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Π ιστοί στην ετήσια συνάντησή μας βρεθήκαμε οι 
Πετανίτες της Αθήνας την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
2016 στην φιλόξενη αίθουσα του δημοτικού θεά-

τρου Καλλιθέας.
Μαζί μας, για μια ακόμη φορά, ο Μορφωτικός Πολιτι-
στικός Σύλλογος Πέτα με τα εξαιρετικά χορευτικά του, 
συνεισφέρει κάθε φορά με ποικιλία και ευρηματικότητα 
στη θεματολογία των χορών.
Θέμα της τελευταίας εκδήλωσης ήταν οι εκδηλώσεις της 
αποκριάς στο Πέτα. Η ιδέα για το φετινό θέμα ξεκίνησε 
από την επιθυμία να προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ που 
έφτιαξε τη δεκαετία του 1980 για την αποκριά στο Πέτα 
ο Βαγγέλης Παπασπύρου, που έφυγε πρόσφατα.
Με αφορμή το ντοκιμαντέρ αυτό αποφασίστηκε να αφι-
ερωθεί η εκδήλωση στα έθιμα της αποκριάς στο Πέτα. 
Για την ιστορία των εθίμων της Αποκριάς και του Καρνα-
βαλιού, καθώς και τους συμβολισμούς που τα συνοδεύ-
ουν, μίλησε η Μαρίνα Ιωσηφίδου Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
(εκτενές απόσπασμα της εισήγησης στη σελίδα 6).
Ειδικότερα για τα έθιμα της Αποκριάς στο Πέτα μίλησε ο Άγγελος 
Παπασπύρου (το κείμενο της εισήγησης στη σελίδα 8).
Στην εκδήλωση έγινε τιμητική αναφορά στον εκλιπόντα Βαγγέλη 
Παπασπύρου και προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του με θέμα τις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις της αποκριάς στο Πέτα.
Επίσης, επιδόθηκε στο γιό του Βελισάριο και τον αδελφό του Πάνο 
τιμητική πλακέτα ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αγάπη του για 
το Πέτα. 

Ο Μορφωτικός Σύλλογος, που αγόγγυστα, παρά τα δυσβάστακτα 
οικονομικά έξοδα, είναι συνεπής στο ετήσιο ραντεβού μας, εντυπω-
σίασε για μια ακόμη φορά με τις επιλογές του χορευτικού, αυτή τη 
φορά με δύο θεματολογίες: εξαιρετικούς χορούς από την Καππα-
δοκία και παραδοσιακούς χορούς της αποκριάς, όπως το «Πως το 
τρίβουν το πιπέρι», «Αναπαράσταση του αποκριάτικού γάμου», κ.ά.
Τέλος, βραβεύτηκαν οι μαθητές Πετανίτες ή καταγόμενοι από το 
Πέτα, που εισήχθηκαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ο καθιερωμένος μπουφές στο φουαγιέ του θεάτρου, με τους μεζέδες 
και το ποτό, έδωσε την ευκαιρία για ζωηρές και εγκάρδιες συζητή-
σεις, με την ντοπιολαλιά να ξεχύνεται αχαλίνωτη, χωρίς αναστολές!

ΗΜΈΡΑ ΑΠΌΔΗΜΌΥ ΠΈΤΑΝΊΤΗ
ΈΞΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΗΛΩΣΗ  

ΣΈ ΠΌΊΌΤΗΤΑ ΚΑΊ ΣΥΜΜΈΤΌΧΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ο ετήσιος χορός μας θα γίνει την Κυριακή 26 Μαρτίου & 
ώρα 13:30 στο γνωστό μας ανακαινισμένο μουσικό με-
ζεδοπωλείο “Στου Κορρέ...”, που βρίσκεται στην οδό Αγί-
ων Αναργύρων 20-22 στου Ψυρρή (τηλ 2103215291).
Η Αγίων Αναργύρων είναι η κεντρική οδός στου Ψυρρή 
και η πρόσβαση είναι εύκολη από όπου και αν έρθετε. 
Υπάρχει το ΜΕΤΡΟ, ο Ηλεκτρικός & πολλά πάρκινγκ κο-
ντά στο μαγαζί από την πλευρά της πλατείας Κουμουν-
δούρου. 
Αναλυτικές πληροφορίες για το χορό στη σελίδα 4

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

Στα μέλη της, στους συγχωριανούς της και σε όλους τους Πετανίτες 
της διασποράς

Ευτυχισμένο & Δημιουργικό το 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 στο Εργατικό Κέ-
ντρο Αθήνας (Μάρνης & 3ης Σεπτεμβρίου) στο 2ο όροφο θα 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του 
συλλόγου μας. Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν στη Γε-
νική Συνέλευση.
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“ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ”
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΝΙΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΚΩΔΙΚΟΣ: 014094
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

Τηλ.: 210 7483735
ΕΚΔΟΤΗΣ

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Μιλήτου 4, 164 51 Αργυρούπολη
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας
Αποστολή κειµένων:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
για επικοινωνία µε το Δ. Σ. 

της Αδελφότητας είναι:
adelfotitapeta@gmail. com

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2 ευρώ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Tραπεζικός λογαριασμός τράπεζα  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 527/200221-37

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΒYΔΟΥ 122 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ Τ. Κ 15772

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΚΑΜΠΥΛΗ

Αντιγόνης 60, 104 42, Αθήνα 
Τηλ.: 210 5156810-20-30,  

Fax: 210 5156811
email: info@kambili. gr, www. kambili. gr

ΞΈΧΑΣΜΈΝΈΣ ΌΝΌΜΑΣΊΈΣ ΧΩΡΊΩΝ & ΤΌΠΩΝ

Η ανάκληση στη συλλογική μνήμη των τοπωνυμιών ενός τόπου, συνδέεται 
και διατηρεί την ιστορική συνέχεια αυτού του τόπου. Για αυτό δημοσι-
εύουμε τα τοπωνύμια της ευρύτερης περιοχής του χωριού, που περι-

λαμβάνεται μέσα στα διοικητικά όρια του πρώην Δήμου Πέτα. Πολλά από τα 

τοπωνύμια αυτά δεν σώζονται πλέον γιατί άλλαξαν οι χρήσεις γης και επομένως 
χρησιμοποιήθηκαν και καθιερώθηκαν άλλες ονομασίες. Επίσης, η κατασκευή 
του Φράγματος ήταν αιτία να χαθούν μεγάλες εκτάσεις και μαζί να ξεχαστούν 
πλείστα όσα τοπωνύμια.

Τα Τοπωνύμια του Πέτα όπως σώζονταν μέχρι το 1980
Τα στοιχεία για τα τοπωνύμια, και ιδίως αυτά που χάθηκαν, είναι από το αρχείο του αείμνηστου καθηγητή και λαογράφου Πάνου Παπασπύρου. 

Ερμού 12, Αθήνα Τ.Κ.105 63, Τηλ.: 210 3238663 
κ. Δημήτρης (σύζυγος Έρης Αναγνωστάκη)
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

Ειδικές τιμέςΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΟΥΝΤΣΑ Α.Ε.

FOODS S.A.

INTEΡΚΟΜΜ

INTERCOMM

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

ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 102 Α – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑ-
ΛΑΙΑΣ SOFTEX)- ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΓΟΡΕΣ ΣΟΥ-
ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗ-
ΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 13.30 – 20.30 (ΤΡΙ-
ΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 09.00 – 16.00  
(ΣΑΒΒΑΤΟ)

ΤΗΛ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 210 
3479100
Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου 
μας

• Το Πλατανόρρεμα
• Η Κούλια
• Το Ματισιό
• Αϊθανάσης ή Μαϊθανάσης
• Το Φραξολάγγαδο (στα όρια με το 

Ζυγό)
• Η Παλιουργιά
• Αϊχ’ στόφορος
• Παληοκάτανος ή Ματάτσι
• Κουρλαγόρι (του)
• Ματάτσι (το ρέμα)
• Καψάλα (η)
• Ορνίκου (του)
• Η Χούνι
• Γκιλπιρίνα (το βουνό ΒΔ του Πέτα)
• Βαένι-βαένια (το Βάνι)
• Αντερείσματα (του βουνού Περάν-

θη Όπως φαίνονται από το Πέτα)
• Τσέλτσα (η)
• Σκούλα (η)
• Κρέτσια (τα)
• Βρύση Καπετάνου (κοντά στο 

πηγάδι Καραμπά)
• Σκαφίδα = πηγή κοντά στο πηγάδι 

Καραμπά
• Ψηλοκοτρώνι (το)
• Καρκοφωλιά (από το Κορακοφωλιά)
• Αργιονέρι (από το Αγιονέρι)

• Τα Μπυργούλια (βρύση)
• Μαντέμια 
• Κασσοπύτρες
• Προχώματα (οχυρά του 1912)
• Αϊμαρίνα
• Ζερμή (η)
• Το Θεοτοκιό
• Μυλοτόπι (κοντά στον υδρόμυλο 

Καραπάνου)
• Κύπιρις (τις), στη Ζερμή
• Ριζαριό
• Μπακτσέδια
• Στ’ Ταγγαρέλη
• Τα αλώνια
• Αϊταξιάρχη (στ’)
• Κούρτες (χείμαρος)
• τ’ Κασέλα
• Μεναγιάτικα = κτήμα στην περιοχή 

Κούρτες
• Κυράτσα = ο σημερινός οικισμός
• Κουτσουμπές = κτήμα του Κου-

τσούμπα
• Κουροδήμα = σήμερα οικισμός
• Νησί
• Τ΄Σακελλάρη = κτήμα 
• ΠαληαΪνικόλας = ερείπια ναού
• Μαυρηλιό= ελαιότοπος
• Καπνοτόπια (όπου η γέφυρα)

•  Καπάσες ή Τζινοχώρι  
(όπου βρέθηκαν

• Ίχνη αρχαίου οικισμού)
• Ξηρομήλι (το) όπου υπήρχε 

υδρόμυλος 
• Χειμωνιάτικος
• Ο Καλκανάς 
• Βρύσεις
•  Σ’ Τριμηνή (η)
• Τούρκα =κτήμα στις Βρύσες
• Κεραμιδαριό ή Κεραμαριό
• Λιβάδια= βοσκότοποι 
• ΑΪ-Ανάργυροι
• Βαρδαρά = κτήμα
• Χυλού = κτήμα
• Παπαγιαννέικα
• Παπανακέικα = κτήμα 
• Νιαβή = κτήμα
• Πλάκα, εκεί που ήταν η δραγάτα 

πάνω σε μεγάλη πέτρα 

• Στρατορείκι (το)
• Παληοντραγάτα
• Καραμούτσι
• Ασβεσταριές
• ΑϊΒλάσης= ναός
• Αλαταριές (εκεί που έδιναν στα 

Γιδοπρόβατα αλάτι)
• Βάρβαση
• Παπαλάκα (στου Παπαλάκα)
• ΑϊΠαντελεήμονας =ναός
• Αραπόστα (τα)
• Μπορέικα = κτήμα του Μπόρ
•  Τ΄Καλτσιώτη (του) = κτήμα
• Στ’ Αμπέλια= της Τσέλτσας
• Ριζαριό (το), όπου καλλιεργούσαν 

ρύζι

Σημερινή Ονομασία Προηγούμενη Ονομασία
1. Άγιος Σπυρίδωνας Ιμάμ Τσαούσι
2. Ακροποταμιά Τσαπραλή
3. Αμμότοπος Κουμτζάδες
4. Ανεμορράχη  Μπούγα
5. Καλόβατος  Μπλίσκα
6. Καμπή  Στρεβίνα
7. Καστανιά Βρατσίστα – Γρατσίστα
8. Κλειδί  Κλείστοβο
9. Αστροχώρι  Καταβόθρα
10. Καταρράκτης  Σχωρέτσανα
11. Καρφοβούνι  Μπρένιστα
12. Κουκούλια  Κουκουλίστα
13. Κτιστάδες  Κουσοβίτσα
14. Αθαμάνιο  Λουψίστα και αργότερα Λειψός
15. Μικροσπηλιά  Σερές

16. Λουτότοπος  Κάτω Μπάνη
17. Περάνθη Άνω Μπάνη
18. Κλειστό  Τσερκίστα
19. Ελεούσα (οικισμός Άρτας) Ιμαρέτ
20. Ζύγος Λιβίτσικο
21. Μεγαλόχαρη Μπότσι
22. Μεσόπυργος  Σουμερού
23. Μεσούντα Μουσούντα
24. Ροδαυγή Νησίστα
25. Πολύδροσο Ζαβάκα
26. Πηγές Βρεντενίτσα
27. Τετράκωμο  Μήλερι
28. Ελάτη Τσεκλίστα
29. Κυψέλη  Χώσεψη
30. Ψαθότοπος Αλήω Μπέη

Οι ονομασίες των χωριών, των πόλεων, των οικισμών και των περιοχών συνδέονται με την ιστορία και την εξέλιξή 
τους. Γι’ αυτό οι αλλαγές πολλές φορές των ονομασιών αποσυνδέουν τον τόπο από την ιστορική του συνέχεια. 
Είναι επομένως σκόπιμο να γνωρίζουμε τις παλιές ονομασίες των χωριών και να ερευνούμε την σύνδεσή τους με 
την ιστορία του κάθε τόπου. 
Δημοσιεύουμε γι’ αυτό τις ονομασίες των χωριών του Νομού Άρτας όπως ήταν πριν από τον Μάρτιο του 1940. Τον 
κατάλογο μας τον παραχώρησε πριν από χρόνια ο τότε διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Άρτας χωριανός 
μας Αναγνωστάκης Γιώργος.

Κορακοφωλιά, 
πριν την  
καταστροφή 
της.
Στο βάθος 
ο Άραχθος  
πριν το  
σχηματισμό 
της λίμνης.
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Ο Δήμος συνεχίζει τις συνεργασίες του για τον Φιλελληνισμό
Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποφά-
σισαν να συνεχίσουν την επιστημονική τους συνεργασία για τη μελέ-
τη και ανάδειξη του κινήματος του Φιλελληνισμού στις ιστορικές του 
διαστάσεις, καθώς και τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, 
συνεδρίων, ανταλλαγής επισκέψεων και πραγματοποίησης σχετικών 
εκδόσεων.

Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος, που θα συμ-
μετέχουν και Πανεπιστήμια του εξωτερικού, συντάχθηκε μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Δήμου 
Νικολάου Σκουφά.

Έκλεισαν τα σχολεία λόγω χιονόπτωσης
Λόγω της χιονόπτωσης η δημοτική αρχή αποφάσισε να μη λειτουρ-
γήσουν την Τρίτη 10-1-2017 και την Τετάρτη 11-1-2017 το Δημοτικό 
Σχολείο, το Γυμνάσιο και ο Παιδικός Σταθμός στο Πέτα.

Άσπρες μέρες και στο Πέτα!
 

Φωτογραφία από το Μνημείο

Άποψη της χιονισμένης Λίμνης 

Το γήπεδο του Πέτα

Το Σπίτι του Πολιτισμού στο Πέτα 
Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας για την 
ανάγκη δημιουργίας στο Πέτα ενός χώρου που θα φιλοξενεί πολιτι-
στικές εκδηλώσεις. 
Το χώρο αυτό τον ονομάσαμε «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Πέτα.
Η εφημερίδα θα συνεχίσει με επιμονή να αναφέρεται στη συγκεκρι-
μένη ανάγκη.
Δεν θα κουραστούμε να υπογραμμίζουμε ξανά και ξανά ότι δεν μπο-
ρεί να αναπτυχθούν πρωτογενείς πολιτιστικές δραστηριότητες όταν 
δεν υπάρχει μια στοιχειώδης υποδομή να τις φιλοξενήσει.
Είναι στις θεσμικές υποχρεώσεις της Δημοτικής αρχής να δει με σο-
βαρότητα την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας 
στο χωριό, διαθέτοντας πόρους οικονομικούς, αλλά και «επενδύο-
ντας» σε έργα πολιτιστικής υποδομής. 
Η υιοθέτηση αυτής της πολιτιστικής αντίληψης, βρίσκεται μέσα στην 
καθημερινότητα των κατοίκων, πατάει στις ανάγκες τους και βοηθάει 
να αναδειχθούν οι ικανότητές τους.
Αντίθετα, ελιτίστικες εκδηλώσεις που προορίζονται για ένα στενό κύ-
κλο «ειδικών», συχνά δεν αφήνουν κανένα «αποτύπωμα» στις τοπικές 
κοινωνίες. 

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ

Έπανεκκίνηση του αρδευτικού έργου της πεδιάδας Πέτα – Κομποτίου
Δημοπρατείται σύντομα το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο του έργου άρδευσης της πεδι-
άδας Πέτα-Κομποτίου το οποίο έχει κατα-
ντήσει Γεφύρι της Άρτας. Να θυμίσουμε 
ότι το συγκεκριμένο έργο προβλέπονταν 
να αρχίσει η κατασκευή του αμέσως μετά 
τη λειτουργία του φράγματος Πουρναρί-
ου. Πριν από δέκα χρόνια περίπου άρ-
χισε επιτέλους η κατασκευή του, αλλά 
δεν είχε την τύχη να ολοκληρωθεί. Το 

έργο σταμάτησε και έμεινε ημιτελές εδώ 
και κάμποσα χρόνια. Ο Υπουργός Υπο-
δομών και Δικτύων κ. Σπίρτζης σε συνέ-
ντευξη τύπου στην Άρτα, στις 28-12-2016 
ανακοίνωσε:
-Είναι προς δημοπράτηση « οι υπολειπό-
μενες και νέες εργασίες για την υλοποίη-
ση και πλήρη λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου της Πεδιάδας Πέτα – Κομποτίου 
προϋπολογισμού 12 εκατ ευρώ.

- Έργο μεταφοράς νερού και αρδευτικό 
δίκτυο ζώνης 8, στην περιοχή Πέτα - Κο-
μπότι, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.
Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει σύ-
ντομα η επανεκκίνηση του έργου και 
φαίνεται ότι διορθώνονται οι ατέλειες και 
ανεπάρκειες που παρατηρήθηκαν και 
επισημάνθηκαν στην αρχική μελέτη και 
υλοποίηση.

16. Λουτότοπος  Κάτω Μπάνη
17. Περάνθη Άνω Μπάνη
18. Κλειστό  Τσερκίστα
19. Ελεούσα (οικισμός Άρτας) Ιμαρέτ
20. Ζύγος Λιβίτσικο
21. Μεγαλόχαρη Μπότσι
22. Μεσόπυργος  Σουμερού
23. Μεσούντα Μουσούντα
24. Ροδαυγή Νησίστα
25. Πολύδροσο Ζαβάκα
26. Πηγές Βρεντενίτσα
27. Τετράκωμο  Μήλερι
28. Ελάτη Τσεκλίστα
29. Κυψέλη  Χώσεψη
30. Ψαθότοπος Αλήω Μπέη
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“ΣΕΙΡΙΟΣ” 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

CAFE-BAR-ΤΑΒΕΡΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ 

ΤΗΛ.: 26810 83205

στο μνημείο του Πέτα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η τιμή πρόσκλησης για κάθε άτομο είναι 18,00 € και περι-
λαμβάνει: Σαλάτα Κηπουρού, Κολοκυθοκεφτέδες, Φλογέ-
ρες ανά 4 άτομα, Πατάτα Κορρέ,Φάβα

Για κυρίως πιάτο επιλογή από: Μπριζόλα χοιρινή ή κοτόπου-
λο σχάρας ή μπιφτέκι. Νηστίσιμο πιάτο για όσους νηστεύουν. 
Ποτά: απεριόριστη κατανάλωση αναψυκτικών, κρασί - μπύρες 
- τσίπουρο
Θερμή παράκληση: Όσες/όσοι αποφασίσουν να έρθουν, να 
αγοράσουν έγκαιρα τις προσκλήσεις τους και να κάνουν κρά-
τηση τραπεζιού γιατί η χωρητικότητα είναι περιορισμένη (136 
άτομα).
Στις κρατήσεις θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για 
να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Η κράτηση των τραπεζιών θα 
γίνεται μόνο με την αγορά προσκλήσεων.
Κοντά μας για να μας διασκεδάσουν θα είναι η υπέροχη ορ-
χήστρα του μαγαζιού, αλλά και κλαρίνο με τραγουδιστή για το 
δημοτικό τραγούδι.
Προσκλήσεις και κράτηση τραπεζιών θα κάνετε στα μέλη του 
ΔΣ: Κακαριάρη Γιώργο -6937136555 & Κυρούλη Δημήτρη 
-6976134558.

Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα όμορφο κυριακάτικο μεση-
μέρι, γεμάτο κέφι, χορό, τραγούδι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Φωτογραφία από προηγούμενο γλέντι μας

Της ξενιτειάς
Αλησμονώ  
& χαίρομαι

- Aλησμονώ και χαίρομαι, θυμάμαι και 
λυπάμαι,
θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να 
πηγαίνω.
Σήκω μάνα μ’ και ζύμωσε καθάριο 
παξιμάδι.
Mε πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα 
το ζυμώνει
και με πολύ παράπονο βάζει φωτιά 
στο φούρνο.
- Άργησε φούρνε να καείς και συ ψωμί 
να γένεις
για να περάσει ο κερατζής1 κι ο γιός 
μου ν’ απομείνει.

1 Κερατζής: οδηγός καραβανιού (Στο You tube 
μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές εκτελέσεις του 

τραγουδιού)

Κολλημένοι με το Πέτα.  
Ακόμη και στο βουνό των Θεών!

Κολλημένοι με το Πέτα η ομάδα των συγχωριανών που ανέβηκε αυτό το καλοκαίρι στον Όλυμπο.
Δεν χάνουν ευκαιρία να αναφερθούν στο Πέτα. Ακόμη και στο βουνό των Θεών, τον Όλυμπο, έχουν το 
Πέτα στο μυαλό τους και το μνημονεύουν στο βιβλίο των επισκεπτών!
Σημείωση: Γνωρίζουμε ότι πολλοί συγχωριανοί μας έλκονται στις κατακτήσεις κορυφών! Για να μην 
κατηγορηθεί η εφημερίδα για μεροληπτική μεταχείριση, θα φιλοξενήσουμε ό,τι σχετική φωτογραφία 
σταλεί. 
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Αγιασμός  
των υδάτων  

στη γέφυρα Πλάκας

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και οι Τοπικές Κοινότη-
τες Ραφταναίων και Μονολιθίου τέλεσαν τον αγιασμό 
των υδάτων την ημέρα των Θεοφανείων στο χώρο του 

γκρεμισμένου ιστορικού γεφυριού της Πλάκας. 
Ευχή όλων είναι σύντομα ο σταυρός να πέσει από την κορυφή 
του μονότοξου γεφυριού και της Πλάκας

Αγιασμός των υδάτων στο γκρεμισμένο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας

Ξεκίνησαν αγροτικές 
κινητοποιήσεις

Μ ε κλείσιμο στα δύο ρεύματα εξόδου από την Ιονία Οδό, 
στη θέση Άγιος Δημήτριος, ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις 
των αγροτών του νομού Άρτας. Η Τροχαία έκανε εκτροπή 

της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε παρακαμπτήριους δρόμους. 
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, Βαγ-
γέλης Μπέστας αναφέρει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι το κλείσιμο 
του δρόμου είναι «επ΄ αόριστον», και πως το μπλόκο συμμετέχει 
στην πανελλαδική επιτροπή με την οποία βρίσκεται σε συντονισμό.
Τα κύρια αιτήματα των αγροτών επικεντρώνονται στο φορολογικό, 
το ασφαλιστικό, το μεγάλο κόστος παραγωγής, ενώ δηλώνουν την 
αντίθεσή τους στο διαχωρισμό «επαγγελματιών» και «ετερο-απα-
σχολούμενων» γεωργών.

Έκλεισαν την Ιονία Οδό στις εξόδους του Αγ. Δημητρίου

Αλιεύοντας ε ιδήσεις  από τα μέρη μας

Δόθηκε  
στην κυκλοφορία 

η παράκαμψη 
Αμφιλοχίας

Τ ο τμήμα της Ιονίας Οδού που παρακάμπτει την Αμφιλο-
χίας, μήκους 26 χιλιομέτρων, δόθηκε στην κυκλοφορία 
σε συνέχεια των 34 περίπου χιλιομέτρων της παράκαμ-

ψης Αγρινίου, φτάνοντας σε συνολικό μήκος την διαδρομή στα 
60 συνεχόμενα χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τον υπουργό κ. Σπίρτζη, η πρόοδος στην κατα-
σκευή ξεπέρασε ήδη το 87%. Επίσης, η σήραγγα της Κλόκοβας 
μήκους 2.950 μέτρα, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού, τον Mάρτιο του 2017 
θα δοθεί σε κυκλοφορία σχεδόν το σύνολο του δρόμου από το 
Αντίρριο έως την Εγνατία, συνολικού μήκους 196 χιλιομέτρων.
Σταθμοί διοδίων
Στο σύνολο του μήκους των 196 χιλιομέτρων τοποθετούνται 
συνολικά τέσσερις μετωπικοί (κατά μήκος του κυρίως δρόμου) 
σταθμοί διοδίων.
Από Αντίρριο έως Ιωάννινα, οι μετωπικοί σταθμοί θα βρίσκο-
νται στα εξής σημεία:
• Ο πρώτος αμέσως μετά τη σήραγγα της Κλόκοβας, στην πε-

ριοχή Γαυρολίμνη,
• Ο δεύτερος στο Αγγελόκαστρο,
• Ο τρίτος στην περιοχή Μενιδίου και τέλος 
• Ο τέταρτος στη Δωδώνη, στο ύψος του Τερόβου.
Οι μετωπικοί σταθμοί χρεώνουν κάθε μια από τις τέσσερις ζώ-
νες μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων με τρια ευρώ και κάτι, ενώ 
υπάρχουν και οι πλάγιοι σταθμοί στις εισόδους και εξόδους, 
που θα χρεώνουν το υπόλοιπο τμήμα κάθε ζώνης. 
Συνολικά η διαδρομή για ένα επιβατικό ΙΧ από το Αντίρριο (μετά 
τη γέφυρα) μέχρι και τον κόμβο εξόδου στην Εγνατία, θα κοστί-
ζει 13 ευρώ, περίπου. Ο γενικός κανόνας για τη χρέωση είναι 
ότι αυτή καθορίζεται σε 6 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο, χωρίς 
ΦΠΑ.
Τέλος, ο χρόνος για το ταξίδι σε όλο το μήκος των 196 χιλιομέ-
τρων, με τήρηση των όρων ταχύτητας, θα διαρκεί μια ώρα και 
40 λεπτά. 

Δόθηκε στην κυκλοφορία η παράκαμψη Αμφιλοχίας
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Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη

Aπόκριες: μια σύντομη επισκόπηση (*)
Της Μαρίνας Ιωσηφίδου (Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

Ο ι απόκριες (αποχή από το κρέας) 
ή το Καρναβάλι (πιθανόν από 
την Ιταλική φράση που σημαί-

νει «αφαιρώ το κρέας»), είναι πλέον ένα 
Χριστιανικό έθιμο που συνήθως λαμβάνει 
χώρα το Φεβρουάριο ή στις αρχές Μαρ-
τίου, πριν από τη Σαρακοστή. Κρατάει 
τρεις εβδομάδες και οδηγεί στην έναρξη 
της Σαρακοστής η οποία ξεκινά με την 
Καθαρή Δευτέρα.
Οι απόκριες/καρναβάλι, συνήθως πε-
ριλαμβάνουν έθιμα και γιορτές που τε-
λούνται δημόσια, όπως το γαϊτανάκι, 
παρέλαση με άρματα, την γκαμήλα, μα-
σκαρεμένους γλεντζέδες, όπου συχνά άνδρες μεταμφιέζονται  σε 
γυναίκες και γυναίκες σε άνδρες. Χαρακτηρίζεται από κατάχρη-
ση φαγητού και ποτού καθώς και σατυρικά δρώμενα που διακω-
μωδούν πολιτικά γεγονότα, τους ισχυρούς και πλούσιους ή και 
τελετουργίες μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπως οι κηδείες και 
οι γάμοι.
 Άλλα κοινά χαρακτηριστικά του καρναβαλιού περιλαμβάνουν: 
κωμικές μάχες, προσβλητική γλώσσα και υποτιμητικές (εξευτε-
λιστικές) πράξεις, το τραγελαφικό σώμα που παρουσιάζεται με 
υπερβολικά χαρακτηριστικά - ιδίως μεγάλες μύτες, κοιλιές, στό-
ματα και φαλλούς ή στοιχεία από σώματα ζώων. Η σεξουαλικό-
τητα είναι αχαλίνωτη – η αισχρότητα είναι ο κανόνας.
Με απλά λόγια, σε πολλές Χριστιανικές χώρες, η περίοδος αυτή 
σηματοδοτείται από την κατάργηση των κοινωνικών ορίων και 
την ανατροπή των κοινωνικών ρόλων. Η ατομική κοινωνική ταυ-
τότητα και οι κοινωνικές διακρίσεις χάνονται. Ακόμη και οι νεκροί, 
λέγεται, ότι σμίγουν με τους ζωντανούς. Κοντολογίς, κοινωνικό 
χάος!
Αυτήν την περίοδο κοινωνικού χάους διαδέχεται η Σαρακοστή με 
τις αυστηρές απαγορεύσεις. Η Σαρακοστή με την νηστεία, την 
προσευχή και την σεξουαλική και κοινωνική της εγκράτεια έρχε-
ται σε τελετουργική αντίθεση με το Καρναβάλι. Είναι μια περίο-
δος μετανοίας. 
Οι δυο αυτές τελετουργικά αντιθετικές περίοδοι φθάνουν στο κο-
ρύφωμά τους με τις γιορτές του Πάσχα. Γιατί το Πάσχα, η κοι-
νωνική αναταραχή και οι καταχρήσεις του καρναβαλιού, από τα 
μια, και η μετάνοια και η συμβολική αναστολή της ζωής κατά τη 
διάρκεια της Σαρακοστής από την άλλη, έρχονται σε ισορροπία 
με τη θεία αρμονία. Δίνεται άφεση αμαρτιών. Η απεριόριστη σε-
ξουαλικότητα μετατρέπεται σε κοινωνικά αποδεχτή γαμήλια ανα-
παραγωγική πράξη. Και με την συμφιλίωση  του θείου με τον 
άνθρωπο, γεννιέται μια νέα εξαγνισμένη κοινωνική περίοδος. Η 
ζωή και η αναπαραγωγή κοινωνικοποιούνται εκ νέου.

Τελετουργίες Ανατροπής 
Αυτή η μορφή ιεροτελεστίας όπου οι ρόλοι αντιστρέφονται και η 
κοινωνική τάξη ανατρέπεται, δεν είναι άγνωστη στους ανθρωπο-
λόγους. Πράγματι, τελετουργίες ανατροπής ή αντιστροφής συνη-
θίζονται από τα βάθη της ιστορίας και σε όλον τον κόσμο.

To φεστιβάλ Χόλι στην Ινδία
Για παράδειγμα, στην Ινδία, το φεστιβάλ Χόλι εορτάζεται συνή-
θως στα τέλη Φεβρουαρίου ή το Μάρτιο. Είναι ένα φεστιβάλ που 

σηματοδοτεί τη νίκη του καλού ενάντια του κακό, την αρχή της 
άνοιξης, το τέλος του χειμώνα, μία γιορτινή μέρα συνάντησης, 
παιχνιδιού και γέλιου. Το πρωινό εορτάζεται ως ένα ελεύθερο για 
όλους καρναβάλι χρωμάτων, όπου οι συμμετέχοντες παίζουν, 
κυνηγούν και χρωματίζουν ο ένας τον άλλο με σκόνη και χρω-
ματιστό νερό. Όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους σ’ ένα δίκαιο παιχνίδι, 
φίλοι ή ξένοι, πλούσιοι ή φτωχοί, άντρες ή γυναίκες, παιδιά ή 
ηλικιωμένοι. Αυτά τα παιχνίδια διεξάγονται στους δρόμους, στα 
πάρκα, έξω από ναούς και κτίρια. Ομάδες συμμετεχόντων έχουν 
τύμπανα και άλλα μουσικά όργανα, πηγαίνουν από μέρος σε μέ-
ρος, τραγουδούν και χορεύουν. Σερβίρονται ιδιαίτερα εδέσματα 

και μεθυστικά ποτά. Όρια σεξουαλικά και κοινωνικής τάξης κα-
ταπατούνται. Ωστόσο το βράδυ, αφού ξεμεθύσουν, οι άνθρωποι 
καθαρίζονται, βάζουν τα καλά τους και επισκέπτονται φίλους και 
συγγενείς και η δημό-
σια τάξη αποκαθίστα-
ται.
Αυτές οι ετήσιες ανα-
παραστάσεις τελε-
τουργικών λειτουρ-
γούν ως βαλβίδες 
αποσυμπίεσες των 
θεσμών, καθώς μέσω 
των ιεροτελεστιών 
επιτρέπεται η έκφρα-
ση της κοινωνικής 
δυσαρέσκειας και δυ-
σφορίας, έκφραση που ύστερα τίθεται υπό έλεγχο για άλλη μια 
φορά μέσω της τελετουργικής αποκατάστασης της πλέον καθαρ-
μένης καθεστηκυίας τάξης. 

Η Λατρεία του Διόνυσου
Οι Απόκριες/Καρναβάλι είναι μεν Χριστιανική γιορτή, αλλά οι ρί-
ζες τους πηγαίνουν πολύ πίσω. Πρώτες στο μυαλό μας έρχονται 
οι Διονυσιακές τελετές στην αρχαία Ελλάδα.
Η αρχική τελετουργία του Διόνυσου βασίστηκε σε ένα εποχιακό 
θέμα θανάτου-αναγέννησης (συνηθισμένο στις αγροτικές λατρεί-
ες). Τα τελετουργικά αφορούσαν την κατανόηση του κύκλου της 
ζωής του αμπελιού και την καλλιέργεια του (συμβολίζοντας τον 
ζωντανό θεό) και της ζύμωσης του κρασιού από τα στυμμένα και 
εκθλιβόμενα φρούτα (συμβολίζοντας τον θάνατο του θεού και το 
πνεύμα του στον κάτω κόσμο). Πιο σημαντικό στοιχείο, είναι το 

Εικόνα από Καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Ινδία

Απεικόνιση διονυσιακών γιορτών

Η Μαρίνα Ιωσηφίδου 
κεντρική ομιλήτρια 
στην εκδήλωση του 
Απόδημου Πετανίτη
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Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη
γεγονός ότι οι μεθυστικές συνέπειες του κρασιού αποδίδονταν 
σε κατάληψη από το πνεύμα του θεού.
Αυτή η κατάληψη εκλαμβανόταν ως απελευθέρωση από κοινω-
νικούς κανόνες και περιορισμούς, μία επιστροφή στην αρχέγονη 
φύση. Γι’ αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι τελετουρ-
γίες προσέφεραν διαφυγή από την κοινωνικοποιημένη προσω-
πικότητα προς μία εκστατική, θεοποιημένη κατάσταση και ότι 
πολλοί λάτρεις του Διόνυσου ήταν παρίες της κοινωνίας: γυναί-
κες, σκλάβοι, παράνομοι και «ξένοι». Γι’ αυτό εξάλλου πολλοί 
θεωρούσαν τη λατρεία ως απειλή για την πολιτισμένη κοινωνία 
και επιθυμούσαν να την ελέγχουν (αν όχι να την καταστείλουν 
εντελώς). Παρόλα αυτά οι τελετουργίες αυτές μεταφράζονταν και 
ως αναζωογονητικές, καθαρτικές, απελευθερωτικές και μεταμορ-
φωτικές.

Γερμανικές φυλές και Βαστεναβοντ  
– οι μέρες πριν από τη νηστεία

Άλλες γιορτές που συνηθίζονταν από Γερμανικές φυλές σίγουρα 
φέρουν πιο ξεκάθαρες ομοιότητες με το Καρναβάλι. Για πολλούς 
λαούς, ο χειμώνας θεωρούνταν ως ηγεμονία των πνευμάτων του 
χειμώνα που θα έπρεπε να εκδιωχθούν έτσι ώστε να επιστρέψει 
το καλοκαίρι. Και οι Γερμανικές φυλές γιόρταζαν την επιστροφή 
του φωτός της ημέρας. Παραδοσιακά, τα γλέντια που σχετίζονται 
με αυτήν την εποχή του χρόνου σηματοδοτούσαν την τελευταία 
ευκαιρία για καλοφαγία πριν από την περίοδο της έλλειψης τρο-
φίμων προς το τέλος του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου (τώρα γνωστής ως βαστεναβοντ - οι μέρες πριν τη νη-
στεία), όλα τα εναπομείναντα χειμερινά αποθέματα από λαρδί, 
βούτυρο και κρέας έπρεπε να φαγωθούν γιατί σύντομα θα άρχι-
ζαν να σαπίζουν. Πράγματι, όλα τα τρόφιμα που είχαν αντέξει το 
χειμώνα έπρεπε να καταναλωθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι 
ήταν χορτάτοι αρκετά ώστε να επιβιώσουν ως την επερχόμενη 
άνοιξη η οποία θα τους παρείχε νέες προμήθειες.
Κατά τη διάρκεια αυτών των εορτασμών όπου διώκονταν ο 
χειμώνας και ο ήλιος ξαναγεννιόταν μία θεά γονιμότητας, που 
οδηγούνταν σε μία θορυβώδη πομπή πάνω σε ένα καράβι με 
τροχούς (το δικό μας άρμα;). Αυτό το ομοίωμα θεάς το συνό-
δευαν άνθρωποι μεταμφιεσμένοι σε ζώα ή άντρες ντυμένοι σαν 
γυναίκες. Επάνω στο καράβι ο γάμος ανάμεσα σε έναν άντρα και 
μία γυναίκα ολοκληρωνόταν ως ένα τελετουργικό γονιμότητας. Η 
σεξουαλική ελευθεριότητα αποτελούσε τον κανόνα κατά τη διάρ-
κεια αυτής της γιορτής.

Χριστιανικές Παραδόσεις
Στη Χριστιανική παράδοση, η νηστεία της Σαρακοστής είναι 
προς τιμήν των 40 ημερών της νηστείας και του στοχασμού του 
Ιησού στην έρημο. Όπως συνέβη με πολλές άλλες Χριστιανικές 
εορτές, η Χριστιανική εκκλησία τελικά ενσωμάτωσε το παγανιστι-
κό Καρναβάλι αντί να το εξαλείψει. 
Αυτό όμως πήρε πολύ χρόνο για να συμβεί. Πολλές σύνοδοι και 
συμβούλια της νεοσυσταθείσας Χριστιανικής Εκκλησίας είχαν 
καταδικάσει τις παγανιστικές τελετές ως «διαβολικές ακολασίες». 
Υπάρχει μια μακρά ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας να προ-
σπαθεί να εκδιώξει το καρναβάλι, αλλά μάταια.
Σταδιακά, η εκκλησιαστική εξουσία άρχισε να συνειδητοποιεί ότι 
το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν θα κατορθωνόταν με την απαγό-
ρευση των παραδόσεων αλλά με την ενσωμάτωσή τους. Οι γιορ-
τές έγιναν μέρος της λειτουργίας και του λειτουργικού έτους.

Πιέζοντας τα όρια,  
Προκαλώντας το Κατεστημένο

Στη διάρκεια του Καρναβαλιού είναι συνήθη τα συμβάντα πολιτι-
κής ανυπακοής. Οι μάσκες ή τα σατιρικά σκετς που στόχευαν τις 
κυρίαρχες τάξεις συχνά απαγορεύονταν όπως και η μεταμφίεση. 
Ωστόσο, αυτές οι απαγορεύσεις το μόνο που κατάφερναν ήταν 
να προκαλέσουν περισσότερη σάτιρα και αναταραχή, ενώ κατά 
καιρούς, χρησιμοποιούνταν βία για την καταστολή αυτών των 
ενεργειών ανυπακοής. 
Ας μείνουμε λοιπόν προς το παρόν στο ότι σε πολλές Χριστιανι-
κές χώρες, από τη Γαλλία και τη Μάλτα ως το Τρινιντάντ και τη 
Βραζιλία, η άδεια του καρναβαλιού προσφέρεται για γέλιο, φάρ-
σες και φαντασία. Είναι μια εποχή που μπορούν να αρθούν οι 
κοινωνικοί περιορισμοί. Που μπορούμε να κοροϊδέψουμε και να 
περιγελάσουμε εκείνους που μας εξουσιάζουν. Που μπορούμε 
να αφεθούμε και να παραδοθούμε στο παιχνίδι, το τραγούδι, το 
χορό, το φαγητό και το ποτό. Είναι μια εποχή της φαντασίας και 
μιας έκφρασης του πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος.
Και στην εποχή μας, όπου η παγκοσμιοποίηση, ο υλισμός και 
ο ατομικισμός φαίνεται να κυριαρχούν, ο χρόνος για παιχνίδι, 
χαρά, η κοινωνική ελευθερία, και η φαντασία φαίνεται να είναι 
πιο σημαντικά και ζωτικά από ποτέ.

(*) Εκτενής παρουσίαση της εισήγησης που έγινε στην εκδήλωση

Μουσική, ποτό και κέφι στην αναβίωση του «γάμου»

Συνυφασμένες με την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα 
οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Στη φωτογραφία γράφει:

«Τραμπ...για πρόεδρος!»
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Τ α αποκριάτικα έθιμα είναι συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης 
πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Χωριού μας. Οι σαρωτικές 
και εξισωτικές επιδράσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και 

η εισαγωγή ξένων προτύπων μπορεί να αποδυνάμωσαν την επα-
φή μας με το πολιτιστικό μας παρελθόν, δεν μπόρεσαν όμως να 
διακόψουν τη συνέχεια των αποκριάτικων εθίμων, όπως θα φανεί 
στην παρακάτω αφήγηση. Μπορεί δηλαδή οι σημερινές αποκριάτι-
κες εκδηλώσεις να μην έχουν την ένταση και την πολλαπλότητα του 
παρελθόντος, δεν παραλλάζουν όμως τη φυσιογνωμία τους.
Οι πηγές που αντλήσαμε τις περιγραφές των εθίμων και εκδηλώσε-
ων της περιόδου του Μεσοπολέμου είναι οι εξής:
-Άρθρα που δημοσιεύτηκαν πριν από 35 χρόνια στην Εφημερίδα 
μας από συγχωριανούς μας που έζησαν τις αποκριάτικες γιορτές. 
Ο αείμνηστος επιθεωρητής τότε Δημήτρης Γαλάζιος έγραψε σει-
ρά άρθρων στα Νέα του Πέτα, όπως αργότερα και ο Δάσκαλος Πα-
ναγιώτης Κώτσης, 
-Επιστολές που έλαβα το 1982 από τον Γιάννη Αθανασίου Αγγέλη 
με τίτλο «Πως γιόρταζαν οι Πετανίτες προπολεμικά τις απόκριες».
-Δημοσίευση αποκριάτικων τραγουδιών από τον Γεράσιμο Καρα-
μπά.
Σύμφωνα με τις περιγραφές οι κεντρικές φιγούρες των αποκριάτι-
κων εθίμων της εποχής ήταν:
-Το γραφικό ΓαΪτανάκι που αποτελούσε το κεντρικό σχήμα των 
εκδηλώσεων. Το ΓαΪτανάκι του Πέτα ήταν γνωστό στην ευρύτερη 
περιοχή και επισκέπτονταν και άλλα χωριά του Νομού. Συμμετεί-
χαν στο σχήμα 10 χορευτές και ένας ο «μουντζούρης» που κρατού-
σε το κοντάρι
- Οι Γκαμήλες. Καθεμία χρειάζονταν 4 άτομα και έναν γκαμηλιέρη 
ο οποίος κρατούσε τροβά με άχυρα για εκτροφή δήθεν της γκαμή-
λας. Την εποχή που περιγράφουμε οι γκαμήλες που έπαιρναν μέ-
ρος στις εκδηλώσεις ήταν περισσότερες. Πρόβλημα πάντα υπήρχε 
η ανεύρεση της γαΪδουροκεφαλής. Περιοχή αναζήτησης ήταν το 
ρέμα του Καπετάνιου στα Κρέτσια όπου ο τόπος εναπόθεσης πε-
θαμένων ζώων την εποχή εκείνη.
- Ο Πανάρατος που ήταν μια λαϊκή θεατρική παράσταση που συ-
γκινούσε τον κόσμο. Αναφέρονταν στα δραματικά παθήματα των 
δύο πρωταγωνιστών του έργου, του βασιλόπουλου Πανάρατου και 
της βασιλοπούλας Ερωφίλης. (ίσως από το θεατρικό έργο Ερω-
φίλη του Χορτάτση). Στο Χωριό μας πρέπει να ήρθε μετά τη Μι-
κρασιατική καταστροφή το 1922. Οι παραστάσεις δίνονταν πρώτα 
στις γειτονιές και τη δεύτερη Κυριακή στην Πλατεία. Μετεξέλιξη της 
παράστασης εκείνης ίσως τα σατυρικά σκέτς που παρουσιάζονται 
στην πλατεία μετά το 1950 τη δεύτερη Κυριακή με επίκαιρα θέματα 
της τοπικής κοινωνίας και γενικότερου ενδιαφέροντος.
-Αποκριάτικες φιγούρες αξέχαστων τύπων της κοινωνίας του 
Πέτα.
Φαίνεται ότι ένας από τους πρωταγωνιστές του αποκριάτικου γλε-
ντιού ήταν ο Παύλος Αγγέλης που είχε τη φλέβα του γνήσιου λαϊ-
κού ποιητή. Παρόμοιος τύπος ήταν και ο αδελφός του Αθανάσιος 
Αγγέλης. Και οι δύο σατύριζαν πρόσωπα και πράγματα της τοπι-
κής κοινωνίας από τα πεζούλια της πλατείας.
Ο Μπάρπα-Βαγγέλης ο Καραμπάς γνωστός με το παρατσούκλι 
ο Ορισμένος, επειδή όταν του αντιμιλούσε κανείς έλεγε πάντα «Α! 
ορισμένα πράγματα». Ήταν καλόκαρδος και αγαπητός. Η αυτοσχέ-
δια μεταμφίεσή του ήταν πάντα μια κακοντυμένη γριά με μια ρόκα, 
ένα αδράχτι και ένα τροβά στην πλάτη γεμάτο στάχτη με την οποία 
αντάριαζε την πλατεία, πείραζε τις παρέες, κυνηγούσε τα παιδιά και 
έλεγε «αφσκόλογα».
Ο Μπάρπα-Γιώργης ο Γκάχαρης που στις απόκριες «έπαιζε» το 

Γύφτο. Γύριζε στα καφενεία και επιδι-
όρθωνε τα πάντα και τίποτα δεν έκανε 
σωστό.
Οι Μασκαράδες με τις αυτοσχέδιες αμ-
φιέσεις που γύριζαν σε όλο το Χωριό τα 
δύο Σάββατα και τις Κυριακές. Τα παιδιά 
(«ντύνονταν μπαούτες») τις πρωινές 
ώρες και οι μεγάλοι το βράδυ. Τα παι-
διά έπαιρναν από τους νοικοκυραίους 
ρεγάλο συνήθως σε είδος (γλυκό, καρα-
μέλες). Για τους μεγάλους το στοίχημα 
ήταν να μεταμφιεστούν με τέτοιο ώστε 
να μην τους γνωρίσουν οι νοικοκυραίοι.
Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων γινόταν το απόγευμα της δεύ-
τερης Κυριακής στην Πλατεία όπου:
-Εμφανίζονταν το ΓαΪτανάκι και χόρευε πρώτα έξω από τα καφενεία 
και μετά στο κέντρο της Πλατείας.
-Ακολουθούσαν οι Γκαμήλες με τον Γκαμηλιέρη να ανεμίζει τα άχυρα.
- Κάποια στιγμή όλα σταματούσαν για να αρχίσει η παράσταση του 
Πανάρατου. Υπήρχε εδώ μια αντίθεση: Μέσα σε μια χαρούμενη 
ατμόσφαιρα, παιζόταν ένα δράμα.
-Ακολουθούσαν τραγούδια και απαγγελίες σατυρικών ποιημάτων 
κυρίως από τον Παύλο Αγγέλη και τον αδελφό του Αθανάσιο. Την 
ίδια μέρα παίζονταν από διάφορα σχήματα σατυρικά σκέτς. Ο Γιάν-
νης Αθανασίου Αγγέλης αναφέρει ότι ο Παύλος Αγγέλης παρουσία-
ζε μια ξεκαρδιστική λαΪκή παράσταση.
-Ο Ορισμένος γύριζε την πλατεία, τα παιδιά τον ακολουθούσαν, 
τον πείραζαν και πολλές φορές έβαζαν φωτιά στα παλιόρουχα που 
φορούσε. Ανέβαινε στην κορυφή σχεδόν των πλατάνων και μετά 
έβγαζε δίσκο. Ο Γιάννης Αγγέλης αναφέρει ότι κάποτε προσπάθη-
σε να ανέβει στο Καμπαναριό αλλά έπεσε από μεγάλο ύψος, χω-
ρίς να πάθει το παραμικρό. Η πτώση του αποδόθηκε στο ότι ήταν 
«..λίγο πιωμένος»

Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη

ΑΠΌΚΡΊΑΤΊΚΑ ΈΘΊΜΑ ΚΑΊ ΈΚΔΗΛΩΣΈΊΣ ΣΤΌ ΠΈΤΑ
ΠΡΊΝ ΑΠΌ ΤΌ 1940

Ο Άγγελος Παπασπύρου 
παρουσίασε τα έθιμα της 

Αποκριάς στο Πέτα 

του Άγγελου Παπασπύρου

Για την εύνοια της νύφης συνωστίζονται πρόεδροι!
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 «Πως το τρίβουν το πιπέρι» στη σκηνή του Θεάτρου της Καλλιθέας

Απονομή τιμητικής πλακέτας στη μνήμη του Βαγγέλη  
Παπασπύρου. Την παρέλαβαν ο γιος του Βελισσάριος  

και ο αδελφός του Πάνος Παπασπύρου.

Χοροί της Καππαδοκίας από το Μορφωτικό Σύλλογο

Τα αποκριάτικα τραγούδια.
Τα πιο γνωστά τραγούδια που ακούγονταν τις μέρες της αποκριάς 
ήταν:
- «Όλες οι παπαρούνες», «η πιπεριά», «πως το τρίβουν το πιπέρι». 
Ενδιαφέρον έχουν ορισμένοι στίχοι τραγουδιών που προσαρμόζο-
νταν στο κοινωνικό περιβάλλον του χωριού, όπως το δίστιχο: «θα 
γίνουμε παπάδες, θα γίνουμε γιατροί
Την καθαρή Δευτέρα θα φάμε πιταστή.
Ένα υβριστικό τραγούδι που ήρθε από την Άρτα έλεγε:
«Δεν τους γαμείς τη μάνα των κερατάδωνε 
Θέλουν να μας γαμήσουν και πάλι σκιάζονται» Η παράδοση λέει ότι 
οι απειλές και οι ύβρεις απευθύνονταν σε τούρκους χωροφύλακες 
(ζαπτίδες) που παρακολουθούσαν από μακριά και αγριοκοίταζαν 
αρτινούς που γλεντούσαν τις απόκριες κάπου στην περιοχή της Αγί-
ας Θεοδώρας την εποχή της τουρκοκρατίας.
Τα παρακάτω τραγούδια ακούγονται και στις μάρες μας.
«Πάει το μαλακό σ΄παπούλια μ’ πάει το μεντζικό σ΄΄
Το πήραν οι μπαντίδοι παπούλια μ΄το παν στο Μονοπλειό»
Οι λέξεις «μαλακό» και «μεντζικό» είναι σχέδια γυναικείων φορεμά-
των της εποχής της Τουρκοκρατίας.
«Εμείς οι Πετανίτες γλεντάμε σήμερα
Κι ο κόσμος μας νομίζει για τα σίδερα»
«Δε στο πα Καραπάνε στα μαύρα να ντυθείς

Και στην ψηλή Καμάρα να πέσεις να πνιγείς»
Το τελευταίο αναφέρεται στον Τσιφλικά Κώστα Καραπάνο, από τον 
οποίο το Πέτα υπόφερε πολλά χρόνια.
«Έμπλεξε με τους μόρτες κι ο Μήτσο φουκαράς
Κι έβαλε κοντογούνι κι έγινε μασκαράς»
«Μωρή ταμπλαρωμένη, ταμπλάς σε βάρεσε
Τόσα παιδιά στο Πέτα κάνα δε σ΄άρεσε «
Θαυμάσια ήταν και τα δίστιχα του λαίκού ποιητή Παύλου Αγγέλη. 
Ένα από αυτά που διασώθηκαν είναι και το παρακάτω με τον τίτλο 
«Πονηρός που ήμουν θέ μου»
Πονηρός που ήμουν θέ μου δεν με πιάσανε ποτέ μου
Μον΄ με πιάσαν τη Δευτέρα και μου χέσαν τον πατέρα
Και με πιάσαν και την Τρίτη και μου σπάσαν τον πλευρίτη
Και με πιάσαν την Τετάρτη και μου λιάνισαν την πλάτη
Μόν με πιάσαν και την Πέφτη και με ρήμαξαν σαν κλέφτη
Με πιάσαν την Παρασκευή και δεν ένιωθα κορμί
Μ΄έπιασαν και το σαββάτο κι εγώ έχ…α απ΄τον πάτο
 Όπως έγραψα και στην αρχή αυτού του σημειώματος σήμερα τα 
αποκριάτικα έθιμα δεν έχουν την ένταση και την πολλαπλότητα του 
παρελθόντος για λόγους που δεν μπορούν να εξηγηθούν στο κείμε-
νο αυτό. Αποτελούν όμως μια συνέχεια του πολιτιστικής μας ταυτό-
τητας και κληρονομιάς.

Ημέρα του Απόδημου Πετανίτη
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ΚΥΠΈΛΛΌ ΠΌΔΌΣΦΑΊΡΌΥ
Η ομάδα μας πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία και 
στο θεσμό του κυπέλλου. Κατάφερε μετά από χρόνια 
και έφτασε στις 4 καλύτερες ομάδες. Δυστυχώς έχασε 
στην παράταση στον ημιτελικό από τη ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ, 
0-0 κανονική διάρκεια, 3-1 τελικό αποτέλεσμα. 

Συγχαρητήρια σε όλους.

Ο Δήμος Αρταίων διοργανώνει φέτος για 3η 
χρονιά τον ημιμαραθώνιο «Δρόμο του Γιο-
φυριού», την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017. 

Η αγωνιστική διαδρομή ξεκινά από το Κάστρο και 
περνά από σημαντικά μνημεία της πόλης, όπως το 
ιστορικό Γιοφύρι, την Παρηγορήτρια, την Αγία Θεο-
δώρα και θα τερματίσει στο κέντρο της πόλης, στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονι-
κά στην ιστοσελίδα «www.artahalfmarathon.gr».
Θα υπάρχουν οι εξής τύποι αγώνων:
- Ημιμαραθώνιος Αγώνας δρόμου 21,1 χλμ και σκυ-
τάλη ημιμαραθωνίου
- Αγώνας Δρόμου 5 χλμ
- Περιπατητικός Αγώνας Δρόμου 5 χλμ
- Αγώνας «Μαμά –Καρότσι» (για πρώτη φορά)
- Σχολικοί αγώνες Δρόμου 1000 μ. & 2000 μ.
Η εγγραφή έχει κόστος 5 ευρώ για τον ημιμαραθώνιο και τη σκυτάλη και 3 ευρώ για τον αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων.
Τα έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν στο Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρία Νομού Άρτας «Αγκαλιά», για την 
λειτουργία του νέου Κέντρου Διημέρευσης Παιδιών με Αναπηρία στην περιοχή μας. 
Η συμμετοχή στους υπόλοιπους αγώνες δρόμου είναι δωρεάν.

3ος Ημιμαραθώνιος Άρτας «Ό Δρόμος του Γιοφυριού»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΝΈΑ ΤΗΣ ΌΜΑΔΑΣ ΜΑΣ
ΠΌΔΌΣΦΑΊΡΌ – ΦΊΛΈΛΛΗΝΈΣ ΠΈΤΑ

Η ομάδα μας πραγματοποιεί φέτος μια εξαιρετική χρονιά στην Α’ κα-
τηγορία του τοπικού πρωταθλήματος του νομού Άρτας. Τα θετικά 
αποτελέσματα, αλλά και το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν οι 

ποδοσφαιριστές, μόνο ενθουσιασμό και αισιοδοξία έχει φέρει σε όλους 
τους Πετανίτες. Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να σταθούν δί-
πλα στη διοίκηση, στους προπονητές και στους αθλητές της ομάδας 
μας.

Τα τελευταία αποτελέσματα
  5η αγωνιστική: ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ – ΑΟΦ = 2-0
  6η αγωνιστική: ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ – ΑΟΦ = 2-2
  7η αγωνιστική: ΑΟΦ – ΦΙΛΟΘΕΗ = 3-1
  8η αγωνιστική: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ – ΑΟΦ = 0-1
  9η αγωνιστική: ΑΟΦ – ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ = 2-1
10η αγωνιστική: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ – ΑΟΦ = 1-1
11η αγωνιστική: ΑΟΦ – ΝΕΟΧΩΡΙ = 2-0
12η αγωνιστική: ΑΟΦ – ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ = 1-0
13η αγωνιστική: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ – ΑΟΦ = 0-3
14η αγωνιστική: ΑΟΦ – ΜΕΛΙΣΣΑ = 0-0
15η αγωνιστική: ΦΛΩΡΙΑΔΑ – ΑΟΦ = 2-1
16η αγωνιστική: ΑΟΦ – ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ = 2-0

Η ομάδα μας βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς έχο-
ντας 9 νίκες, 3 ήττες και 4 ισοπαλίες.

Φερεκύδου 2 
Αθήνα
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ΓΑΜΟΙ 

• Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΓΙΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ 

10/12/2016 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟ ΓΙΟ 

ΤΟΥΣ . ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Κοινωνικά

Συνδρομές

(Οι ειδήσεις που παραθέτουμε εδώ 
είναι μέχρι 31-12-2016)

ΚΗΔΕΙΕΣ 

• ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΚΟΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΡΥΤΣΑ ΕΤΩΝ 54

• ΣΤΙΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΓΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 82

• ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 73

• ΣΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 65

• ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 70

• ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΤΣΙΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 87

ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

1. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
2. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΑ)  

(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) 200,00 ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
3. ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 30,00
4. ΦΙΛΙΠΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30,00
5. ΡΙΖΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 5,00
6. ΖΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00
7. ΣΕΡΒΕΤΑ ΚΙΚΗ 20,00
8. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00
9. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ 

20,00
10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5,00
11. ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΗΣΗ 20,00
12. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 15,00
13. ΚΥΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 10,00
14. ΜΠΑΖΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 20,00
15. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00
16. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00
17. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00
18. ΤΖΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,00
19. ΒΑΒΕΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20,00
20. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50,00
21. ΓΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ 20,00
22. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20,00
23. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20,00
24. ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ - ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΕΛΙΑ 20,00
25. ΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 50,00
26. ΝΙΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 50,00

27. ΒΑΝΑ ΛΑΛΟΥ 30,00
28. ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25,00
29. ΜΠΑΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
30. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20,00
31. ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
32. ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20,00
33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30,00
34. ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,00
35. ΒΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 15,00
36. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45,00
37. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 20,00
38. ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25,00
39. ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25,00
40. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20,00
41. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00
42. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00
43. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00
44. ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10,00
45. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10,00
46. ΚΩΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10,00
47. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10,00
48. ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10,00 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΡΤΑΣ 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

49. ΤΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 15,00
50. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20,00
51. ΜΠΙΖΑ ΖΩΗ 30,00
52. ΠΑΠΠΑΣ ΤΑΣΟΣ 10,00

53. ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΝΤΙΝΑ 20,00

54. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
(Πεθερός Λαμπρου Παπασπύρου) 20,00

55. ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 25,00

56. ΣΕΡΒΕΤΑ-ΒΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 20,00

57. ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25,00

58. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΘΕΚΛΑ 10,00

59. ΓΕΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00

60. ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 20,00

61. ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00

62. ΖΟΡΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 20,00

63. ΣΑΡΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 20,00

64. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ Ε. 40,00

65. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 20,00

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
 � ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50,00 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 � ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 50,00 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ & ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ 
ΝΙΚΛΑΟΥ, ΡΟΖΙΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΛΑΜΠΡΟΥ

 � ΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ 15,00 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΟΥ

 � ΣΕΡΒΕΤΑ ΖΩΗ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ 20,00 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ  
& ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΣΕΡΒΕΤΑ
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Φωτογραφήματα
από το Πέτα του χθες και του σήμερα

Aπό παλαιότερες αποκριάτικες εκδηλώσεις στο χωριό αρχές της δεκαετίας του ΄80


