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Εκλογές στην Αδελφότητα
Την Κυριακή 29 Μαΐου, ώρα 11 π.μ. στο χώρο του 
Εργατικού Κέντρου Αθηνών θα διεξαχθεί η Γενική  
Συνέλευση με θέματα: απολογισμός και την εκλογή  
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο φύλλο αυτό μπορείτε να διαβάσετε:

• 3ο αφιέρωμα στη Μάχη του Πέτα, σελ. 8-10
• 200 τεύχη Νέα του Πέτα-Αφιέρωμα σελ. 6-7
• Το σταυρόλεξο του Πέτα (του Χρ. Κοντογεωργίου), σελ. 3
• Διήγημα του Άγγελου Παπασπύρου σελ. 12-13
• Τις σταθερές στήλες: «Τα Εν Δήμω», Κοινωνικά. σελ. 11,15

Κ αθηλωμένοι στις οθό-
νες της τηλεόρασης 

κοιτάζουμε, μέρες τώρα, να 
ξεδιπλώνεται η βαρβαρότη-
τα του πολέμου. Η εισβολή 
των Ρώσων στην Ουκρανία 
ανέτρεψε οριστικά τον εφη-
συχασμό μας ότι ο πόλεμος 
δεν αφορά το χώρο της Ευ-
ρώπης. Βέβαια, είχαμε δίπλα 
μας και τον βομβαρδισμό της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας από 
τους «συμμάχους», όμως η μνήμη μας είναι επιλεκτική όταν πρόκειται για 
δυσάρεστα… 
Οι τραγικές μορφές των κατατρεγμένων αμάχων στις βομβαρδισμένες πό-
λεις και των προσφύγων που συνωθούνται σε γειτονικές χώρες, διαταράσ-
σουν τις σταθερές και ανασκευάζουν τις βεβαιότητές μας για το ρόλο των 
ηγεμονικών δυνάμεων, που μετά τον Δεύτερο Πόλεμο, υποσχόταν, τάχα, 
την πρόοδο και την ειρήνη. 
Νέοι αναδασμοί (σφαίρες επιρροής) είναι σε εξέλιξη, που καλούν εκβιαστι-
κά τους μικρούς, όπως η χώρα μας, να στοιχηθούν σε στρατοπεδεύσεις. 
Όμως οι λαοί δεν συμμερίζονται πάντα τους εκβιασμούς και τα διλήμματα 
των μεγάλων, ούτε και τις επιλογές των ηγεσιών. Πρόσφατη δημοσκόπη-
ση δείχνει ότι η πλειονότητα των συμπατριωτών μας (περίπου 70%) δεν 
επιθυμεί εμπλοκή σ’ αυτόν τον βρώμικο πόλεμο και είναι αρνητική στην 
αποστολή στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία. Αντίθετα, είναι θετική σε 
ειρηνικές πρωτοβουλίες, όπως, για παράδειγμα, η αποστολή ανθρωπιστι-
κής βοήθειας (βλέπε στα σχεδιαγράμματα).
Σ’ αυτήν την πολεμική φρενίτιδα, που λογοκρίνει και ενοχοποιεί ακόμη και 
μορφές πολιτισμού, με υπαρκτό τον κίνδυνο της επισιτιστικής κρίσης, οι 
λαοί οφείλουν να απαιτήσουν με έμφαση την κατάπαυση των εχθροπραξι-
ών, την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, την απόσυρση των στρατευ-
μάτων κατοχής. Άμεσα να απαντήσουμε στη βαρβαρότητα με ένα νέο κίνη-
μα ειρήνης, μια παγκόσμια πλημμυρίδα σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς 
και τις στρατοπεδεύσεις που επιθυμούν οι μεγάλες δυνάμεις.

ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΜΠΟΤΙΑ  
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ

Η χαλάρωση των περιορι-
στικών μέτρων θα επιτρέ-
ψει αυτό το Πάσχα να συ-
νεχίσουμε την παράδοση 
να «Σπάμε τα μπότια».
Το πρωί του Μεγάλου 
Σαββάτου στις 10 το 
πρωί, μόλις η καμπάνα 
χτυπήσει την Πρώτη Ανάσταση, οι μικροί πετανίτες θα βρεθούν στην αυλή της 
εκκλησίας, όπου οι σύλλογοι του χωριού και η δημοτική αρχή θα τους προμη-
θεύσουν με μπότια που το έθιμο θέλει να τα σπάμε.
Μετά το σπάσιμο ακολουθεί ένα μικρό γλέντι με τραγούδια, αναψυκτικά και 
τσίπουρο.

Ο πόλεμος δίπλα μας200 τεύχη  
Νέα του Πέτα!

Μ ε την εφημερίδα 
που έχετε στα χέρια 

σας, συμπληρώνονται 
200 τεύχη «Νέων του 
Πέτα». Στην μακρόχρο-
νη πορεία η εφημερίδα 
μας αποτελεί ένα μόνιμο 
ενημερωτικό και συναι-
σθηματικό σύνδεσμο 
των απανταχού πετανι-
τών. Χίλια περίπου φύλ-
λα τυπώνονται σε κάθε 
τεύχος που διανέμονται 
στο Πέτα, την Αθήνα, 
σε διάφορα άλλα μέρη 
της Ελλάδας, ακόμη 
και στο εξωτερικό. Με 
τον τρόπο αυτό η έκ-
δοση της εφημερίδας 
συμβάλει στη διατήρη-
ση στοιχείων της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
πληροφορεί με νέα για τη ζωή στο χωριό, αλλά και νέα συγχωρι-
ανών μας της διασποράς, κοινοποιεί θέματα που απασχολούν το 
χωριό και παρεμβαίνει δημιουργικά στους προβληματισμούς για 
το παρόν και το μέλλον του. 
Πλήθος αξιόλογων συνεργατών τίμησαν την έκδοση της εφημερί-
δας. Κάποιοι, της παλαιάς «φρουράς» μας άφησαν, ενώ κάποιοι 
εξακολουθούν με συνέπεια να συνεισφέρουν και να προσδίδουν 
κύρος και ποιότητα στην εφημερίδα. 
Με την ευκαιρία της έκδοσης 200 φύλλων απευθυνθήκαμε σε 
σημαντικούς συνεργάτες της εφημερίδας, που έχουν παρακο-
λουθήσει στενά την πορεία της, για να μας πουν δυο λόγια από 
τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα έκδοσης της εφημερίδας (σε-
λίδες 6-7).

Το πρώτο φύλλο των Νέων του Πέτα 

του Κ. Ζαχάρου, 25-3-2022
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Ναζιστικός χαιρετισμός την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά

Αισθητική Αισθητική 
και Επανορθωτική και Επανορθωτική 

ΧειρουργικήΧειρουργική

Χρήστος Ασημομύτης Χρήστος Ασημομύτης 
Πλαστικός Χειρουργός Πλαστικός Χειρουργός 

Ραβινέ 24Ραβινέ 24,, 115 21 Αθήνα  115 21 Αθήνα 
T.: 210 7230220T.: 210 7230220

http://asimomitis.com/http://asimomitis.com/

Κωνσταντίνος Ε. Τόλης MD, Msc
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Βησσαρίωνος 7
Κολωνάκι
2ος όροφος

Τηλ.: 213 0116846
Κιν.: 945 113 113

e-mail: dctolis@gmail.com

“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ  
ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ ΑΡΤΑΣ  

“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΚΩΔΙΚΟΣ: 014094

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου  
Τηλ.: 210 7483735

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ
Μηκυνών 22, 176 73 Καλλιθέα,  

τηλ. 6979074502
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Αποστολή κειμένων:
zacharos@otenet.gr
zacharos@upatras.gr
gkakariar@yahoo.gr

dim_kyr@hotmail.com
agg. papaspyrou@gmail.com
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις  

για επικοινωνία  
µε το Δ.Σ. της Αδελφότητας είναι:  

adelfotitapeta@gmail.com

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Tραπεζικός λογαριασμός τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ALPHA BANK  
IBAN: 

GR0801401300130002002017271
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ  

ΑΒYΔΟΥ 122  
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 157 72

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:  
ΚΑΜΠΥΛΗ Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα  

Τηλ.: 210 5156810-20-30,  
Fax: 210 5156811 

email: info@kambili. gr, www.kambili.gr

Από το αρχείο φωτογραφιών που έχουμε στη διάθεσή μας, επιλέξαμε να δη-
μοσιεύσουμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία για δύο λόγους:

Ο ένας είναι ο ναζιστικός χαιρετισμός των συμμετεχόντων στην παρέλαση. 
Στη φωτογραφία είναι σημειωμένη η ημερομηνία 4 Ιουλίου 1939. Εποχή, δη-
λαδή, της δικτατορίας Μεταξά, που ήταν γνωστή και για την οικειοποίηση των 
ναζιστικών συμβόλων και ειδικότερα την έμφαση που έδινε στη διαπαιδαγώ-
γηση της ελληνικής νεολαίας κατά τα πρότυπα της ναζιστικής νεολαίας. 

Ο δεύτερος λόγος είναι η θέα του τεράστιου πλατάνου που δεσπόζει στην 
αυλή της εκκλησίας. Πόσα και πόσα δεν ακούσαμε για το μυθικό αυτό πλάτα-
νο σε διηγήσεις όσων τον πρόλαβαν. 

Ο πλάτανος κάηκε από τους Γερμανούς, την περίοδο της γερμανικής κατο-
χής, απ’ αυτούς δηλαδή, που η δικτατορία Μεταξά υμνούσε!

Όταν τα ναζιστικά πρότυπα κυριαρχούσαν
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Σταυρόλεξο  Πέτα

του Χρήστου Κοντογιώργου

Πάσχα στο Πέτα
Εκεί, που η κατάνυξη, η συγκίνηση των Παθών και της Σταυρώσεως και ο θαυμασμός της Ανάστασης, μένουν χαραγμένα στη ψυχή 
σου! Εκεί, που όλοι θα συναντηθούν με όλους! Εκεί, που κάθε φορά, ανυπομονείς για το επόμενο Πάσχα..!
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΞΕΩΝ

ΠΆΣΧΆ ΣΤΟ ΠΈΤΆ

Η λύση του Σταυρόλεξου βρίσκεται στη σελίδα 14

1. Ετσι ασπρίζουν οι αυλές
2. Γεμίζει η πλατεία περιμένοντας την …
3. Ο στολισμός του, κρατά μέχρι το ξημέρωμα
4. Έτσι λέμε το Πάσχα
5. Χτυπά δυνατά η πιο ψηλή καμπάνα στο …
6. Σουβλίζουμε αρνί ή …
7. Τα καλαθάκια γεμίζουν … αυγά
8. Την τρώμε μετά την Ανάσταση
9. Ο Επιτάφιος περιφέρεται μια από τον πάνω, μια από τον 

κάτω
10. Αλλιώς οι δάφνες των Βαΐων

11. Κλασσικό έδεσμα της Λαμπρής

12. Τα Χριστούγεννα να έτρωγα και την Λαμπρή να …

13. Τα μαγειρεύαμε την Ανάσταση με τα Βάγια

14. Από νωρίς το πρωί του Μ. Σαββάτου για τη …

15. Τα σπάμε το Μ. Σάββατο

16. Κάλαντα των Παθών. Μαύρος ...

17. Έτσι λέμε τις ολονυχτίες των Χαιρετισμών

18. Κάλαντα πριν την Μ. Εβδομάδα

19. Φωτίζουν όλο το χωριό αυτά που κρατούν τα παιδιά.

20. Η εβδομάδα πριν την Μεγάλη Εβδομάδα

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 

6938 610 432

virnakakariar@yahoo.com
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Ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κόκκας  
 επέστρεψε στο Πέτα 

Σε κλίμα συγκίνησης, στο Πέτα, 
«επέστρεψε» ο ήρωας της  
ΕΛ.ΔΥ.Κ Κωνσταντίνος Κόκκας 
την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022. 
Ο Κωνσταντίνος Κόκκας αρχιλοχίας 
στον 6ο λόχο, έπεσε μαχόμενος 
στην Κύπρο κατά την τουρκική 
εισβολή το 1974. 
Επί σειρά ετών ήταν ένας από τους 
αγνοούμενους της τουρκικής εισβο-
λής στην Κύπρο. Μετά από πολλές 
δεκαετίες τα οστά του εντοπίστηκαν 
στο σημείο όπου έπεσε, στο κατε-
χόμενο σήμερα χωριό Κιόνελι της 
επαρχίας της Λευκωσίας. Εκεί ήταν 
και το ρολόι που φορούσε στο χέρι 
του. Το ρολόι που σταμάτησε 48 
χρόνια πριν...
Με τον τρόπο αυτό γράφτηκε ο επί-
λογος μιας από τις τραγωδίες των 
νεκρών παιδιών μας στην Κύπρο. 
Τυλιγμένα στη γαλανόλευκη τα οστά 
του συνταγματάρχη Κωνσταντίνου 
Κόκκα έφτασαν στον Άγιο Γεώργιο 
Πέτα, όπου πραγματοποιήθηκε η 
νεκρώσιμη ακολουθία, παρουσία 
του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
Νίκου Χαρδαλιά, του εκπροσώπου 
του Υπουργείου Άμυνας της Κύ-
πρου Χρίστου Πιερή και αντιπρο-
σωπείας των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, που απέδωσαν τις δέ-
ουσες τιμές. Παρούσα και σύσσω-

μη η δημοτική αρχή του Δήμου Ν. 
Σκουφά με επικεφαλής τη Δήμαρχο 
Ροζίνα Βαβέτση. Την Αδελφότητα 
Πέτα, που συνέβαλε ώστε το Πέτα 
να αγκαλιάσει ξανά τον ήρωα Κώ-
στα Κόκκα, εκπροσώπησαν ο πρό-
εδρος Γιώργος Κακαριάρης και ο 
αντιπρόεδρος Δημήτρης Κυρούλης. 
Συγκλονιστικός ήταν ο αποχαιρετι-
σμός της κόρης του Ελένης: «Αι-
ωνία σου η μνήμη ήρωα πατέρα. 

Μεταξύ ζωής και Ελλάδας, εσύ την 
έδωσες για την Ελλάδα. Δεν θα 
μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο 
πατέρα. Αθάνατος στην ψυχή μας 
και την ιστορία... Αιωνία σου η μνή-
μη ήρωα πατέρα». 
Να σημειώσουμε ότι η τελετή της 
μεταφοράς των οστών και της νε-
κρώσιμης ακολουθίας έλαβε ευρεία 
προβολή, τόσο στα ελληνικά μέσα 
ενημέρωσης όσο και στα κυπριακά. 

Με τιμές κηδεύτηκε ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κόκκας
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του Άγγελου Παπασπύρου

Ενστάσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη.

Μετά την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη 
του Νομού Άρτας, έχουν εμφανισθεί 

πλείστα προβλήματα που έχουν σχέση με 
το χαρακτήρα των ιδιόκτητων εκτάσεων. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δασικές 
εκτάσεις απεικονίζονται με τη μορφή που 
είχαν το 1945 με συνέπεια: 
α) Να περιέχουν προφανώς πολλά λάθη 

και 
β) Από τότε μεγάλες εκτάσεις να έχουν αλ-

λάξει χαρακτήρα και σήμερα να έχουν 
τη μορφή ελαιοκαλλιεργειών, αγροτι-
κών εκμεταλλεύσεων κ.α. Εάν δηλ. ένα 
ιδιόκτητο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο 
(οικόπεδο, ελαιώνας, χωράφι, γεωργι-
κή εκμετάλλευση) χαρακτηρίζεται στο 
Δασικό Χάρτη ως δασική έκταση, τότε 
η χρήση του δεν μπορεί να μεταβληθεί 
και παγιώνεται με τη μορφή που έχει 
σήμερα χωρίς να μπορεί πλέον να αλ-
λάξει χαρακτήρα. Δεν μπορεί π.χ. να 
οικοδομηθεί έστω και αν η έκτασή του 
είναι μεγαλύτερη από 4 στρέμματα. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων δεν 
μεταβάλλεται καθότι οι δασικοί χάρτες ΔΕΝ 
θίγουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πο-
λιτών. Απλώς γίνεται, καθυστερημένα στη 
χώρα μας, προσπάθεια να ξεχωρίσουν οι 
δασικές εκτάσεις και να οριστικοποιηθούν 
οι χρήσεις γης. Εξάλλου το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των παντός είδους εκτάσεων επι-
λύθηκε με τη σύνταξη του Κτηματολογίου.
Επομένως οι Πετανίτες ιδιοκτήτες γεωργι-
κών η μη εκτάσεων πρέπει:
1. Να ανατρέξουν στο Δασικό Χάρτη του 

Ν. Άρτας και ειδικότερα της περιοχής 
Πέτα για να διαπιστώσουν εάν η ιδιο-
κτησία τους έχει χαρακτηριστεί δασική. 
Για να γίνει αυτή η διαπίστωση, πρέπει 
να έχουν το απόσπασμα του κτηματο-
λογικού διαγράμματος του κτηματολο-
γίου με γεωγραφικές συντεταγμένες.

2. Εάν στο Δασικό Χάρτη η ιδιοκτησία 
τους είναι χαρακτηρισμένη ως δασική, 
και δεν θέλουν να παγιωθεί ως δασική, 

τότε πρέπει να υποβάλουν Αντίρρηση- 
Ένσταση η οποία, τονίζουμε και πάλι, 
αφορά αποκλειστικά το χαρακτήρα της 
εμφανιζόμενης έκτασης και όχι το ιδιο-
κτησιακό καθεστώς.

3. Στην Αντίρρηση-Ένσταση πρέπει να 
στηρίζεται ο ισχυρισμός ότι η έκταση 
δεν ήταν στο παρελθόν και ούτε είναι 
σήμερα δασική.

4. Η Αντίρρηση-Ένσταση υποβάλλεται 
ΜOΝΟ ηλεκτρονικά και ΜΕΧΡΙ 17-4-
2022 
(*) στη Διεύθυνση Δασών του Ν. Άρτας 
(Περιφερεική Οδός τηλ. 26810-27254, 
26810-22936)

5. Για κάθε υποβαλλόμενη Ένσταση κα-
ταβάλλεται παράβολο ανάλογο με την 
έκταση της ιδιοκτησίας.
Εκτιμούμε ότι θα χρειασθεί βοήθεια ειδι-
κού (Δασολόγου-Μηχανικού)
(*) Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση 
αναμένεται να δοθεί παράταση μέχρι 
την 31 Μαΐου. 

Χρήσιμη πληροφόρηση για τους απανταχού Πετανίτες

Σημείωση: Οι παραπάνω χρήσιμες για τους συγχωριανούς πληροφορίες, στηρίχθηκαν στην επαρκή και αναλυτική ενημέρωση που 
είχαμε από το συγχωριανό μας Δασολόγο Δημήτρη (Μίμη) Πεσλή, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών του Ν. Άρτας και τον ευχα-
ριστούμε θερμά.

Ητελευταία απογραφή πληθυσμού τον προηγούμενο χρόνο 
(2021) έδειξε το μέγεθος του δημογραφικού προβλήμα-
τος του Χωριού μας. Ο πληθυσμός, του κυρίως οικισμού, 

ανέρχεται σε μόλις 1370 κατοίκους. Παίρνοντας υπόψη τις αντί-
στοιχες πληθυσμιακές απογραφές από το 1961 και μετά, φαίνεται 
ξεκάθαρα η εγκατάλειψη της Μικρής μας Πόλης και η μετατροπή 
της σε ένα χωριό ηλικιωμένων. Αυτό μαρτυρούν εξάλλου:
 � Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών
 � Η αύξηση τόσο των εγκαταλειμμένων σπιτιών, όσο και των 

σπιτιών που χρησιμοποιούνται 10-15 μέρες το χρόνο. 
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι:
Από το 1961 μέχρι σήμερα το Χωριό μας έχασε το μισό περίπου 
πληθυσμό του. Από 2522 κατοίκους το 1961, σήμερα έμειναν 
μόνο 1370.
Μόνο την τελευταία 10ετία η μείωση έφθασε στο 12%, δηλαδή 
εγκατέλειψαν το Χωριό περίπου 200 κάτοικοι.
Να σημειωθεί ότι αυτή η μείωση του πληθυσμού είναι συνεχής 
από το 1961.
Τα αίτια αυτής της ερήμωσης τα έχω επισημάνει και αναλύσει 
πολλές φορές μέσα από άρθρα στην εφημερίδα μας. Περιμένο-
ντας όμως και άλλα ποιοτικά στοιχεία της απογραφής (ηλικιακές 

ομάδες, ενεργός πληθυσμός, γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.α.) θα 
επανέλθουμε γιατί το πρόβλημα είναι σύνθετο και όχι ένα απλό 
κοινωνικό φαινόμενο που θα μπορούσε να λυθεί εδώ και τώρα.

Από εποχές που η πλατεία γέμιζε, κύρια με νέους

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ  
Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΤΑ

του Άγγελου Παπασπύρου
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Νέα του Πέτα. 200 Τεύχη 

Είπαμε να κάνουμε μια οπτική αναδρομή στη ζωή του Πέτα, 
τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ξεφυλλίσαμε έτσι, μέχρι στιγ-
μής, τα 200 πρώτα τεύχη της εφημερίδας «Νέα του Πέτα» 

και ρίχνοντας φευγαλέες ματιές σε παλιές φωτογραφίες και σε 
αμέτρητους τίτλους άρθρων, φτάσαμε στις δυο χιλιάδες σελίδες…
Πελαγώσαμε! Μα, τι πλούτος είναι αυτός! Πως μπόρεσαν τόσα 
πολλά σπάνια κείμενα με επιστημονικά στοιχεία, που αφορούν το 
χωριό, να χωρέσουν σε μια τόσο «μικρή» εφημερίδα!!
Ήταν αρχές του 1978, όταν ο Άγγελος, μας ανήγγειλε με επιστο-
λή από την Αθήνα: «Αγαπητέ Τρύφωνα άκου: έχω νέα καλά, για 
τα «Νέα του Πέτα». Η αδελφότητα Πετανιτών θα εκδώσει εφη-
μερίδα!! Εφημερίδα κανονική. Όχι σαν «Τα Νέα του Πέτα», που 
γράφαμε παλιά χειρόγραφα πάνω σε κόλλες αναφοράς με στυλό 
και με καρμπόν. Ξύσε τη γραφίδα σου! Ξαπλώνεται μπροστά σου 
πλούσιο θεματολόγιο με ποικίλη ύλη και δόξα λαμπρή… 
Ανασκουμπωθήκαμε και πιάσαμε, «εφ’ όλης της ύλης» δουλειά, 
ψυχοπνευματικά και δημοσιογραφικά ήμασταν σχεδόν έτοιμοι 
και περιμέναμε, γιατί ο αγνός και απονήρευτος λόγος να εκδοθεί 
εφημερίδα στο Πέτα, γεννήθηκε για πρώτη φορά στη σκέψη και 
στη φαντασία μιας ανήσυχης και φιλοπρόοδης παρέας νέων τη 
δεκαετία του 1950.
Πολλοί απλοί μαχητές και ζηλωτές της τοπικής γραφίδας γίνανε 
πολύτιμοι συνεργάτες και πλουτίσανε με τον τρόπο τους το περι-
εχόμενο της εφημερίδας μας.
Αλλά και μια πλειάδα από αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους, 

επιστήμονες, λογοτέχνες και πολιτικούς 
κοσμούν με τα κείμενά τους τις σελίδες 
των «Νέων του Πέτα»…
Εμάς όλους, που μέχρι τώρα, για 44 χρό-
νια γράφουμε στα «Νέα του Πέτα» σαν 
ομάδα συνεργατών, ένα πράγμα μας 
προσδιορίζει: η συλλογική προσπάθεια 
για ευόδωση ενός κοινού σκοπού. Προσ-
δοκούμε πως η προσπάθεια αυτή θα βο-
ηθήσει τους νέους να γνωρίσουν καλύτε-
ρα την πατρική τους γη και τις ρίζες τους.
Όλο το υλικό των «Νέων του Πέτα» αφιερώνεται σε αυτούς που 
μοχθούν «με λογισμό και μ’ όνειρα», για την αναγέννηση του τό-
που τους.
Τα «Νέα του Πέτα» δεν είναι λοιπόν μια απλή εφημεριδούλα, που 
καλύπτει, μόνο επίκαιρα και καθημερινά νέα ενός χωριού. Δεν εί-
ναι καν εφημερίδα! Πρόκειται ουσιαστικά για επιστημονικό περιο-
δικό, που θα του ταίριαζε και θα του άξιζε ο τίτλος: «Πέτα, κόσμος, 
επιστήμη και ζωή»!

Υ.Γ: Τα «Νέα του Πέτα» δεν είναι κτήμα κανενός. Ανήκουν σε 
όλους, ανήκουν στο χωριό και στους «απανταχού» της Ελλάδας 
Πετανίτες …Ανήκουν σε αυτούς που ήρθαν και έφυγαν, σε αυτούς 
που θα’ ρθουν και θα φύγουν! Τα «Νέα του Πέτα» θα μείνουν και 
θα ζήσουν…χίλια χρόνια…και…παραπάνω!

του Τρύφωνα Σερβετά

του Άγγελου Παπασπύρου

Στις αρχές του 1978 εκδόθηκε το πρώ-
το φύλλο της εφημερίδας μας σε ένα 

άλλο διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον 
και σε μια τοπική κοινωνία που είχε ακό-
μα νωπές τις παράπλευρες απολήξεις 
του εμφυλίου. Πολλοί δεν πίστευαν στο 
εγχείρημα και αρκετοί είδαν ουτοπική 
την επιμονή του τότε Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Αδελφότητας. Όμως η Εφη-
μερίδα αποτέλεσε σπάνιο παράδειγμα 
τόσο μακροχρόνιας, όσο και τακτικής 
παρουσίας στη ζωή της Αδελφότητας 

και του Χωριού, διατηρώντας, κατά κοινή ομολογία, μια ποιότη-
τα στο γραπτό λόγο. Και όλα αυτά τα χρόνια:
 � Έγινε μόνιμος χώρος επαφής και επικοινωνίας των χωριανών 

μας όπου και αν βρίσκονται

 � Ανέδειξε την ιστορικότητα του τόπου μας, τις παραδοσιακές μας 
αξίες και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και τα προβλήμα-
τα της ιδιαίτερης πατρίδας

 � Βοήθησε στην ανάδειξη των συλλογικών προσπαθειών, αλλά και 
των συγχωριανών που βοήθησαν τον τόπο μας

 � Δεν παρασύρθηκε σε άγονες και προσωπικές αντιπαραθέσεις, 
σε λαϊκισμούς και κακόβουλα σχόλια, αλλά αντίθετα προσπάθησε 
να διαμορφώσει μια πνευματική, πολιτιστική και πολιτική αγωγή 
έτσι ώστε να μπορούμε να διαφωνούμε αλλά και πάλι φίλοι και 
συγχωριανοί, να διασκεδάζουμε μαζί και να συζητάμε «ήρεμα και 
απλά».

Για όλα αυτά η Εφημερίδα μας πρέπει να συνεχίσει να εκδίδε-
ται και μετά από εμάς πάντα με τις ίδιες αρχές και τους ίδιους 
κανόνες.

Με τα Νέα του Πέτα που έχετε στα χέρια σας συμπληρώνονται 200 τεύχη αδιάλειπτης έκδοσης. Αποφασίσαμε να κά-
νουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη σημαντική για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή του χωριού εκδοτική προσπάθεια της 
Αδελφότητας Πέτα. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε δυο λόγια για το εκδοτικό εγχείρημα της εφημερίδας από συνεργάτες 
μας που έζησαν την πορεία της εφημερίδας και κοσμούν με την ποιότητα του γραπτού τους λόγου τις σελίδες της. 

Τα Νέα του Πέτα: Πέρασαν 45 χρόνια!

Τα «Νέα του Πέτα»… πέταξαν ψηλά, στα 200! 
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Διόδια Πέτα-Άρτας, ΤΚ. 47100, Άρτα 
(στον κόμβο Άρτας-Τρικάλων)

Τηλ.: 26810 83900, 83970 
Fax: 26810 83950, Κιν.: 6972 677900 

Email: alexis.fita@yahoo.gr Πλατεία Πέτα Άρτας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ. ΒΑΒΕΤΣΗ

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Βαλτινών 42 
Αθήνα - Τ.Κ 11474

Τηλ/Fax: 210 64 64 884
Kιν.: 693 70 09 960

email: vavetsia@yahoo.gr

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ Τ.Κ. 470 40, 
ΤΗΛ. 26810 65129, FAX: 26810 65129 

KENTΡΙΚΟ: ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 8 ΧΙΛ. 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, Τ.Θ. 1127 ΛΑΡΙΣΑ,  

ΤΗΛ.: 2410 575092-93, FAX: 2410 575091

Ετήσιο κόστος εφημερίδας

Κόστος έκδοσης των ετήσιων φύλλων 550,00€ Χ 4 φύλλα = 2.200,00€

Κόστος αποστολής 197,00€ Χ 4 φύλλα =    788,00€

Συνολικό ετήσιο κόστος 2.988,00€

Τα διακόσια (200) φύλλα της εφημερίδας μας  Τα διακόσια (200) φύλλα της εφημερίδας μας  
«Τα Νέα του Πέτα»«Τα Νέα του Πέτα»

του Λευτέρη Τζόκα

Αναδρομή στο χωροχρόνο

Με πρωτοβουλία του αείμνηστου Γυμνασιάρχη Πάνου Πα-
πασπύρου και μερικών ακόμα έγκριτων συγχωριανών μας, 

ιδρύθηκε το 1973 η Αδελφότητα Πετανιτών «Ο Άγιος Γεώργιος» 
στον Πειραιά, την οποία αμέσως αγκάλιασαν όλοι οι Πετανίτες.
Με πρωτοβουλία και επίμονη εισήγηση προς την Αδελφότητα 
του Άγγελου Παπασπύρου εκδόθηκαν το Φεβρουάριο του 1978 
(44 χρόνια αδιαλείπτως) «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ» με τη στήριξη 
της Αδελφότητας και εκλεκτούς συνεργάτες, που οι περισσότε-
ροι έφυγαν από τη ζωή. 
Η εφημερίδα άρχισε ως διμηνιαίο φύλλο σχήματος 32Χ40 εκ. με 
τέσσερις σελίδες και τώρα τριμηνιαίο με 16 σελίδες. Τη βενιέτα 
του τίτλου ζωγράφισε ο αείμνηστος Γιάννης Βαγενάς. 
Η έκδοση πληροί μια επιτακτική ανάγκη στον πνευματικό χώρο 
του Πέτα και οι απανταχού Πετανίτες στήριξαν την προσπάθεια 
αυτή υλικώς και ηθικώς. Στις σελίδες βλέπεις αδελφωμένους 
όλους όσοι αγαπούν τον τόπο μας. Διασώζεται η εικόνα μιας συ-
γκεκριμένης κοινωνίας οριοθετημένης χωροχρονικά. Ο σκοπός 
της είναι πολλαπλός. Κατά πρώτον σκοπεύει να συμβάλλει στο 

διάλογο και δεύτερον στα σημαντικά 
ζητήματα του τόπου, της λαογραφίας, 
ιστορίας, με την ανάδειξη της πνευμα-
τικής ζωής από τις ποικίλες εκφάνσεις 
της. Μορφή «συλλογικής ιστορίας» 
στα προβλήματα των θεσμών και των 
λειτουργιών της Πολιτείας, Αυτοδιοί-
κησης, Αδελφότητας και Σωματείων 
του τόπου μας. 
Ενώ έχουν κλείσει πάρα πολλά έντυπα τα τελευταία χρόνια, «Τα 
Νέα του Πέτα» καλά κρατούν. Εύχομαι από καρδιάς να χιλιάσει 
τα φύλλα για πολλά χρόνια!...
Η Αδελφότητα Πέτα Άρτας βραβεύτηκε από την κορυφαία ορ-
γάνωση των Απόδημων Ηπειρωτών Πανηπειρωτική, στην πίτα 
του Ηπειρώτη στις 19 Γενάρη 2003 και «Τα Νέα του Πέτα» από 
την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, σε ειδική εκδήλωση στις 12 
Μαΐου 2014, αναγνωρίζοντας της μακροχρόνια προσφορά της 
στον πολιτισμό και την κοινωνία.
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Στην ομιλία της η κ. Ευθυμίου τόνισε την πολιτική διάσταση της μάχης 
του Πέτα. Υπογράμμισε ότι η μάχη αυτή περιλάμβανε υποδορίως- εκ 

μέρους του νεοεκλεγέντος στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου Πρωθυ-
πουργού Αλ. Μαυροκορδάτου και του αρχηγού των τακτικών δυνάμεων 
του ελληνικού στρατού Norman- μία πολιτική πρόκληση τόσο προς τους 
αντιπάλους της ύπαρξης ελληνικού τακτικού στρατού, όσο και προς τους 
αντιπάλους της λειτουργίας του Έθνους στην βάση κεντρικής κυβέρνη-
σης με αποφασιστικές αρμοδιότητες.
Η συμπεριφορά των αρματολών και του Γώγου Μπακόλα κατά την μάχη, 
το γεγονός ότι άφησαν - σκόπιμα ή όχι- το άνθος των φιλελλήνων να 
πολεμήσει μόνο του και να χαθεί, μπορεί να ερμηνευθεί σε συνδυασμό 
με την παραπάνω κομβική πολιτική αντίθεση καθώς πράγματι, η ήττα 
στο Πέτα έπληξε καίρια και ανέβαλε για χρόνια την δημιουργία αξιόλογου 
τακτικού στρατού, ενώ συγχρόνως έπληξε την ισχύ του Μαυροκορδάτου 
και της ιδέας της κεντρικής κυβέρνησης που αυτός εκπροσωπούσε.

Επιμέλεια αφιερώματος Κ. Ζαχάρος

Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Susana Lugo, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Αφιέρωμα στη μάχη του Πέτα

Το Δεκέμβριο του 2013 η Αδελφότητα Πέτα αφιέρωσε τη «Μέρα του Απόδημου Πετανίτη», στο κίνημα του Φιλελληνισμού το 1821.
Εδώ αναδημοσιεύουμε περιλήψεις από τις παρεμβάσεις των προσκεκλημένων ομιλητριών Μαρίας Ευθυμίου και Susana Lougo. 

Συνεχίζουμε με το 3ο αφιέρωμα στη μάχη του Πέτα, την 4η Ιουλίου 1822. Σ΄αυτό το φύλλο παρουσιάζουμε 

Εκδήλωση της Αδελφότητας Πέτα για το Φιλελληνισμό

Αναφορά στην πολιτική διάσταση της μάχης του Πέτα

Ο Φιλελληνισμός στις μέρες μας

Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου

(3ο ΜΕΡΟΣ)

 � περιλήψεις από εισηγήσεις δύο ιστορικών, της Μαρίας Ευθυμίου και της Susana Lougo σε εκδήλωση της Αδελφότητας στην Αθήνα το Δεκέμ-
βριο του 2013, 

 � ονόματα πετανιτών που συμμετείχαν στη μάχη του Πέτα, καθώς και τοπικούς αρματολούς, 
 � επίθετα κατοίκων του Πέτα την περίοδο της μάχης, όπως έχουν καταγραφεί από έρευνα του αείμνηστου καθηγητή Παναγιώτη Παπασπύρου 

Η κυρία Lugo ξεκίνησε με αναφο-
ρά στην συμπατριώτισσά της κα 

Toricelli που είχε ενταχθεί στο τάγμα 
των Φιλελλήνων από την δημιουργία 
του, μαζί με τον Ιταλό σύζυγό της. Η 
συγκεκριμένη Ισπανίδα έδωσε μάχες 
για την ελευθερία της Ελλάδας έχοντας 
βαθιά μέσα της το αίσθημα του φιλελλη-
νισμού. Δυστυχώς δεν πρόλαβε, παρά 
τη θέλησή της να έρθει στο Πέτα γιατί 
πέθανε από τις κακουχίες λίγες ημέρες 
πριν την μάχη. 
Η κα Lugo, αναφερόμενη στη μάχη του 
Πέτα τόνισε ότι στο τάγμα των φιλελλή-
νων συμμετείχαν ελάχιστοι ισπανόφω-
νοι στρατιώτες των χωρών της Λατινι-
κής Αμερικής λόγω των αγώνων που έδιναν εκείνη την περίοδο 
για της δική τους ελευθερία. 
Παρά την μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των ισπανόφω-
νων χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας, αναπτύχθη-
κε μια πολλή στενή σχέση ανάμεσά τους, γιατί η Ελλάδα, στη δια-
χρονική της πορεία, αποτέλεσε χώρα έμπνευσης. 
Το γεγονός αυτό το βλέπουμε και σήμερα σε χώρες μακρινές 

όπως το Περού η Βολιβία η Βενεζουέ-
λα, και η Χιλή, όπου έχουν δοθεί Ελλη-
νικά ονόματα σε κεντρικούς δρόμους 
των πόλεών τους. Στο Καπιτώλιο της 
Κούβας, στην είσοδό του, υπάρχουν τα 
αγάλματα της θεάς Αθηνάς και του Πο-
σειδώνα. Στο πανεπιστήμιο της Κούβας 
διδάσκονται αρχαία ελληνικά και νεότερη 
ιστορία της Ελλάδας. Επίσης, έδρες ελ-
ληνικών σπουδών υπάρχουν σε πολλά 
πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής, 
της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, αλλά 
και σε πολλές άλλες χώρες, ιδιαίτερα 
της Ευρώπης. Για τους λαούς αυτών 
των χωρών η Ελλάδα και ο πολιτισμός 
της είναι συνώνυμα της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, του πολιτισμού, της εθνικής υπερηφάνειας και της 
αδάμαστης θέλησης του λαού της.
Η τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε με αναφορά στα κινήματα φι-
λελληνισμού που αναπτύσσονται στις μέρες μας με αφορμή τα 
σύγχρονα δεινά που περνάει ο λαός μας (Σημείωση σύνταξης: Η 
εκδήλωση έγινε το 2013 στην καρδιά των γεγονότων των «πλα-
τειών»). 

Η ιστορικός Susana Lougo
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Περιφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, ΆρταΠεριφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα
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Αποδεδειγμένα κάτοικοι του Πέτα προ του έτους 1822

Αγωνιστές του 1821 καταγόμενοι από το Πέτα  
(Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους)

Η αρχική παρουσίαση έγινε από τον Δημήτριο Φ. Καρατζένη και ο πίνακας των ονομάτων συμπληρώθηκε από τον Φ. Βράκα στη με-
λέτη του «Η Άρτα από την προεπαναστατική περίοδο ως την επανάσταση του 1821». 
(Το κείμενο διατίθεται στο διαδίκτυο: https://www.academia.edu/45607698/%CE%97) 

Αναδημοσιεύουμε από παλαιότερο τεύχος των Νέων του Πέτα μελέτη του αείμνηστου Καθηγητή Παναγιώτη Παπασπύρου 
1 Αγγέλης (Ιωάννης-ιερεύς)-Παπαγιάννης 30 Καραμπάς 59 Παπαβασιλείου
2 Αναγνωστάκης ή Αναγνώστου 31 Καρατσώλης 60 Παπακώστας
3 Αγόρος 32 Κασέλας 61 Παπαγεωργίου (ή Πέτρος)

4 Αλέξης ή Αλεξίου 33 Κάσιος 62 Παπασπύρος (ή Σιόγκας-μάλλον από 
οικισμό Ματεσιό)

5 Ανδρέου 34 Κίτσος (όνομα αγωνιστών του 1821  
και προ του Αλή Πασά) 63 Πεσλής (το όνομα συνδέεται με αγωνιστές 

Πέτα)
6 Ανυφαντής 35 Κολιός 64 Πετανίτης
7 Βαβέτσης 36 Κυρούλης 65 Πορτοβάρας

8 Βαγενάς 37 Κώτσης 66 Ρίζος (όνομα αγωνιστών του 1821 και προ 
του Αλή Πασά)

9 Βασιλείου 38 Κωστής ή Ντουνιάς 67 Ροβίνας (Ροβίνας και Γεωργίου του αυτό 
πρόσωπο)

10 Βάσιος 39 Λαγός 68 Σεραφής

11 Βελέντζας 40 Λιαροκάπης (μάλλον εκ Ξηρομερίου κατά 
ΙΘ’ αιώνα) 69 Σερβετάς (οικογένεια παλαιά και 

πολυπληθής)
12 Βλάχος 41 Λιάχνης 70 Σιόγκας (οικογένεια παλαιά-μάλλον 

Σουλιώτικη)
13 Βορδώνης 42 Λίγκας 71 Σμέρος
14 Γάβρογος 43 Μανώλης 72 Σταμούλης
15 Γαλάνης ή Μπίζας 44 Μασίνας 73 Ταγκαρέλης
16 Γεωργοκώστας ή Γεροκώστας 45 Ματάτσης (και όνομα τοπωνυμίου  

παρά την Καψάλα) 74 Τάγκας
17 Γεωργής 46 Μόστρας 75 Τζόκας
18 Γιούλας 47 Μουσαβερές 76 Τσάκαλος
19 Γκαβάγιας 48 Μπακατσέλος 77 Τσίντζας
20 Γούλας 49 Μπαντίδος 78 Τσαφογιάννης (ή Παπαχρήστος)
21 Ευστρατίου 50 Μπάρτσας 79 Τσούρης
22 Ζάμπας 51 Μπεκρής 80 Υφαντής (ή Ανυφαντής)
23 Ζαχάρος 52 Μπίζας 81 Φίλιππας
24 Ζήσης 53 Μπουκουβάλας 82 Φούζας
25 Ζορμπάς 54 Μπαλαμάρας 83 Φωτάκης
26 Θεοχάρης 55 Νικάκης 84 Φώτης
27 Κακαριάρης 56 Ντάλιας 85 Χουσανίτης (ή Γούλας)
28 Καούνος 57 Οικονόμου 86 Χριστοδούλου

29 Καραδήμας 58 Πάνος (ή Χριστοπάνος) 87 Ψαρογιάννης (μάλλον από χωριό 
Σκουληκαριά κατά τον ΙΗ’ αιώνα)

Αφιέρωμα στη μάχη του Πέτα
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Ο Λευτέρης Β. Τζόκας

Επανεκλέχθηκε Πρόεδρος  
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ παραμένει Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, του αρχαιότερου λογοτεχνικού σωματείου 
της χώρας μας (έτος ίδρυσης 1930), για την επόμενη τετραετία (2022-2026), καθώς στις Αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 15 
Ιανουαρίου 2022 έλαβε σχεδόν το σύνολο των ψήφων και το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20/1/2022, ανανέωσε την εμπιστοσύνη 
προς το πρόσωπό του.
Τα Νέα του Πέτα εύχονται στο φίλο και συνεργάτη Λευτέρη συγχαρητήρια και μια νέα δημιουργική θητεία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, το πρόγραμμα της Ένωσης θα συνεχιστεί κανονικά για την περίο-
δο 2021 – 22 και είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες, www.logotexnes.gr και www.ellineslogotexnes.gr, ώστε να είναι προσβάσιμο 
σε όλα τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ

(Από τη μελέτη: Καρατζένης, Δ. (1980). Η προς Ήπειρον εκστρατεία το 1822 και η μάχη του Πέτα, σελ. 105-122)

ΠΙΝΑΞ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΕΣΙΟΥ
Την μάχην αυτήν ηγνόησαν τόσον οι Φιλέλληνες όσον και οι Έλληνες ιστορικοί. Και όμως υπήρξεν αιματηρά εις νεκρούς και τραυματίας. 
Εις αυτήν έλαβον μέρος περί τους 400-450 άνδρες εκ των ατάκτων και εκ της ερεύνης προέκυψαν και τα εξής ως προς τους μετασχόντας:

Γώγος ΜΠΑΚΟΛΑΟΣ, επικεφαλής της επιχει-
ρήσεως του Ματεσιού. Διεσώθη.
Μήτρος Γώγου ΜΠΑΚΟΛΑΣ, υιός του. Διεσώ-
θη.
Νικόλαος ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ οπλαρχηγός με 
ομάδα Αρτινών. Διεσώθη.
Δημήτριος ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ οπλαρχηγός εκ 
Βάλτου. Διεσώθη.
Γιώργης ΤΣΟΓΚΑΣ, οπλαρχηγός εκ Ξηρομέ-
ρου. Διεσώθη.
Κώστας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, οπλαρχηγός εκ Σκου-
ληκαριάς. Διεσώθη.
Ανδρέας ΙΣΚΟΥ, οπλαρχηγός εκ Βάλτου.
Σταμούλης ΓΑΤΣΟΣ οπλαρχηγός. Διεσώθη.
Δήμος ΤΣΕΛΙΟΣ, οπλαρχηγός εκ Ξηρομέρου. 
Ούτος ετραυματίσθη εις τον πόδα, η δε εγγονή 
του Ευδοκία Κουμουτσοπούλου εις την βιογρα-
φίαν «Ο Στρατηγός Δήμος Τσέλιος» γράφει: Εις 
την αιματηράν μάχην του Πέτα εις ην τρέψας 
εις φυγήν κατεδίωξε κακώς έχοντα τον εχθρόν 
επληγώθη εις τον πόδα, μεθ’ ο ανεχώρησε εις 
Λειβάδιον Βονίτσης προς ίασίν του.
Μιχαήλ Νικ. ΜΟΣΤΡΑΣ, αρχηγός ομάδος Πε-
τανιτών τραυματισθείς κατά την μάχην. Ούτος 
εις αναφοράν του προς το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών γράφει: «1822 εις την μάχην του Πέτα 
επληγώθην εις τον αριστερόν μηρόν υπό τας 
διαταγάς του τότε αρχηγού Γώγου Μπακόλα. 
20 Οκτωβρίου 1842. Μιχαήλ Ν. Μόστρας». 
ΓΚΛ Υπουρ. Εσωτ. Φ. 147.
Ιωάννης ΡΑΓΚΟΣ, αρχηγός Σώματος Βαλ-
τινών. Ούτος την 11 Ιουνίου 1823 μεταξύ άλ-
λων γράφει προς την Διοίκησιν από την Τρι-
πολιτσάν: «Εις αυτό το μεταξύ μού έρχεται μια 
διαταγή από τον εκλ. κύριον Μαυροκορδάτον 
προσκαλώντας με εις αντάμωσίν του. Εγώ δια 
το μεγάλο σέβας όπου είχα και έχω προς την 
Διοίκησιν και απαραδειγμάτιστον ευπείθειαν 
αμέσως εκίνησα και επήγα. Οι Μεσολογγίται 

και Ανατολικιώται ας ειπούν στο Κομπότι και 
Ματεσιό» (Αρχεία Ελλ. Παλιγγενεσίας τόμος 11 
σελ. 44).
Ιωάννης ΣΙΟΥΤΑΣ, στρατιώτης εκ Συρράκου, 
υπηρετών υπό τον Ι. Ράγκον προσεκόμισε 
αργότερα το κάτωθι πιστοποιητικόν προς την 
Επιτροπήν εκδουλεύσεων: «Πιστοποιητικόν. 
Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο κύριος Ιω-
άννης Σιούτας γεννηθείς κατά το έτος 1800 εις 
Συρράκον της Ηπείρου και κάτοικος Φθιώτιδος 
του Δήμου Σπερχιάδος υπηρέτησεν υπό την 
οδηγίαν μου, από του έτους 1822 έως το 1825 
στρατιωτικώς και παρευρέθη εις τας μάχας Μα-
τεσίου και Πέτα, εις Λουτράκι, Βονίτσης κλπ. 
Έδειξε γενναιότητα κλπ.
Εν Αθήναις τη 16 Φεβρουαρίου 1846
Ιωάννης Ράγκος και οι Χρ. Χατζηχρήστος, Νι-
κόλαος Ζέρβας»
(Από τα χειρόγραφα της Εθν. Βιβλιοθήκης)
Αναγνώστης ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ή Καναράς εκ 
Σελλάδων Άρτης, στρατιώτης υπό τον Ιωαν. 
Ράγκον. Ούτος προσεκόμισε εις την Διοίκη-
σιν το εξής πιστοποιητικόν: «Πιστοποιητικόν ο 
υποφαινόμενος ότι ο κ. Αναγνώστης Παπαπά-
νος ή Καναράς υπηρέτησε στρατιωτικώς υπό 
τον Ιωάν. Ράγκον από το έτος 1821 – 1825 
τιμίως και γενναίως. Παρευρέθη εις μεγάλας 
μάχας. 1ον εις Καρπενήσι, 2ον εις Καλαρρύτες, 
Συρράκου… εις Κομπότι, εις Πέτα, εις Ματεσιό 
κλπ. δίδομεν το παρόν κλπ.
Πατιόπουλον την 1η Μαΐου 1865
Ο πιστοποιών Ιωάν. Ράγκος» (χειρογρ. Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης φακ. Καναρά)
Παναγιώτης ΒΕΡΟΥΚΑΣ στρατιώτης από το 
Βασιλόπουλον Βάλτου. Έπεσε εις το Ματεσιό.
Νικόλαος Χρ. ΣΙΨΗΣ στρατιώτης από το Σύ-
ντεκτον υπηρετών υπό τον εκ Σκουληκαριάς 
πλαρχηγόν Κώσταν Οικονόμου. Έπεσε εις το 
Ματεσιό.
Γεώργιος ΑΫΦΑΝΤΗΣ στρατιώτης από το Στί-

νο. Έπεσε εις το Ματεσιό. Εις τους οικείους των 
απενεμήθη σύνταξις (Παράρτημα Πρακτικών 
Βουλής 1850).
Δημήτριος ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ στρατιώτης από 
τα Κράβαρα, υπηρετών υπό τον Ιωάν. Ράγκον, 
διεσώθη.
Δημήτριος Γ. ΓΚΟΝΤΖΟΣ στρατιώτης από Άρ-
ταν υπηρετών υπό τον Ι. Ράγκον, διεσώθη.
Νικόλαος ΑΓΓΕΛΗΣ στρατιώτης από Σερδίνι-
να υπό τον Ανδρέαν Ίσκον. Διεσώθη.
Γεώργιος ΑΓΓΕΛΗΣ στρατιώτης, ως ανωτέ-
ρω.
Δημήτριος ΑΓΓΕΛΟΜΙΝΟΣ από Στάνον Βάλ-
του στρατιώτης υπό τον Δημ. Σκυλοδήμον, δι-
εσώθη.
Ανδρέας ΒΛΑΧΑΚΗΣ στρατιώτης υπό τον Αλ. 
Βλαχόπουλον εκ Μουρτσάνου Ζυγού, διεσώθη.
Πάνος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, στρατιώτης εκ του 
εις Πέτα τμήματος Μακρή, από Γουριά Μεσο-
λογγίου. Διεσώθη.
Αναστάσιος ΒΑΣΙΛΑΣ στρατιώτης – ομαδάρ-
χης εκ Πάργας. Διεσώθη.
Πάνος ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ οπλαρχηγός. Έτρεξε εις 
βοήθειαν του Μπακόλα και έπειτα τον εβοή-
θησε εις την διάσωσιν των ολίγων διασωθέ-
ντων Φιλελλήνων εις την περιοχήν της Βρύσης 
Γκούρζιας. Διεσώθη.
Ιωάννης ΑΤΣΑΒΕΣ στρατιώτης του τμήματος 
Γιατράκου από την Κατσατίνα Λακεδαίμονος. 
Διεσώθη.
Γεώργιος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ στρατιώτης εκ 
Βάλτου τμήματος Δημ. Σκυλοδήμου. Διεσώθη.
Γεώργιος ΒΑΓΕΝΑΣ στρατιώτης του προ-
στρέξαντος εις ενίσχυσιν του Μπακόλα, τμή-
ματος Δημ. Μακρή εκ Μεσίριστα Μεσολογγίου. 
Διεσώθη.
Αναστάσιος Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ στρατιώτης 
ως ανωτέρω, εκ Ματαράγκας Μεσολογγίου.
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του υπαίθριου θεάτρου  

στο Νταμάρι του Πέτα

Όχι φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πουρναρίου, αποφάσισε το Δ.Σ του Δήμου Ν. Σκουφά

Με τον τίτλο: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου και δράσεις ανάδειξης της ιστορίας του Δήμου Νικο-
λάου Σκουφά» εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 3.662.096,00 ευρώ για τα απαιτούμενα έργα στο Νταμάρι. Το έργο εντάχθηκε στο ειδικό 
αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. με τη συνδρομή της επιτροπής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, καθώς και 
τη συνδρομή του υπουργείου εσωτερικών. 
Το έργο θεωρείται το σημαντικότερο σύγχρονο έργο πολιτισμού σε επίπεδο εγκαταστάσεων που έχει γίνει στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας κι ένα από τα σημαντικότερα σε ολόκληρη την Ήπειρο.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ν. Σκουφά τοποθετήθη-
κε αρνητικά στην προοπτική τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στη λίμνη 
Πουρναρίου. Ο κεντρικός πυρήνας για τη συγκεκριμένη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η προστασία του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς περιβάλλοντος.
Αρνητική ήταν και η απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
(Π.Ε.Δ.) Ηπείρου. Εκεί, η δήμαρχος του δήμου Ν. Σκουφά, κ. Ροζίνα 
Βαβέτση, στην τοποθέτησή της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διαπιστώνου-
με καθημερινά την απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά συ-
νέπεια και των ίδιων των πολιτών που εκπροσωπούμε. Η τακτική του 
αποφασίζω χωρίς να αφουγκραστώ την κοινωνία μας, μας πάει χρόνια 
πίσω. Η απόφαση της ΡΑΕ για την αδειοδότηση και κατά συνέπεια και 
τη δημιουργία πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη λίμνη Πουρναρίου, 
μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η λίμνη αποτελεί μέρος του απαράμιλ-
λου φυσικού κάλλους του τόπου μας και στόχος είναι να αποτελέσει προ-
ορισμό για επισκέπτες που επίσης αγαπούν τη φύση και την ομορφιά της. Η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ταφόπλακα 
σε όλα όσα σχεδιάζουμε και σε ότι μέχρι τώρα υλοποιούμε και βεβαίως θα υποβαθμίσει την περιοχή και θα συρρικνώσει ακόμα 
περισσότερο τον ήδη γερασμένο νομό μας.
Ως Δήμος επενδύουμε σε αυτό. Επεκτείναμε το σχέδιο πόλης του Πέτα με γνώμονα την ομορφιά της λίμνης. Επενδύσαμε σε 
μελέτες που αφορούν στην ανάδειξή της, όπως μονοπάτια και δρόμους πρόσβασης και συνεχώς σχεδιάζουμε και νέες ήπιες 
παρεμβάσεις. Η ανάπτυξη της περιοχής προσωπικά για μένα θα πρέπει να συνάδει με την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών της, πράγμα που μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης δε θα συμβεί».

Η λίμνη Πουρναρίου στην περιοχή του Άι-Θανάση

Επικίνδυνες είσοδοι-Να δοθεί άμεσα λύση 
(«Νέα του Πέτα», φ. 200)

Τα αδέσποτα ζώα 
βρίσκουν τη στέγη τους

Καμία ενημέρωση 
από τη δημοτική 
αρχή για τις δύο 
επικίνδυνες εισό-
δους του χωριού. 
Εν τούτοις το 
πρόβλημα παρα-
μένει μαζί με τον 
κίνδυνο σοβαρού 
ατυχήματος.
Όπως σημειώ-
νουμε σε προη-
γούμενα φύλλα, 
«αποφασίσαμε 
σε κάθε φύλλο 
της εφημερίδας, να 
υπενθυμίζουμε την υποχρέωση του Δήμου να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, κά-
νοντας τα αναγκαία διαβήματα προς την Περιφέρεια και όπου αλλού χρειαστεί. 
Οι πετανίτες θα συναινέσουν και σε δυναμικούς τρόπους διατύπωσης του αιτή-
ματος, όπως, για παράδειγμα, ο συμβολικός ολιγόλεπτος αποκλεισμός της οδού 
Άρτας-Τρικάλων κ.ά.»

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς σύντομα 
θα έχουν τη δική τους στέγη στο δήμο 
Ν. Σκουφά. Διασφαλίζοντας χρηματο-
δότηση 225.000€, ο Δήμος προκήρυξε 
διαγωνισμό για την κατασκευή εγκατα-
στάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. Πρόκειται για μια σημα-
ντική δράση προστασίας της δημόσιας 
υγείας, αλλά και προστασίας των τετρά-
ποδων φίλων μας. 

Επικίνδυνες οι είσοδοι για το χωριό
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Απίθανοι τύποι
 Διηγήματα του Άγγελου Παπασπύρου

Φιλοξενούμε ένα ακόμη διήγημα του Άγγελου Παπασπύρου. Σε αυτήν την ενότητα διηγημάτων 
με το γενικό τίτλο «Απίθανοι τύποι» ο Άγγελος σκιαγραφεί εμβληματικές φυσιογνωμίες του 

χωριού. Εδώ φιλοξενούμε το διήγημά του με τίτλο «Βάλε μας από ‘να»

Βάλε μας από ‘να
Εκείνο το απόγευμα άρχισε νωρίς να 

βρέχει σιγανά, αλλά όσο περνούσε 
η ώρα η βροχή δυνάμωνε. Μετά τις εν-
νιά και ενώ φάνηκε για λίγο να ανοίγει ο 
καιρός, αναπάντεχα ξέσπασε καταιγίδα. 
Ένα μαύρο σύννεφο γονάτισε χαμηλά 
πάνω από το χωριό και έδερνε αλύπητα 
τα πάντα. Στα καφενεία έμειναν δεν έμει-
ναν πέντε-έξι νοματαίοι. Τούτες βέβαια τις 
ώρες οι θαμώνες πάντα αραίωναν πολύ. 
Όλοι έβγαιναν στα καφενεία νωρίς γύρω 
στις πέντε με έξι το απόγευμα. Μέχρι τις 
δέκα το βράδυ τα δεκατρία καφενεία της 
πλατείας γέμιζαν κόσμο. Μικροκαλλιερ-
γητές, εργάτες γης, ξωμάχοι, μικροεπαγ-
γελματίες, υπάλληλοι, αλλά και οι λίγοι 
μεγαλοϊδιοκτήτες, συνέθεταν το μωσαϊκό 
της κοινωνίας των καφενείων. Όλοι είχαν 
την ανάγκη να συνευρεθούν στο κέντρο 
του χωριού. Εκεί έλυναν προβλήματα της 
καθημερινότητας, δανείζονταν και δάνει-
ζαν εργαλεία και ζώα, πλήρωναν χρέη, 
εισέπρατταν από τους μεσάζοντες, κα-
νόνιζαν τα ποτίσματα, έβρισκαν εργάτες 
και τεχνίτες. Αλλά και το ποτό έφερνε όχι 
μόνο χαλάρωση και ξεκούραση από την 
καθημερινή δουλειά αλλά λειτουργούσε 
ως ψευδολυτρωτισμός από το βάρος των 
σωρευμένων προβλημάτων. Έτσι κάθε 
βράδυ το ούζο έφθανε στην υπερκατα-
νάλωση. Δεκάδες τενεκέδες με εκατο-
ντάδες οκάδες ούζο έρχονταν κάθε μέρα 

στο χωριό, από τις δύο μεγάλες για την 
εποχή ποτοποιίες της Άρτας. Οι πολιτικές 
συζητήσεις ποτέ δεν έλειπαν. Τα καφε-
νεία βέβαια ήταν ακόμα χωρισμένα και τα 
περισσότερα είχαν κομματική πελατεία. 
Άλλα τα στέκια των αριστερών και των 
δημοκρατικών και άλλα των Ζερβικών 
όπως τους έλεγαν. Υπήρχαν βέβαια πολ-
λοί που περνούσαν από πολλά καφενεία 
ανεξαρτήτου χρώματος. Πολλοί από αυ-
τούς έμειναν αδιάφοροι πολιτικά ή εμφα-
νίζονταν σκόπιμα άχρωμοι και δήθεν ανέ-
νταχτοι για να μην "χαρακτηριστούν", ενώ 
οι δυνατές φιλίες και οι παρέες είχαν σπά-
σει αυτόν τον διαχωρισμό των μαγαζιών. 
Μερικοί έπιναν τον καφέ τους, άντε και 
τρία-τέσσερα ούζα και μαζεύονταν στο 
σπίτι. Τους περίμενε δουλειά στα κτήματα 
την άλλη μέρα. Πολλοί καθυστερούσαν 
την επιστροφή στο σπίτι γιατί το’ ριχναν 
και λίγο έξω και τα ούζα γίνονταν περισ-
σότερα. Γρήγορα βέβαια εμφανίζονταν 
τα αποτελέσματα της ουζοποσίας γιατί 
το ποτό σερβίρονταν ξεροσφύρι, το πολύ 
με λίγα στραγάλια σε μικρό πιατελάκι. 
Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία θαμώνων 
που έφευγαν για το σπίτι τελευταίοι αλλά 
πάντα ιδιαίτερα σουρωμένοι. Η επιστροφή 
στο σπίτι ήταν γι΄αυτούς επεισοδιακή και 
πολλές φορές προβληματική. Μερικοί με 
τη πάροδο του χρόνου γίνονταν γραφικοί 
αλλά και κάποιοι συμπαθείς. Δεν ενοχλού-

σαν κανένα, σατίριζαν κόσμια τους συγχω-
ριανούς και εξέφραζαν αστείες εμμονές. 
Παρότι μεθυσμένοι απόφευγαν την κριτική 
σε πολιτικούς και κόμματα γιατί ήξεραν ότι 
οι ρουφιάνοι θα λαλούσαν την άλλη μέρα 
στην αστυνομία χαρτί και καλαμάρι. Δεν 
ήταν πολλοί, πέντε- έξι που έκαναν άσχη-
μο μεθύσι. Τα έβαζαν με συγχωριανούς, 
με συγγενείς και γείτονες με βρισιές και 
λασπολογίες, για τους ίδιους, τις γυναίκες 
τους και τα παιδιά τους. Πολλοί θιγόμενοι 
δεν έδιναν τόπο στην οργή και ακολου-
θούσαν επεισόδια που γίνονταν αφορμή 
για ατέλειωτες συζητήσεις στις γειτονιές 
την άλλη μέρα.
Από αυτούς που έμειναν αργά στο κα-
φενείο και έπιναν πολύ, λίγοι ξεχώριζαν 
γιατί ήταν ιδιαίτερα ευφυείς. Όταν ήταν 
ξεμέθυστοι δύσκολα τους έπαιρνες κου-
βέντα. Μετά από μερικά ούζα λυνόταν 
η γλώσσα τους και άκουγες σωστές και 
χρήσιμες κουβέντες. Τρεις απίθανοι τύ-
ποι βρέθηκαν αργά αυτό το βράδυ, που 
χάλαγε ο θεός τον κόσμο, στα καφενεία 
της πλατείας, και αποχώρησαν τελευταίοι 
και πιωμένοι όπως πάντα. Καθένας είχε 
τη δική του ιστορία και ήταν φορτωμένος 
με τα δικά του πάθη, τις δικές του μνή-
μες και φαντασιώσεις και ακόμα ίσως και 
προσδοκίες.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
Πάει καιρός

Στον Μάη Θανάση

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63 
Τηλ.: 210 3238663 

κ. Δημήτρης  
(σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
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Μουσικός

Διπλωματούχος Πιάνου 
Μαθήματα Πιάνου και Αρμονίου 
Καθηγήτρια Απολλώνιου Ωδείου

Μενάνδρου 29, Περιστέρι

Τ.: 210 5727351, κιν.: 6973 558 823

Μαίρη Μ. Θεοδωράκη

Ο… "βάλε μας από ‘να"
Ένας ήταν ο μπάρμπα-Ζόρας που κατέβαινε στην πλατεία πολύ 
νωρίς και μπαινόβγαινε σε πολλά καφενεία ανεξαρτήτου χρώμα-
τος. Άλλο ήταν το βαφτιστικό του όνομα, αυτό ήταν παρατσούκλι 
που μάλλον το κληρονόμησε και κανείς δεν ξέρει πως προήλθε, 
αλλά έτσι τον φώναζαν όλοι και το αποδέχτηκε σαν κληρονομικό 
παράσημο. Ήταν καλοκαμωμένος άνδρας, με εκφραστικό πρό-
σωπο και γίνονταν πολύ συμπαθής όταν συναντούσε και μιλού-
σε με κάθε συγχωριανό του. Αυτή την ευγενική συμπεριφορά 
όμως ο κυρ-Ζόρας την κρατούσε μόνο για τις ώρες της ημέρας, 
γιατί το βράδυ γίνονταν άλλος άνθρωπος. Το ποτό του έδινε την 
ψευδαίσθηση μιας υπεροχής και αυτήν την εκδήλωνε σχεδόν 
πάντα επιθετικά. Φαίνεται ότι είχε δυο πρόσωπα σαν τον Ιανό 
της μυθολογίας, ένα τη μέρα και ένα εντελώς διαφορετικό το 
βράδυ. Αλλά και η συμπεριφορά του το βράδυ έπαιρνε πολλές 
μορφές και όψεις, γνώριζε δηλαδή οβιδιακές μεταμορφώσεις τις 
ώρες της νύχτας . Άλλοτε τα έβαζε με τους γείτονες, με τους 
συγγενείς, με φίλους και με την τοπική εξουσία με βρισιές, με 
απαξιωτικούς και χυδαίους χαρακτηρισμούς και άλλοτε γίνονταν 
φιλικός και έλεγε τρυφερά λόγια όταν περνούσε έξω από το σπί-
τι μιας όμορφης χήρας που τη συμπαθούσε ιδιαίτερα. Όλα αυτά 
τα διαλαλούσε δυνατά να ακούγονται στο δρόμο και στη γειτονιά 
και φούσκωνε σαν κόκορας σαν να εκφωνούσε λόγο. Την άλλη 
μέρα βέβαια ακολουθούσε καταιγισμός από σχόλια, παράπονα 
και απειλές, αλλά στο τέλος κανένας δεν έκανε τίποτα παραπά-
νω γιατί όλοι ήξεραν και έβλεπαν ξεμέθυστο έναν άλλο άνθρω-
πο, ευγενικό και χαμογελαστό που τα δικαιολογούσε όλα με το 
ποτό που δεν θα το ξανάβαζε δήθεν στο στόμα του, όπως έλεγε. 
Πολλοί δεν τον συγχωρούσαν και έτσι σιγά- σιγά έχασε πολλούς 
φίλους, τον περιφρόνησαν συγγενείς και γείτονες, αλλά το χει-
ρότερο ήταν ότι κανένας δεν τον έπαιρνε πλέον στα σοβαρά και 
όταν ήταν ξεμέθυστος.
Φαίνεται ότι ο μπάρμπα-Ζόρας δεν συμβιβάζονταν με την κα-
θημερινή πραγματικότητα. Έλεγαν ότι τη θεωρούσε άχαρη και 
αταίριαστη με το χαρακτήρα του και ιδίως με τους κανόνες της 
συμβίωσης, γι΄αυτό προσπαθούσε το βράδυ να ζήσει μια ψεύ-
τικη ζωή προσπαθώντας να παραστήσει κάποιον που δεν ήταν, 
αλλά χωρίς και ο ίδιος να ξέρει ποιόν.
Εκείνο το βράδυ από νωρίς τα καφενεία έκλειναν το ένα μετά το 
άλλο αφού η καταιγίδα ανάγκασε τους χωριανούς να μαζευτούν 
γρήγορα στα σπίτια. Ο μπάρμπα-Ζόρας μπήκε βρεγμένος στο 
καφενείο του Θανάση του Φωτάκη για ένα τελευταίο, όπως έλε-
γε, ουζάκι. Ένας πελάτης παρέμεινε ακόμα στο μαγαζί. Ήταν ο 
Σωτήρης, συνομήλικος και φίλος του. Κάθισε μαζί του και φώνα-
ξε: "Θανάση βάλε μας από ‘να."
Ο Θανάσης που ήταν έτοιμος να κλείσει τους έφερε από ένα και 
τους είπε: "τέλος για απόψε. Φεύγουμε, δεν βλέπετε τι γίνεται 
έξω;" Και άρχισε να κλείνει τα παράθυρα. Βγήκαν και οι δύο 
έξω. Ο Σωτήρης πήρε την ανηφόρα και ανέβαινε τοίχο-τοίχο 
ακουμπώντας με το ένα χέρι, ενώ μετά από λίγα μέτρα μούσκε-
ψε μέχρι το σώβρακο. 
Ο μπάρμπα- Ζόρας πήρε αντίθετη κατεύθυνση για το σπίτι δια-
σχίζοντας την πλατεία. Εκεί είδε ακόμα ανοιχτό το καφενείο του 
Γκαβάγια και μπήκε. Μέσα ήταν μόνο ο Γιάννης ο Γκαβάγιας 
που ετοιμάζονταν να κλείσει. 
- Γιαννάκη, βάλε ένα και φεύγω γιατί όπως βλέπεις βρέχει και 
πρέπει να μαζευτούμε στο κονάκι μας.
- Ένα στα όρθια και μονορούφι, του είπε ο Γιάννης, γιατί μου 
φαίνεται μπάρμπα- Ζόρα, πάρα πολύ ήπιες απόψε και πώς θα 
φθάσεις στο σπίτι με τούτο το χαλασμό ;
- Γι΄αυτό μη σε νοιάζει, πρώτη φορά θα πάω σπίτι, φοβάσαι 
μήπως δεν το βρω.
Και ενώ ο Γιάννης άρχισε να κλείνει τα φώτα για να εκβιάσει 
την αποχώρηση του, ο Ζόρας άδειασε μονορούφι το ρακογυάλι, 

βγήκε αργά-αργά, πήρε την ανηφόρα για το σπίτι και χάθηκε 
μες΄τη βροχή και στο σκοτάδι. Τα νερά κατέβαιναν ποτάμι στο 
δρόμο. Ο Γιάννης συγύρισε το καφενείο για να είναι έτοιμο το 
πρωί, άνοιξε την ομπρέλα και πήρε τον ίδιο δρόμο γιατί έμει-
νε κοντά με τον Ζόρα. Ανέβηκε με δυσκολία την ανηφόρα γιατί 
η κατεβασιά δεν κόπασε. Πριν φθάσει στο σημείο του δρόμου 
εκεί που αρχίζουν τα σκαλοπάτια για το Μνημείο, είδε μέσα στο 
σκοτάδι ένα μαύρο πράγμα κάθετα στο δρόμο που εμπόδιζε 
τα νερά που κατέβαιναν και συγκρατούσε ξύλα, φύλλα, χόρτα, 
σχηματίζοντας ένα μικρό φράγμα. Όταν πλησίασε διαπίστωσε 
ότι το πράγμα αυτό ήταν ο Ζόρας που κοιμόταν του καλού και-
ρού και για προσκέφαλο είχε το πρώτο σκαλοπάτι που οδηγεί 
στο βράχο του Μνημείου και έτσι τα νερά δεν έφθαναν στο πρό-
σωπό του. Ο Γκαβάγιας λαχανιασμένος και πανικοβλημένος 
του φώναξε δυνατά και αυστηρά:
Ρε μπάρμπα-Ζόρα σήκω απάνω, θα πνιγείς τι κατάσταση είναι 
αυτή με σένα;
Ο Ζόρας άνοιξε τα μάτια και ρώτησε:
- Ποιός είσαι εσύ;
Εγώ είμαι, ο Γιάννης ο Γκαβάγιας.
Α !! εσύ είσαι Γιαννάκη; Βάλε μας από ‘να.

Πέτα, Φεβρουάριος 2021 

Το καφενείο του Φωτάκη
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Βαθμολογία Α' ΕΠΣ Άρτας 2021-22

ΆΘΛΗΤΙΚΆ ΝΈΆ

Δυσοίωνα τα πράγματα για τους «Φιλέλληνες», που βρέθηκαν στο τέλος του 
βαθμολογικού πίνακα. Σε κάθε περίπτωση η συμπαράστασή μας είναι δεδομένη. 

Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η Υπέρ Κατά Βαθμοί

1 ΑΕ Ξηροβουνίου 22 18 1 3 79 18 55

2 ΑΟ Κλειδίου 22 17 2 3 65 21 53

3 Δόξα Άρτας 22 15 4 3 52 13 49

4 ΑΕ Καμπής 22 13 5 4 51 25 44

5 ΑΕ Κιρκιζατών/Πλησιών 22 13 4 5 52 31 43

6 ΑΕΜ Μέλισσα 22 7 6 9 37 42 27

7 Σκουφάς Κομποτίου 22 7 3 12 40 48 24

8 ΑΟ Φιλοθέης 22 5 3 14 23 47 18

9 Δίας Κωστακιών* 22 6 3 13 32 50 18

10 Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα 22 4 4 14 29 62 16

11 ΠΑΣ Ανέζα 22 3 5 14 23 60 14

12 Φιλέλληνες Πέτα 22 3 2 17 22 87 11

Α: Αγωνιστικές, Ν: Νίκες, Ι: Ισοπαλίες, Η: Ήττες, Υπέρ/Κατά: Τα γκολ 
Play-off Υποβιβασμός απευθείας των δύο τελευταίων σωματείων
Σημείωση: Τις πληροφορίες τις αντλήσαμε από την ιστοσελίδα http://www.artagoal.gr

Τοποθετήσεις πλακιδίων  
και μαρμάρων

Κατασκευή μνημείων
Κώστας Καράμπελας

Πέτα, τηλ. 6944182958

Λύσεις σταυρόλεξου  
«Πάσχα στο Πέτα»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΑΣΒΕΣΤΩΜΑ
6. ΚΑΤΣΙΚΙ

10. ΒΑΓΙΑ
11. ΠΙΤΑ
12. ΦΟΡΑΓΑ
14. ΜΕΤΑΛΑΒΙΑ
15. ΜΠΟΤΙΑ
18. ΛΑΖΑΡΟΥ
19. ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ
20. ΒΟΥΒΗ

ΚΑΘΕΤΑ
2. ΑΝΑΣΤΑΣΗ
3. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
4. ΛΑΜΠΡΗ
5. ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ
7. ΚΟΚΚΙΝΑ
8. ΜΑΓΕΙΡΙΤΣΑ
9. ΜΑΧΑΛΑ

13. ΧΕΛΙΑ
16. ΟΥΡΑΝΟΣ
17. ΛΙΝΥΧΤΙΕΣ

Αγώνες μπάσκετ  Αγώνες μπάσκετ  
για καλό σκοπόγια καλό σκοπό

ΤΤη Μεγάλη Παρασκευή στις 15:00 έως 18:00  η Μεγάλη Παρασκευή στις 15:00 έως 18:00  
θα διεξαχθεί τουρνουά μπάσκετ στο θα διεξαχθεί τουρνουά μπάσκετ στο 

Γυμνάσιο του χωριού. Η πρωτοβουλία Γυμνάσιο του χωριού. Η πρωτοβουλία 
ανήκει σε νέους του χωριού και έχει ανήκει σε νέους του χωριού και έχει 

φιλανθρωπικό σκοπό: τη συγκέντρωση φιλανθρωπικό σκοπό: τη συγκέντρωση 
ειδών πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό ειδών πρώτης ανάγκης για το κοινωνικό 

παντοπωλείο της ενορίας Πέτα. παντοπωλείο της ενορίας Πέτα. 
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Συνδρομές

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι και το Μάρτιο του 2022)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 
• ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Ο ΜΠΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 
ΕΤΩΝ 92

• ΣΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΜΠΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 
ΕΤΩΝ 96

• ΣΤΙΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Η ΜΠΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 86

• ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΦΟΥΖΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΤΩΝ 88

• ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΕΤΩΝ 89

• ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Ο ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΛΙΑΧΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΤΩΝ 96
• ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 91

• ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Ο ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΥΤΥΧΙΑΣ 90 ΕΤΩΝ 

• ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΦΟΥΑΡΙΟΥ 2022 Ο 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 
ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΙΝΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ 
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ

• Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΟΥ (ΚΟΡΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΠΙΖΑ) ΚΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ 
ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΑΓΟΡΑΚΙ, ΣΤΙΣ 30/8/2021

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΟΣ
• Πέθανε στις 25-3 2022 στην Αθήνα ο συγ-

χωριανός μας Σπύρος Λαγός σε ηλικία 88 

ετών. Ο Σπύρος ήταν από τους πρώτους 
Πετανίτες πτυχιούχους της ΑΣΟΕΕ (Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο σήμερα) και υπηρέτη-
σε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως διευθυ-
ντικό στέλεχος επί σειρά ετών. Υπήρξε για 
πολλά χρόνια συνεργάτης της Εφημερίδας 
μας. Η συντακτική Επιτροπή και η Αδελφό-
τητα εκφράζουν στην οικογένειά του θερμά 
συλλυπητήρια.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ 
ΦΙΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΓΡΙΒΑ
• Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 31χρονη Βά-

λια Γρίβα, κόρη του Αντώνη Γρίβα δικηγό-
ρου και πρώην δημάρχου Αιτωλικού.
Η Βάλια Γρίβα εργαζόταν στην Αθήνα ως 
δικηγόρος και είχε επισκεφτεί το πατρικό 
της στο Αιτωλικό όταν αισθάνθηκε αδιαθε-
σία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μεσο-
λογγίου όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να 
την σώσουν.
Οι συμμαθητές και φίλοι από το Πέτα, όπου 
ο Αντώνης έζησε τα παιδικά του χρόνια, εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

1. ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ 15,00 €
2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΛΓΑ & ΣΑΒΟΥΛΑ 36,00 €
3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00 €
4. ΜΠΙΖΑ ΜΕΡΟΠΗ 8,00 €
5. ΜΠΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 13,00 €
6. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 20,00 €
7. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13,00 €
8. ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,00 €
9. ΜΠΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13,00 €

10. ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30,00 €

11. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 20,00 €

12. ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20,00 €
13. ΣΕΡΒΕΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 20,00 €
14. ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 30,00 €
15. ΧΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,00 €
16. ΜΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 13,00 €
17. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 23,00 €

18. ΜΠΙΖΑ ΣΟΝΙΑ 13,00 €
19. ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30,00 €
20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
21. ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23,00 €
22. ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 23,00 €
23. ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 26,00 €
24. ΒΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13,00 €
25. ΤΖΟΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23,00 €
26. ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23,00 €
27. ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23,00 €
28. ΣΕΡΒΕΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 23,00 €
29. ΜΠΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23,00 €
30. ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΥ ΘΩΜΑ 20,00 €
31. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20,00 €
32. ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΕΡΗ) ΕΡΑΣΜΙΑ 23,00 €
33. ΧΡΙΣΤΟΦΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00 €
34. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00 €

35. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 33,00 €
36. ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13,00 €
37. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 13,00 €
38. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00 €
39. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΚΑΤΙΝΑ 8,00 €
40. ΑΪΒΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20,00 €
41. ΚΑΡΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 13,00 €
42. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 38,00 €
43. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13,00 €
44. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 13,00 €

ΑΠO ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ 
1. ΖΑΜΠΑ ΝΙΚΗ 20,00 €
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00 €
3. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 15,00 €
4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 20,00 €

στο μνημείο του Πέταστο μνημείο του Πέτα

4ο χλμ. Άρτας - Αθηνών (Αμφιθέα)4ο χλμ. Άρτας - Αθηνών (Αμφιθέα)
Τηλ. & Fax: 26810 61463 - Κιν. 6945 261858Τηλ. & Fax: 26810 61463 - Κιν. 6945 261858

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

MAΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
• ΓΕΩΡΓΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 50,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ
• ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 200,00 € ΕΙΣ 

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΞΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

• ΓΕΩΡΓΗ ΡΟΖΙΝΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ 30,00 € ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΗ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Φωτογραφήματα Φωτογραφίες με την πλατεία του χωριού από 
παλαιότερες εποχές, έχουν επιλεγεί γι’ αυτό το φύλλο. 

Μια άλλη όψη της 
πλατείας. Διακρίνονται 

τα μέσα μεταφοράς 
παλαιότερων εποχών. 

Εκδήλωση στην 
πλατεία του χωριού. 
Πίσω από τους 
παραβρισκόμενους 
διακρίνεται το 
βακούφικο καφενείο 
που γκρεμίστηκε τη 
δεκαετία του 1970.

1966. Από τα γυρίσματα της ταινίας «Με τη λάμψη στα μάτια»

Μια αρκετά διαφορετική όψη της πλατείας από τη σημερινή


