
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 198 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΒΥΔΟΥ 122, 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΤΗΛ.: 210 7483735 - ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,15 ΕΥΡΩ 

ÊÅÌÐÁÈ

ÊÙ
ÄÉ
ÊÏ

Ó
01

40
94

4214

PR
ESS POST

P

R
E S S P O S

T

X+7

ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ ΤΟΥ 2021

Πυρκαγιές και Κορωνοϊός

Σ υνηθίσαμε να συνδέουμε το Καλοκαίρι με ευχάριστες στιγμές: διακοπές 
και ξεγνοιασιά, επισκέψεις σε αγαπημένα μέρη, επανασύνδεση με το 

γενέθλιο τόπο και τους ανθρώπους του. 

Το φετινό καλοκαίρι ήταν αλλιώτικο: Θολό από τις στάχτες που σκόρπιζαν 
οι πυρκαγιές, με το φόβο του κορωνοϊού να επικρέμεται και να επηρεάζει 
τη συμπεριφορά μας και ένας παρατεταμένος καύσωνας να δυσκολεύει το 
ήδη βαρύ ψυχολογικό κλίμα. 

Μόνο οι δροσερές νύχτες στο χωριό αποφόρτιζε κάπως το βαρύ κλίμα. 

Σ’ ΑΥΤΌ ΤΌ ΦΥΛΛΌ ΠΕΡΙΕΧΌΝΤΑΙ:

• Ευχαριστήρια επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη  
για την ανακήρυξή του επίτιμου Δημότη Πέτα το 2010, 

σελ. 3.

• Το 2ο μέρος του αφιερώματος στο Πέτα της 
επανάστασης του 1821, με ειδική αναφορά  
στην οικογένεια Μόστρα, σελ. 5-10

• Και οι σταθερές στήλες:  
Τα εν Δήμω, το Σταυρόλεξο του Πέτα, τα Κοινωνικά, 
Αθλητικά νέα (που είχαμε στερηθεί εδώ και καιρό), κ.ά.

Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευτούν τα κείμενα των συνεργατών 
μας Τρύφωνα Σερβετά, Γιώργου Παπαδημητρίου και Λευτέρη 
Τζόκα, που δεν μπορέσαμε να δημοσιεύσουμε στο φύλλο αυτό.

Αθήνα, 4.7.2010
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η συναυλία αυτή μου θυμίζει μια αξέχαστη 
βραδιά που πέρασα στα 1966 στο τότε χωριό 
σας και τώρα Δήμο Πέτα....................................

Ολόκληρη η επιστολή το Μίκη στη σελίδα 3

Σ τα δυσάρεστα προστέθηκε κι 
η απώλεια του Μίκη Θεοδω-

ράκη. Συχνά είναι η απώλεια που 
φωτίζει το μέγεθος σημαντικών 
ανθρώπων και το αποτύπωμά 
τους στη ζωή μιας χώρας. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης συντρό-
φευσε γενιές και γενιές Ελλήνων, 
πάντα παρών όταν τον χρειαστή-
καμε, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγ-
μές, για να δίνει κουράγιο και να 
ανοίγει φωτεινές χαραμάδες όταν 
το μαύρο και το γκρι δεν άφηναν 
να διαφανεί διέξοδος. 
Νοιώθουμε την παρουσία του ζω-
ντανή σαν μια τεράστια αγκαλιά, 
δύο ανοιχτές φτερούγες, για να 
μας ταξιδέψουν «λίγο ψηλότερα»! 
Την παρουσία του στο Πέτα το 
1966 μας θυμίζει ο Μίκης με επιστολή του που δημοσιεύουμε στις εσωτερικές σελίδες, όπου μας περιγράφει την ατμόσφαιρα 
μιας εποχής που ζούσε στον απόηχο του εμφυλίου…

Η απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη

Μια μεγάλη αγκαλιά, δύο τεράστιες φτερούγες για να μας πάνε «λίγο ψηλότερα»

Επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη 
στους δημότες του Πέτα

Επιφανους 1, 11742, Αθήνα
τηλ. 210-9214863, fax 210-9236325
e-mail: mikisthe@otenet.gr



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ2

Info
•  Τα νέα του Πέτα μπορείτε να 

τα βρείτε σε ηλεκτρονική μορ-
φή στην ηλεκτρονικη διεύθυν-
ση του Δήμου:  
http://www.nskoufas.gr/index.
php?lang=el

•  Αν θέλετε να δείτε το Πέτα 
ψηλά με drone βάλτε στο 
youtube «το Πέτα Άρτας από 
ψηλά». 

“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

ΣΥΝΤΑΚΤΊΚΗ ΕΠΊΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας

ΕΠΊΤΊΜΟΣ 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

ΕΠΊΤΑΓΕΣ
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

1940. Στιγμές από τον αγώνα ενάντια  
στους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές 

Οι μαθητές στον πόλεμο του 1940
(Πηγή: https://1940.kathimerini.gr/portfolios/dimoy-frixos/)

Ο Φρ. Δήμου ήταν επτά ετών όταν ξέ-
σπασε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος

[Αποστολέας: Φρίξος Δήμου].

…Όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, πε-
ριμέναμε στο προαύλιο του Δημοτικού 
Σχολείου της Ηλιούπολης, να μπούμε στις 
τάξεις. Αργούσε όμως να χτυπήσει το κου-
δούνι. 
Μετά από μια δύο ώρες, δεν μπορούσα-
με να υπολογίσουμε το χρόνο γιατί τα ρο-
λόγια ήταν άπιαστο όνειρο τότε για μας, 
ακούστηκε ο γνώριμος ήχος του κουδου-
νιού που θα μας ακολουθούσε για ολόκλη-
ρη τη μαθητική μας ζωή. 
Οι μαθητές συγκεντρωθήκαμε κατά τά-
ξεις, ακολουθώντας τις υποδείξεις των δα-
σκάλων και κάποιων μαθητών της έκτης, 
μπροστά από τη σημαία που την κρατού-
σε ένας πιο μεγάλος μαθητής. Πίσω της 
στέκονταν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες με 
τον διευθυντή στη μέση. Έγινε η καθιερω-

μένη προσευχή και στη συνέχεια ψάλλα-
με, όλοι μαζί, το εθνικό ύμνο. Τα πρόσωπα 
όμως του διδακτικού προσωπικού ήταν 
πολύ σοβαρά και σκυθρωπά. Η δασκάλα 
μάλιστα της τρίτης, η κύρια Σταυρούλα, 
που την τρέμανε όλα τα παιδιά για την αυ-
στηρότητά της, τραγουδούσε τον εθνικό 
ύμνο και έκλαιγε με λυγμούς συγχρόνως. 
Σκέφτηκα πως ίσως την πονούσε το δόντι 
της… Στη συνέχεια ο διευθυντής με μια 
πατριωτική ομιλία μάς ανακοίνωσε πως 
αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου 
γιατί η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο και 
πως ο γενναίος στρατός μας αμύνεται στα 
σύνορα. 
Μας ζήτησε να ζητωκραυγάσουμε υπέρ 
της πατρίδας, του βασιλέα, του πρωθυ-
πουργού και του στρατού και να επιστρέ-
ψουμε ήσυχα στα σπίτια μας. Εμάς τους 
πιο μικρούς μας άρεσε όλη αυτή η κατά-
σταση. Τρέχαμε πηδάγαμε, χειροκροτού-
σαμε και φωνάζαμε… «Ζήτω ο πόλεμος»!

Γράμμα από το μέτωπο
(Πηγή: https://1940.kathimerini.gr/portfolios/rizos-christos/)

Ο Χρήστος Ρίζος υπηρέτησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως υπασπιστής Φρουραρ-
χείου Πρεβέζης

[Αποστολέας: Λάμπρος Ρίζος].

ΑΓΓΕΛΊΑΑΓΓΕΛΊΑ

Ζητείται για αγορά 
οικόπεδο στο χωριό Πετα 
άρτιο και Οικοδομησιμο 

(καθαροί τίτλοι),  
εντός σχεδίου ή και εκτός 

σχεδίου εφόσον έχει 
αρτιότητα. 

Τηλ. επικοινωνίας:  

6945 236730
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Τ ο 1966 ο Μίκης Θεοδωράκης, βουλευτής τότε της ΕΔΑ 
(Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά), πέρασε από το χωριό 

μας. Επεισοδιακός και μετ’ εμποδίων ήταν ο ερχομός του στο 
χωριό, όπως εξάλλου και όλες οι δημόσιες εμφανίσεις του. 
Απαγορεύσεις, βία και τρομοκρατία κυριαρχούσαν στις συγκε-
ντρώσεις της ΕΔΑ, ιδιαίτερα στην επαρχία. Το πέρασμα του 
Μίκη Θεοδωράκη μας θυμίζουν τα κείμενα που δημοσιεύουμε 
στη συνέχεια. Το ένα ανήκει στο εκπαιδευτικό Στάθη Κακαρι-
άρη, αντιδήμαρχο επί δημαρχίας Θεόδωρου Μουσαβερέ και 
μας υπενθυμίζει την ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη επίτι-
μου δημότη Πέτα, ενώ το άλλο είναι ευχαριστήριο κείμενο του 
Μίκη Θεοδωράκη προς τη δημοτική αρχή. Στο κείμενό του ο 
Μίκης Θεοδωράκης περιγράφει τις περιπέτειες της παρουσίας 
του στο Πέτα.
Να σημειώσουμε ότι η πολιτική συγκέντρωση του Μίκη έγινε 
στο καφενείο των αδελφών Χριστίδη, που τότε βρισκόταν στο 
χώρο του σημερινού Ψητούλη. Στη συνέχεια επισκέφτηκε και 
το καφενείο Γκαβάγια στην πλατεία. 

Το Πέτα θρηνεί τον Επίτιμο Δημότη  
ΜΊΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

Επιστολή του Στάθη Κακαριάρη του Νικολάου, Εκπαιδευτικού 

Αγαπητοί συγχωριανοί στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 ο Μίκης Θε-
οδωράκης πέρασε στην αιωνιότητα. Ευτυχής συγκυρία του 
παρελθόντος ήταν να γίνει αυτός ο παγκόσμιος Έλληνας ένας 
από εμάς τους Πετανίτες, ως Επίτιμος Δημότης του τότε Δή-
μου Πέτα. 
Για την προσωπικότητά του, το τεράστιο έργο του και την ανε-
ξάντλητη προσφορά του στο πολιτισμό της πατρίδα μας μί-
λησαν και θα μιλούν νυν και αεί, αυτοί που πρέπει, αυτοί που 
ξέρουν αυτοί που μπορούν. Εγώ απλώς θέλω να μοιραστώ 
μαζί σας κάποιες ωραίες στιγμές που έζησα πριν έντεκα χρό-
νια στο σπίτι του Μίκη, όταν τον επισκεφτήκαμε με τον τότε 
δήμαρχο Μουσαβερέ θεόδωρο. Ύστερα από την τηλεφωνική 
επικοινωνία του δημάρχου με τον Μίκη, μας καλωσόρισε στο 
σπίτι του στην Ακρόπολη στις 30 Δεκεμβρίου 2009 το απόγευ-
μα. Στη συνάντησή μας αυτή ο δήμαρχος του είπε ότι θα ήμα-
σταν ευγνώμονες εάν και ο ίδιος το επιθυμούσε να γίνει Επίτι-
μος Δημότης του ηρωικού δήμου μας και τον προσκάλεσε να 
τιμήσει και να λαμπρύνει με την παρουσία του και την ορχή-
στρα -που φέρει το όνομά του- τα Φιλελλήνια του 2010. Στο 
άκουσμα των δύο αυτών προτάσεων ο Μίκης ενθουσιάστηκε, 
συγκινήθηκε, δέχτηκε αμέσως και μας αποκάλεσε αδέρφια 
του. Μας μίλησε για την πρώτη επίσκεψή του στο Πέτα στο 

καφενείο του Γκαβάγια ως βουλευτής της ΕΔΑ και για πολλά 
άλλα. Ήταν ένα Μίκης ανεξάντλητος με χειμαρρώδη λόγω και 
αστείρευτη μνήμη. Ήταν ένα αξέχαστο απόγευμα. Τον επόμε-
νο μήνα το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα ανακήρυξε επίτιμο 
δημότη του ηρωικού Δήμου Πέτα τον Μίκη Θεοδωράκη. Στις 
4 Ιουλίου 2010 η ορχήστρα του ήρθε και με τις φωνές του 
Δημήτρη Μπάση και της Καλλιόπη Βέτα έδωσε μια ονειρεμένη 
συναυλία στο «Νταμάρι» του δήμου μας. Δυστυχώς ο Μίκης 
λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπόρεσε να παραβρεθεί αλλά 
μας έστειλε την αγάπη του με μια επιστολή (την οποία σας 
παραθέτω).

Σας ευχαριστώ 

30 Δεκεμβρίου 2009. Ο Μίκης Θεοδωράκης με το δήμαρχο Πέτα 
Θεόδωρο Μουσαβερέ (αρστερά) και τον αντιδήμαρχο  

Στάθη Κακαριάρη 

Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Πέτα

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Επιφανους 1, 11742, Αθήνα
τηλ. 210-9214863, fax 210-9236325
e-mail: mikisthe@otenet.gr

Αθήνα, 4.7.2010

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η συναυλία αυτή μου θυμίζει μια αξέχαστη βραδιά που 
πέρασα στα 1966 στο τότε χωριό σας και τώρα Δήμο 
Πέτα.
Ήμουν Βουλευτής και το κόμμα μου, η ΕΔΑ, είχε 
διοργανώσει για το απόγευμα πολιτική συγκέντρωση, 
στην οποία θα ήμουν ομιλητής. Μαζεύτηκαν πολλές 
εκατοντάδες φλογεροί οπαδοί και με περίμεναν. Όμως 
εγώ δεν ερχόμουν... Καθυστερούσα καθώς στη διαδρομή 
μου από την Κέρκυρα με αυτοκίνητο, συναντούσα συνεχώς 
εμπόδια από την Χωροφυλακή στην Ηγουμενίτσα, στην 
Πρέβεζα και στην Άρτα κι έτσι φτάσαμε τελικά στις 12 τα με-
σάνυχτα στο Πέτα, όπου μας είχαν προλάβει καμμιά κατο-
σταριά χωροφύλακες με επί κεφαλής έναν συνταγματάρχη.
Οι λίγοι υπομονετικοί που με περίμεναν, τρομοκρατημένοι 
χώθηκαν στο καφενείο, ενώ εγώ φώναζα δυνατά για να με 
ακούσουν –απευθυνόμενος στον συνταγματάρχη- λόγια δι-
αμαρτυρίας και οργής όπως «Δεν ντρέπεστε να ‘ρχεστε τα 
μεσάνυχτα και να τρομοκρατείτε τους οπαδούς μας; Είναι ή 
δεν είναι ελεύθεροι πολίτες; Σας παρακαλώ να φύγετε αμέ-
σως, διαφορετικά θα σας καταγγείλω αύριο στη Βουλή…».
Χάρηκαν πολύ οι λιγοστοί Εδαΐτες του Πέτα και άρχισαν να 
φωνάζουν συνθήματα. Μπήκα κι εγώ στο μαγαζί κι έκανα 
στη μία τη νύχτα και μέσα σε ατμόσφαιρα μεγάλου ενθουσι-
ασμού την πιο πρωτότυπη ομιλία της ζωής μου περικυκλω-
μένος από τους χωροφύλακες που δεν πίστευαν στα μάτια 
τους για όσα έβλεπαν και άκουγαν.
Αυτή η εικόνα έμεινε χαραγμένη στον νου μου για το ηρωι-
κό Πέτα και χαίρομαι γιατί με την συναυλία της Ορχήστρας 
που έχει το όνομά μου και μέσα από τα τραγούδια μου νοι-
ώθω ότι παίρνω την τελική μου «εκδίκηση» πάνω στις μαύ-
ρες δυνάμεις που καταδυνάστευαν τον λαό μας, αποδει-
κνύοντας ότι το δίκιο και η ομορφιά πάντοτε θριαμβεύουν.
Είναι κι αυτό ένα μικρό ιστορικό δίδαγμα, το ότι η αγάπη για 
την Πατρίδα που φλόγιζε τις καρδιές μας –και που σήμε-
ρα μας είναι τόσο αναγκαία- είναι το μοναδικό όπλο για να 
προχωρεί ένας λαός προς την ελευθερία, την πρόοδο και 
την ευημερία.
Σας χαιρετώ όλες και όλους με μεγάλη εκτίμηση και αγάπη.
Γεια σας.

Μίκης
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Σταυρόλεξο  Πέτα  - Αφιερωμένο στη μάχη του Πέτα

του Χρήστου Κοντογιώργου

«ΤΟ ΠΑΝ ΑΠΩΛΕΣΑΜΕΝ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ» είπε ο Νόρμαν στον Μαυροκορδάτο μετά την ηρωική μάχη του Πέτα…
Και αυτή η τιμή είναι που μας χαρακτηρίζει. Η τιμή, ο εγωισμός, η αξιοπρέπεια, η φιλοπατρία, η αγάπη για τον τόπο μας!

ΟΡΊΖΟΝΤΊΑ

1. ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΤΑΞΑΝ ΤΑ...

5. ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕ  
Ο ΕΧΘΡΟΣ

7. ΙΤΑΛΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  
ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

8. ΟΘΩΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

14. ΟΧΥΡΩΜΑΤΑ ΑΛΛΙΩΣ

16. ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

19. ΕΚΕΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΑΝ  
ΟΣΟΙ ΕΠΕΖΗΣΑΝ

20. ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ

21. «ΤΟ ΠΑΝ ΑΠΩΛΕΣΑΜΕΝ 
ΠΛΗΝ ΤΗΣ...»

23. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΝΙΚΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΕΤΑ

25. ΝΟΜΑΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ 
ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

26. ΠΑΣΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. 
ΟΜΕΡ

27. ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΘΕ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΘΕΤΑ

2. ΚΥΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΟΥ ΠΕΤΑ

3. ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

4. ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ

6. ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ 
ΠΕΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

9. ΜΑΚΡΥΚΑΝΝΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ

10. ΕΛΒΕΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

11. ΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ 
«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΝΕΚΡΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

12. ΠΟΛΩΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

13. ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΗ Η... 
ΤΟΥ ΠΕΤΑ

15. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

17. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ  
ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

18. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

22. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΔΟΤΗΣ

24. ΙΤΑΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΌ ΛΕΞΙΛΌΓΙΌ ΜΑΣ

Η λύση του Σταυρόλεξου βρίσκεται στη σελίδα 13
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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
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Επιμέλεια αφιερώματος Κ. Ζαχάρος

Το Πέτα του 1821

Πέτα, 1η Σεπτεμβρίου 1821
Η έναρξη της ελληνικής επανάστασης στην Ήπειρο και την Αιτω-
λοακαρνανία συμπίπτει με τον πόλεμο μεταξύ του Αλή πασά με 
την Πύλη. Ο Αλή πασάς επιδιώκει τη σύμπλευση δυνάμεων από 
τα αρματολίκια της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, των Σου-
λιωτών και μουσουλμάνων Αλβανών. 
Με την συμφωνία που υπογράφηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο Πέτα, 
οι Σουλιώτες και κλεφταρματολοί επιδιώκουν να προστατεύσουν 
τα αρματολίκια τους και το χώρο επιρροής τους. Η συμμαχία θα 
κρατήσει μέχρι του τέλος του 1821 και στη διάρκειά της θα διεξα-
χθούν επιχειρήσεις εναντίων των οθωμανικών φρουρών της Άρ-
τας. Η συμμαχία θα διαλυθεί με το «προσκύνημα» των Αλβανών 
και την προσχώρησή τους στον στρατό του σουλτάνου, μετά την 
κυριαρχία του Ομέρ Βρυώνη και του Χουρσίτ πασά. 

Η συνθήκη
«Ημείς οι υπογεγρεμμένοι δίδομεν το γράμμα των Αγάδων, του 
Άγο Μπουχουρδάραγα, του Ταχήρ Αγά Αμπάζη και Χουσεΐν Μπέη 
Λιάμτζε και Κουζδάρ Μπίτζιανη και Σουλεϊμάν Μέτο και λοιπών 
αγάδων και μπουλουκμπασάδων όπου εγενήκαμεν ένα σώμα και 
έχουμεν να τζαλιστίσωμεν (=να προσπαθήσουμε) με όλας τα δυ-
νάμεις μας, χωρίς χιλέ (=δόλον) και χωρίς κουσούρι, δια να εβγά-
λωμεν εις σελιαμέτι (=σωτηρία) τον βεζύρ Αλή πασά εφέντη μας 
και τον εαυτόν μας, και όποιος άνθρωπος ή μεγάλος ή μικρός, ή 
Τούρκος, ή Ρωμαίος ήθελε ‘γγίξει ή πολεμήσει κανέναν από ημάς, 
να είμεθα όλοι εις την βοήθειάν του, ημείς οπού εβουλώσαμεν 
και υπογράψαμεν, και ανίσως κανένας από ημας ήθελε γυρίσει 
και φανή ενάντιος, να είμεθα όλοι επάνω του, να τον χαλνούμεν 
και να τον κυνηγάμεν, και εβγαίνοντας ο βεζύρ Αλή πασάς εις 
σελιαμέτι, ανίσως θελήση να ‘γγιξη κανένα από ημάς ή Τούρκος ή 
Ρωμαίον να μην το δεχθώμεν και να είμεθα όλοι Τούρκοι και Ρω-
μαίοι βοηθοί εκείνου, όπου ήθελε γενή σύντροφός μας ή Τούρκος 
ή Ρωμαίος, τον έχομεν και αυτόν μέσα εις την ιδίαν συντροφιάν. 
Προσέτι και όσα κεφαλοχώρια μεγάλα και μικρά είχε παρμένα δια 

τζιφλίκια ο βεζύρ Αλή πασάς με βίαν και χωρίς άσπρα, αυτά λοι-
πόν εις το εξής μένουν παντί ελεύθερα και κεφαλοχώρια καθώς 
ήταν εξ αρχής και έχουν να δίδουν μόνον την βασιλικής δεκατιάν, 
όσα εδικατίζονταν και όσα έδιδον κέσμι (=η κατ’ αποκοπήν τιμή), 
πάλιν να δίδουν το κέσμι και άλλο τίποτα δεν έχουν να δίδουν 
οι χριστιανοί. Αυτό είναι το σιάρτι (=η συμφωνία μας) μας, αυτή 
είναι η συνθήκη μας και ανίσως παραλλάξωμεν από τας άνωθεν 
συμφωνίας μας να είμεθα έξω από την πίστιν του Κυρίου μας Ιη-
σού Χριστού και να έχωμεν την κατάρα της Παναγίας και πάντων 
των αγίων, και να συγκρινώμεθα μετά του προδότου Ιούδα εις το 
αχρέτι (=στον άλλο κόσμο) και εις τούτον τον ντουνιά να είμαστε 
οι άτιμοι του κόσμου, και γίνεται το παρόν μας εις ασφάλεαν και 
δίδεται εις χείρας των.

Η «Ελληνοαλβανική συνθήκη» 

Ary Scheffer, Οι Σουλιώτισσες, Λούβρο

(2ο ΜΕΡΟΣ)

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

1821 Σεπτεμβρίου 1 Πέτα Άρτας 
Υπογεγραμμένοι

Τούρκοι
Άγο Μουχουρντάρης

Ταήρ Αμπάζης Ζερμπενής
Σουλεϊμάν Μπέτος

Τζέλιος του Μουσταφά Παραμυθιώτης
Τζένκος Ντελημέτζιανης από Βεκοκάσι

Πάγιας του Ισούφ Πάγια Τόσκεος

Σουλιώτες Ακαρνάνες
Γιωργάκης Νικολού
Ανδρέας Καραΐσκου

Αλεξάκης Βλαχόπουλος 
Γώγος Μπακόλας

Αναγνώστης Καραγιάννης
Γιαννάκης Ράγκος

Αναγνώστης Ζώτου
Μήτρος Κουτελίδας

Νότης Μπότζαρης

Νάσιος Φωτομάρας

Θανάσης Δράκος

Φώτο Παναγιώτης

Κίτζιος Μίτζης

Νάστος Καραμπίνας

Κίτζιος Κώστας 

Νάσιος Τζίμα Ζέρβας

Μετζε Μέτζιος Αληπούρας

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
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Η οικογένεια των Μοστραίων
Η οικογένεια Μόστρα, καταγόμενη από το Πέτα, διαδραμάτισε 
σημαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1821, καθώς και μετέπει-
τα, την περίοδο συγκρότησης του νεοελληνικού κράτους. 
Μέλη της οικογένειας Μόστρα ανέπτυξαν αξιόλογη εμπορική 
δραστηριότητα. Ο Κωνσταντίνος Μόστρας, γιός του ιερέα Ιωάννη 
Μόστρα και αδελφός του Γεώργιου και του λόγιου και βιβλιόφι-
λου Δημητρίου Μόστρα, ήταν διευθυντής ομώνυμης εμπορικής 
κομπανίας στην Αγκώνα και είχε εμπορικές δοσοληψίες με την 
Κέρκυρα, όπου εγκαταστάθηκε, την Άρτα, τα Γιάννινα κ.ά. 
Πολλά μέλη της απέκτησαν υψηλή για την εποχή μόρφωση και 
είχαν επαφές με υψηλούς πολιτικούς κύκλους της Ευρώπης και 
της τσαρικής Ρωσίας. 
Στο Πέτα υπάρχει γειτονιά που ονομάζεται Μοστρέικα (ή Μο-
στρέικο), μάλλον λόγω της διαμονής μελών της οικογένειας στη 
γειτονιά αυτή. Προς τιμήν της οικογένειας ένας κεντρικός δρόμος 
που διασχίζει το χωριό φέρει το όνομα του μέλους των Μοστραί-
ων, Γεωργίου Μόστρα.
Στη συνέχεια δίνουμε βιογραφικές πληροφορίες, από το υλικό 
που είχαμε στη διάθεσή μας, για κάποια από τα πλέον προβε-
βλημένα μέλη της οικογένειας.
Γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο Γεώργιο Μόστρα, γεννήτορα της 
οικογένειας, που το όνομά του συνδέθηκε με το χωριό μας και 
τον αδελφό του Ιωάννη Μόστρα, ιερέα και πατέρα των: Κωνστα-
ντίνου Μόστρα, Γεωργίου Μόστρα, Δημητρίου Μόστρα, και Από-
στολου Μόστρα. 
Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη δημιουργήσαμε ένα γενεαλο-
γικό δένδρο της οικογένειας (ελλιπές) γιατί συχνά κάποια από τα 

ονόματα της οικογένειας επαναλαμβάνονται. Επίσης, δίνουμε τις 
κύριες πηγές απ’ όπου αντλήσαμε τις πληροφορίες μας. Μια πλη-
ρέστερη καταγραφή της πορείας της οικογένειας Μόστρα απαιτεί 
συστηματική και επίμονη ενασχόληση. Τα «Νέα του Πέτα» με ευ-
χαρίστηση θα φιλοξενήσουν πρόσθετες πληροφορίες για το θέμα 
βασισμένες σε ιστορικές πηγές. 

Γεώργιος Μόστρας  
(Ο δωρητής των εκκλησιαστικών κειμηλίων) 

Το πρώτο γνωστό σε μας μέλος της οικογένειας είναι ο Γεώργι-
ος Μόστρας, με παιδιά τους Ιωάννη, Κωνσταντίνο και Νικόλαο. 
Ήταν προύχοντας και δώρισε στην εκκλησία του Πέτα τον επι-
τάφιο, το ευαγγέλιο και ένα σταυρό. Η δωρεά φέρεται να έγινε 
το 1771. Τα εκκλησιαστικά κειμήλια τα μετέφεραν στην Ήπειρο 
αρβανίτες από συλημένες εκκλησίες της Πελοποννήσου μετά την 
καταστροφή της Πελοποννήσου στα Ορλωφικά. Ο επιτάφιος θε-
ωρείται ότι ανήκε σε εκκλησία της Στεμνίτσας. Σ’ αυτόν, τον Γε-
ώργιο Μόστρα, ανήκει το ιδιόχειρο σημείωμα στο ιστορικό Ευαγ-
γέλιο του Αγίου Γεωργίου Πέτα. Ο Παναγιώτης Β. Παπασπύρου 
γράφει για τον Γεώργιο Μόστρα «Ηπειρωτκό Βήμα» (αρ. φύλλου 
122, 1930):

«Αυτός (ο Γε-
ώργιος Μό-
στρας), όπως 
μπορεί κανένας 
να καταλάβει 
από αυτόγραφό 
του σημείωμα 
στο ιστορικό 
Ευαγγέλιο της 
εκκλησιάς του 
Πέτα «Άγιος 
Γεώργιος», δεν 
ήταν και πολύ 
γραμματισμέ-
νος. Πάντως 
στην εποχή του θα 'ταν πρώτος, και χριστιανός και πατριώτης 
ενθουσιώδης.»
Το σημείωμα στο ευαγγέλιο λέει (διατηρούμε την ορθογραφία του 
πρωτότυπου): 
«Το παρόν εβαγγέλιον αγοράσθι παρ εμού γεοργίου μώστρα από 
τους αρβανίτες τον κερόν όπου εγίρισαν από τον μωρέαν όπου 
έφεραν ιερά σκέβι και σκλάβους επήρα και εγό μέρος από αυτά: 
Εβαγγέλιον, Επιτάφιον, σταυρούς και άλλα ιερά σκέβι και τα οπία 
τα αφιέρωσα εις την εκκλησία του αγίου Γεωργίου εις χορίον του 
Πέτα ις μνημοσινό μου και τον γονέον μου και εσαή ενθύμιον και 
υπόσχεσιν ι εβρεθέντες ιερείς να μνιμονέβουν τα ονόματα όπου 
τους έδοσα».
Το Πέτα για να τον τιμήσει έδωσε το όνομά του σε κεντρικό δρόμο 
του χωριού. 

Ιωάννης Μόστρας (ιερέας)
Ο Ιωάννης Μόστρας ήταν γιός του Γεωργίου Μόστρα, ιερέας 
της ιεράς Μητρόπολης Άρτας όταν Μητροπολίτης ήταν ο Ιγνά-
τιος, σημαντική ιερατική και πολιτική μορφή της περιόδου της 
Ελληνικής Επανάστασης. Η συγγενική σχέση του Ιωάννη με τον 
Γεώργιο Μόστρα προκύπτει από όσα αναφέρει ο Σεραφείμ στο 
δοκίμιό του «Περί Άρτης» (σ. 115-116). 
«Εκ του γάμου του ιερέως Ιωάννου Μόστρα μετά της Ζωής, θυ-
γατρός προύχοντος τινός του χωρίου Πέτα, εγεννήθησαν» (Βο-
βολίνη, 1962) οι: Απόστολος, Γεώργιος (και όχι Αναγνώστης που 
αναφέρεται σε κάποιες πηγές), Δημήτριος και Κωνσταντίνος. Η 
επαναστατική δράστη της οικογένειας του Ιωάννη συνδέεται στε-
νά μ’ αυτήν του Ιγνάτιου. 
Το 1805 ο Ιγνάτιος καταφεύγει στην Κέρκυρα για να γλυτώσει 
από τον Αλή Πασά και παίρνει μαζί του και τα παιδιά του Ιωάννη. 
Λόγω της έντονης δράσης των παιδιών του Ιωάννη, ο Αλή Πασάς 
συλλαμβάνει και βασανίζει τον ιερέα και τις οικογένειες των παι-
διών. Με παρέμβαση του Ιωάννη Καποδίστρια, τότε υπουργού 
εξωτερικών της Τσαρικής Ρωσίας, θα ελευθερωθούν τα μέλη της 
οικογένειας του Ιωάννη και θα μεταφερθούν στην Κέρκυρα. 
 Τα παιδιά του Ιωάννη είχαν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και η συ-
νεισφορά τους στην Επανάσταση ήταν σημαντική. 

Γενεαλογικό Δέντρο της οικογένειας των Μοστραίων
(Υπό διαμόρφωση λόγω ελλιπών στοιχείων)

Ο επιτάφιος που δώρισε ο Γ. Μόστρας  
στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου 

Οδός αφιερωμένη στο Γ. Μόστρα  
(τον δωρητή των εκκλησιαστικών κειμηλίων) 
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Τοποθετήσεις πλακιδίων  
και μαρμάρων

Κατασκευή μνημείων
Κώστας Καράμπελας

Πέτα, τηλ. 6944182958

Δημήτριος 
Μόστρας  
(1777-1850)

Γεννήθηκε το 1777 στο 
Πέτα και πατέρας του 
ήταν ο ιερέας Ιωάννης 
Μόστρας. Ο Δημήτριος 
Μόστρας διατέλεσε δά-
σκαλος στην Κόνιτσα και 
μετέπειτα γραμματέας 
του μητροπολίτη Άρτης 
και Ναυπάκτου (αργό-
τερα Ουγγροβλαχίας) 
Ιγνάτιου. 
Να σημειώσουμε ότι ο 
Μητροπολίτης Ιγνάτι-
ος υπήρξε σημαντική 
θρησκευτική και πολιτι-
κή προσωπικότητα της 

εποχής. Χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Μητροπολίτης 
Άρτης και Ναυπάκτου το 1794 και για δέκα χρόνια διατέλεσε μη-
τροπολίτης Άρτης και Ναυπάκτου, τονώνοντας το εθνικό φρόνη-
μα και αγωνιζόμενος να περιστείλει τις βιαιότητες του Αλή πασά, 
που είχε τότε αναλάβει την ασφάλεια της Ρούμελης. Όταν όμως 
ο Αλής θεώρησε ότι ο Ιγνάτιος αντιδρούσε στις κατακτητικές του 
βλέψεις, που απέβλεπαν στην προσάρτηση όλων των πρώ-
ην ενετικών κτήσεων στην Ήπειρο, που είχαν περιέλθει στους 
Γάλλους, επιχείρησε να τον συλλάβει. Ο Ιγνάτιος διέφυγε έγκαι-
ρα στην Κέρκυρα, μαζί με το γραμματέα του Δημήτριο Μόστρα. 
Έκτοτε η πορεία του Δημητρίου Μόστρα είναι συνδεδεμένη με 
αυτή του Ιγνάτιου. 
Μέσω του Ιγνατίου ο Δ. Μόστρας γνώρισε τον Καποδίστρια, με 
τον οποίον συνδέεται στενά. Στην Πετρούπολη από το 1809 ως 
τα 1810, ο Καποδίστριας, ο Ιγνάτιος και ο Μόστρας μένουν στο 
ίδιο σπίτι. Και ο Καποδίστριας έτρεφε εκτίμηση και φιλία για τον 
Μόστρα, αισθήματα, που επιβεβαιώνονται από τη διασωζόμενη 
αλληλογραφία τους. 
Μετά την Πετρούπολη ο Δ. Μόστρας, ακολουθώντας την Ιγνάτιο, 
ταξίδεψε στη Βιέννη, το Βουκουρέστι και την Πίζα. 
Ο Δημήτριος είναι γνωστός κύρια για την τεράστια βιβλιοθήκη του 
που ξεπερνούσε το μέγεθος μιας ιδιωτικής βιβλιοθήκης και συ-
γκρινόταν μόνο με τις μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες της εποχής.
Με την εγκατάσταση του Ιγνάτιου στην Πίζα της Ιταλίας, και ο 
Μόστρας εγκαθίσταται οριστικά εκεί, όπου αναπτύσσει τη βιβλι-
οθήκη του, που αριθμεί περί τους 10.000 έως 12.000 τόμους. 
Μεταξύ αυτών υπήρχαν σπάνιες εκδόσεις του 15ου αιώνα, πο-
λύτιμοι κώδικες, μεγάλη συλλογή εικόνων και νομισμάτων. Μετά 
το θάνατο του Ιγνάτιου, ο Δ. Μόστρας εκδήλωσε την πρόθεση 
να εγκατασταθεί στα Ναύπλιο και να μεταφέρει εκεί τη βιβλιοθή-
κη. Τον απέτρεψε όμως ο Καποδίστριας, ο οποίος του έγραψε 
ότι οι καταστροφές του απελευθερωτικού αγώνα ήταν τέτοιες, 
που το Ναύπλιο δεν προσφέρει τη δυνατότητα για να στεγαστεί 
η τεράστια βιβλιοθήκη του. Έτσι ο Δ. Μόστρας καταφεύγει στην 
Κέρκυρα, όπου ήδη βρισκόταν η οικογένειά του και ειδικότερα 
ο αδελφός του Κωνσταντίνος, διαπρεπής έμπορος και χρηματο-
δότης του Δημητρίου. Αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήμα-
τα, αναγκάζεται να πουλήσει μέρος της βιβλιοθήκης του. Στα 25 
χρόνια που μένει στην Κέρκυρα, μια βασανιστική αρρώστια τον 

καθήλωσε για πολλά χρόνια στο κρεβάτι. Πέθανε το 1850 και η 
ταφή του έγινε στη Μονή Πλατυτέρας, όπου βρισκόταν θαμμέ-
νος και ο Καποδίστριας. Όσο για την τύχη της βιβλιοθήκης του, 
τα πρακτικά της Ιονίου Βουλής (MΔ΄ Συνεδρίασις της I΄ Βουλής 
16/28 Ιουνίου 1855) μας πληροφορούν ότι, αγοράστηκε από την 
κυβέρνηση του Ιονίου Κράτους. Επρόκειτο μάλλον για μέρος της 
βιβλιοθήκης. 
Αναλυτικότερα για τη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα σε ειδική 
αναφορά στο παρόν αφιέρωμα. 
Σημείωση: Ο επόμενος σύνδεσμος παραπέμπει στο Εθνικό Ευ-
ρετήριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπου υπάρχει εκτε-
νής και συστηματική καταχώρηση βιογραφικών στοιχείων και 
επιστολών του Δ. Μόστρα. https://greekarchivesinventory.gak.gr/
index.php/u-2855.

Αναγνώστης Μόστρας (1792-1865)
Ήταν γιός του Νικολάου Μόστρα και όχι του Ιωάννη όπως αναφέ-
ρεται σε κάποιες πηγές.
Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σκουφά:
Ο Αναγνώστης Μόστρας γεννήθηκε επίσης στο Πέτα. Ήταν έμπο-
ρος στην Κέρκυρα, αλλά σύντομα αφιερώθηκε στην επανάσταση.
Το 1823 οργάνωσε ιδιωτικό στρατιωτικό σώμα, δαπανώντας με-
γάλο μέρος από την περιουσία του, αποτελούμενο από 100 περί-
που άντρες, κυρίως Αρτινούς.
Όταν ο Άγγλος αρχιστράτηγος Ριχάρδος Τσούρτς συγκρότησε 
στρατιωτικό σώμα τον Νοέμβριο του 1827, ο Αναγνώστης Μό-
στρας, έθεσε τον εαυτό του και τους άντρες του στη διάθεσή του. 
Οι ικανότητές του αναγνωρίστηκαν σύντομα από τον Τσούρτς ο 
οποίος τον προβίβασε σε υπασπιστή του. Αργότερα, υπασπι-
στής της φρουράς του Μεσολογγίου, πήρε μέρος στην ηρωική 
έξοδο του Μεσολογγίου.
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, ο Αναγνώστης Μόστρας 
αποτέλεσε το πέμπτο μέλος της επιτροπής που συνέταξε το Σύ-
νταγμα της Ελλάδας επί βασιλείας Όθωνα.

Γεώργιος Μόστρας 
Λόγιος και δάσκαλος, γιός του ιερέα Ιωάννη. Εξασκούσε το επάγ-
γελμα του δασκάλου στην Κοζάνη, αλλά αναγκάστηκε να εκπα-
τριστεί στην Κωνσταντινούπολη για να αποφύγει τον διωγμό του 
Αλή πασά. Στον νέο τόπο διαμονής εργάστηκε ως διπλωμάτης 
στη ρωσική πρεσβεία, ενώ τον Μάιο του 1818 μυήθηκε στη Φιλι-
κή Εταιρεία από τον Χριστόδουλο Λουριώτη. Το όνομά του το βρί-
σκουμε στην καταγραφή των ονομάτων των Φιλικών (ΜΕΞΑ Β., 
1937, Οι Φιλικοί): «Γιώργιος Μόστρας. -Αρτινός. Διπλωματικός 
εις την εν Κωνστ. (=Κωνσταντινούπολη) Ρωσσικήν Καντζιλαρίαν. 
Χρόνων 24. Διά Χριστοδούλου Λουριώτη. Φλ. (Φιλήμονος) 5. α’ 
Μαΐου 1818.» 
Θα τον συναντήσουμε επίσης στην Τεργέστη ως υποπρόξενο της 
Ρωσίας. Στην παραμονή του εκεί θα διευκολύνει τον αδελφό του 
Δημήτριο στη συλλογή των βιβλίων του. Διαβάζουμε σε επιστολή 
του Δημητρίου: (Δρούλια, Λ., 1987, σ. 230) «Σε επιστολή του από 
την πόλη Μπάντεν στον Κωνσταντίνο, στην Τεργέστη, ο Δημή-
τριος Μόστρας σημειώνει: «...ό εις Βενετίαν Τουρτούρης είπε τον 
άδελφόν μας Γεωργάκην ότι θέλει να του δώση τα παρ› αυτώ 
ευρισκόμενα βιβλία μου, επειδή δεν θέλει πλέον να τα κράτηση. 
Σοι περικλείω τους καταλόγους αυτών και εκείνων όπου έχω εις 
Νεάπολιν και επιμελήσου να τα σύναξης όλα εις Κόρφους».
Επίσης, το όνομά του το συναντάμε στα μέλη (πληρεξούσιους) 
της Δ’ Εθνοσυνέλευσης στο Άργος την 11 Ιουλίου 1829.
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Μετά το τέλος της Επανάστασης διορίστηκε εκπρόσωπος της 
Ρωσίας στη Γιάφα της Παλαιστίνης, όπου και πέθανε λίγα χρόνια 
αργότερα από λοιμό.

Σπυρίδων Μόστρας (1827-1889)
Ο Σπυρίδων Μόστρας 
γεννήθηκε στο Πέτα. 
Ήταν γιός του Δημητρίου 
Αθανασίου και μετονο-
μάστηκε σε Σπυρίδωνα 
Μόστρα-Αθανασίου.
Είχε ιδιαίτερη κλήση 
στα γράμματα και όταν 
ενηλικιώθηκε πήγε στη 
Γαλλία και σπούδασε 
ναυπηγική. Μετά το τέ-
λος των σπουδών του 
επέστρεψε στη χώρα 
μας και ακολούθησε μια 
σπουδαία καριέρα στο 
Ελληνικό ναυτικό, όπου 
προήχθη στο βαθμό του 
αρχιναυπηγού του Ελλη-
νικού Πολεμικού Ναυτι-
κού.
Ήταν αυτός που ναυπή-

γησε το πρώτο Ελληνικό πολεμικό πλοίο, το θρυλικό «Αμαλία» 
επί Βασιλείας του Όθωνος. 

Αγγελική Μόστρα
Ο Γυμνασιάρχης Π. Β. Παπασπύρου σε άρθρο του στα Νέα του 
Πέτα επισημαίνει τη συστηματική αποσιώπηση από την ιστοριο-
γραφία της δράσης των γυναικών και μας «συστήνει» μια εξέχου-
σα μορφή της οικογένειας των Μοστραίων, την Αγγελική Μόστρα. 
Η Αγγελική Μόστρα φέρεται ως κόρη του Νικολάου Γ. Μόστρα. Το 
όνομά της το βρίσκουμε στα αρχεία της Φιλεκπαιδευτικής Εται-
ρείας Αθηνών (Φ.Ε.-Αρσάκειο), όπου στα Πρακτικά της 1ης Φε-
βρουαρίου 1881 (σ. 6) διαβάζουμε:
«…την εγγραφήν των μελών διαδέχοντο πάντως τα κληροδοτήμα-
τα και αι δωρεαί, ότι τοιαύτα έχομεν εφέτος (1881) ως το κληροδό-
τημα της εν Κερκύρα αποθανούσης Αγγελικής Μόστρα. Αύτη δια 
διαθήκης εδώρησε 1600 δίστηλα ήτοι δραχμάς -εννεάκις χιλιάδας 
εξακοσίας 9.600-, ίνα χρησιμεύσωσι ιδίως εις την επισκευήν του 
εκεί παρθεναγωγείου. Οι συγγενείς της μακαρίτιδος, μη θέλοντες 
να προσβάλωσι την διαθήκην, μας προέτειναν συμβιβασμόν. Νο-
μικοί δε διακεκριμένοι εν Κερκύρα, ούς συνεβουλεύθημεν, απε-
φάνθησαν, ότι η διαθήκη περιβεβλημένη όλους τους νομικούς 
τύπους του Ιονίου Κώδικος καθίσταται απρόσβλητος. ¨Οθεν απε-
κρούσαμεν την περί συμβιβασμού πρότασιν. Εδώκαμεν δε την 
προσήκουσαν εντολήν να επιδιώξη η εκεί (εν Κερκύρα) διοικητική 
επιτροπή μας την εκτέλεσιν αυτής…» 
Από το παραπάνω απόσπασμα Πρακτικού φαίνεται ότι οι κληρο-
νόμοι της Αγγελικής Μόστρα είχαν αντιρρήσεις για τη δωρεά, μια, 
μάλλον, συνήθης πρακτική των κληρονόμων... 
Η ιστορικός Παναγιώτα Ατσαβέ, που έχει επιμεληθεί την ιστορία 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκειο), σημειώνει για το Αρ-
σάκειο της Κέρκυρας: «Το Αρσάκειο Κερκύρας ήταν το πρώτο 
πλήρες Σχολείο που δημιούργησε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 

εκτός Αθηνών. Μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλά-
δα το 1864, το ΔΣ σκέφθηκε να ιδρύσει σχολείο στα Επτάνησα, 
όπου θα μπορούσαν να σπουδάσουν οι νεαρές κοπέλες όχι μόνο 
των Επτανήσων αλλά και της γειτονικής Ηπείρου…
Το κτήριο στο οποίο στεγάσθηκε το σχολείο ευρίσκεται στην Πα-
λαιά Πόλη, στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη 97, δίπλα στον Καθο-
λικό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου, στην περιοχή του Αγ. Αντωνίου. 
Το 1882 επισκευάσθηκε με χρήματα από το κληροδότημα της 
Αγγελικής Μόστρα. Το κτήριο όπως και όλα της Παλαιάς Πόλης 
είναι διατηρητέο και σήμερα στεγάζει το 5ο Δημοτικό Σχολείο της 
Κέρκυρας.» 
Στα Αρχεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας υπάρχει και Μητρώο 
μελών της οικογένειας Μόστρα της Κέρκυρας. Ο Παναγιώτης Β. 
Παπασπύρου παραθέτει το σχετικό απόσπασμα: «α) 1843-Δη-
μήτριος Μόστρας-Άρτα (είναι το χωρίον Πέτα-προσθήκη του Π. 
Παπασπύρου). Ιππότης το επάγγελμα (σ.σ. Οι τίτλοι δόθηκαν 
στην Τσαρική Ρωσία), β) 1880-Αγγελική Μόστρα-Άρτα (αποκαθι-
στώ: χωρίον Πέτα- προσθήκη του Π. Παπασπύρου) επάγγελμα 
δεν σημειούται-διαμονή Κέρκυρα, γ) εις Μητρώον Γενικόν κατά-
λογον των Μελών κατ΄ έτος δημοσιευόμενον μέχρι σήμερον με-
ταξύ των 30 πρώτων ευεργετών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
(Αρσάκειον) από 150 ετών με κεφαλαία γράμματα: Αγγελική Μό-
στρα Μεγάλη Ευεργέτις.» 
Ο Π. Παπασπύρου διατέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Φιλεκ-
παιδευτικής Εταιρείας και στα πρακτικά την 4 Οκτωβρίου 1979 
διαβάζουμε: 
«Ο Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παπασπύρου δι’ επιστολής του 
προς το Συμβούλιον προτείνει όπως εις την απόφασιν αυτού 
την ληφθείσαν κατά την συνεδρίαν αυτού της 20.9.1979 περί χο-
ρηγήσεως οικονομικής ενισχύσεως εκ 10.000 δραχμών διά την 
αποπεράτωσιν των εσωτερικών εργασιών ενός ανακατασκευα-
σθέντος εξωκκλησίου, του Αγίου Αθανασίου, εις Πέτα Άρτης λη-
φθή υπ’ όψιν ότι από το χωρίον τούτο κατάγεται και η Μεγάλη 
Ευεργέτις της ΦΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΣΤΡΑ και ότι ενδείκνυται όπως 
αναφερθή το όνομα αυτής εις την ανωτέρω δωρεάν της Εταιρείας. 
Ακολούθως το Δ. Συμβούλιον ομοφώνως αποφασίζει όπως εις 
μνήμην της Μεγάλης Ευεργέτιδος της ΦΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΟΣΤΡΑ 
χορηγηθή οικονομική ενίσχυσις διά την ιστόρησιν του νεοανακα-
τασκευασθέντος εξωκκλησίου του Αγίου Αθανασίου, εκ δραχμών 
15.000 αντί των 10.000 δραχμών αίτινες ενεκρίθησαν κατά την 
προηγουμένην συνεδρίαν του Δ.Σ.»
Αξίζει να παραθέσουμε την προτροπή του Π.Β. Παπασπύρου 
στο κλείσιμο του άρθρο του: «Ταύτης το όνομα, κόσμημα του χω-
ριού, πρέπει να τιμηθή δεόντως εις δόξαν των εν Πέτα θηλέων, 
και υπερηφάνειαν πάντων.»

Η εσωτερική αυλή του σχολείου σήμερα

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 
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Η βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα
{Οι πληροφορίες βασίστηκαν σε μελέτη της καθηγήτριας Λουκίας 
Δρούλια «Λογιοσύνη και βιβλιοφιλία. Ο Δημήτριος Μόστρας και η 
Βιβλιοθήκη του». Τετράδια Εργασίας νο 9, Κέντρον Νεοελληνικών 
Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 1987, σ. 225-306.}
Σύμφωνα με την Λουκία Δρούλια (1987) οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες 
αντανακλούν την προσωπικότητα και τα πνευματικά ενδιαφέρο-
ντα του κτήτορά τους. Η επιλογή των αναγνωσμάτων, τα είδη 
των βιβλίων που συλλέγονται και οι σημειώσεις, μας δίνουν μια 
εικόνα για το συλλέκτη και συχνά μας βοηθούν να ανιχνεύσουμε 
τα κίνητρα που τον ώθησαν για τη συγκεκριμένη συλλογή. 
Η αποτύπωση της βιβλιοθήκης του Δ. Μόστρα έχει όλους τους 
περιορισμούς που απορρέουν από τις συνθήκες κάτω από τις 
όποιες έζησε ο ελληνισμός στον κυρίως ελλαδικό και τον ευρύτε-
ρο ελληνικό χώρο, αλλά και στις παροικίες του εξωτερικού.
Η περίπτωση των ιδιωτικών συλλογών βιβλίων από Έλληνες την 
ιστορική περίοδο που αναφερόμαστε, φαίνεται να ικανοποιεί πα-
ράλληλα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του συλλέκτη και το στό-
χο της πνευματικής αφύπνισης του ελληνικού λαού, την τόνωση 
της εθνικής συνείδησης και της δραστηριοποίησης στον εθνικό 
αγώνα. Τέτοια είναι και η περίπτωση του Δ. Μόστρα, που όπως 
μαρτυρεί ο ίδιος, πρόθεσή του ήταν να συμμετάσχει στην κοινή 
προσπάθεια των συμπατριωτών του. Επηρεασμένος από το πο-
λιτισμικό επίπεδο που τον περιβάλλει την περίοδο που ζει στο 
χώρο της Δυτικής Ευρώπης, οραματίζεται την μεταλαμπάδευση 
της δυτικής παιδείας στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα, αρχικά, με 
επίκεντρο την ιδιαίτερή του πατρίδα την Άρτα (Δρούλια, σ. 229).

Η συλλογή βιβλίων
Δεν είναι ξεκάθαρο πότε ακριβώς άρχισε ο Δημήτριος να συγκε-
ντρώνει βιβλία. Γράμματά του δείχνουν ότι πριν ακόμα εγκαταστα-
θεί στην Πίζα είχε ενδιαφερθεί ν’ αποκτήσει βιβλία. ¨Όμως οι δια-
δοχικές μετακινήσεις του Ιγνάτιου, που ακολουθεί ο Δ. Μόστρας, 
δεν επιτρέπουν τις μεταφορές βιβλίων. Αυτό όμως δεν εμποδίζει 
τον Δημήτριο να αγοράζει έντυπα που εμπιστευόταν σε φιλικά του 
πρόσωπα για φύλαξη. Συντάσσει συστηματικά καταλόγους της 
συλλογής του και παρακολουθεί από μακριά την τύχη των βιβλί-
ων του. Τον Ιούνιο του 1815 επιλέγει την Κέρκυρα για τη φύλαξη 
της συλλογής του, κοντά στον αδελφό του Κωνσταντίνο, έμπορο 
και συχνά χρηματοδότη της δραστηριότητάς του. Μετά από δύο 
χρόνια, η διαφαινόμενη μόνιμη εγκατάστασή του στην Πίζα τον 
κάνει να αποφασίσει τη συγκέντρωση της συλλογής του στο νέο 
τόπο διαμονής. Ο Δ. Μόστρας έχει συναίσθηση της σημασίας της 
βιβλιοθήκης και την περιγράφει ως μια λαμπρή και πολύτιμη που 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες βιβλίων. Όμως και ο ευρύτερος κύ-
κλος των Ελλήνων της διασποράς θεωρεί τη βιβλιοθήκη θησαυρό 
του γένους που πρέπει να διαφυλαχθεί. Όπως καταγράφει ο ίδιος 
ο Δ. Μόστρας σε αλληλογραφία του «Ο Γέρων Κοραής μ’ έσυμ-
βούλευσε διά φίλου έλθόντος άπ’ εκεί κατ’ αύτάς τάς ημέρας νά 
μήν βιασθώ νά τά στείλω εις τήν πατρίδα, καί νά μήν συνειθίζω νά 
τά δανείζω». Η προτροπή του Κοραή σχετίζεται με την ασταθή κα-
τάσταση που επικρατούσε τότε στην εμπόλεμη Ελλάδα. Το 1819 
αποκτά ιδιόκτητη στέγη στην Πίζα και αρχίζει να οργανώνει τη με-
ταφορά των βιβλίων του. Ζητάει από τον αδελφό του Κωνσταντίνο 
να του στείλει τα βιβλία του την Κέρκυρα και από τον πατέρα του 
Ιωάννη να του στείλει τα βιβλία από την Άρτα. 
Η απόφασή του να απομακρύνει τα βιβλία του από την Άρτα, 
όπου είχε εκφράσει αρχικά την επιθυμία να δωρίσει τη βιβλιοθή-
κη του, δείχνει αλλαγή προσανατολισμού για το μέλλον της. 
Ο μητροπολίτης Ιγνάτιος σε επιστολή του προς τον Ανδρέα 
Λουριώτη ερμηνεύει την αλλαγή προσανατολισμού: «Η πολύτιμη 
αύτη βιβλιοθήκη, με τις παλαιές και σπάνιες εκδόσεις «δεν είναι 
πλέον δια την Άρταν, άλλη μπορεί να γίνη η κοινή βιβλιοθήκη του 
Γένους και να δοθή όπου ήθελε κριθή εύλογον να συσταθή το 
κοινόν πανδιδακτήριον της Ελλάδος». Τα μεγέθη έχουν αλλάξει 
και ο χώρος αναφοράς δεν είναι πια ο τόπος καταγωγής, αλλά 
η Ελλάδα. Η πληροφορία για τα βιβλία στην Άρτα αποτελεί 
μαρτυρία ότι ήδη από τα 1805 ο Μόστρας άρχισε να δημιουργεί 

τον πρώτο πυρήνα της βιβλιοθήκης του. Ακολούθησε η συλλογή 
βιβλίων στην Κέρκυρα, στη Νάπολη, τη Βενετία, τη Βιέννη, ίσως 
και αλλού. Ιδιαίτερα η διαμονή του στην Ιταλία και την Αυστρία, 
ήταν μια λαμπρή ευκαιρία για να ικανοποιήσει το πάθος του για 
τα βιβλία. 
Κατορθώνει να συλλέξει περίπου δώδεκα χιλιάδες τόμους 
ενεργώντας με σύστημα και παράλληλες ενέργειες που 
περιλάμβαναν παραγγελίες συγκεκριμένων έργων, αγοράζοντας 
ολόκληρες βιβλιοθήκες, πουλώντας ή ανταλλάσσοντας διπλά 
έντυπα. 

Οι πόροι για την απόκτηση της βιβλιοθήκης  
και τη συντήρησή της

Το μέγεθος της βιβλιοθήκης, που ξεφεύγει από τα μεγέθη των 
ιδιωτικών βιβλιοθηκών και συγκρίνεται με τις μεγάλες δημόσιες 
βιβλιοθήκες της εποχής, δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με 
τους πόρους απόκτησης και συντήρησής της. Υπάρχει μια 
αναντιστοιχία ανάμεσα στα εισοδήματα του Δ. Μόστρα και το 
κόστος δημιουργίας και συντήρησης της βιβλιοθήκης. 
Ένα μέρος των εισοδημάτων του προερχόταν από την ετήσια 
σύνταξη που του είχε χορηγήσει ο αυτοκράτορας της Ρωσίας 
που του είχε απονείμει το αξίωμα το επίτιμου συμβούλου και 
αργότερα τον τίτλο του «ιππότη του τάγματος του Αγ. Βλαδίμηρου 
4ης τάξης». Για την επίτευξη των στόχων του χρησιμοποιεί το 
κύρος του Ιγνάτιου, που απευθύνεται για συνδρομή σε ισχυρούς 
παράγοντας της εποχής, Μάλιστα, η επιχειρηματολογία που 
προβάλλεται κάθε φορά από τον Ιγνάτιο και τον Δημήτριο 
επηρεάζεται από τις θέσεις και τις διαπραγματεύσεις της 
ευρωπαϊκής διπλωματίας απέναντι στο ελληνικό θέμα: άλλοτε 
απευθύνονται σε ρωσικά περιβάλλοντα, άλλοτε σε αγγλικά και 
άλλοτε σε βαυαρικά.

Προβληματισμοί για το μέλλον  
της βιβλιοθήκης 

Το ενδιαφέρον του Δ. Μόστρα για την ιδιαίτερη πατρίδα του δεν 
σταματάει, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση για την εγκατάσταση 
της βιβλιοθήκης (ή μέρους της) στο τόπο καταγωγής του. Όταν 
Έλληνες της ‹Οδησσού, όπως ο Σταύρος ‹Ιωάννου από τα 
Γιάννινα και άλλοι τον προσεγγίζουν, σε επιστολή προς τον 
πατέρα του στην Άρτα εκμυστηρεύεται τον Ιανουάριο του 1821: 
«"Ίδον όσα ωμιλήσατε μετά του κυρίου Σταύρου Ιωάννου περί της 
βιβλιοθήκης μου και εχάρην διότι ήλθεν εν καιρώ το γράμμα σας 
και με εμπόδισεν από του να τελειώσω την πραγματείαν αυτήν με 
τους οδησσινούς. Προτιμώ περισσότερον από κάθε άλλο μέρος 
τα Ιωάννινα, επειδή τα νομίζω πατρίδα μου και δίδω μετά χαράς 
την βιβλιοθήκην μου εκεί εις την τιμήν όπου την έχω αγορασμένην 
παραβλέπωντας με ευχαρίστησιν τα διπλά όπου ημπορούν να 
προσφέρωσιν άλλοι. Είναι βιβλιοθήκη συγκεκροτημένη από 
δέκα ως δώδεκα χιλιάδας βιβλία διαφόρων γλωσσών, εκδόσεων 
καλών και σπανίων, εκτός των χειρογράφων και εκδόσεων του 
δεκάτου πέμπτου αιώνος και του Αλδου, όπου θέλω κρατήσει 
δια τον εαυτόν μου. Τοιαύτη βιβλιοθήκη εύκολα δεν γίνεται, και 
αν θελήση τις να την κάμη σήμερον, πρέπει να πλήρωση πολλά 
και να μην έχη και καλάς εκδόσεις». Η επανάσταση του 1821 
μετατοπίζει τα ενδιαφέροντα του Ιγνάτιου και των συντρόφων 
του στον ανεφοδιασμό των εξεγερμένων και οι διαπραγματεύσεις 
του Μόστρα για την πώληση της βιβλιοθήκης αναστέλλονται 
ή παίρνουν έναν προσανατολισμό με έντονα συναισθήματα 
φιλοπατρίας. Στην έκκληση των Μεσολογγιτών στα 1824, για 
την ίδρυση εθνικής βιβλιοθήκης στο Μεσολόγγι, ο Μόστρας 
ανταποκρίθηκε άμεσα. Επίσης βιβλία απέστειλε στις Μηλιές και 
στην Άρτα.

Ο θάνατος του Δημητρίου Μόστρα  
και η τύχη των βιβλίων του

Ο Δημήτριος Μόστρας πεθαίνει το 1850 . Πέντε χρόνια αργότερα 
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Κύριες πηγές για το αφιέρωμα στην οικογένεια Μόστρα
• Βοβολίνης, Κωνσταντίνος (1962). 

Μέγα Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, 
Βιομηχανική Επιθεώρηση.

• Δρούγια Λουκία (1987). Λογιοσύνη και 
Βιβλιοφιλία. Ο Δημήτριος Μόστρας και η 
Βιβλιοθήκη του. Τετράδια Εργασίας νο 9, 
Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, σελ. 225-306

• Δαφνής Κώστας και Μιχαηλάρης 
Παναγιώτης (1980). Ιστορικά Κείμενα, 
Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τόμος Γ’, 
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, Κέρκυρα. 

• Μπάλας, Δημήτριος (-). Μιχαήλ Ν. 
Μόστρας. Ιστορική Επιθεώρηση. 
Επιμέλεια Τμήματος Ιστορίας Αρχηγείου 

Χωροφυλακής, σελ. 99-102.
• Παπαγεωργίου Γεώργιος (1989). Μια 

εμπορική συντροφία στα Γιάννινα στις 
αρχές του 19ου αι. και οι μαρτυρίες από 
το κατάστιχό της για τη διακίνηση του 
ελληνικού βιβλίου. Δωδώνη 18, τευχ. 1 σ. 
116 - 151.

• Παπασπύρου Β. Παναγιώτης (1930). Η 
ιστορική οικογένεια των Μοστραίων, 
Ηπειρωτκό Βήμα, αρ. φύλλου 122.

• Αρθρογραφία στα Νέα του Πέτα

Ηλεκτρονικές πηγές:
• https://kapodistrias.digitalarchive.

gr/published/arheion_ioannou_

kapodistria__t__g__-b-8*0.html
• https://greekarchivesinventory.gak.gr/

index.php/u-2855
• https://www.hellenicparliament.gr/

UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/1822-1935.pdf

• https://anagnostiki-etairia-kerkyras.eu/
arxiki/ekdoseis/to-deltio/

• Ιστοσελίδα Δήμου Ν. Σκουφά
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία 
Παναγιώτα Ατσαβέ, ιστορικό, που επιμελήθη-
κε την ιστορία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
(Αρσάκειο), για το αρχειακό υλικό που έθεσε 
υπόψη μας.

ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιβλίων του αγοράστηκε από την 
Ιονική Κυβέρνηση για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας. 
Σημειώνεται ότι χρειάστηκαν δώδεκα μέρες για την παραλαβή 
των βιβλίων. 
«Όσο για τα πολύτιμα αντικείμενα της βιβλιοθήκης, τα χειρόγραφα 
και τα σπάνια έντυπα, αναφέρεται, χωρίς άλλη τεκμηρίωση, 
ότι πουλήθηκαν από τους κληρονόμους ανεψιούς του στις 
βιβλιοθήκες του Λονδίνου και του Παρισιού» (ό.π. σ. 260).
Το Σεπτέμβριο του 1943 η πόλη της Κέρκυρας μαζί με τη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη πυρπολήθηκαν από τις εμπρηστικές βόμβες που 
εκτοξεύτηκαν από τα Γερμανικά αεροπλάνα. Η καταστροφή 
της βιβλιοθήκης ήταν ολοσχερής και μαζί της χάθηκε και όλη η 

συλλογή του Δημητρίου Μόστρα που φιλοξενούνταν εκεί. 

Πληροφορίες για το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης
Τα βιβλία της βιβλιοθήκης ήταν σε γλώσσες που γνώριζε 
ο Μόστρας όπως, εκτός από την ελληνική, τη λατινική, την 
ιταλική και τη γαλλική. Βέβαια το μέγεθος της βιβλιοθήκης δεν 
συγκροτήθηκε με σκοπό να εμπλουτίσει τις μορφωτικές ανησυχίες 
του Δ. Μόστρα. Ο Δ. Μόστρας επηρεασμένος από το κλίμα 
του Διαφωτισμού ενώ επιχειρεί συστηματικά να εμπλουτίσει τη 
μόρφωσή του, παράλληλα πιστεύει στη σημαντική συνεισφορά 
της παιδείας και στην ανάγκη διάχυσής της στον ελλαδικό χώρο.
Για το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης υπάρχουν μόνο επιμέρους 
στοιχεία, ενώ δεν διασώθηκε συνολικός κατάλογος.

Διαβάζουμε στο βιβλίο: Άννινος, Μ. (1925). Οι Φιλέλληνες του '21. Αθήνα: Τυπογραφείον «Εστία», σελ. 16.

Ένας Φιλέλληνας Μουσουλμάνος στο Πέτα!

«… Το παραδοξότερον δε είναι ότι υπήρξε συν τοις άλλοις και εις 
φιλέλλην... Μουσουλμάνος. Ήτο τούτος ο Αιγύπτιος Δαβουσσί, 
ανήκων εις την περίφημον ίλην των Μαμελούκων του Ναπολέ-
οντος. Μετά το πέρας της ναπολεοντικής εποποιίας, αποστρα-
τευθείς ο Δαβουσσί, μετέβη εις την παρτίδα του προς εξάσκησιν 
κληρονομικών τινών δικαιωμάτων. Αλλ’ οι αντίδικοί του ήσαν εκ 
των ισχυόντων και ο πασάς δωροδοκηθείς συνέλαβε και ερρά-

βδισεν ανηλεώς τον πρώην Μαμελούκον. Έκτοτε αυτός ώμοσε 
μίσος άσπονδον κατά των Μουσουλμάνων, εκ Γαλλίας δε, όπου 
είχεν επανακάμψει μετά το ατύχημά του, έδραμε εκ των πρώτων 
όπως αγωνισθή μετά των Ελλήνων. Εις το Πέτα επολέμησεν ως 
ήρως. Εφόνευσεν όσους εχθρούς ηδυνήθη δια της ακτηρίδος του 
όπλου του, και έπεσεν νεκρός διάτρητος υπό των πληγών επί 
σωρού εχθρικών πτωμάτων». 

Ένα συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημα
«Η χαμένη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα» 

Η εντυπωσιακή βιβλιοθήκη του Δημήτριου Μόστρα στην Ιταλία και η απώλειά της 
αποτέλεσαν αντικείμενο μυθιστοριογραφίας. Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του 
αστυνομικού μυθιστορήματος του Δ. Μαμαλούκα με τίτλο «Η χαμένη βιβλιοθήκη του 
Δημητρίου Μόστρα»: 
Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Δημήτριος Μόστρας, ένας παθιασμένος Έλληνας 
βιβλιόφιλος, είχε δημιουργήσει στην Ιταλία μια πολύτιμη βιβλιοθήκη γεμάτη κώδικες, 
χειρόγραφα και σπάνια βιβλία. Έναν ανεκτίμητο θησαυρό που χάθηκε στο χρόνο και 
παρέμεινε ένα αξεδιάλυτο μυστήριο. Πολλά χρόνια αργότερα, ένας ανάπηρος συλλέκτης 
κι ένας Ελληνοϊταλός έμπορος βιβλίων πιστεύουν ότι έχουν βρει το κλειδί για τους 
χαμένους τόμους. Όμως, το κακό κινείται γύρω τους με τους δικούς του ρυθμούς, τους 
δικούς του κανόνες και τους δικούς του ανθρώπους. Μια σειρά από ομιχλώδη ερωτήματα 
παρασύρει από την αρχή τους ήρωες σ› ένα αδιάκοπο κυνηγητό: Τι κρύβεται πίσω από 
το αίνιγμα της χαμένης βιβλιοθήκης; Ποιος είναι ο άνθρωπος σκιά; Τι συνδέει τα μοναδικά 
χειρόγραφα με τις ανεξήγητες εξαφανίσεις αποφυλακισμένων δολοφόνων; Ποια μοίρα 
ενώνει και χωρίζει την πανέμορφη Ντανιέλα και την αινιγματική Μονίκ; Οι απαντήσεις και 
οι λύσεις καραδοκούν στους δρόμους της βροχερής Ρώμης και στα κανάλια της Βενετίας, 
σ’ ένα βιβλιοφιλικό θρίλερ ποτισμένο από άρωμα παλαιού βιβλίου. 

του Δημήτρη Μαμαλούκα (Εκδόσεις Καστανιώτη)

https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/arheion_ioannou_kapodistria__t__g__-b-8*0.html
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/arheion_ioannou_kapodistria__t__g__-b-8*0.html
https://kapodistrias.digitalarchive.gr/published/arheion_ioannou_kapodistria__t__g__-b-8*0.html
https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-2855
https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/u-2855
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1822-1935.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1822-1935.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/1822-1935.pdf
https://anagnostiki-etairia-kerkyras.eu/arxiki/ekdoseis/to-deltio/
https://anagnostiki-etairia-kerkyras.eu/arxiki/ekdoseis/to-deltio/
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ΕΣΟΔΑ                                  €
1 Συνδρομές & Οικονομικές ενισχύσεις 2020 1.058,00
2 Χορηγοί, διάθεση ημερολογίων κ.λ.π. 627,00
3 Επιχορηγηση από Ιδρυμα Βουλής 2.600,00
4 Τόκοι καταθέσεων 0,11
5 0,00
6 0

Σύνολο Εσόδων 2020 4.285,11
Συν.Υπόλοιπο 2019 3.284,15
Γενικό Σύνολο Εσόδων & Υπολοίπου 7.569,26

ΕΞΟΔΑ                                €
1 Έκδοση εφημερίδας - ταχυδρομικά & διανομή 2.379,01
2 Οικονομική ενίσχυση Α.Ο.Φ. ΠΕΤΑ 120,00
3 Έξοδα εκδηλώσεων Απόδημου Πετανίτη 2019 60,00
4 Έξοδα Γ.Σ. 24/02/2019 & 26/01/2020 (πίτα-τσίπουρο-κλπ) 240,00
5 Έκδοση ημερολογίων 2019-2020 και αποστολή 2021 1.397,20
6 Διάφορα έξοδα 30,41
7 0,00
8 0,00

Σύνολο Εξόδων 2020 4.226,62
Ανακεφαλαίωση
Έσοδα 2020 & υπόλοιπο 2019                                7.569,26 €
Μείον Έξοδα 2020                                                   4.226,62 €
Υπόλοιπο 31/12/2020                                            3.342,64 €
Σε λογαριασμό Τράπεζας                                        3.215,53 €
Μετρητά στο Ταμείο                                                    127,11 €
Σύνολο                                                                    3.342,64 €

Αθήνα 04/06/2021
Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δ.Σ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

Νέο βιβλίο από τη Χριστίνα Ντουνιά
Με τίτλο 

«Αργοναύτες και Σύντροφοι.  
Όψεις του Λογοτεχνικού Πεδίου τη Δεκαετία του ‘30» 

κυκλοφόρησε η καινούρια μελέτη της Χριστίνας Ντουνιά από τις εκδόσεις της Εστίας.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:
Στο βιβλίο αυτό, ένας ευρυγώνιος φακός αποτυπώνει τον ιστορικό ορίζοντα της εποχής 
ενώ τίθενται εκ νέου ερωτήματα για τη δομή και τη λειτουργία του λογοτεχνικού πεδίου 
στη δεκαετία του ‘30. Ποια είναι τα σημεία τομής ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη 
μεσοπολεμική δεκαετία; 
Γιατί το εγχείρημα της Αριστεράς να συνδυάσει την καλλιτεχνική με την πολιτική πρωτοπο-
ρία έμεινε μετέωρο; Πώς διαμορφώθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια 
της ποίησης, της πεζογραφίας και του δοκιμίου; Με κύριους άξονες την πρόσληψη του 
Καβάφη και του Καρυωτάκη, την προσωπικότητα του Βενιζέλου, την κανονικοποίηση της 
δημοτικής γλώσσας και τις εκλεκτικές συγγένειες με Έλληνες και ξένους δημιουργούς, η 
συγγραφέας παρακολουθεί τις αισθητικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές αναμετρήσεις που 
απασχόλησαν τους νεοέλληνες λογοτέχνες και διανοούμενους στους «μοντέρνους και-
ρούς». Η γενιά του ‘30, όπως αναδύεται μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, αναστο-
χάζεται τον «εθνικό εαυτό», αμφισβητεί τις κοινωνικές συμβάσεις και αναζητά νέους τρό-
πους καλλιτεχνικής έκφρασης. Παρά τις διαφορές ή τις συγκρούσεις μεταξύ ομάδων και 
ατόμων, οι μυθικοί «αργοναύτες» και οι μεσοπολεμικοί «σύντροφοι» κινούνται παράλληλα 
αλλά και διασταυρώνονται στον πολύχρωμο χάρτη της λογοτεχνικής νεωτερικότητας.



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ12

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

ΓΡΑΦΊΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΊΣ - ΔΊΑΦΗΜΊΣΗΓΡΑΦΊΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΊΣ - ΔΊΑΦΗΜΊΣΗ
Περιφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, ΆρταΠεριφερειακή οδός Άρτας, Τ.Κ. 47100, Άρτα
Τηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.grΤηλ.: 26810-23010, email: info@entiposis.gr

www.entiposis.grwww.entiposis.gr

MEDICAL FOR LIFE AND HEALTHMEDICAL FOR LIFE AND HEALTH
Iωάννης Φιλίππου  Iωάννης Φιλίππου  

Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00Στρ. Κατσιμήτρου 39, Άρτα 471 00
Τηλ.: 2681-082274,  Τηλ.: 2681-082274,  

6972423430, 6907193010 6972423430, 6907193010 
email: fillippoumedical@gmail.comemail: fillippoumedical@gmail.com

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Δόθηκε για χρήση η ανακαινισμένη Πλατεία

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης της πλατείας, γεγο-
νός ευχάριστο μετά από μια μεγάλη περίοδο που οι εργασίες 

έκαναν αδύνατη τη διέλευσή της. Όπως κάθε δημόσιο έργο, έτσι 
και η νέα μορφή της πλατείας, αποτέλεσε (και αποτελεί) αντικεί-
μενο δημόσιας συζήτησης, όπου συχνά οι απόψεις και τα επιχει-
ρήματα δεν συγκλίνουν πάντα. Κι αυτό είναι θεμιτό, αφού διαφο-
ρετικές οπτικές για το αισθητικό μέρος και τη χρήση της, οδηγούν 
σε διαφορετικές απόψεις. Εδώ, θα παραθέσουμε τον προβλημα-
τισμό συγχωριανών μας τόσο για θέματα λειτουργικά όσο και για 
τις αισθητικές επιλογές στην κατασκευή της. Βέβαια, με ευχαρί-
στηση θα φιλοξενήσουμε και άλλες απόψεις για το θέμα. 

Η πλατεία μεγάλωσε
Η ενοποίηση του χώρου της πλατείας χωρίς περιττά σκαλοπάτια 
και ζαρτινιέρες, την μεγάλωσαν αισθητά, γεγονός που καταγρά-
φεται στα θετικά της ανακαίνισης.

Η πεζοδρόμηση
Η Δημοτική αρχή επέλεξε να πεζοδρομήσει την πλατεία καθ’ όλη 
τη διάρκεια της μέρας – τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές- και όχι μόνο τις απογευματινές ώρες 
του καλοκαιριού, όπως συνηθιζόταν δεκαετίες τώρα. Μάλιστα, 
τοποθετήθηκαν βυθιζόμενες μπάρες στις δύο εισόδους που ο 
χειρισμό τους γίνεται από τη δημοτική αρχή. Η νέα ρύθμιση δη-
μιουργεί πολλές δυσλειτουργίες: Για παράδειγμα, τελετές όπως, 
γάμοι, βαπτίσεις, κηδείες κ.ά. δεν μπορεί να γίνουν χωρίς την 
αναζήτηση του υπεύθυνου από τη δημοτική αρχή. Όμοια και οι 
προμήθειες των καταστημάτων της πλατείας γίνεται προβλημα-
τική, ενώ δυσκολεύεται η πρόσβαση οχημάτων για παροχή επεί-
γουσας βοήθειας (π.χ. ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα), 
χάνοντας πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση υπεύθυνου υπαλλή-
λου για τη βύθιση της μπάρας.

Γνωρίζουμε ότι ιδιο-
κτήτες επιχειρήσεων 
της πλατείας έκαναν 
παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο Δήμο ζη-
τώντας να αλλάξει το 
καθεστώς λειτουργί-
ας της και έχουμε την 
πεποίθηση ότι η δη-
μοτική αρχή θα σκύ-
ψει με ευαισθησία στον προβληματισμό που διατυπώνεται από 
τους δημότες. 

Το αισθητικό μέρος
Στο κατασκευαστικό μέρος, ειδικοί μιλούν για τσιμεντοποίηση 
μάλλον παρά για πλακόστρωση, αφού οι κυβόλιθοι έχουν σχε-
δόν εξαφανιστεί από την πληθωρική χρήση τσιμέντου. Επιπλέον, 
η επιλογή του συγκεκριμένου κυβόλιθου με την έντονα ανάγλυφη 
επιφάνεια είναι προβληματική για συνήθεις χρήσεις όπως χοροί 
κ.ά.
Οι σχάρες για την απορροή των νερών έχουν τοποθετηθεί στο 
μέσον της πλατείας και τη χωρίζουν σε δύο μέρη, ενώ τα ανοίγ-
ματά τους απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους χρήστες ψηλο-
τάκουνων παπουτσιών! Τέλος, η πετρόκτιστη κατασκευή γύρω 
από τα πλατάνια, με πέτρες διαφορετικής μορφής, βγάζει μάτι. 
Είναι αλήθεια ότι η πλατεία χρειαζόταν γενναία ανακαίνιση. Όμως 
εδώ έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να υιοθετηθούν οι «καλές πρα-
κτικές» που βλέπουμε σε άλλους δήμους, όπως στο δήμο Αρταί-
ων (π.χ. στην περιοχή της Παρηγορήτισσας) ή σε κάποια από τα 
ορεινά χωριά ή τα Ζαγοροχώρια.  

Κ.Ζ.

Οι σχάρες χωρίζουν την πλατεία  
σε δύο διακριτά μέρη
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Λύσεις σταυρόλεξου  
«Το λεξιλόγιό μας»

ΟΡΊΖΟΝΤΊΑ
1. ΣΤΗΘΗ
5. ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ
7. ΤΑΡΕΛΑ
8. ΚΙΟΥΤΑΧΗΣ

14. ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ
16. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑ-

ΤΟΣ
19. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
20. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
21. ΤΙΜΗΣ
23. ΚΟΜΠΟΤΙ
25. ΟΘΩΜΑΝΟΙ
26. ΒΡΥΩΝΗΣ
27. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

2. ΤΟΥΡΚΑΛΒΑ-
ΝΟΙ

3. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

4. ΜΝΗΜΕΙΟ

6. ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ

9. ΚΑΡΥΟΦΙΛΙΑ

10. ΣΕΒΑΛΙΕ

11. ΠΑΛΑΜΑΣ

12. ΜΙΡΖΕΝΣΚΙ

13. ΜΑΧΗ

15. ΠΑΝΑΣ

17. ΒΟΤ

18. ΝΟΡΜΑΝ

22. ΜΠΑΚΟΛΑΣ

24. ΝΤΑΝΙΑ

ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Παρέκαμψαν την αθλιότητα

Να εμβολιαστούμε! Επικίνδυνες είσοδοι-Να δοθεί άμεσα λύση («Νέα του Πέτα», φ. 198)

Εικόνα 1. Το οδόφραγμα στον παραλίμνιο δρόμο

Ακατανόητη και προκλητική η τοποθέτηση οδοφράγματος, στα μέσα του καλοκαι-
ριού, στον παραλίμνιο δρόμο κάτω από τον Άι Θανάση, που κατευθύνεται από το 

τέλος της ασφάλτου προς το φράγμα της ΔΕΗ. 
Ο συγκεκριμένος παραλίμνιος δρόμος χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από πολ-
λούς συγχωριανούς μας για τη βόλτα τους, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το οδόφραγμα, με ξύλα πέτρες και χώματα (εικόνα 1), στήθηκε στο ύψος της παλιάς 

προβλήτας με αποτέλεσμα να είναι αδύ-
νατη η διέλευση πεζών. Αυτή ήταν και η 
πρόθεση των υπεύθυνων αυτής της ενέργειας, που αποδίδεται στη ΔΕΗ. Μαζί όμως 
με την παρεμπόδιση των περιπατητών είναι αδύνατη και η διέλευση οχημάτων για 
ώρα ανάγκης, όπως πυρκαγιές κ.ά. 
Στην ολιγωρία της διοίκησης του Δήμου, που ενημερώθηκε γι αυτήν την αυθαιρεσία, 
συμπολίτες μας άνοιξαν παρακαμπτήριο μονοπάτι επιτρέποντας στους πεζούς να 
συνεχίζουν τη βόλτα τους (εικόνα 2). Αναμένουμε η δημοτική αρχή να διεκδικήσει το 
δικαίωμα των δημοτών να χαίρονται τη βόλτα τους στη λίμνη, καθαρίζοντας το δρόμο 
από την αθλιότητα. 

Φαίνεται ότι αρκετοί συγχωριανοί 
μας δεν έχουν εμβολιαστεί. Μερι-

κοί το έχουν αμελήσει, άλλοι πιστεύ-
ουν ότι το κακό δεν θα τους ακουμπή-
σει και αφορά κύρια τους ανθρώπους 
των πόλεων, άλλοι είναι διστακτικοί 
λόγω των αντιφατικών πληροφοριών 
και μερικοί επιμένουν στο διαζύγιο 
από τη στοιχειώδη λογική.
Χωρίς διχαστικό λόγο και αντιδημο-
κρατικές πρακτικές, ας χρησιμοποι-
ήουμε την πειθώ για τους διστακτι-
κούς συμπολίτες μας που δεν έχουν 
εμβολιαστεί. Σ’ αυτήν την προσπάθεια 
θεσμοί όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, 
τα σχολεία και η εκκλησία του χωριού 
που επικοινωνεί με πλήθος πιστών, 
μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά. 

Τα Νέα του Πέτα ανα-
φέρονται συχνά στην 

επικινδυνότητα των δύο 
κύριων εισόδων του χω-
ριού. Εν τούτοις το πρό-
βλημα παραμένει μαζί με 
τον κίνδυνο σοβαρού ατυ-
χήματος.
Αποφασίσαμε στο εξής, 
σε κάθε φύλλο της εφημε-
ρίδας, να υπενθυμίζουμε 
την υποχρέωση του Δή-
μου να ασχοληθεί σοβα-
ρά με το θέμα, κάνοντας 
τα αναγκαία διαβήματα 
προς την Περιφέρεια και 
όπου αλλού χρειαστεί. Οι πε-
τανίτες θα συναινέσουν και σε δυναμικούς τρόπους διατύπωσης του αιτήματος, όπως, 
για παράδειγμα, ο συμβολικός ολιγόλεπτος αποκλεισμός της οδού Άρτας-Τρικάλων κ.ά.

Να δοθεί λύση με τις εισόδους, πριν θρηνήσουμε θύματα

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

Εικόνα 2. Ανοίχθηκε παρακαμπτήριο μονοπάτι. 
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Πέρασαν 47 ολόκληρα χρόνια από το τραγι-
κό εκείνο βράδυ της 20 Ιουλίου 1974 όπου 
ο συγχωριανός μας Κώστας Κόκκας έδω-

σε τη ζωή του για την προάσπιση της εδαφικής 
ακεραιότητας της Κύπρου από τους Τούρκους ει-
σβολείς. Έπεσε στη σκληρότερη μάχη, στη μάχη 
στο Κιόνελι, όπου λίγες δεκάδες ηρωικοί άντρες 
αντιμετώπιζαν τους πολλαπλάσιους εχθρούς.
Τα οστά του Κώστα Κόκκα δεν είχαν βρεθεί και 
ως φόρο τιμής στην θυσία του, η Κύπρος τον 
μνημόνευε σε κενοτάφιο στον τύμβο της Μακε-
δονίτισσας. 
Η Αδελφότητα Πέτα, πριν λίγα χρόνια, είχε πραγ-
ματοποιήσει εκδήλωση στην Αθήνα αφιερωμένη στη θυσία του 
συγχωριανού μας. Την εκδήλωση τίμησαν ο πρέσβης της Κύ-
πρου στην Ελλάδα, ο Στρατηγός Σταμάτης, που είχε ασχοληθεί 
με την ιστορία των μαχών στην Κύπρο, αντιπροσωπείες Κυπρί-
ων και Ελλήνων αγωνιστών που υπερασπίστηκαν τα Κυπριακά 

εδάφη και βέβαια πλήθος συγχωριανών μας. 
Πρόσφατα, μέσω της μεθόδου DNA, τα οστά του 
συγχωριανού μας πιστοποιήθηκαν και η κόρη 
του, Ελένη Κόκκα, εκτιμώντας τη συνεισφορά της 
Αδελφότητας στην προβολή του αγώνα του αδελ-
φού της, μας ενημέρωσε άμεσα για την εξέλιξη 
αυτή και μας κοινοποίησε την επιθυμία της οικο-
γένειάς του, να ταφεί στο Πέτα, τον τόπο όπου 
γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια. 
Η τιμή για το Πέτα είναι μεγάλη. Η Αδελφότητα 
Πέτα, συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης, 

ζήτησε τη συνδρομή της Δημάρχου Ροζίνας Βαβέτση, που με 
προθυμία ανέλαβε να υλοποιήσει τα διαδικαστικά της ταφής 
σε εκδήλωση που αρμόζει σε έναν ήρωα. Η Πετανίτικη γη θα 
υποδεχτεί ακόμη ένα παιδί της, που έδωσε τη ζωή του για την 
ελευθερία του Ελληνισμού.

Ο ήρωας που έπεσε στην Κύπρο γυρνάει στον τόπο του!
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ξαναζωντανεύουν οι αθλητικές δραστηριότητες στο χωριό. 
Πλήθος νέων αθλούνται στο γήπεδο ποδοσφαίρου και στο 

γήπεδο 5χ5, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μπά-
σκετ του Γυμνασίου. Αρκετοί συγχωριανοί μας χρησιμοποιούν 
την περίμετρο του γηπέδου ποδοσφαίρου για τζόκιν, καθώς και 
τις διαδρομές για Αϊ Θανάση, τη λίμνη και το «Στοπ». 
Μέχρι και τένις είδαμε αυτό το καλοκαίρι στο Γυμνάσιο στο γή-

πεδο του βόλεϊ 
με κατάλληλη 
μετακίνηση του 
φιλέ, σε ακα-
τάλληλες όμως 
εγκαταστάσεις. 
Ας δει με συ-
μπάθεια η δη-
μοτική αρχή το 
άθλημα του τέ-
νις που μπήκε 
δυναμικά στη 
ζωή μας και έχει 
ένα κοινό συνε-
χώς αυξανόμε-

νο. 

Θεσμός οι καλοκαιρινές φιλικές 
αναμετρήσεις των παιδιών

Εξελίσσεται σε σταθερό καλοκαιρινό «θεσμό» της αθλούμενης 
νεολαίας του χωριού η διοργάνωση ποδοσφαιρικών αναμε-

τρήσεων με παιδιά και νέους από γειτονικά χωριά. 
Φέτος λοιπόν, οργανώθηκαν από τα ίδια τα παιδιά δύο ποδοσφαι-
ρικοί αγώνες με την ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Αγωνίστηκαν και 
από τις δύο πλευρές περισσότερα από 30 συνολικά παιδιά ως 15 
ετών, ενώ έντονη 
ήταν η παρουσία 
και του φίλαθλου 
κοινού στις εξέ-
δρες.
Για την ιστορία, το 
Πέτα έχασε 13-11 
στο γήπεδο-χω-
ράφι του Αγ. Δη-
μητρίου αλλά 
πήρε πανηγυρική 
νίκη με 14-2 στη 
ρεβάνς που έγινε 
στο γήπεδό μας.Στην αυλή του Γυμνασίου. Παιγνίδι τένις σε 

ακατάλληλες εγκαταστάσεις
Στο γήπεδο του Πέτα από τη φιλική αναμέτρηση 
νέων Πετανιτών με παιδιά του Αγίου Δημητρίου
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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

Συνδρομές
1.  ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  30,00 €
2.  ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50,00 €
3.  ΡΗΓΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ 20,00 €
4.  ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00 €
5.  ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 20,00 €

ΑΠO ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ
1.  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20,00 €
2.  ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 20,00 €

ΑΠO ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΕΡΒΑ
1.  ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  

 (ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΑΒΡΟΓΟΥ  
 ΣΩΤΗΡΙΟΥ) 20,00 €

2.  ΠΡΙΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20,00 €

3.  ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30,00 €

4.  ΒΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
 ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΙΔΑ 25,00 €

5.  ΒΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 25,00 €

6.  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
 ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 25,00 €

7. ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00 €

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021)

ΑΠΕΒΊΩΣΑΝ
• ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΤΩΝ 89
• ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΕΤΩΝ 87
• ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 92
• ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Η ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Η ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 85

• ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΤΩΝ 68

• ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Η ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΕΤΩΝ 44

• ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 59

• ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  
Ο ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΕΤΩΝ 100

• ΣΤΙΣ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΓΕΩΡΓΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 92
• ΣΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ  

Ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΩΝ 81

• ΣΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 13

ΒΑΠΤΊΣΕΊΣ
• ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Ο ΝΙΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΚΑΙ Η ΓΚΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΣΟΦΙΑ

• ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Ο ΜΠΕΚΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

• ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΙ Η ΜΠΙΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ 
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ

• ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 Ο ΚΑΡΑΜΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΕΡΒΕΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΗΣ ΛΑΜΡΙΝΗ

• ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Ο ΚΟΥΒΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Η ΤΣΙΡΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ

• ΣΤΙΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Ο ΧΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

• ΣΤΙΣ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 Ο ΣΕΡΑΦΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΑΜΟΊ
• Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ &  

Η ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΤΖΗ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 
18/3/2021

• H EPMIONH ΓOYΛA TOY ΘEOΦANH KAI O 
MIXAΛHΣ ΣKAPΛHΣ ΠANTPEYTHKAN THN  
19 IOYNIOY 2021 ΣTO MAPKOΠOYΛO ATTIKHΣ

• Ο ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΣΙΝΤΖΗΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ 
ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Γεννήσεις 
• Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ & Η ΜΑΡΙΑ 

ΦΡΑΤΖΗ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ  
ΣΤΙΣ 14/5/2021

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
• ΚΑΡΙΤΣΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 30,00 € 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

• ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 100,00 €  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΡΙΤΣΑ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

• ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200€ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΛΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ  
ΑΝΤΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΑΜΠΗ  
ΤΣΑΚΑΛΟΥ 50,00 € 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ  
ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΥ  
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 14 
ΜΑΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΕΤΩΝ

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ  
& ΚΙΡΚΗ ΞΥΝΗ 50,00 € 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΓΓΕΛΗ

Δυστυχώς το νέο σύστημα αναγγελίας εισακτέ-
ων στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν επιτρέπει την 
ανάρτηση ονομάτων και συνεπώς δεν μπορέσαμε 
να έχουμε τα ονόματα των εισακτέων του χωριού. 

Εδώ δημοσιεύουμε τα ονόματα των εισαχθέντων 
που μας κοινοποιήθηκαν. Παρακαλούμε θερμά να 
μας ενημερώσετε για τους νέους φοιτητές του χω-
ριού μας, καθώς και αυτούς που σχετίζονται λόγω 
συγγένειας με το χωριό, για να δημοσιεύσουμε τα 
ονόματά τους στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους/-ες
• Ανδρικοπούλου Μαρία (κόρη Γεωργίας 

Γκαβάγια του Ευαγγέλου),  
Νομική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ)

• Κακαριάρης Ιωάννης του Χρυσοστόμου 
Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου – Σπάρτη

• Κολιός Στυλιανός του Νικολάου, 
Πανεπιστήμιο Twente Ολλανδίας, Τμήμα 
Computer science, electrical engineering με 
υποτροφία

• Μάνδαλος Ανδρέας (γιος Ευγενίας 
Μουσαβερέ), Μηχ.ς Μηχανικός - Σέρρες

• Πεσλή Βασιλική, Διοίκηση Οργανισμών 
Μάρκετινγκ και Τουρισμού, Σίνδος, Θεσ/νίκη

• Ρίτσα Μαρία του Αρτούρ και της Μαρίνα 
Μιμόζα, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) 

ΕΊΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΊΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΊΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ 2021



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ16

Φωτογραφήματα Φωτογραφίες από δραστηριότητες της Αδελφότητας Πέτα 
προηγούμενων χρόνων επιλέξαμε γι αυτό το φύλλο. Είναι 

από εποχές που η ανάγκη αναφοράς στο γενέθλιο τόπο ήταν 
ιδιαίτερα έντονη. 


