένα φράγκο το κομμάτι
Όμως πάει και με το μάτι
Ωιμέ γανωτζής
Γανωτζή ανέβα επάνω
Βάι βάι
Γανωτζή κατέβα κάτω
Μπιρ μπιρ μπιρ
Έχουμε δουλειά
Να μας γανώσεις τ’ αγκειά

Θεια μουνι θεια μουνι
Θεια μου Νικολάκελα
Θεια μου Νικολάκενα
Να μην πας για λάχανα
Να μην πας για λαχανίδες
Θα σου κόψουν τις κοτσίδες
Πουτσανό πουτσανό
Πουτσανώνουν πέρδικες
Πουτσανώνουν πέρδικες
Γιαμ και περδικόπουλα
Στ΄αρχίδια στ’ αρχίδια
Στ’ αρχιδιάκου την αυλή
Στ’ αρχιδιάκου την αυλή
Γάμος εγινότανε
Γαμοσε γαμοσε
Γάμοσε γινόταμε

Αφιέρωμα στα τραγούδια της Αποκριάς 
Γεράσιμος Απίκραντος
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Το μέλος του συλλόγου μας Κώστας Ζαχάρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εξέδωσε από τις εκδόσεις Καμπύλη 
το νέο του βιβλίο με τίτλο «Η μαθηματική Δραστηριότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση». 
Στη συνέχεια παραθέτουμε το δελτίο τύπου που συνοδεύει την έκδοση του βιβλίου. 

«Η έννοια της μαθηματικής δραστηριότητας, αποτελεί το κεντρικό ενδιαφέρον της έκδοσης αυτής. Το περιεχόμε-
νο της έννοιας της δραστηριότητας αντλείται από την πολιτισμική-ιστορική παράδοση ψυχολόγων όπως οι Vygotsky, 
Louria, Davydov, Leontiev κ.ά. 
Η μαθηματική δραστηριότητα συνοδεύεται από την εμπρόθετη διδακτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού,  που όμως 
σέβεται την αυτονομία του μαθητή και την ενθαρρύνει. Παράλληλα, δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού 
πλαισίου εμπλουτισμένου με νοήματα και ελκυστικό για το μαθητή, με την συνεισφορά κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού που διαμεσολαβεί και διευκολύνει τη μάθηση. 
Οι επιμέρους μαθηματικές έννοιες που πραγματεύεται το βιβλίο, αποτελούν προτεινόμενα θέματα των δύο τελευταίων 
αναλυτικών προγραμμάτων της Προσχολικής Εκπαίδευσης, δηλαδή του ΔΕΠΠΣ, αλλά και του αναλυτικού προγράμ-
ματος που προτάθηκε το 2011. Όμως, η θεματολογία διευρύνεται με την  ενσωμάτωση του σύγχρονου προβληματι-
σμού στην έρευνα και τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών.
Πρόθεση του βιβλίου είναι να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τις/τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και Πρώτης 
σχολικής Εκπαίδευσης. 
Επίσης, να προσφέρει ερεθίσματα και το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο σε όσες/-ους θέλουν να εμβαθύνουν στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη μαθη-
ματική εκπαίδευση και ειδικότερα στην εκπαίδευση των μικρών μαθητών».

Η Μαθηματική Δραστηριότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Μυθιστόρημα του Δημήτρη Βλαχοπάνου

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πέτρα-Ηπειρωτικές 
Εκδόσεις το μυθιστόρημα του φιλόλογου Δημήτρη 
Βλαχοπάνου, από το Κομμένο, με τίτλο «Αγαπημένη 

μου αδελφή Άλεξ...».
Το μυθιστόρημα βασίζεται στα γεγονότα της σφαγής του 
Κομμένου στην περίοδο της κατοχής.
Στο δελτίο τύπου διαβάζουμε: 
«Ένας γάμος μέσα στη φωτιά και τη βία της κατοχής. 
Κάτω από τα απειλητικά βλέμματα του γερμανικού στρα-
τού. Ένας γάμος στο ιστορικό χωριό Κομμένο Άρτας το δε-
καπενταύγουστο του 1943. Γερμανοί στρατιώτες, αντάρ-
τες δεξιοί και αριστεροί σε διάταξη μάχης, εκκαθαριστική 
"επιχείρηση Ζάλμινγκερ" και σφαγές στην Ήπειρο τον Ιού-

λιο, εκκαθαριστική "επιχείρηση Αύγουστος" και διασπορά 
ειδήσεων φόβου και τρόμου στα χωριά και στις πόλεις, 
υπεύθυνοι που κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα χιλιάδων 
ανθρώπων, άμαχοι στο έλεος των επιδρομένων, ο Άρης 
και ο Ζέρβας στα πρόθυρα του εμφυλίου...
Ο πατέρας της νύφης Θεόδωρος Μάλλιος. Αυτός πρέπει 
να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Ο Αλέξανδρος, ο μικρός 
αδερφός. Αυτός πενθεί αφόρητα και όσο κανείς άλλος 
τον αποχωρισμό που θα φέρει ο γάμος. Η μάνα Βασιλική 
Μάλλιου. Ο μεγάλος αδερφός Σπύρος. Η δωδεκαμελής οι-
κογένεια. Μια μεγάλη κορνίζα που ετοιμάζεται για την ευ-
λογημένη ώρα. Και η νύφη. Η Αλεξάνδρα. Που ακολουθεί 
τη μοίρα της. Τη μοίρα που φτιάχνουν οι άλλοι.»

ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΠOΡΩΝ;

συνέχεια από σελ. 1

Απόκριες 2014
ΠΕΤΑΝΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πέτα  

ετοιμάζεται πυρετωδώς 

Τ ο καρναβάλι του Πέτα, που έχει γίνει πλέον θεσμός 
στο νομό Άρτας, θα συνεχιστεί και φέτος με πλούσι-
ες εκδηλώσεις. Ο Μ.Π.Σ.Π. θα πραγματοποιήσει την 

Κυριακή της Αποκριάς μεγάλο καρναβάλι στην πλατεία του 
χωριού με ομάδες από μασκαράδες, άρματα κ.λπ. 
Το γαϊτανάκι θα αναβιώσει για άλλη μια φορά χορεύοντας 
από τις πρώτες Απόκριες στις γειτονιές του Πέτα. 
Την Καθαρά Δευτέρα θα γίνει μεγάλο γλέντι στην πλατεία 
με ορχήστρα δημοτικής μουσικής και νηστίσιμα εδέσματα.

Πρόσφατη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) θεωρεί παράνομο να αναπτυχθούν 
και να αναπαραχθούν σπόροι για κηπευτικά και δέντρα, αν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί 
από το Οργανισμό Φυτικών Ποικιλιών της Ε.Ε.
Είναι γνωστό ότι οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, γνωστά ως λόμπι, ασκούν ισχυρές 
πιέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά διαμορφώνουν την πολιτική της Ε.Ε. 
Στο ζήτημα της διαμόρφωσης των κατευθυντήριων οδηγιών για τη νομοθεσία στην εμπορία 
σπόρων καθοριστική ήταν η παρέμβαση «βαρόνων» της βιομηχανίας τροφίμων, όπως η 
Copa-Cogera και η FoodDrinkEuropa.
Σύμφωνα με την προωθούμενη από την Ε.Ε. νομοθεσία,  οι σύγχρονες ποικιλίες που εμπο-
ρεύονται οι μεγάλες εταιρείες είναι προστατευμένες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησί-
ας, με άλλα λόγια, θα τις εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές εταιρείες που τις κατέχουν. 
Τα οικονομικά συμφέρονται που διακυβεύονται είναι μεγάλα, γι αυτό και οι παρεμβάσεις 
των εταιρειών είναι εξίσου έντονες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η ετήσια αξία της εμπο-
ρίας σπόρων υπολογίζεται παγκοσμίως στα 45 δισ. δολάρια και για την Ε.Ε. στα 9 δισ. 
δολάρια, ενώ οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ελέγχουν το 73% του εμπορίου.
Ο έλεγχος των εταιρειών στην εμπορία και διακίνηση των σπόρων ασκείται μέσω της σύγ-
χρονης τεχνολογίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων, που προορίζονται σε μια μοναδική 
σπορά, γεγονός που δημιουργεί μια συνεχή εξάρτηση του παραγωγού από τις πολυεθνικές 
των σπόρων.
Η προοπτική να τεθεί σε παρανομία το ελεύθερο εμπόριο παραδοσιακών σπόρων δη-
μιουργεί ισχυρές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Στις Βρυξέλλες, ομάδες πολιτών και δι-
εθνή κινήματα καλλιεργητών, οργάνωσαν διαμαρτυρία μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες έγιναν και στη χώρα μας από ομάδες καλλιεργητών 
που προωθούν παραδοσιακές καλλιέργειες και αντιτίθενται στον ασφυκτικό έλεγχο των 
πολυεθνικών.  
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Συμβολή στην Ιστορία του χωριού μας
Το καταστροφικό πέρασμα του ναζισμού από το Πέτα 1941-1944

Ομιλία του Άγγελου Παπασπύρου στη Βραδιά του Απόδημου Πετανίτη

Η φετινή βραδιά του Απόδημου Πετανίτη 
αφιερώθηκε στο καταστροφικό πέρασμα 
του ναζισμού από το Πέτα, για δύο λό-

γους:
1) Γιατί έχουμε ηθικό χρέος να μην παρακάμ-

ψουμε τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν την 
ιστορία του χωριού μας, αλλά σκεπάστηκαν 
κάτω από το ιδιαίτερο βάρος και τη σημασία 
που είχε για ολόκληρη την Ελλάδα και για την 
τότε Ευρώπη η Μάχη του Πέτα.

2) Γιατί τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο 
Πέτα την περίοδο 1941-1944 γίνονται σήμε-
ρα τραγικά επίκαιρα με την αναβίωση (στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη) νέων φασιστικών 
μορφωμάτων και ναζιστικών μηχανισμών 
βίας.

Η προσέγγιση και η ακριβής καταγραφή των 
γεγονότων μπορεί να γίνει μέσω της «προφορι-
κής μνήμης» ή όπως λέμε της αποσπασματικής 
μνήμης, ιδίως όσον αφορά την καθημερινότητα 
της περιόδου δηλ. την ιστορική περιγραφή των 
βιωμάτων και αντιδράσεων της τοπικής κοινω-
νίας. (Μερικές αφηγήσεις συγχωριανών μας δη-
μοσιεύονται σε άλλες σελίδες).
Τα ιστορικά κείμενα που γράφτηκαν (ιστορι-
κά και απομνημονεύματα) αναζητούν κυρίως 
και περιγράφουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους για 
την ιστορία της εποχής που κυριαρχείται από τη 
Γερμανική κατοχή και την μεγαλειώδη αντίσταση 
του λαού. Είναι όμως ανάγκη σήμερα να γίνει 
μια επαναπροσέγγιση στα γεγονότα με έμφαση 
στην κοινωνιολογική και όχι την υπό στενή έν-
νοια ιστορική πορεία της περιόδου 1940-1944.
Ο πόλεμος του ’40 και η ναζιστική κατοχή βρή-
κε την κοινωνία του χωριού μας χωρίς ευρύτερη 
διαστρωμάτωση. Ήταν ένα καθαρά αγροτικό 
χωριό με τρεις, κατά την άποψή μου, κοινωνικές 
ομάδες:
Πρώτον: Τους μικρούς αγρότες (μικρογεωρ-
γούς) με μικρή ιδιοκτησία γης και ζώων, οι οποί-
οι δεν κάλυπταν ή πολύ δύσκολα κάλυπταν τις 
στοιχειώδεις οικογενειακές ανάγκες.
Δεύτερον: Τους μεσαίους αγρότες με μεγαλύτε-
ρη αλλά πολυτεμαχισμένη ιδιοκτησία με εισοδη-
ματική ανεπάρκεια και αβεβαιότητα, κάλυπταν 
τις βασικές ανάγκες αλλά δεν μπορούσαν να 
δημιουργήσουν συσσώρευση εισοδηματική.
Τρίτον: Τους γεωργούς που εργάζονταν συγχρό-
νως και χειρώνακτες εργάτες εποχικά ή σταθερά 
στον κάμπο της Άρτας κυρίως (Μουστόχα*) και 
αλλού.
Η Ιταλική και Γερμανική κατοχή επιδείνωσαν την 
οικονομική θέση του χωριού, (ο πληθυσμός του 
οποίου με τους οικισμούς Κλειστό και Νεοχωρά-
κι ξεπερνούσε τους 2.000) κατοίκους), αύξησαν 
την ανεπάρκεια των αγαθών και πολλαπλασία-
σαν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα.
Αυτός ο φτωχός λαός του Πέτα δεν υποτάχθηκε, 
δεν κάμφθηκε, δεν συμβιβάσθηκε αλλά και είναι 
από τους πρώτους που ξεκίνησε την αντίσταση 
για την απελευθέρωση της Πατρίδας. Δεν είναι 
σχήμα λόγου: δύο κατ’ αρχήν στοιχεία το απο-

δεικνύουν:
1) Ενώ το ΕΑΜ ιδρύθηκε στις 27/9/1941, στο 
Πέτα προηγήθηκε δημιουργία Προσωρινής Επι-
τροπής Αντίστασης από τους Δημ. Παπαγεωργί-
ου, Κώστα Κάσιο, Πάνο Χριστοδούλου, Χριστό-
φορο Τσιούρη και Ηλία Μπαντίδο. 
2) Στις 20/5/1942 και πριν την άφιξη του Ζέρβα 
στην Ήπειρο για τη δημιουργία του ΕΔΕΣ, ο Ντί-
νος Παπαδημητρίου ιδρύει την Απελευθερωτική 
Οργάνωση του Νομού Άρτας μετά από σύσκεψη 
που έγινε στο Πέτα με πρωτοβουλία του ίδιου. 
Αργότερα μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ 
και του ΕΔΕΣ
• 150 Πετανίτες κατατάχθηκαν στα ένοπλα τμή-

ματα του ΕΛΑΣ
• 500 Οργανώθηκαν στο ΕΑΜ
• Με το εφεδρικό ΕΛΑΣ οι ένοπλοι έφθαναν 

τους 300
• Σημαντική (αλλά μικρότερη) και η συμμετοχή 

των Πετανιτών στον ΕΔΕΣ
Δεν είναι τυχαία η πλούσια αυτή συμμετοχή και 
προσφορά του Πέτα στην Αντίσταση. Κατά την 
άποψή μου οφείλεται σε τρεις λόγους:
• Στη γη τους οι Πετανίτες είχαν θαμμένους τους 

νεκρούς της Μάχης του Πέτα που εμπνευσμέ-
νοι από τη Γαλλική Επανάσταση έδωσαν τη 
ζωή τους για την ελευθερία του τόπου αυτού.

• Οι Πετανίτες είδαν την Αντίσταση κατά των 
Γερμανών ως συνέχεια της εποποιίας του ’40 
όπου υπεράσπισαν τη γη τους, τα σπίτια τους, 
το βιός τους, την αξιοπρέπειά τους.

• Ο αγώνας για την απελευθέρωση περιείχε 
και ένα όραμα για μια καλύτερη πατρίδα, με 
καλύτερες συνθήκες ζωής, με δικαιοσύνη και 
ελευθερία. Αυτό το όραμα αποτέλεσε φλογερό 
κίνητρο και ιδανικό για τους μαχητές της Εθνι-
κής Αντίστασης.

Το Πέτα επομένως, υπήρξε σημείο αναφοράς 
της αντίστασης στην περιοχή της Ηπείρου, αλλά 
και διαμετακομιστικός σταθμός. Τρόφιμα και λά-
φυρα από τον κάμπο μεταφέρονταν μέσω του 
Πέτα στην Ελεύθερη Ελλάδα. Όπως διηγούνται 
αγωνιστές της Αντίστασης, οι Πετανίτες τύλιγαν 
με τσουβάλια τα πόδια των ζώων. Επίσης, γυ-
ναίκες μετέφεραν νερό από το ποτάμι και έπαιρ-
ναν τενεκέδες με βενδίνη για τις ανάγκες των 
αντιστασιακών δυνάμεων.
Για όλα αυτά το Πέτα πλήρωσε ακριβά, όπως θα 
περιγράψω παρακάτω, την ολόπλευρη συμμε-
τοχή του στον απελευθερωτικό αγώνα. 

Η πρώτη καταστροφή
Η Πρώτη καταστροφή και το κάψιμο του Πέτα 
έγινε τον Οκτώβριο του 1943, στην εκκαθαριστι-
κή επιχείρηση που οργάνωσαν οι Γερμανοί με 
ισχυρή δύναμη και βαρύ οπλισμό (20.000 άν-
δρες). Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 18-101943 
με στόχο διείσδυση στα Τζουμέρκα και Καλα-
μπάκα.
• Πρώτο χωριό στο πέρασμά τους το Πέτα. Κύ-

ριο χαρακτηριστικό της καταστροφικής επιχεί-
ρησης: έκαψαν σπίτια, αλλά δεν προκάλεσαν 
ολικό εμπρησμό.

• Οι Πετανίτες σκόρπισαν στους γύρω λόγ-
γους: Καραμούτσι, Αγ. Βλάσση, Μάη-Θανά-
ση-Καρνάρια, Ζυγός (Λιβίτσικο), Παλιό Κλει-
στό (Τσερκίστα), Κάτω Καλεντίνη, Ανεμοράχη 
(Μπούγα). Έστηναν πρόχειρες καλύβες και 
υπαίθρια νοικοκυριά. Στο χωριό επέστρεψαν 
το Νοέμβριο. Οι οικογένειες με τα καμένα έμει-
ναν σε συγγενείς ή επισκεύαζαν πρόχειρα τα 
κατεστραμμένα. Η οικονομία του χωριού, η γε-
ωργική παραγωγή αποσυντονίσθηκε.

Τι είχε όμως προηγηθεί αυτής της πρώτης επί-
θεσης των Γερμανών στο Πέτα? 
• Τον Οκτώβριο του 1942: Ιταλικό Τάγμα επιχει-

ρεί να ανέβει προς Πλατανόρεμα.
• Στις 21/12/1942: Μάχη στο Πλατανόρεμα με 

Ιταλική δύναμη και τμήμα υπό τον Τζουμερ-
κιώτη (Γεράσιμο Μαλτέζο από την Άνω Πέ-
τρα).

• Το Φεβρουάριο του 1943: Ανατίναξη Γέφυρας 
στο Κομπότι από 3/40 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ 
υπό τον Τζουμερκιώτη.

• Φεβρουάριος 1943: Μάχη με Ιταλούς στο 
Δρόμο Άρτας-Αμφιλοχίας από Δυνάμεις του 
ΕΔΕΣ. Σε αντίποινα οι Ιταλοί καίνε το Μενίδι.

• Μάρτιος 1943: Χτύπημα Οπισθοφυλακής 
Ιταλικού Συντάγματος στον Άγιο Χριστόφο-
ρο Πέτα από δυνάμεις 3/40 Συντάγματος του 
ΕΛΑΣ.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το 1943 δημι-
ουργήθηκε κοινό επιτελείο των Αντιστασιακών 
Οργανώσεων ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ για κοινή δράση 
κατά των δυνάμεων κατοχής.
• Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1943 γίνονται συχνά 

σαμποτάζ στο Δρόμο Άρτας-Αμφιλοχίας. Σε 
μία από αυτές εξοντώνεται ολόκληρη Γερμα-
νική αποστολή και σκοτώνεται ο επικεφαλής 
Συνταγματάρχης των Ες-Ες.  

• Σε αντίποινα οι Ιταλοί λεηλάτησαν το Κομπό-
τι και οι Γερμανοί σκότωσαν 22 κατοίκους και 
έκαψαν το χωριό. Στις Σελλάδες σκότωσαν 12 
κατοίκους.

• Ακολούθησε στις 16 Αυγούστου η σφαγή του 
Κομένου, η πιο απάνθρωπη πράξη των ναζι-
στών της Μεραρχίας Εντελβάις.

• Τον Σεπτέμβριο του 1943: Παραδόθηκε Ιταλι-
κή Διλοχία από 400 άνδρες με βαρύ οπλισμό, 

Τον αγωνιστή της Αντίστασης Μανώλη Γλέζο 
επισκέφτηκε στο γραφείο του στη Βουλή και 
τίμησε αντιπροσωπεία της Αδελφότητας. 
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Οι  Πετανίτες άοπλοι  
που έπεσαν θύματα  

των ναζιστικών επιθέσεων.
Σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό  

της Άρτας το Μ. Σάββατο, 19-4-1941
  Βαγενά Ευθυμία του Γεωργίου, ετών 42

 Η κόρη της Βαγενά  Γεωργία, ετών  18

 Θεοχάρη Αλεξάνδρα του Θωμά, ετών  32

 Κακαριάρη Αλεξάνδρα του Ανδρέα, ετών 35

 Μπίζα Κωστάντω του Παν. ετών  60

 Σερβετάς Κων/νος του Χρ. Ετών 55

 Σταμούλη Μαριγώ  συζ. Ευαγγέλου

 Σταμούλης  Σπύρος  του Νικολάου, ετών 51

 Τσιούρης Δημήτριος του Γεωργίου, ετών 60

 Φιλλίπου Ελένη του Ιωάννη, ετών 45

 Φούζα  Σοφία του Ιωάννη

Άοπλοι  Πετανίτες που σκοτώθηκαν  
την κατοχική περίοδο 1941-1944  

από τους Γεμανούς
 Αναγνωστάκης Κων/νος του Θεοχ. Ετών 12

 Βορδώνης Γρηγόριος

  Γαλάζιος Γεώργιος του Δημ. Ετών 60, δάσκα-
λος (απαγχονίστηκε στις 19-8-1944)

  Καραμπάς Πάνος, Μοίραρχος (απαγχονίστηκε 
στις  19-8-1944)

  Γούλας Αλέξανδρος του Νικ.  Ετών 40 (το 1944)

  Θεοχάρης  Γεώργιος , το 1943

 Θεοχάρης  Ευστάθιος, το 1943

 Λαγός Γεώργιος του Δημητρίου,Δικηγόρος

  Λιαροκάπης Σπύρος του Κων/νου,ετών 75 
(στις 4-10-1943)

 Μουσαβερές Απόστολος του Παν.

 Μουσαβερές Θεόδωρος του Αποστ.

  Ρίζος Βασίλειος του Δημ. Ετών  38  
(στις 4-10-1943)

  Ρίζος Γεώργιος του Θεοχ. Ετών  42  
(στις 4-10-1943)

 Ρίζος Δημήτριος 

 Σεραφή Κων/να του Κων/νου

  Τσίντζηλας Θεόδωρος του Παν. αγροφύλακας. 
(εκτελέστηκε από τους Ιταλούς το 1943)

 Φιλίππου Κων/νος του Χρήστου

Κάηκαν  ζωντανές  στα  σπίτια  τους.
 Γαλάζιου (ηλικιωμένη, χωρίς άλλα στοιχεία)

 Μπούση  Πηνελόπη 

 Πεσλή  Αικατερίνη  χήρα  Αθανασίου

 Ροβίνα  Άννα  χήρα  Ιωάννου, ετών 60

 Σεραφή  Ευαγγελία

 Σεραφή  Φωτεινή, ετών  90

Συμβολή στην Ιστορία του χωριού μας
Το καταστροφικό πέρασμα του ναζισμού από το Πέτα 1941-1944

Ομιλία του Άγγελου Παπασπύρου στη Βραδιά του Απόδημου Πετανίτη
στην VIII Μεραρχία του ΕΛΑΣ.

• Τον Σεπτέμβριο του 1943 (τέλος μηνός): 4ήμε-
ρο σαμποτάζ στο δρόμο Πέτα-Κομπότι με 
πολλούς αιχμαλώτους.

• Τον ίδιο μήνα έγινε και η Συνθηκολόγηση των 
Ιταλών.

Μετά από αυτά γίνεται η εκκαθαριστική επιχεί-
ρηση των Γερμανών στις 18-10-1943 και καίνε 
το χωριό όπως ανέφερα παραπάνω.

Νέο πέρασμα των Γερμανών  
από το Πέτα

Στις Αρχές Φεβρουαρίου του 1944. Νέα εκκα-
θαριστική επιχείρηση των Γερμανών, από Πέτα 
προς Καλεντίνη και Βουργαρέλι. Ένα τάγμα 
με αυτοκίνητα, πυροβολικό, αποκρούεται στην 
Κάτω Καλεντίνη από δυνάμεις του ΕΛΑΣ. Επα-
νέλαβαν τρεις επιθέσεις. 
Ακολούθησε νέα φυγή των χωριανών μας από 
το Πέτα. Μικρότερη από αυτή την επίθεση η κα-
ταστροφή.
Το τρίτο καταστροφικό πέρασμα των ναζι-
στών από το Πέτα έγινε τον Οκτώβρη του 

1944 (17/10/1944)
Οι Γερμανοί οργάνωσαν εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις σε τεράστια έκταση για να αποδυναμώ-
σουν και διαλύσουν την ένοπλη αντίσταση και 
να φύγουν ανενόχλητοι (είχαν χάσει τον πόλεμο 
με την κατάρρευση του ανατολικού μετώπου).
Τι είχε προηγηθεί της μεγάλης εκκαθαριστι-

κής επιχείρησης των ναζιστών
Στις 12-14 Ιουλίου 1944: Επίθεση των δυνά-
μεων του 3/40 Συντάγματος του ΕΛΑΣ από τα 
Υψώματα του Νεοχωρακίου.
Στις 12-14 Ιουλίου: Κατάληψη Αμφιλοχίας. Η 
μεγαλύτερη ως τότε επιχείρηση του ΕΛΑΣ. Το 
άνοιγμα μετώπου έφτανε τα 60 χιλιόμετρα. Πέ-
τα-Κρίκελο-Αμφιλοχία-Μοναστηράκι. Στη μάχη 
αυτή πήραν μέρος πολλοί Πετανίτες.
Στις 18-8: Μάχη στον Γεροκώτση με 35 νεκρούς 
Γερμανούς.
Σε αντίποινα: την άλλη μέρα: 7 πολίτες τους 
κρέμασαν στα τηλεγραφόξυλα και τρεις εκτέλε-
σαν. Ανάμεσά τους οι συγχωριανοί μας Γιώργος 
Γαλάζιος, Δάσκαλος και Παν. Καραμπάς, από-
στρατος αξιωματικός.
Στις 12-9-1944: Χτύπημα Γερμανών στο Δρόμο 
Άρτα-Κομπότι-Αμφιλοχία με 13 Γερμανούς νε-
κρούς και πολλά λάφυρα. 
Διοικητής του Λόχου 3/40 Συντάγματος ο χω-
ριανός μας Γιάννης Σερβετάς και Υποδιοικητής 
ο γιατρός Βησσαρίων Χριστοδούλου. Στη Μάχη 
αυτή σκοτώθηκε ο χωριανός μας Δημήτρης Πα-
πακώστας, 17 χρονών, στο ύψωμα Παπαγιάν-
νη, σημερινή Κυράτσα.
Ένα μήνα μετά τη μεγάλη εκκαθαριστική επι-
χείρηση Γερμανών σε μεγάλη, όπως ανέφερε, 
έκταση. Η Τρίτη Φάλαγγα από Άρτα-Γάβρο-
γο-Τζουμέρκα-Βουργαρέλι-Θεοδώριανα-Άνω 
Αχελώο, Νεράιδα-Θεσσαλία (και άλλη Φάλαγγα 
από Τρίκαλα). Το πέρασμά τους από το Πέτα 
συνοδεύτηκε με κάψιμο σπιτιών, φόνους και λε-
ηλασίες. Οι Πετανίτες σκόρπισαν σαν τα αγρίμια 

στις ρεματιές, στους λόγγους και τις πλαγιές. 
Αυτή τη φορά ήταν μεγάλη η διασπορά. Έφυ-
γαν ακόμα κυνηγημένοι από την Ανεμοράχη. Το 
χωριό διαλύθηκε κυριολεκτικά. Έκαναν καιρό να 
συγκροτηθούν οικογένειες και νοικοκυριά.
Χαρακτηριστικό και πάλι των καταστροφών: οι 
Γερμανοί δεν έκαιγαν όλα τα σπίτια, έβαζαν φω-
τιές και έφευγαν βιαστικά, γιατί είχαν ευρύτερο 
προορισμό. Πολλά σπίτια έμειναν μισοκαμένα. 
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν παρέμει-
ναν στο χωριό, αλλά προορισμός τους ήταν η 
γρήγορη προσβολή των αντιστασιακών δυνάμε-
ων που υποχωρούσαν στην καρδιά του ορεινού 
όγκου των Τζουμέρκων και της Πίνδου.
Η επιστροφή των Πετανιτών στο χωριό αποτέ-
λεσε σκληρό αγώνα επιβίωσης. Όσο πλησίαζε 
ο χειμώνας του 1944 ήταν έντονο το φάσμα της 
ανέχειας. Για να κρατηθούν στη ζωή περιόρισαν 
υποχρεωτικά το φαγητό στα όσπρια, καλαμπόκι, 
καλαμποκάλευρο, κουρκούτι, μπλιγούρι. Πολλοί 
εκποιούσαν προίκες και ό,τι τιμαλφή. Και όταν ο 
δάσκαλος ρώτησε τον πατέρα: «γιατί δεν έρχε-
ται το παιδί το σχολείο?» Ο πατέρας απάντησε: 
«τι τα θέλουμε τα γράμματα τώρα Δάσκαλε. Να 
κοιτάξουμε να βγούμε ζωντανοί από αυτή την 
καταστροφή». Οι μαθητές έγιναν βοηθοί των γο-
νιών στις σκληρές αγροτικές δουλειές.
Και πολλοί χάθηκαν μέσα σ’ αυτόν τον πόλε-
μο. Δύσκολη η συλλογή των ονομάτων. Αλλά 

έχουμε ηθικό χρέος να εξακριβώσουμε και να 
καταγράψουμε όλα τα ονόματα, ανεξάρτητα 
από ποιά μεριά πολέμησαν, Χρειαζόμαστε την 
ιστορική μνήμη. Δεν πρέπει να κυριαρχούν οι 
αμνήμονες, οι περιφρονητές και οι καταχραστές 
της ιστορίας. Παραθέτω σε άλλη στήλη ονόματα 
που συγκέντρωσε ο Λευτέρης Τζόκας από πολ-
λές πηγές και εγώ διασταύρωσα τα στοιχεία από 
άλλες (όπως ιστορικές σημειώσεις του πατέρα 
μου που υπηρέτησε ως Καπετάνιος του 2ου 
Τάγματος του 3/40 Συντάγματος ΕΛΑΣ). 
Σημείωση: Η λέξη «Μουστόχα» έγινε στο Πέτα 
συνώνυμη της σκληρής και εξοντωτικής  
εργασίας.
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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
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

ΤΗΛ.: 26810 83205

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
ΒΑΣΙΛΗ  

ΑΝΑΝΓΩΣΤΑΚΗ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ 78  

και ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,  
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 

Τηλ. 2109590102 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ’41-‘44

Σ τη φετινή Βραδιά του Πε-
τανίτη συγκλονιστική ήταν 
η ανάγνωση από τον ηθο-

ποιό Γιώργο Μπασιάκο μαρτυ-
ριών συγχωριανών μας από την 
περίοδο της Ναζιστικής κατοχής.
Η εφημερίδα έχει ήδη παρουσιά-
σει σε προηγούμενα τεύχη μαρ-
τυρίες κατοίκων. Σ’ αυτό το φύλ-
λο συνεχίζουμε την παρουσίαση 
μαρτυριών.

Μαρτυρία  
του Χρήστου Ρίζου

Άρχισε ο πόλεμος και σε μια μέρα 
βρέθηκα στη Δράμα να πολεμάω 
τους Γερμανούς. 
Στο Πέτα έφυγαν κυνηγημένοι και 
πήγαν να μείνουν στα βουνά και 
στον Άγιο Χριστόφορο. Έρχονταν 
κάθε νύχτα να πάρουν τρόφιμα από 
τα υπόγεια και τα κτήματα. Καμιά 
φορά μας έδιναν φαΐ και οι αντάρτες. 
Μια μέρα οι αντάρτες κάνανε σαμπο-
τάζ στην Άρτα σε Γερμανικά φυλά-
κια. Ανέβηκαν στο Πέτα για να τους 
βρουν οι Γερμανοί και κρέμασαν 
τον δάσκαλο τον Γαλάζιο και άλλους 
τρεις. Σκότωσαν και άλλους εκείνη τη 
μέρα. Έκαψαν όλο το χωριό. 

Μαρτυρία  
της Ευθαλίας  
Παπασπύρου

Μας σκότωσαν οι Γερμανοί. Μας 
έκαψαν. Τη μάνα μου τη σκότωσαν 
στην Άρτα. Σε ένα βράδυ μας έκα-
ψαν τα σπίτια. Κοιμόμασταν στα λα-
γκάδια και τα χωράφια. Κατέσχεσαν 
τα χωράφια μας που είχαν στάρι. Δε 
θα ξεχάσω τον δάσκαλο τον Γαλάζιο 
κρεμασμένο στο τηλεγραφόξυλο. 
Σκότωσαν γριές. Κτήνη. Η πείνα μας 
θέριζε. Αντέξαμε.

Μαρτυρία  
της Γεωργίας Κύρκου

Είχαμε ένα μικρό κοπάδι γίδες. Από 

αυτό ζούσαμε μια οικογένεια ολό-
κληρη. Φτώχεια. Οι Ιταλοί δε μας 
πείραξαν. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί 
άλλαξε ο κόσμος. Αν έχουν τον θεό 
τους, Μέγα Σάββατο ήταν που μας 
βομβάρδισαν. Ήμασταν στα χωρά-
φια όταν άρχισε ο βομβαρδισμός. 
Ήρθαμε το βράδυ σπίτι. Δεν κοιμή-
θηκε κανείς από τον φόβο. Ούτε μί-
λησε κανείς. Η μάνα και ο πατέρας 
βουβοί, μόνο κοιταζόντουσαν. Φύγα-
με το ξημέρωμα και πήγαμε σε μια 
καλύβα έξω από το χωριό. Κάτσαμε 
μέρες πολλές. Μόλις τελείωσε ο πό-
λεμος γυρίσαμε πίσω. Δεν υπήρχε 
τίποτα όρθιο.

Μαρτυρία  
της Πολυξένης  

Σερβετά
Ήρθαν οι Γερμανοί. Βάλανε φωτιές 
παντού. Έκαψαν τα πάντα. Φεύγαμε 
και πηγαίναμε στα δάση. Κρέμασαν 
κόσμο πολύ στην Άρτα. Κρέμασαν 
και τον δάσκαλο Γιώργο Γαλάζιο. 
2 φορές μας κάψανε. Θυμάμαι έρ-
χονταν όπου μας έβρισκαν και μας 
έψαχναν να δούνε μήπως και φτιά-
χνουμε ψωμί για τους αντάρτες. 
Εμείς φτιάχναμε, αλλά κρυφά. Αν 
μας πιάνανε θα μας σφάζανε. Πέ-
ρασαν χρόνια να ορθοποδήσουμε. 
Σπίτια καμένα, κτήματα αφημένα.

Μαρτυρία  
της Θεοδώρας  

Μπάρτσα 
Μόλις ήρθαν οι Γερμανοί, ο κόσμος 
έφευγε στα χωράφια να γλιτώσει. 
Εμείς πήγαμε στις Ασβεσταριές, 
όπου είχαμε καλύβα και φούρνο για 
να φτιάχνουμε ψωμί. Βλέπαμε τα 
αεροπλάνα να πετούν χαμηλά και 
να ρίχνουν, να ρίχνουν κι εμείς προ-
σπαθούσαμε να κρυφτούμε. Βάλανε 
φωτιά σε όλο το χωριό. Όποιον έβρι-
σκαν τον σκότωναν…

Μαρτυρία  
της Κωνσταντούλας 

Βάσιου
Μπήκανε στο χωριό και τα κάψανε 
όλα. Δεν υπολόγιζαν τίποτα και κα-
νέναν.
Ήμουν 5 μηνών έγκυος στην Βαρ-
βάρα όταν μας πιάσανε οι Γερμανοί. 
Με πήγαν στην Άρτα μαζί με άλλους 
Πετανίτες για ανάκριση. Χωρίς λόγο 
μας πιάσανε. Δε σεβάστηκαν ούτε 
την εγκυμοσύνη ούτε τίποτα. Μας 
άφησαν μετά από μέρες, εμένα του-
λάχιστον. Μάιο είχα παντρευτεί, Αύ-
γουστο μας κάψανε το χωριό. Εμείς 
μάθαμε το μεγάλο κακό που έγινε 
στο Κομμένο και από το φόβο μας 
φύγαμε το βράδυ και πήγαμε στο 
δάσος, στα βουνά. Ήρθαν μετά και 
κάψανε το χωριό μας. Εμείς βλέπα-
με από ψηλά τις φωτιές και την κά-
πνα και σπάραζε η καρδιά μας.
Γυρίσαμε πίσω μετά από μέρες, όλα 
καμένα. Είχα χώσει μες στο χώμα 3 
μπαούλα με σιτάρι για να τα γλιτώ-
σω να τρώμε και τη μηχανή που έρα-
βα είχα χώσει στο χώμα τυλιγμένη 
σε πανιά. Τα έσωσα. Κοιμόμασταν 

επί βδομάδες, μέρες ατελείωτες σε 
ρεματιές με δάσος πυκνό. Δε μας 
έβλεπε ούτε ο ήλιος από το πυκνό 
δάσος. Εκεί ζούσαμε, στο χωριό πη-
γαίναμε νύχτα για να πάρουμε ό,τι 
μπορούσαμε.
Κουβάλαγα στο κεφάλι, στάρι και ό,τι 
άλλο, από το σπίτι μέχρι το Λεβίτσι-
κο. Μέτρα ατελείωτα, είχα θέληση 
όμως. Μέσα στο δάσος γεννούσαν 
οι λεχώνες Πετανίτισσες τα παιδιά. 
Πολλά πέθαιναν, τα θάβαμε εκεί.
Ένα βράδυ, που ήμουν φορτωμένη, 
έπεσα στο Μάη Θανάση, έχασα το 
παπούτσι μέσα στη νύχτα. Δεν είχα 
άλλα. Ήταν τα νυφικά μου παπού-
τσια. Το βρήκε ένας περαστικός και 
το έβαλε στην άκρη. Το βρήκε ο πα-
τέρας μου και μου το έφερε. Δώρο 
μεγάλο.
Δεν ξεχνώ μια μέρα που μάζευα κλα-
ρί στο λόγγο μαζί με άλλες γυναίκες, 
μαύρισε ο ουρανός από τα αεροπλά-
να τα γερμανικά. Έριχναν βόμβες 
παντού, χωθήκαμε σε μια σπηλιά. 
Βομβαρδισμοί πολλοί, έχασα και τον 
αδερφό μου σε έναν από αυτούς. 
Πόνο μεγάλο είχα. Τον έχω ακόμα. 
Μόλις φύγανε τον Γενάρη οι Γερμα-
νοί δεν είχε μείνει τίποτα. Πάει και 
το πατρικό μου, το κάψανε. Φτωχοί, 
πεινασμένοι, ξυπόλητοι. Μου έφτια-
ξε ο πατέρας μου παπούτσια από 
σανίδι, αυτός ήταν ξυπόλητος επί 
μήνες μέχρι να φτιάξει η κατάσταση.
Θυμάμαι είχαμε πει σε ένα χωριανό, 
δε θυμάμαι όνομα, να χτυπάει την 
καμπάνα μόλις έβλεπε αεροπλάνα, 
χτύπαγε η καμπάνα, κρυβόμασταν 
και πάλι έξω. Αυτό γινόταν συνέχεια. 
Όπως δε θα ξεχάσω την πείνα. Λε-
χώνες να μη βγάζουν γάλα στα νε-
ογέννητα από την ασιτία, παιδάκια 
να πεθαίνουν μέσα στο δάσος και τις 
ρεματιές. Δεν είχαμε αλάτι καθόλου, 
μόλις φύγανε οι Γερμανοί πήγε ο 
άντρας μου και μάζεψε στη θάλασ-
σα και είχαμε.
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Α.Ο. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣ Άρτας. Η ομάδα μας, οι Φιλέλληνες, πρωταγωνιστούν διαγράφοντας μια πολύ θετική 
πορεία.  Διοίκηση, ποδοσφαιριστές και προπονητές καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια μέσα σε τρομερά αντίξοες οικονομικές 
συνθήκες για να ανταπεξέλθουν. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας καλεί όλους τους συγχωριανούς να στηρίξουν την ιστορική ομάδα μας.

Τα τελευταία αποτελέσματα του 
Πρωταθλήματος 

6η αγωνιστική Α.Ο. ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-1

7η »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 8-1

8η        »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΚΥΡΑΤΣΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2-1

9η        »» ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1-1

10η      »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 3-1

11η »» Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-0

12η  »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 0-3

13η  »» Α.Ο. ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-0

14η  »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ 6-2

15η  »» ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 1-2

16η  »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΑ  1-1

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς, 
έχοντας 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 6 ήττες. Έβαλε 32 γκολ και δέχτηκε 24.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Τα μικρά ταλέντα της ομάδας μας συνεχίζουν τις επιτυχίες τους. Βρίσκονται 

στην 3η θέση της βαθμολογίας και υπολείπονται μόνο 3 βαθμοί για να βρε-

θούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στα μικρά 

Πετανιτάκια, που μόνο χαρές μας δίνουνε.

Τα τελευταία αποτελέσματα του Παιδικού 
Πρωταθλήματος 

3η αγωνιστική ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 4-3

4η        »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-2

5η        »» ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 4-3

6η        »» ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ – ΜΕΛΙΣΣΑ 3-3

7η        »» ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ 2-2

Η ομάδα μας έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα.

Συνεχίζουμε την καταγραφή επιτυχόντων παιδιών στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013. 
Υπενθυμίζουμε ξανά ότι τα ονόματα των παιδιών που πέτυχαν και ζουν στο Πέτα μας τα δίνει κάθε χρόνο η Μαρίτσα Γούλα και την ευχα-
ριστούμε γι αυτό. Όσα παιδιά μένουν εκτός Πέτα, για να αναφερθεί το όνομά τους στην εφημερίδα πρέπει να μας ενημερώσουν οι ίδιοι. 
Η εφημερίδα μας είναι δύσκολο να πληροφορείται σχετικά με τις επιτυχίες των νέων Πετανιτών της Αθήνας και των άλλων περιοχών της 
Ελλάδας.

1. Αποστολία-Νεφέλη Ματσούκα (Εγγονή της Αποστολίας Μπίζα), στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
2. Γεώργιος Ρίζος του Δημητρίου, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στη Χίο).
3. Mαρία Κατσαούνη (Εγγονή του Γιώργου Μπίζα του Χρήστου) στην ΑΣΠΑΙΤΕ  Πολιτικων Μηχανικων /Αθηνα.

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

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ. 10563, Τηλ.: 210 3238663

Τσακάλωφ 4, Κολωνάκι Τ.Κ. 10673, Τηλ.: 210 3646332

Γρυπάρη 145, Καλλιθέα Τ.Κ. 17672, Τηλ.: 210 9531568

Λ. Ηρακλείου 221, Νέα Ιωνία Τ.Κ.14231, Τηλ.: 210 2753097

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ  
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2013
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Tα εν Δήμω
Δόθηκε στην κυκλοφορία  

ο ανισόπεδος κόμβος  
του Αγίου Δημητρίου

Τ ην Παρασκευή 22 Νοεμβρίου ο ανισόπε-
δος κόμβος του Αγίου Δημητρίου (στον 
Αγγέλη) παραδόθηκε, μετά από 10 περί-

που χρόνια, στην κυκλοφορία. 
Με την παράδοση στην κυκλοφορία του εν λόγω 
κόμβου, ολοκληρώνονται και τα έργα στην Ιόνια 
οδό που κατασκευάζονται με ευθύνη του Ελλη-
νικού Δημοσίου. Το πρώτο οδικό τμήμα της Ιό-
νιας λειτούργησε το 2003 και επρόκειτο για τα 15 
χλμ. της παράκαμψης της Άρτας. Το 2009 πα-
ραδόθηκαν στην κυκλοφορία άλλα 35 χλμ. της 
παράκαμψης Αγρινίου και το 2011 άλλα 8 χλμ. 
στο τμήμα Σελλάδες-Άγιος Δημήτριος (χωρίς τον 
ανισόπεδο κόμβο).
Για την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού απομένουν 
άλλα 138 περίπου χιλιόμετρα μεταξύ Αντιρρίου-Ι-
ωαννίνων. Να σημειωθεί ότι το μέρος του οδικού 
δικτύου που είναι υπό κατασκευή  έχει παραχω-
ρηθεί με συμβάσεις σε κοινοπραξίες που έχουν 
αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του 
αυτοκινητόδρομου για 30 χρόνια. 

Ξεκίνησαν τα έργα  
για το αποχετευτικό

Ε γκαταστάθηκε ο εργολάβος για τα έργα 
του αποχετευτικού και άρχισαν ήδη οι εκ-
σκαφές περιφερειακά του χωριού.  

Η εφημερίδα μας, εδώ και δεκαετίες, τόνιζε με 

επιμονή τη σημασία ενός σύγχρονου δικτύου 
αποχέτευσης στο χωριό. Κρίνουμε ότι η μικρή 
ταλαιπωρία που αναγκαστικά θα προκύψει από 
τα έργα εκσκαφής, αξίζουν της υπομονής μας, 
προκειμένου, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 
να έχουμε σύγχρονες υποδομές που θα διασφα-
λίζουν τη δημόσια υγεία. 

Ολοκληρώθηκε το νέο Δίκτυο 
Ύδρευσης στο Πέτα

Μ ε την εκπνοή του 2013 ολοκληρώθηκε 
το νέο δίκτυο ύδρευσης του χωριού μας. 
Το συνολικό έργο περιελάμβανε την 

αντικατάστα-
ση του πα-
λαιού δικτύου 
με σύγχρονο, 
καθώς και 
την κατα-
σκευή νέου 
υδραγωγείου 
στην περιο-
χή της Κο-
ρακοφωλιάς, 
δίπλα στο 
Γυμνάσιο.
Σε ανακοίνω-
ση του δήμου 
παρακαλού-
νται οι χρή-
στες του δι-
κτύου, εντός 
του Ιανουα-
ρίου 2014 να 

συνδεθούν με το νέο δίκτυο, γιατί το παλιό θα 
πάψει να λειτουργεί.

Τους δημότες θα επιβαρύνουν 
τα χρυσοφόρα σκουπίδια

Η συγκομιδή και η διαχείριση των απορριμ-
μάτων είναι ένα σοβαρό σύγχρονο πρό-
βλημα, που σε πολλά μέρη της χώρας μας 

έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Παράλληλα, 
εξελίσσεται σ’ ένα πεδίο μεγάλου οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ήδη πολλές από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες του ελληνικού χώρου, όπως η ΤΕΡ-
ΝΑ, η Άκτωρ-Ηλέκτωρ, η Archirodon-Intrakat-
Envitec, η κυπριακών συμφερόντων J&P και 
άλλες, δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο 
των απορριμμάτων. 
Το χαρακτηριστικό στην εμπλοκή των εν λόγω 
εταιρειών είναι ότι γίνεται στο πλαίσιο Συμβά-
σεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και 
καθεστώς αδιαφάνειας που καλύπτει τις συμ-
φωνίες του Ελληνικού Δημοσίου με τις εν λόγω 
εταιρείες αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής. 
Δίνεται μάλιστα η εντύπωση ότι οι εταιρείες 
έχουν «μοιραστεί» την πίτα των έργων που θα 
περιλαμβάνει την κατασκευή μεγάλων μονάδων 
σε κάθε διοικητική περιφέρεια.   
Ειδικοί σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας 
απορριμμάτων ισχυρίζονται ότι η μέθοδος που 
έχει επιλεγεί και περιλαμβάνει την καύση του 
προϊόντος των σκουπιδιών (το λεγόμενο RDF), 
είναι από τις πλέον ρυπογόνες και ιδιαίτερα δα-
πανηρή για το ελληνικό δημόσιο, κόστος που θα 
κληθούν βέβαια να πληρώσουν οι δημότες. 

Ολοκληρώθηκε το νέο δίκτυο 
ύδρευσης του χωριού

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ:  
Κάτι κινείται! 

Οριστικά διπλή σήραγγα στην Κλόκοβα
Ξεκινάμε σ’ αυτό το φύλλο τη σπουδαία εργασία και 
μελέτη του Τρύφωνα Σερβετά, που αφορά την προ-
έλευση των επιθέτων των Πετανιτών.
Να σημειώσουμε ότι η εν λόγω εργασία έχει δημο-
σιευτεί στην εφημερίδα αρκετές δεκαετίες πριν. 

Κακαράντζας

Για την ετυμολογική προέλευση του ονόματος υπάρχουν δύο εκ-
δοχές:
Α) Προέρχεται από την τούρκικη λέξη Kaka και το γλωσσικό επί-

θημα ranza. Το kaka σημαίνει κόπρανα στη νηπιακή γλώσσα 
και γενικά κάθε ακαθαρσία. Το ranza είναι γλωσσικό επίθη-
μα που κολλάει στο τέλος και δε συναντιέται ως αυτοτελής 
λέξη με ξεχωριστή έννοια στο γραπτό και προφορικό λόγο. 
Το kaka οι Τούρκοι το δανείστηκαν από το αρχαίο ελληνικό 
κάκη, που είχε την ίδια σημασία κι έννοια. Kaka + ranza = 
kakaranza.

Β) Προέρχεται από την ιταλική λέξη cacare που σημαίνει κοπρί-
ζω και από το προσθετικό επίθημα azzo.

 Οι κακαράντζες είναι λοιπόν οι στρογγυλές κοπριές των γιδο-
προβάτων, των λαγών και άλλων ζώων, από τις οποίες για 
διάφορους λόγους προέρχεται και το όνομα κακαράντζας.

 Στο Πέτα συναντιέται το Κακαράντζας ως παρατσούκλι, αλλά 
και ως τοπωνύμιο: «Σκίντο του Κακαράντζα».

ΟΝΟΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ 
ΠΕΤΑ

Του Τρύφωνα Σερβετά

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ανακοινώθηκαν νέες αυξήσεις στα τέλη των διοδί-
ων, γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις μας.
Ήδη έχουμε τις πρώτες διαμαρτυρίες συμπολιτών μας που θίγονται ιδιαίτερα 
από το νέο χαράτσι που επέβαλαν οι μεγαλοεργολάβοι. 

Στο προβληματικό ση-
μείο της Παλιοβούνας 
αποφασίστηκε τελικά 

η λύση της σήραγγας δι-
πλής κατεύθυνσης. Αυτό 
δήλωσαν κυβερνητικοί πα-
ράγοντας που συνόδευαν 
τον υπουργό Μ. Χρυσοχοΐ-
δη στα οδικά έργα της Αιτω-
λοακαρνανίας.
Στην επίσκεψή του ο υπουρ-
γός εξήγγειλε τη δημοπρά-
τηση δύο νέων έργων μέσα 
στο 2014: των τμημάτων 
Βόνιτσας-Λευκάδας και Άκτιου-Λευκάδας, ενώ προβλέπεται και δημιουργία 
υποθαλάσσιας σήραγγας που θα ενώνει τη Λευκάδα με τον Αιτωλοακαρνανία 
με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ. Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι εργασί-
ες στην Ιόνια Οδό θα εντατικοποιηθούν και μέχρι τον Μάρτιο όλα τα εργοτάξια 
θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη. 
Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με ειδικούς, οι συμβάσεις που σύναψε το 
Ελληνικό Δημόσιο με τις ιδιωτικές εταιρείες κρίνονται ιδιαίτερα ετεροβαρείς 
για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Φωτιά στα τέλη των διοδίων

Η λύση της σήραγγας αποφασίστηκε στην 
Παλιοβούνα
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Συνδρομές
ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΖΑΧΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 15,00
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30,00
ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25,00
ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20,00
ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20,00
ΜΠΙΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
ΜΠΙΖΑ ΣΟΥΛΑ 20,00
ΡΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,00
ΚΟΝΤΟΓΙΩΤΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 10,00
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00
ΡΙΖΟΥ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 10,00
ΠΕΣΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ 30,00
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10,00
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 10,00
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
ΓΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΟΥΛΑ 10,00
ΓΕΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20,00
ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50,00
ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00
ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25,00
ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
ΛΑΛΟΥ ΒΑΝΑ 30,00
ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00
ΝΤΟΥΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 50,00
ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00
ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 15,00
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ 20,00
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 19,00
ΑΛΕΞΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΣΥΖ.ΜΠΟΘΟΣ 20,00
ΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 30,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ 20,00
ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 20,00
ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 20,00
ΓΕΩΡΓΗ ΣΤΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10,00
ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 15,00
ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 15,00
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 40,00
ΒΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 10,00

ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 10,00
ΣΕΡΒΕΤΑ ΚΙΚΗ 20,00
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 20,00
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50,00
ΒΑΣΙΟΥ - ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 50,00
ΛΙΑΝΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ 18,00
ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00
ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 10,00
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 10,00
ΜΠΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ 10,00
ΜΠΙΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10,00
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΖΥΓΟΣ) 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 20,00
ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30,00
ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. 30,00
ΡΟΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,00
ΡΟΒΙΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΩΣΤΑ ΠΕΣΛΗ-ΠΕΤΑ
ΣΕΡΒΕΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΑ 20,00
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20,00
ΜΠΑΡΤΣΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ 20,00
ΜΠΑΡΓΑΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ σύζυγος ΦΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 20,00
ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 10,00
ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 10,00
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΘΕΚΛΑ 20,00
ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
ΚΟΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ  40,00

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ο ΜΠΙΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  προσέφερε στην Αδελφότητα το ποσό των 
50,00 € εις μνήμη της κουνιάδας του ΝΤΙΝΑΣ ΜΠΙΖΑ

Ο ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και τα παιδιά του προσέφεραν στην Αδελφότη-
τα το ποσό των 100,00 € εις μνήμη της συζύγου του και μητέρας ΝΤΙΝΑΣ 
ΜΠΙΖΑ.

Η  ΒΑΣΙΟΥ-ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟ 
ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100,00Ε  ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΡΒΕΤΑ
Η ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΒΡΟΓΟΥ προσέφερε στην Αδελφότητα 20 ευρώ στη μνήμη 
του συζύγου της ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΒΡΟΓΟΥ.

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΖΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ προσέφερε στην Αδελφότητα 50 ευρώ 
στη μνήμη της πολυαγαπημένης Γιαγιάς της.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο Κολιός Νικόλαος, διευθυντής της INTRACOM FOODS προσέφερε στην 
Αδελφότητα το ποσό των 200,00 € για το ημερολόγιο του 2013.

Κοινωνικά
Θάνατοι

	6-12-2013   Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΤΩΝ 74
	10-12-2013 Ο ΡΟΒΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΤΩΝ 75
	25-10-2013  Η ΜΠΙΖΑ ΝΤΙΝΑ ΕΤΩΝ 77
	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ σύζυγος ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΦΩΤΑΚΗ ΕΤΩΝ 62 ΣΤΙΣ 

30-12-2013
	18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Η ΜΠΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΤΩΝ 101

Βαπτίσεις
	Η ΕΡΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ κ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ 

ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 29-12-2013.
	13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΣ-

ΣΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΛΙ-

ΑΚΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

	27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΑ ΚΛΑΡΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

	26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥ-
ΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ  ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΕΛΕΝΗ

 Γεννησεις
	Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Η ΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ απέκτησαν  

κοριτσάκι στις 5-9-2013

	Ο ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ και  Η ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ απέκτησαν κορίτσι 
στις 21-12-2013

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΟΤΙ Ο ΑΓΓΕ-
ΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΩΣΕ ΠΟΣΟ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμεραΦωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΕΔΙΝΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 1924-1927, Πάσχα στο ακραίο Γιάννενα, 22 Απριλίου 1927. Στα αριστερά είναι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ, στα δεξιά είναι ο Ηλίας Σερβετάς του Δημητρίου και στη μέση φίλος τους από τον κάμπο της Άρτας. 

Νερό απ΄την πηγή.Στους παλαιότερους θυμίζει νερό απ΄την Κούρζα. (Φωτ. Κώστα Μπαλάφα)
Χειμώνας στην Ήπειρο το 1970 (Φωτ. Κώστας Μπαλάφας).  

Μήπως ξαναζούμε τέτοιες εικόνες σήμερα;

ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΖΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΥ, αρχές δεκαετίας 1970.

Επιμορφωτικό σεμινάριο ιστορίας και λαογραφίας του Πετα. Τρεις εισηγητές 

και ένας εκπαιδευόμενος: Γιάννης Κώστσης, δάσκαλος των δασκάλων, 

Μενέλαος Σερβετάς, ο θρυλικός Μενέλης, Θωμάς Σερβετάς γνωστός ως 

Τασκένδης, Τρύφωνας Σερβετάς, εκπαιδευόμενος και ο παραπλεύρως 

ακούσιος ωτακουστής Αντώνης Ταγκαρέλης.

Φωτογραφίες  
που μας έστειλε  

ο Τρύφωνας Σερβετάς

Τ ην Κυριακή 5 Ιανουαρίου εψάλλη ο Όρθρος και η Θεία Λει-
τουργία και στην συνέχεια ο Μέγαλος Αγιασμός. 
Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, παρουσία του Αντιδημάρχου 

κ. Θεοδώρου Σερβετά, μέσα σε κατανυκτικό κλίμα τελέστηκε η 
Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού που είχε εφέτος την ευλογία 
να φέρει και Αγιασμό από το σημείο του Ιορδάνη Ποταμού όπου 
βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός.

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο Πέτα


