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Η ΜΆΧΗ ΤΟΥ ΠΈΤΆ

Ντελακρουά Εζέν (Delacroix Eugene), Έφιππος Έλληνας 
Αγωνιστής-1856. Εθνική Πινακοθήκη

Μνημείο Πεσόντων-Επιτύμβια πλάκα

Α πό τις κορυφαίες μάχες της Ελληνικής επανάστασης του 1821 
ήταν η μάχη στο Πέτα την 4η Ιουλίου 1822, με καταστροφικές συ-

νέπειες για τα ελληνικά στρατεύματα και την πορεία της επανάστασης.
Εμβληματική η συμμετοχή του Τάγματος των Φιλελλήνων στη μάχη, 
που η πλειονότητά τους έπεσε με αυταπάρνηση για την ελευθερία της 
χώρας μας.
Να πως προλογίζει ο αρχίατρος του Τάγματος των Φιλελλήνων J.D. 
Elster το κεφάλαιο που αναφέρεται στη μάχη του Πέτα:
Τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Ιουλίου (Σημείωση σύνταξης: 3 και 4 με το 
σημερινό ημερολόγιο), η πανσέληνος άπλωσε το μαγικό της φως σε όλη 
την περιοχή κάνοντας να λάμπουν όλα τα γνωστά σώματα του κάμπου, 
σιωπηλά και εορταστικά. Ακόμα ξεκουράζονταν όλοι σχεδόν οι άντρες 
του Τάγματος σ’ ένα βαθύ γλυκό ύπνο κι έπαιρναν δύναμη για το μεγάλο 
έργο της ημέρας που ερχόταν. Τότε άνοιξαν οι πύλες της Άρτας και ξεχύ-
θηκαν οι στρατιές των Αλβανών με τα άσπρα άλογα. Ο Στρατηγός Νόρ-
μαν ξύπνησε ο ίδιος και ξύπνησε και τους άλλους και τους υπενθύμισε να 
μείνουν πιστοί στην εκλογή τους να πολεμήσουν για μια ένδοξη νίκη ή το 
θάνατο. Μετά ανέβηκε στο κόκκινο άλογό του και γύρισε όλες τις θέσεις.» 
(Johann Daniel Elster. Το Τάγμα των Φιλελλήνων. σελ. 221).
Σ' αυτό το φύλλο της της εφημερίδας, στις σελίδες 5 έως 13, παρουσιά-
ζουμε το 1ο μέρος του αφιερώματος στη Μάχη του Πέτα. Το αφιέρωμα 
περιέχει τα εξής:
 � Παρουσίαση της μάχης και της διάταξης των ελληνικών στρατευ

μάτων 
 � Τη συνεισφορά του Τάγματος των Φιλελλήνων και του σώματος 

των Κεφαλονιτών
 � Αναφορά στο ρόλο του Γώγου Μπακόλα 
 � Κρίσεις για τη μάχη και τα αίτια της ήττας

Στο 2ο Μέρος του αφιερώματος, στο επόμενο φύλλο, θα αναφερθούμε 
σε άγνωστες πτυχές της Επανάστασης του 1821 που έλαβαν χώρα 
στο Πέτα, θα παρουσιάσουμε τα ονόματα των Πετανιτών που υπήρ-
χαν την εποχή της μάχης και θα γίνει ειδική αναφορά στην οικογένεια 
Μόστρα.

ΜΙΆ ΜΆΧΗ ΤΟΥ ΠΈΤΆ ΆΛΛΙΩΤΙΚΗ
(Η ΜΆΧΗ ΤΗΣ ΠΆΝΟΎΚΛΆΣ)

του Τρύφωνα Σερβετά

Ό ταν στις αρχές του 18ου αιώνα η πανούκλα χτύπησε θα-
νάσιμα την Άρτα, το Πέτα βίωσε μια πρωτόγνωρη τραγική 

δοκιμασία.
Με εισήγηση του Γάλλου Πρόξενου, Τούρκοι και Γάλλοι Αξιωμα-
τούχοι συναποφάσισαν να λειτουργήσει καραντίνα ασθενών Χρι-
στιανών της Άρτας στο Θεοτοκιό, απ’ όπου το μικρόβιο της πα-
νούκλας μεταδόθηκε στους Πετανίτες. 
Εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα και παντού άρχισαν να τρι-
γυρνούν κάτοικοι ανήσυχοι με φταρνίσματα και δυνατό γομαρόβη-

χα, με φλόγωση στα μάτια και δυσοσμία στο στόμα. Ακολούθως, 
προσβάλλονταν οι λεμφαδένες και το αναπνευστικό σύστημα και 
οι άρρωστοι παρουσίαζαν δύσπνοια, αιμόπτυση, θόλωση του νου 
και παραλήρημα. 
Πανικός και σύγχυση στο Πέτα. Το πλήγμα είχε γίνει οδυνηρό, οι 
βαριά ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι με υψηλό πυρετό και δυνα-
τούς πόνους, χωρίς γιατρό και φάρμακα. Έτσι, σε μια βδομάδα το 
καλοκαίρι του 1714 πέθαναν δέκα (10) κάτοικοι!!! Στην κυριολεξία 
αποδεκατισμός. 

συνέχεια στη σελίδα 3
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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

ΈΚΔΟΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος της Αδελφότητας
Αβύδου 122, 157 72 Ζωγράφου

ΥΠΈΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΆΞΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Μηκυνών 22, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 6979074502

ΣΥΝΤΆΚΤΙΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Αδελφότητας

ΈΠΙΤΙΜΟΣ ΣΥΝΤΆΚΤΗΣ
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

ΈΠΙΤΆΓΈΣ
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 51568102030, Fax: 210 5156811 
email: info@kambili. gr, www.kambili.gr

Ελλάδα
Ποια γλώσσα αηδονόλαλη μπορεί να 
σε υμνήσει
αθάνατη πατρίδα,
εκεί που λάμπει η δόξα σου στα πέρα-
τα του κόσμου
ωσάν χρυσή αχτίδα;

Εσένα που σαν Άγιο Φως το Πνεύμα, 
η Σοφία
αιώνια φωτίζει
κι ενόσω κόσμος θε να ζει, η δόξα σου 
παντοτεινή
το σέβας θα σκορπίζει.

Πάνω στου Πέτα τις κορφές τα στήθια 
βράχια
Φιλέλληνες τα δίνουν όλα,
θυσία για τους άπιστους σαν ώριμα 
στάχυα
της λευτεριάς τ’ άχραντα δώρα.

Σαν κεραυνός σαν αστραπή, βροντά το 
καριοφίλι
κι αντιλαλούν οι λόγγοι,
μ’ αιώνιο φως παλικαριάς γίναν όλοι 
φίλοι
στο μέγα Μεσολόγγι.

Και κει στης Πύλου τα νερά
θεία βουλή που κυβερνά,
βουλιάζει την αρμάδα,
σαν φοίνικας απ’ τη φωτιά
γεννιέται πάλι λευτεριά
στην ένδοξη Ελλάδα!...

ΆΓΓΈΛΙΆΆΓΓΈΛΙΆ

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

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

Λευτέρης Β. Τζόκας

Ανακοίνωση του Δ.Σ.  
της Αδελφότητας Πέτα

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων
Λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID19, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση για 
επέκταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων, από την ημερομηνία λήξης της, 
έως 31-10-2021. 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 3

Βιργινία Κακαριάρη

Άγιος Δημήτριος  

(Πέτα Άρτας)

26810 83063 

6938 610 432

virnakakariar@yahoo.com

Στα εκατό περίπου χρόνια, που κράτησε η πανδημία, δεν απο-
κλείεται να είχαμε και εκατόμβες νεκρών στην Άρτα και στο Πέτα. 
Σωστή κόλαση το χωριό! 
Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούσαν απεγνωσμένα να αντιμε-
τωπίσουν το θάνατο με αντιπυρετικά ροφήματα, υπνωτικά σιρό-
πια, καθάρσιο, λάβδανο, ξύδι, σκόρδο, γίδινο γάλα κι άλλα λαϊκά 
γιατροσόφια ή κάνανε αφαίμαξη με βδέλλες και κοφτές βεντούζες. 
Ωστόσο, το κακό δεν αντιμετωπίζονταν με τίποτε. Οι ετοιμοθά-
νατοι, με το φάσμα του θανάτου στα μάτια τους, μάταια ψάχνα-
νε σανίδα σωτηρίας τους! Οι υγιείς δεν προλάβαιναν να θάβουν 
τους νεκρούς και να καίνε τα υπάρχοντα τους. Πολλοί θάβονταν 
«άκλαυτοι και αδιάβαστοι», στα ξωκλήσια και στα «κουτσοχώρα-
φα»! 
Οι ελαφρότερα ασθενείς μεταφέρονταν σε υπόστεγα, καλύβες και 
σπηλιές, όπου οι υγιείς πάσχιζαν με προφύλαξη να τους κρατή-
σουν στη ζωή με νερό και πενιχρά διατροφικά μέσα. Εξάλλου δεν 
ήταν λίγοι και οι ασθενείς και υγιείς που πέθαιναν από πείνα και 
ασιτία !!! 
Αλλά δυστυχώς, η τραγωδία του Πέτα δε σταματάει εδώ. Το δρα-
ματικό έργο της πανούκλας έμελλε να έχει συνέχεια, με πράξη 
δεύτερη, συγκλονιστική και περισσότερο τραγική για τους Πετα-
νίτες… 
Τούρκοι τύραννοι, Λουδοβίκειοι κερδοσκόποι κι εξωμότες πρού-
χοντες της Άρτας διάλεξαν το Πέτα σαν εξιλαστήριο θύμα, για να 
καλύψουν τα λάθη και τις «αμαρτίες» τους! 
Οι «λύκοι» ρήμαζαν τα «μαντριά» στην Άρτα και οι «βοσκοί» ψά-
χνανε για το ντόρο στο Πέτα! Κατά οξύμωρο λόγο και τρόπο: οι 
υπεύθυνοι θύτες κατατρέχανε τα αθώα θύματά τους!!! 
Οι κάτοικοι εξαναγκάστηκαν σε καραντίνα και το Πέτα μεταβλήθη-
κε σ’ ένα είδος «Σπιναλόγκας»! και το χειρότερο… οι υπεύθυνοι 
της ΆρταςΤούρκοι, Γάλλοι, εξωμότες συναποφάσισαν επιβολή 
θανατικής ποινής, για παράβαση της καραντίνας. Άδικη, πρωτά-
κουστη, ρατσιστική απόφαση σε βάρος του Πέτα. 
Οι κάτοικοι αλλόφρονες σκορπίστηκαν στους λόφους, στις ράχες 
και στις ρεματιές. Η επικοινωνία μεταξύ τους και με κατοίκους της 

Άρτας τιμωρούνταν με θάνατο. Δραματική, ανάλγητη, απάνθρω-
πη απόφαση. Πολύπαθο το Πέτα. Τριπλός εφιάλτης. Τρις εις θά-
νατον: από πανούκλα, από πείνα κι από κρεμάλα ή γκιλοτίνα!!! 
Δεν υπάρχουν στοιχεία εκτέλεσης τέτοιας φρικτής απόφασης και 
πιθανολογούμε να μην θανατώθηκε ποτέ άνθρωπος για παράβα-
ση καραντίνας. 
Ωστόσο σημασία έχει το ηθικό μίασμα επιβολής της εσχάτης των 
ποινών, έστω κι αν τελικά η απόφαση έμεινε μια απλή απειλή, 
φοβέρα και τρομάρα. 
Ούτως ή άλλως, κλονίστηκε η βιολογική αντοχή και η ψυχική δύ-
ναμη των κατοίκων. Τα χωράφια είχαν μείνει ακαλλιέργητα για 
αρκετά χρόνια και τα ζώα προσβλήθηκαν από την επιδημία και 
ψόφησαν. Κακιές συνέπειες για την παραπέρα εξέλιξη κι ανάπτυ-
ξη του χωριού… 
Κακόμοιρο Πέτα τι σου’ μέλλε να πάθεις! Ένα χωριό 100 χρόνων 
ζωής, νέο, όμορφο κι ωραίο, που δέσποζες στην περιοχή, σε κα-
τάντησαν ένα χωριό, «απέξω κούκλα και μέσα πανούκλα»!!!

Το μοναστήριο του Θεοτοκιού χρησιμοποιήθηκε για την περίθαλψη 
των ασθενών από πανούκλα

ΜΙΆ ΜΆΧΗ ΤΟΥ ΠΈΤΆ ΆΛΛΙΩΤΙΚΗ
(Η ΜΆΧΗ ΤΗΣ ΠΆΝΟΎΚΛΆΣ)

του Τρύφωνα Σερβετά

συνέχεια από τη σελίδα 1

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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Σταυρόλεξο  Πέτα

του Χρήστου Κοντογιώργου

Συνεχίζουμε τα μαθήματα «πατριδογνωσίας» μέσα από το Σταυρόλεξο Πέτα. Η γιαγιά, ο παππούς, η θεία από το χωριό, ο ηλικιω-
μένος γονέας γαλουχημένος στην πετανίτικη ζωή, μπορεί να είναι πολύτιμοι σύμβουλοι σε δυσκολίες που πιθανά θα συναντήσετε. 
Καλή διασκέδαση! 
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5. ΚΟΥΝΙΕΜΑΙ, ΕΝΟΧΛΩ
7. ΨΗΜΕΝΗ ΦΕΤΑ ΨΩΜΙΟΥ
8. ΣΑΓΟΝΙΑ

12. ΜΕΡΟΣ ΜΕ ΑΓΡΙΑ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗ

13. ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
14. ΤΡΙΓΥΡΝΑΩ, ΠΑΩ ΒΟΛΤΕΣ
18. ΦΥΓΕ ΜΑΚΡΥΑ
20. ΑΦΗΝΩ ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΥ ΓΙΑ 

ΛΙΓΟ
21. ΤΟ ΧΕΙ ΣΥΝΗΘΕΙΟ
23. ΗΣΥΧΙΑ ΑΛΛΙΩΣ
24. ΧΘΕΣ
25. ΠΙΝΑΝ ΝΕΡΟ ΤΑ ΖΩΑ ΕΚΕΙ
29. ΒΟΥΤΑΩ ΣΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
32. ΞΕΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

34. ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ
35. ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ
37. ΜΙΚΡΟ ΣΚΥΛΙ
38. ΤΕΛΕΙΩΣ
41. ΜΑΣ ΒΡΗΚΕ ΜΑΥΡΗ ….
43. ΚΑΤΑΜΕΣΗΜΕΡΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
45. ΜΙΚΡΟ ΖΩΑΚΙ
46. ΠΑΣΑΛΕΙΦΩ 
49. ΕΓΙΝΑ ΚΑΛΑ
50. ΦΕΤΑ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ
52. ΑΛΛΙΩΣ Η ΛΑΓΑΝΑ
55. ΠΛΕΝΑΝ ΕΚΕΙ ΤΑ ΡΟΥΧΑ
59. ΞΕΚΟΥΡΑΖΟΜΑΙ
60. ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΙΟ ΠΕΡΑ
61. ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
62. ΚΟΙΤΑΩ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

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

Αφιέρωμα στη μάχη του Πέτα

Η εκστρατεία στην Ήπειρο 
Μετά την πτώση του Αλή πασά, η θέση των Σουλιωτών έγινε δύ-
σκολη. Με γράμματά τους προς την κυβέρνηση ζητούν πολεμοφό-
δια, πολεμικά σκάφη στα παράλια της Ηπείρου για να τονώσουν το 
ηθικό των πληθυσμών και άδεια να έρθουν σε νέες συνεννοήσεις 
με τους Αλβανούς για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. 
Ο νικητής του Αλή, Χουρσίτ πασάς, ήταν φανερό ότι θα στρε-
φόταν εναντίον των Σουλιωτών, που αποτελούσαν έναν μόνιμο 
πόλο εξέγερσης, ώστε απερίσπαστος με καλυμμένα τα νώτα του 
να βαδίσει προς τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. 
Μετά την άρνηση των Σουλιωτών να συμβιβαστούν με τις προτά-
σεις του Χουρσίτ (να «προσκυνήσουν»), αρχίζει ο αποκλεισμός 
των Σουλιωτών από 14.000 άνδρες. 
Μια ήττα των Σουλιωτών θα έσβηνε τις εστίες αντίστασης στην 
Ήπειρο και θα επέτρεπε στις τουρκικές δυνάμεις να προχωρή-
σουν ανενόχλητες προς το νότο. 
Ο Μαυροκορδάτος που ήταν τότε πρόεδρος του Εκτελεστικού, 
αξίωμα που αντιστοιχεί στο σημερινό τίτλο του πρωθυπουργού, 
κρίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η εξέγερση στην Ήπειρο. Το ενδι-
αφέρον του για τη σωτηρία του Σουλίου συμβαδίζει με τη φιλοδο-
ξία του να αποκτήσει και στρατιωτικές δάφνες, ενώ είναι άπειρος 
περί τα στρατιωτικά. 
Στηρίζεται στα αναδιοργανωμένα τακτικά στρατεύματα, που ενι-
σχύονται με το σώμα των επτανησίων και το νεοσύστατο τάγμα 
των φιλελλήνων με διοικητή του τον στρατηγό Νόρμαν. 
Η εμφάνιση του Μαυροκορδάτου στο εκστρατευτικό σώμα με 
πλουμιστή στρατιωτική στολή οδήγησε σε ειρωνικά σχόλια από 
τους σκληροτράχηλους και έμπειρους αγωνιστές. Γράφει χαρα-
κτηριστικά ο ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος: «Οι απλοϊκοί αλλ’ 
ευφυέστατοι Έλληνες πολεμισταί παρηκολούθησαν αυτήν την 
επιδεικτικήν τελετήν, άλλοι με ψιθύρους σκωμμάτων (=περιγελώ-
ντας) δια το θέαμα στρατηγού τόσον πομπώδους και τόσον ξένου 
προς τα πολεμικά πράγματα, και άλλοι με θλιβεράς προβλέψεις 
για το μέλλον της εκστρατείας».
Να σημειώσουμε ότι ο Μαυροκορδάτος άφησε το Πέτα και μετα-
κινήθηκε με τους άνδρες του Γενναίου (Γιάννη) Κολοκοτρώνη στη 
Λαγκάδα για να επιτηρεί το πέρασμα του Μακρυνόρους και δεν 
συμμετείχε στη μάχη του Πέτα. 

Η σύνθεση του εκστρατευτικού σώματος
Η δύναμη του εκστρατευτικού σώματος ήταν περίπου 2.000. Η 
διάρθρωσή του ήταν ως εξής: 
 � Το τάγμα των Φιλελλήνων με επικεφαλής τον Ιταλό Δάνια, 

που ήταν χωρισμένο σε δύο λόχους: Ο ένας λόχος αποτελού-
νταν από Γερμανούς και Πολωνούς με επικεφαλής τον Πο-
λωνό Μιρζέφσκι, και ο άλλος, με Γάλλους και Ελβετούς με 
επικεφαλής τον Ελβετό Σεβαλλιέ.

 � Το πρώτο πεζικό σύνταγμα που αποτελούσε την πρώτη 
μονάδα τακτικού στρατού υπό τη διεύθυνση του Ιταλού Τα-
ρέλλα.

 � Τη «Φάλαγγα Επτανησίων» με επικεφαλής τον Κεφαλονίτη 
Σπύρο Πανά.

 � Τη δύναμη του πυροβολικού αποτελούμενη από δύο κανό-
νια υπό τη διεύθυνση του Ελβετού Βράντλι.

 � Σώματα ατάκτων πολεμιστών υπό τη διεύθυνση ντόπιων 
οπλαρχηγών. 

Το ιστορικό πλαίσιο

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των πεσόντων.  
Το Μνημείο στην παλαιότερη μορφή του.

Η νίκη στο Κομπότι
Το εκστρατευτικό σώμα που κατευθύνεται στην Ήπειρο για ενί-
σχυση των Σουλιωτών έφτασε στο Κομπότι στις 10 Ιουνίου 1822, 
όπου και στρατοπέδευσε. Στις 22 Ιουνίου δέχτηκε επίθεση ισχυ-
ρών εχθρικών δυνάμεων που εξόρμησαν από την Άρτα. Μετά από 
σφοδρές μάχες οι εχθρικές δυνάμεις τράπηκαν σε φυγή και οι Έλ-
ληνες και Φιλελλήνες τους κυνήγησαν έως τα τείχη της Άρτας. 
Στις συνέχεια το εκστρατευτικό σώμα κατευθύνθηκε προς το Πέτα 
όπου και στρατοπέδευσε. 

Η επιλογή του Πέτα
Το Πέτα λόγω της θέσης του πρόσφερε φυσική προστασία και 
επιπλέον μπορούσαν να παρακολουθούν τις κινήσεις του εχθρού. 
Όπως αναφέρει ο Δ. Καρατζένης «Σκοπός της μετακινήσεως του 
κυρίως στρατεύματος εις Πέτα ήτο όπως καθηλώσει τους Τούρ-
κους εις τας θέσεις της Άρτης, επί πλέον δε όπως της απειλητικής 
παρουσίας του έναντι της πόλεως, εμποδίση αυτούς να παρα-
κολουθήσουν εκ των όπισθεν και κτυπήσουν το τμήμα του Μπό-
τσαρη όταν θα εκινείτο προς το Σούλι ή όταν εξ απροόπτου τινός 

δυσχερείας ηναγκάζετο να επιστρέψη» (Η προς Ήπειρον εκστρα-
τεία το 1822 και η μάχη του Πέτα, σελ. 34). 
Η επιλογή του Πέτα για την στρατοπέδευση του εκστρατευτικού 
σώματος αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής. Ο ιστορικός Γ. Φίνλεϋ 
σχολιάζει: «Η κατάληψις του Πέτα αποτελεί μιαν από εκείνας τας 
ακρίτους κινήσεις που οι ανίκανοι στρατηγοί συχνά υιοθετούν 
όταν αισθάνονται, ότι η θέσις των επιβάλλει άμεσον δράσιν, ενώ 
εξακολουθούν να είναι ανίκανοι να συλλάβουν ένα συγκεκριμέ-
νο σχέδιον· έκανε την μάχην αναπόφευκτον, ενώ δεν είχε γίνει 
καμμία προπαρασκευή δια τον αγώνα» (Ιστορία της Ελληνικής 
Επαναστάσεων, τ. Α’, σε. 556).
Σχετικά την επιλογή της θέσης αντίθετος ήταν και ο Γ. Καραϊσκά-
κης, που πρότεινε να επιλεγούν υψώματα δύσβατα για τις επιχει-
ρήσεις του τουρκικού ιππικού, προς την περιοχή του Κλειστού, 
ώστε να παρασύρουν τον εχθρό και να δώσουν εκεί τη μάχη. 

Η κατάσταση των στρατευμάτων στο Πέτα
Στο σώμα των πολεμιστών, ιδιαίτερα των Ατάκτων ήταν διάχυτη 
η δυσφορία για την εμμονή της ηγεσίας των Τακτικών και των Φι-
λελλήνων να δοθεί τακτική μάχη παρατάξεως, που υιοθετούσε και 

Η κατάσταση πριν τη Μάχη του Πέτα

(1ο ΜΕΡΟΣ)
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ο Μαυροκορδάτος, απέναντι σε έναν πολυπληθή στρατό, οργα-
νωμένο και καλύτερα οπλισμένο. Η δυσφορία οδήγησε κάποιους 
απ’ αυτούς σε αποχώρηση, όπως για παράδειγμα, το Γενναίο Κο-
λοκοτρώνη (γιό του Θ. Κολοκοτρώνη) και τον Καραϊσκάκη. 
Επιπλέον, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα τροφοδοσίας και σίτισης 
των στρατευμάτων στο Πέτα που οδήγησαν σε μαζικές ασθένειες. 
Τέλος, δύο πολεμικές επιχειρήσεις που είχαν ατυχή έκβαση, επη-
ρέασαν αρνητικά την ψυχολογία των Ελληνικών στρατευμάτων: Η 
μία στον Αμβρακικό, όπου οι τουρκικές δυνάμεις κατέστρεψαν τον 
ελληνικό στολίσκο. Η άλλη, ήταν η ανεπιτυχής επιχείρηση των ελ-
ληνικών στρατευμάτων με την ηγεσία των Μ. Μπότσαρη, Γ. Βαρ-
νακιώτη, Α. Βλαχόπουλο και άλλων οπλαρχηγών να περικυκλώ-
σουν τα τουρκικά στρατεύματα που πολιορκούσαν το Σούλι. Το 
Ελληνικό σώμα την 29 Ιουνίου δέχτηκε επίθεση στην θέση Πλάκα 
που αρχικά κατόρθωσαν να αναχαιτίσουν. Όμως την επομένη, οι 
Ελληνικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την ισχυρή 
δύναμη των Τουρκαλβανών με επικεφαλής τον Ομέρ Βρυώνη και 
υπέστησαν σοβαρή ήττα. Ο Μάρκος με σαράντα περίπου μαχη-
τές έφτασε σε κακή κατάσταση στο Πέτα. 

Διάταξη των δυνάμεων πριν τη μάχη
Η διάταξη των Ελληνικών δυνάμεων ήταν σε δύο παράλληλες 
γραμμές. Στην πρώτη γραμμή προς τα βορειοδυτικά τοποθετήθη-
καν οι Επτατανήσιοι, στο κέντρο ο τακτικός στρατός και νότια οι 
Φιλέλληνες. Στη δεύτερη γραμμή βόρεια, στην περιοχή Κορακο-
φωλιά ο Γώγος Μπακόλας, στο κέντρο ο Βαρνακιώτης και νότια 
ο Μάρκος Μπότσαρης. Οπισθοφυλακή έμειναν οι Ανδρέας Ίσκος, 
Αγγελής Γάτσος και ο Δημοτσέλιος. 
Οι Φιλέλληνες κράτησαν τα πιο επικίνδυνα σημεία στο αριστε-
ρό μέρος καθώς κοιτάζουμε προς την Άρτα. Περίπου πάνω από 
την πρώτη είσοδο του χωριού, στην περιοχή που είναι το αλώνι 
του Φούζα (στα ιστορικά κείμενα αναφέρεται ως Τάπια Φούζα). Οι 
Έλληνες οπλαρχηγοί τους συνέστησαν να μην εκτίθενται σε περι-
οχή που δεν πρόσφερε φυσική προστασία και να φροντίσουν να 
υψώσουν ταμπούρια. Σύμφωνα με τον J.D. Elster, οι φιλέλληνες 
έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ανδρεία τους και την ευρω-
παϊκή τακτική δηλώνουν ότι ταμπούρια ήταν τα στήθη τους (*). Ο 
Νόρμαν αναγνώρισε την ορθότητα της σύστασης των οπλαρχη-
γών και ζήτησε την παραμονή της μάχης από τους κατοίκους του 
Πέτα (**) αξίνες και άλλα εργαλεία για τη διάνοιξη κατά μήκος της 
πρώτης γραμμής, χαρακωμάτων. Όμως, σύμφωνα με τον Φίνλεϋ, 
από τα τμήματα των Φιλελλήνων δεν υπήρξε προθυμία να δου-
λέψουν κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου, αλλά ούτε και από 
τους Έλληνες που δεν είχαν σκοπό να πολεμήσουν σε μάχη εκ 
παρατάξεως (σελ. 357). 
Οι Τουρκαλβανοί ήταν περίπου 7 έως 8.000 και ξεκίνησαν τη νύ-
χτα της 3ης προς 4η Ιουλίου 1822 προς το Πέτα. Ένας μέρος των 
δυνάμεων κατευθύνθηκε προς τους Αγίους Αναργύρους για να 
ανακόψουν την επικοινωνία μεταξύ Πέτα και Κομποτίου. 
(*) Για μια αναλυτική παρουσίαση της διάταξης των δυνάμεων και 
της μάχης βλέπε στις σελίδες 7, 8 και 9 το κείμενο του Π. Παπα-
σπύρου στο παρόν αφιέρωμα.
(**) Σημείωση σύνταξης: Λίγα γνωρίζουμε για τη στάση των κατοί-
κων του Πέτα στα πολεμικά γεγονότα. Ο Δ. Καρατζένης στο βιβλίο 
του "Η προς Ήπειρον εκστρατεία το 1822 και η μάχη του Πέτα" 
αναφέρεται στη «μάχη του Ματεσιού» ως μια παράλληλη πλευρά 
της κυρίως μάχης. Εκεί συμμετέχει ο «Μιχαήλ Νικ. ΜΟΣΤΡΑΣ, αρ-
χηγός ομάδος Πετανιτών τραυματισθείς κατά την μάχην. Ούτος εις 
αναφοράν του προς το Υπουργείο Εσωτερικών γράφει: «1822 εις 
την μάχην του Πέτα επληγώθην εις τον αριστερόν μηρόν υπό τας 
διαταγάς του τότε αρχηγού Γώγου Μπακόλα. 20 Οκτωβρίου 1842. 
Μιχαήλ Ν. Μόστρας». ΓΚΛ Υπουρ. Εσωτ. Φ. 147.» (σελ. 121). 
Επίσης, ο Κυριάκος Σιμόπουλος παραθέτει πληροφορίες για τη 
διάταξη των ελληνικών δυνάμεων στη μάχη από τον Χ. Βυζάντιο, 
που αναφέρει ότι τον «παρακείμενο λόφο (σ.σ. που είχε καταλά-
βει ο Γώγος) κατέλαβον οι χωρικοί του Πέτα» (σελ. 243). 

Από την επιτυχή αντίσταση στην ολοκληρωτική 
καταστροφή

 Ενώ οι πρώτες επιθέσεις των εχθρικών δυνάμεων αναχαιτίστη-

καν με σημαντικές απώλειες για τους επιτιθέμενους, μια ομάδα 
80 περίπου Τουρκαλβανών (σύμφωνα με άλλες πηγές ήταν 500) 
εισέβαλε στις Ελληνικές δυνάμεις χωρίς καμία αντίσταση από το 
σχετικά δύσβατο σημείο της Κορακοφωλιάς. Ήταν το σημείο που 
υπερασπιζόταν η ομάδα του Γώγου Μπακόλα. Η εμφάνιση αυτής 
της ολιγάριθμης ομάδας των εισβολέων στα μετόπισθεν των Ελ-
ληνικών δυνάμεων δημιούργησε σύγχυση στους αμυνόμενους, 
που απέδωσαν την εξέλιξη αυτή σε προδοσία του Γώγου. Το γε-
γονός αυτό αποτέλεσε το σημείο καμπής της μάχης με τα γνωστά 
τραγικά αποτελέσματα.

Ευθύνες για την ήττα
Στο κέντρο της κριτικής για την ήττα βρίσκεται ο απών από τη 
μάχη Μαυροκορδάτος, που για να αποσείσει από πάνω του τις 
ευθύνες της ήττας επιχείρησε να ενοχοποιήσει το Γώγο Μπακόλα 
για προδοσία. 
Ο ιστορικός Απόστολος Βακαλόπουλος στο ερώτημα: «Ποιος ήταν 
ο υπεύθυνος της καταστροφής στο Πέτα;» απαντάει ως εξής: «Οι 
περισσότεροι απομνημονευματογράφοι, ιστορικοί και ιστοριογρά-
φοι, ξένοι και Έλληνες, θεωρούν τον Γώγο ένοχο προδοσίας. Το 
ζήτημα όμως είναι ακόμη σκοτεινό. (Οι Κεφαλλονίτες Γεράσιμος 
Β. Φωκάς και Δανιήλ Πανάς εννιά μέρες αργότερα, στις 13 Ιουλί-
ου, κρίνοντας ψύχραιμα τα πράγματα τονίζουν την ανδρεία όλων 
των τακτικών και εν μέρει του Γώγου, Ράγκου και Δημοτσέλιου). 
Το βέβαιο είναι, ότι ο Γώγος, αφού μάταια προσπάθησε να δικαι-
ολογηθεί, μη ανεχόμενος ν’ αντικρίζει την περιφρόνηση των συ-
μπατριωτών του συμβιβάστηκε με τους Τούρκους και έμεινε μαζί 
τους ως το τέλος της ζωής του.» (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 
6ος τόμος, σελ. 163). 
 � Συνέπειες της ήττας.
 � Χάθηκαν τα δύο τρίτα της δύναμης των Φιλελλήνων, ο μισός 

στρατός των Επτανησίων και το ένα τρίτο των τακτικών. Οι 
απώλειες των ατάκτων ήταν επίσης σημαντικές, που όμως 
δεν μπορούν να υπολογιστούν. 

 � ΟΙ Σουλιώτες δεν ήλπιζαν πιά σε βοήθεια και αναγκάστηκαν 
να παραδοθούν στον Ομέρ Βρυώνει. 

 � Οι δυνάμεις των τουρκαλβανών μπόρεσαν απερίσπαστες να 
προχωρήσουν νότια για την περικύκλωση του Μεσολογγίου.

 � Η ήττα είχε αντίκτυπο στο ηθικό όλων των μαχόμενων. 

Πρώτη συμμετοχή τακτικών στρατευμάτων  
Ελλήνων και φιλελλήνων

«Στο Πέτα ήταν η πρώτη φορά, που ελληνικά τακτικά στρατεύμα-
τα πολέμησαν τον εχθρό κατά παράταξη σύμφωνα με τους κανό-
νες της σύγχρονης ευρωπαϊκής τακτικής. Παρά την κακή έκβαση 
της μάχης αποδείχθηκε αρκετά η αξία των εκγυμνασμένων στρα-
τευμάτων….
Η ήττα στο Πέτα έπληξε βαρύτατα την ιδέα για τη γενίκευση των 
τακτικών στρατευμάτων, επομένως το βασικό στήριγμα της κυ-
βερνήσεως για την οργάνωση ενός συγχρονισμένου κράτους, 
καθώς και το κύρος τους προέδρου της και αρχηγού της εκστρα-
τείας Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, που είχε μείνει μακριά από το 
πεδίο της μάχης» (Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού, 6ος τόμος, σελ. 168). 

Τίμησαν τους πεσόντες 
«Τους νεκρούς του Πέτα τίμησαν στο Ανατολικό (Αιτωλικό) οι Έλ-
ληνες με επιμνημόσυνη δέηση, στην οποία πήρε μέρος και ο κλή-
ρος του Μεσολογγίου. «Η περισυλλογή του λαού, γράφει ο παρών 
στην τελετή Raybaud, η θλίψη η αποτυπωμένη στο πρόσωπο 
του προέδρου της κυβερνήσεως, τα διάφορα αισθήματα που τα 
διάβαζε κανείς στις φυσιογνωμίες των ξένων (φιλελλήνων) που 
είχαν ξεφύγει την εξόντωση τω συντρόφων τους, των αδελφών 
τους, όλα μαζί έδιναν τον πιο επιβλητικό χαρακτήρα στην εκκλησι-
αστική τελετή». Τον φόρο τιμής για την ανδρεία τους και τη θλίψη 
για το χαμό τους τη διερμήνευσαν στα γαλλικά ο Daniel και στα 
ελληνικά ο Ρόδιος που, διακοπτόμενος από τους λυγμούς του, 
μετέδιδε στο πλήθος τη βαθιά συγκίνηση που δοκίμαζε ο ίδιος.» 
(Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 6ος 
τ., σελ. 168169).
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(…)
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

Η στρατιωτική κατάστασις εν Ηπείρω από του 1820 είναι λίαν τε-
ταραγμένη εξ αιτίας του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των δυνάμεων 
του Αλήπασά εν Ιωαννίνοις και των δυνάμεων της Υψυλής Πύ-
λης εν Ηπείρω γενικώς.
Από του 1821 μετά την κήρυξιν της Ελληνικής επαναστάσεως και 
την γενικής αναταραχήν εφ’ ολοκλήρου της Ηπείρου και ιδίως εις 
την περιοχήν Πρεβέζης του Σουλίου και των Τζουμέρκων και της 
γραμμής Πέτα – Άρτης – Κομποτίου δια την κατοχήν των στενών 
της Λαγκάδας του Μακρυνόρους, δια των οποίων εξησφαλίζετο 
η ελευθέρα επικοινωνία Πρεβέζης – Βονίτσης – Βάλτου – Ξηρο-
μέρου – Αγρινίου – Μεσολογγίου και η εξεύρεσις και ακώλυτος 
διακίνησις τροφίμων προς συντήρησιν του στρατού της Ηπείρου.
Αγαθαί σχέσεις μεταξύ Σουλιωτών και Τουρκαλβανών δεν υπάρ-
χουν και ιδίως μετά την εξόντωσιν του Αλήπασά (Φεβρουάριος 
1820) και την κήρυξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως (25 Μαρτίου 
1821).
Οι Σουλιώτες είχον στείλει κατ’ επανάληψιν γράμματα εις την εν 
Κορίνθω ελληνικήν Κυβέρνησιν ζητούντες πολεμοφόδια και την 
παρουσίαν πολεμικών πλοίων εις τα παράλια της Ηπείρου, δια 
την τόνωσιν του ηθικού των πληθυσμών της Ηπείρου και την εξέ-
γερσίν των.
Μετά την 25ην Μαρτίου 1821 γίνονται συνεχώς εξεγέρσεις εις 
Τζουμέρκα και εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις των Τούρκων εις την 
Άρταν και το Πέτα, επιθετικαί δε ενέργειαι των Ελλήνων οπλαρχη-
γών κατά τους μήνας Ιούλιον – Δεκέμβριον 1821 εις Πέτα και Άρ-
ταν. Αι μάχαι της Άρτης, Καλαρρυτών και Συρράκου, είναι ισάξιαι 
των μαχών του Χανίου της Γραβιάς και της Αλαμάνας δια τους εν 
Πελοποννήσω.
Επομένως ήτο φανερόν πλέον ότι ο Χουρσίτ Πασάς, νικητής του 
Αλήπασά, θα εστρέφετο πρώτον εναντίον των Σουλιωτών και 
λοιπών αρματωλών και κατόπιν εναντίον ολοκλήρου της Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου.
Όθεν ο Χουρσίτ κατά πρώτον βαδίζει εναντίον των Σουλιωτών. 
Ούτοι ανθίστανται ηρωικώς.
Μετά αποτυχίαν σφοδροτάτων μαχών και ατυχείς διαπραγματεύ-
σεις με τους Σουλιώτας, ο Χουρσίτ αποστέλλει τον ΟμέρΒρυώνη 
εναντίον τους, αυτός δε μεταβαίνει εις Λάρισαν δια να προετοι-
μάση την μεγάλην εκστρατείαν κατά των Ελλήνων του Νότου, με 
αντικειμενικόν σκοπόν την κατάπνιξιν της Ελληνικής Επαναστά-
σεως και ανάκτησιν της Τριπολιτσάς.
Κατά τας κρισίμους αυτάς στιγμάς οι Έλληνες ετοιμάζονται να 
βοηθήσουν τους Σουλιώτες και λοιπούς Ηπειρώτας. Η περιοχή 
του Σουλίου, Άρτης, Πρεβέζης είναι ανάστατος και γεμάτη από 
φανατισμένα Τουρκαλβανικά στίφη. Εις την Κόρινθον ο Αλ. Μαυ-
ροκορδάτος πείθει την Κυβέρνησιν να αναδιοργανώσει τα τακτικά 
στρατεύματα προς βοήθειαν των Σουλιωτών και ολοκλήρου της 
Βορειοδυτικής Ελλάδος. Η ανάμιξις του Αλ. Μαυροκορδάτου εις 
τας Ηπειρωτικάς υποθέσεις, πολιτικάς και στρατιωτικάς, γίνεται 
και ως παράγοντος συνεργαζομένου με τους πολιτικούς.
Η Γενική Διεύθυνσις της εκστρατείας εις Βορειοδυτικήν Ελλάδα με 
απόλυτον πολιτικήν ευθύνην και στρατιωτικήν εξουσίαν ανατίθε-
ται εις Αλ. Μαυροκορδάτον.
Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και Διοικητής του Τάγματος των 

Φιλελλήνων διωρίσθη ο Γερμανός στρατηγός Κόμης Νόρμαν.
Τα τακτικά στρατεύματα και το σώμα των επτανησίων αναχωρούν 
από την Κόρινθον κατά τα τέλη Μαΐου 1822 δια την Ήπειρον.
Μετά πορεία τεσσάρων ημερών φθάνουν εις Μεσολόγγι, όπου 
είχαν συγκεντρωθή και άτακτα στρατεύματα από την Πελοπόν-
νησον, ως ο Κανέλος Δεληγιάννης, ο υιός του Θεοδώρου Κολο-
κοτρώνη Γενναίος και οι οπλαρχηγοί της Ακαρνανίας και Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδος. Επίσης εις το Μεσολόγγι είχε φθάσει και ο 
Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος πληροφορεί τον Αλ. Μαυροκορ-
δάτον περί της επιδεινώσεως της θέσεως των Σουλιωτών και της 
ανάγκης συντόμου αποστολής πολεμοφοδίων και τροφών εις 
τούτους.
Κατ’ αυτάς τας ημέρας εις το Φανάρι, πλησίον του Σουλίου, φθά-
νει κατόπιν εντολής της Κυβερνήσεως και ο Κυριακούλης Μαυρο-
μιχάλης με 4 (τέσσαρα) πολεμικά πλοία και 300 Μανιάτες, προς 
αντιπερισπασμόν των μαχομένων Τούρκων κατά των Σουλιωτών, 
όπου συνάπτεται σφοδρά τρίωρος μάχη κατά την οποίαν, γενναί-
ως πολεμών, φονεύεται ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης.
Εις Μεσολόγγι ο Αλ. Μαυροκορδάτος μετά από επιθεώρησιν του 
στρατού του, που δεν έφθανε τους 3.000 άνδρες, εκ των οποί-
ων οι 560 ήσαν τακτικοί, Έλληνες και Φιλέλληνες, αναχωρεί δι’ 
Ήπειρον μέσω Αγρινίου και δια του δασώδους Μακρυνόρους και 
των δυσβάτων κλεισωρειών τας Λαγκάδας φθάνει εις Κομπότι (10 
Ιουνίου 1822), χωρίον απέχον από το Πέτα 3 ώρας (10 χιλιόμετρα 
περίπου) όπου και στρατοπεδεύουν.
Οι Έλληνες την επομένην αποκρούουν επίθεσιν μεγάλων δυνά-
μεων εχθρικού πεζικού και ιππικού, που εξώρμησαν από την Άρ-
ταν.
Μετά την επιτυχίαν αυτήν, οι Έλληνες και Φιλέλληνες μετακινού-
νται και στρατοπεδεύουν εις το Πέτα, με δύο κανόνια που διαθέ-
τουν, διότι βιάζονται να φθάσουν εις Σούλι.
Εις το Κομπότι μένουν ολίγοι Έλληνες. Την ημέρα της αφίξεως εις 
Πέτα των Ελλήνων, Τουρκικαί δυνάμεις κατορθώνουν να κατα-
στρέψουν τον Ελληνικόν στολίσκον εις Αμβρακικόν κόλπον, που 
με περιπολίας παρημπόδιζε σοβαρώς την επικοινωνίαν των δύο 
αντικρυνών κυρίως θέσεων Πρεβέζης – Βονίτσης.
Συγχρόνως καταφθάνουν εις Πέτα από την προηγηθείσαν ατυχή 
μάχην της Πλάκας και ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Βαρνακιώτης και 
άλλοι άτακτοι.
Ο Μάρκος Μπότσαρης και μερικοί θερμόαιμοι φιλέλληνες με με-
γάλον κυκλωτικόν ελιγμόν είχον επιχειρήσει να διεισδύσουν από 

Η ΕΝ ΠΕΤΑ ΜΑΧΗ. 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1822
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΣ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Επιτ. Γυμνασιάρχου – Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως

Αναδημοσίευση του μεγαλύτερου μέρους του άρθρου από τα «Νέα του Πέτα», αρ. 4, (1978). Το κείμενο είναι γραμμένο στην 
απλή καθαρεύουσα, όπως και στο πρωτότυπο, χωρίς όμως το αντίστοιχο τονικό σύστημα. 
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την Πλάκαν εις Σούλι και να φθάσουν έως τον κλοιόν των Τουρ-
καλβανών γύρω από το Σούλι, προς το μέρος των υψωμάτων της 
Κιάφας δια να τονώσουν το ηθικόν των πολιορκουμένων Σουλι-
ωτών.
Εις τας 29 Ιουνίου 1822 είχε γίνει η ατυχής μάχη της Πλάκας.
Η επιχείρησις εις Πλάκαν ήτο άσκοπος και έγινε παρά τας εντο-
λάς του Νόρμαν και Μαυροκορδάτου, οι οποίοι είχαν διατάξει τον 
Δάνιαν να παραμείνη με την διλοχίαν του εις το Πέτα, διότι ούτοι 
επίστευον ότι εκεί θα εγένετο η επίθεσις των Τούρκων, είχον δε 
και πληροφορίας σχετικά με την επικείμενην μάχην.

ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 3ην ΙΟΥΛΙΟΥ 1822

Η παράταξις των αντιπάλων δυνάμεων κατά την προηγουμένην 
της 4ης Ιουλίου γίνεται ως εξής (ιδέ σχετικώς και χάρτην συντα-
χθέντα παρ’ εμού επί τη βάσει του Χάρτου Gordon τη βοηθεία 
Ιωάν. Βαγενά – Δημοδιδασκάλου).
Προ των υψωμάτων της γραμμής, η οποία αρχίζει από της θέσε-
ως Μαντέμια Καραδήμα, προς Δυσμάς της Καρακοφωληάς, και 
τελειώνει εις ναΰδριον Αγίου Νικολάου (ίσως νεκροταφείον Πέτα), 
την βορειοτέραν θέσιν καταλαμβάνει ο Γώγος Μπακόλας ακριβώς 
κάτωθι Καρακοφωληάς με μαχητάς του αρματωλικίου του του 
Ραδοβιζίου και πλησιοχώρων χωρίων (Πέτα, Λιβίτσικο, Ματεσιό 
κ.λπ.). Εκείθεν υπήρχε στενή ατραπός δια Στάθη το Λιθάρι, με-
ταξύ του Αράχθου ποταμού προς βορράν και των υψωμάτων του 
δασώδους λόφου Καρακοφωληάς προς Ματεσιό. Εις τον τόπον 
αυτόν, που ήτο πολύ γνωστός εις τους ατάκτους μαχητάς, στήνε-
ται ενέδρα κατ’ εντολήν του Γώγου Μπακόλα, δια την προστασίαν 
των νώτων της Ελληνικής παρατάξεως. Έτσι συνήθιζον να πολε-
μούν οι αντάρται πολεμισταί. Εν συνεχεία παρατάσσονται εις το 
κέντρον της όλης παρατάξεως οι τακτικοί υπό Ταρέλαν, με διλοχί-
αν φιλελλήνων, εις αριστερόν υπό Δάνιαν και εις το δεξιόν αυτών 
οι Επτανήσιοι υπό τον Πανάν, Πομώνην, Σικελιανόν κ.λπ. δηλ. 
σε υψώματα Πυργούλια – Σχολείον Συγγρού – Κασέλλα – Άγιος 
Νικόλαος – Σταυρός Φωτέικα – Τάπια Φούζα.
Ανατολικώς και όπισθεν του χωρίου Πέτα – Καρακοφωληάς και 
εν συναφεία προς τα τμήματα του Γώγου Μπακόλα, ως εφεδρεία 
μάλλον, τάσσονται οι άτακτοι των οπλαρχηγών Βαρνακιώτου, Δη-
μοτσέλου, Ίσκου κ.λπ. και εις το κέντρον της εφεδρείας παρατάσ-
σονται οι άτακτοι του Μάρκου Μπότσαρη κ.λπ.

ΜΑΧΗ 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1822
Οι Τούρκοι παρατάσσουν επί της οδού Άρτης – Κομποτίου το ιπ-
πικόν και εν συνεχεία το πεζικόν μέχρι της γραμμής της οδού Άρ-
της – Πουρναρίου Πέτα (όπου γίνεται ήδη το φράγμα Πουρναρίου 
και η λίμνη του φράγματος εις Ματεσιόν) εις γραμμήν ημισελήνου. 
Η περιοχή αυτή καλύπτεται από ελαιώνες και πορτοκαλεώνας.
Τα ξημερώματα της 4ης Ιουλίου και περί ώρα 4ην πρωινήν εκδη-
λούται η επίθεσις των Τούρκων, σφοδρά μεν κατά των θέσεων 

του Γώγου Μπακόλα, ασθενεστέρα δε από Κοροδήμα – Μουτρώ-
νες – Κασέλλα προς τους φιλέλληνες και τακτικούς Ιονίους.
Η πρώτη επίθεσις – προσπέλασις των Τούρκων εν σχήματι ημι-
σελήνου από της οδού Άρτης – Αγίων Αναργύρων δια του ιππικού 
και πεζικού, η οποία κινείται προς θέσεις υψωμάτων Κοροδήμα 
– Μουτρώνες – Κασέλλα κατά του Ταρέλα και Επτανησίων απο-
κρούεται σθεναρώς. Τα δύο κανόνια των Ελληνικών δυνάμεων εις 
πρόποδας των λόφων αποδεκατίζουν τους Τούρκους και η γύρω 
περιοχή γεμίζει με τα πτώματά τους. Οι Τούρκοι ανασυντάσσονται 
όπισθεν του ναϋδρίου Αγίου Νικολάου (πιθανώς του Αγίου Νικο-
λάου του νεκροταφείου) και των πλησίον λόφων εις Μουτρώνες 
– Κασέλλα κλπ.
Το υπόλοιπον τμήμα των Τουρκικών δυνάμεων κινείται προς διά-
βασιν της ατραπού Αγίας Μαρίνας – πυροβολείων 1912 – Στάθη 
το Λιθάρι – Ματεσιού όπου ανθίσταται ερρωμένως το τμήμα των 
ατάκτων του Γώγου Μπακόλα και η υπ’ αυτού στηθείσα ενέδρα 
κατά τον αντάρτικον τρόπον. Αποκρούεται και ενταύθα η επίθεσις 
προς της ισχυράς αμύνης των Ελλήνων και διασπάται το επιτεθέν 
ισχυρόν Τουρκικόν τμήμα.
Ίσως ένα τμήμα 80 – 100 ανδρών Τουρκαλβανών αποκοπέν, κα-
τώρθωσε να διεισδύση εις Ελληνικόν δασώδη τομέα προς την 
θέσιν Στάθη το Λιθάρι προς όχθην Αράχθου ποταμού.
Αναφέρει η παράδοσις δια την σύγκρουσιν μικράς ομάδος των 
φυλακίων του Ματεσιού με Τουρκαλβανούς.
Επίσης η παράδοσις λέγει, ότι εις Πλακανίδα δηλ. θέσιν απόκλη-
μνον παρά το Αργιονέρι και δασώδη ήτο φυλάκιον εξ ολίγων αν-
δρών ατάκτων καταγομένων εκ των πλησίον χωρίων, οι οποίοι 
φοβηθέντες από την εμφάνισιν των ολίγων Τούρκων, εγκατέλει-
ψαν την θέσιν των και απεχώρησαν προς χωρίον Λιβίτσικον χω-
ρίς να ειδοποιήσουν τους ύπερθεν του φυλακίου εφεδρεύοντας 
Έλληνας, ανατολικώς της Καρακοφωληάς (όπου τώρα ευρίσκεται 
το γήπεδον του αθλητικού συλλόγου Πέτα).
Η άμυνα των Ελληνικών δυνάμεων (τακτικών και φιλελλήνων και 
των ατάκτων του Γώγου Μπακόλα, Μάρκου Μπότσαρη) διαρκεί 
μέχρι μεσημβρίας σχεδόν, προ των φανατισμένων Τουρκαλβα-
νών, άνευ απροόπτου τινός, πλην του προμνησθέντος επεισοδί-
ου εις Ματεσιόν – Πλακανίδα.
Αίφνης ακούεται η φωνή «Τούρκοι εις Καρακοφωληά»! Υψώνο-
νται τουρκικαί σημαίαι εις το ύψωμα. Οι Τούρκοι ολίγοι μεν, αλλ’ 
ανενόχλητοι, ευρίσκονται πλέον εις τα νώτα της παρατάξεως των 
Ελλήνων από της θέσεως των ατάκτων του Γώγου Μπακόλα.
Εις την γραμμήν των Ελλήνων επέρχεται σύγχυσις. Πανικός κα-
ταλαμβάνει τους αμυνομένους.
Πρώτοι πανικοβληθέντες αποχωρούν οι εν εφεδρεία άτακτοι Βαρ-
νακιώτης, Ίσκος, Δημοτσέλος κλπ. Ο Μάρκος Μπότσαρης πα-
ραγγέλλει εις τους άνδρας του να πυροβολούν κατά των πανικο-
βληθέντων, ο ίδιος δε πυροβολεί με το πιστόλι εναντίων των δια 
να τους συγκρατήση.

Η Τάπια Φούζα (Αλώνι του Φούζα). Την κορυφή του λόφου 
υπερασπιζόταν το Τάγμα των Φιλελλήνων. Στο μέρος της πλαγιάς  
που φαίνεται στη φωτογραφία έπεσαν οι περισσότεροι Φιλέλληνες.  

Η φωτογραφία είναι από το ύψωμα του Μνημείου.  

Το ύψωμα της Κορακοφωλιάς από το Μνημείο. Το ύψωμα ανέλαβε να 
υπερασπιστεί η ομάδα του Γώγου Μπακόλα. Από την πίσω πλευρά 

(Αγιονέρι) εισέβαλε ανενόχλητο ένα σώμα 80 (κατ΄ άλλους 500) περίπου 
Τουρκαλβανών και ήταν η απαρχή της καταστροφής. 
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Ο Γώγος Μπακόλας αμύνεται κατά των 
Τούρκων υπερασπιζόμενος τους φιλέλ-
ληνας και τους τακτικούς μαζί με τον 
Μάρκον Μπότσαρην από των υψωμά-
των των γραμμών Πυργούλια – Ψηλό 
Κοτρώνι – Μαλακάσα – μνημείον Φιλελ-
λήνων.
Μάχαι ομηρικαί και σκηναί ηρωικαί γρά-
φονται υπό των Φιλελλήνων. Οι Φιλέλ-
ληνες συμπήξαντες τετράγωνα κατά την 
ναπολεόντειον τακτικήν (EN BATAILLON 
CARRE) αμύνονται. Ο αγών διεξάγεται 
σκληρώτερος σώμα προς σώμα έμπρο-
σθεν της εκκλησίας «Άγιος Γεώργιος».
Η εγχώριος παράδοσος ομιλεί, περί της 
πλατείας ιδίως, και της σκεπής του ναού 
του Αγίου Γεωργίου, απ’ όπου αφαιρού-
νται και τα κεραμίδια και γίνονται όπλα 
αγχέμαχα κατά των Τούρκων. Διεξάγο-
νται και διάλογοι των αμυνομένων, ως 
των ομηρικών ηρώων.
Ήτο φανερόν, ότι οι μαχόμενοι απεφάσι-
σαν να γίνουν θυσία εις τον βωμόν της 
Ελευθερίας και πίπτουν εις τρίγωνον 
αίματος. Σταυρός – Εκκλησία – Τάπια 
Φούζα.
Η αποχώρησις των ελαχίστων, που επέ-
ζησαν, γίνεται δια των ατραπών υπό την 
προστασίαν πυρός Μπακόλα – Μπότσα-
ρη προς Κούρζα – Βάρβασι ή Πολτοβρύ-
ση – Σέλκια ή πλατείαν Αγίου Γεωργίου 
– μνημείου Φιλελλήνων προς Καραμού-
τσι – Νεοχωράκι – Λαγκάδα, όπου ως 
αναφέρεται, ελέχθη υπό του Νόρμαν προς τον Μαυροκορδάτον 
με υπερηφάνειαν άμα και θλίψιν δια την έκβασιν της μάχης: «Πρί-
γκηψ! Το παν απωλέσαμεν, πλην της τιμής». Τας πρώτας ημέρας 
μετά την μάχην επικρατεί κατήφεια και θλίψις εν Λαγκάδα.
Μερικοί των ιστορικών συγγραφέων ευνοούν την υποφαινομένην 
υπό των ξένων κατηγορίαν ότι η καταστροφή εν Πέτα οφείλεται 
μάλλον εις προδοσίαν. Το φαινόμενον τούτο είναι σύνηθες κατά 
την τρισχιλιετή ένδοξον ιστορίαν της φυλής μας, μετά μάχην ατυ-
χή και καταστροφικήν ως εις Θερμοπύλας, Σούλι, κλπ.
Εν προκειμένω η κατά Γώγου Μπακόλα κατηγορία ούτε ευσταθεί, 
ούτε αποδεικνύεται.
Τουναντίον, σημειώ ότι: Οι συμπολεμισταί του Γώγου ομιλούν περί 
ήρωος εν τη μάχη, σοφού δε και γενναίου εις την οργάνωσιν των 
αγώνων του. Συγκεκριμμένως εν Πέτα και την μάχην οργανώνει 
κατά τα συνήθη εις τας μάχας των ατάκτων και αμύνεται σθενα-
ρώς μέχρι τέλους και υποστηρίζει την σύμπτηξιν των Φιλελλήνων 
και των Ιονίων. Επί πλέον δε ότι λογοδοτεί μετά πειστικότητος εις 
Μάρκον Μπότσαρην και Αλ. Μαυροκορδάτον.
Σχετικώς ιδέ: Ντίνου Κονόμου “Ανέκδοτα κείμενα της Ελληνικής 
Επαναστάσεως” Αθήναι 1966. Λεπτομέρειαι της μάχης θα δο-
θούν εις άλλην μελέτην εκτενεστέραν. Η εν Πέτα μάχη έκρινε την 
τύχην της Ηπείρου – Θεσσαλίας – Δυτικής Μακεδονίας δια 90 έτη.

Η πατρίς από της απελευθερώσεως της Ηπειροθεσσαλίας το 
1881 εμερίμνησε να συγκεντρωθούν εν Πέτα τα οστά των πολε-
μιστών Φιλελλήνων και Ιονίων εις ηρώον απέριττον – πτωχόν, 
επί του υψώματος, ένθα τώρα ανηγέρθη καλλιμάρμαρον μνη-
μείον της θυσίας αυτών. Τα ονόματα των πεσόντων φιλελλήνων 
ήσαν εγγεγραμμένα επί μεταλλικής πλακός διατηρηθείσης μέχρι 
τα 1917 από δε του έτους 1930 κατά τας εορτάς της εκατονταε-
τηρίδος της επαναστάσεως ανεγράφησαν εις πλάκα μαρμάρινην, 
η οποία κατεσκευάσθη, τη ευγενεί φροντίδι φιλοπροόδων νέων 
φοιτητών, σπουδαστών και επιστημόνων.
Η πλαξ αυτή ήδη ανεστηλώθη παραπλεύρως του καλλιμαρμάρου 
μνημείου. Έχει εγγραφή δε το αυτό από του έτους 1881 επίγραμ-
μα επιτύμβιον έχων ούτω:
«Μνήμα μεν Ελλάς άπασ’ επικούρων θυμολέοντων
οστέα δ’ Ηπείρου ήδη κέκευθε κόνις».
κεύθω = κρύπτω
Ο συγγραφέας παραθέτει τις βιβλιογραφικές αναφορές που 
βασίστηκε η μελέτη του. 
Σημείωση σύνταξης: Για τη μάχη του Πέτα βλέπε και το κείμενο 
των Λευτέρη Τζόκα και Παναγιώτη Κώτση στο περιοδικό «Λογο-
τεχνική Δημιουργία», τ. 219 (https://docs.google.com/viewer?a=v
&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxncmVla2xpdGVyY
XJ5dW5pb258Z3g6NDQ3YzU2NDVhZThjYzJmZQ).

Το σχεδιάγραμμα ανήκει στο Γιάννη Βαγενά βασισμένο σε χάρτη του Gordon και υποδείξεις  
του Παναγιώτη Παπασπύρου.
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Ο φιλελληνισμός το 1821
Το κίνημα του Φιλελληνισμού διαμορφώθηκε, κυρίως, στα χρόνια 
της επανάστασης του 1821 και εκπροσωπήθηκε από ένα πλήθος 
Ευρωπαίων επαναστατών, που εμπνέονταν από αυθεντικά πα-
τριωτικά, δημοκρατικά και διεθνιστικά αισθήματα. Μάλιστα, ανα-
πτύχθηκε ενάντια στις επίσημες πολιτικές των χωρών απ’ όπου 
καταγόταν οι φιλέλληνες, όπου μετά την κατάρρευση των δυνάμε-
ων του Ναπολέοντα, επικρατούσαν βαθιά συντηρητικές πολιτικές 
που κατέπνιγαν κάθε απόπειρα που αμφισβητούσε την κοινωνική 
και γεωπολιτική σταθερότητα. Είμαστε στη σκοτεινή περίοδο ηγε-
μονίας της Ιεράς Συμμαχίας. 
Με την κήρυξη της επανάστασης των Ελλήνων, πλήθος φιλελλη-
νικών συνδέσμων ξεπήδησαν στην Ευρώπη, ακόμη και στην μα-
κρινή Αμερική. Ο φιλελληνισμός αυτός ήταν, κατά κανόνα, έξω και 
ενάντια σε κάθε είδους κρατική σκοπιμότητα ή παρεμβατισμό και 
βέβαια διέφερε ποιοτικά από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τα 
ελληνικά πράγματα από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, όταν άρ-
χισε να διαφαίνεται η προοπτική συγκρότησης ελληνικού κράτους. 
Η στάση αυτοθυσίας και αλληλεγγύης των φιλελλήνων αποτυπώ-
νονται με τον πιο υποδειγματικό τρόπο στα λόγια του Πολωνού 
επαναστάτη Φραντσίσεκ Μιερζεγιέφσκι (Franciszek Mierzewski), 
που έπεσε μαχόμενος στην μάχη του Πέτα: «Παντού όπου πο-
λέμησα υπό τον Ναπολέοντα και τον Μπολιβάρ, στη Γαλλία, στη 
Ρωσία, στο Πεδεμόντιο, στη Νεάπολη και τη Νότια Αμερική, δι-
απίστωσα πόσο άσχημα πάει ο κόσμος. Έχω όμως ήσυχη τη 
συνείδησή μου γιατί από νέος αγωνίστηκα για τη δικαίωση των 
καταπιεζομένων. Πιστός στην αρχή μου αυτή, μια μόνο έχω επι-
θυμία. Να πεθάνω για την απελευθέρωση των Ελλήνων. Ας δώ-
σει ο Θεός να αναπαυθώ στην ηρωική αυτή γη».

Η συγκρότηση του σώματος των Φιλελλήνων
Μετά την κατάρρευση του στρατού του Ναπολέοντα, πλήθος 
στρατιωτικών που συμμετείχαν στους ναπολεόντειους πολέμους, 
αλλά και επαναστάτες από διάφορα μέρη της κόσμου που αγωνι-
ζόταν για ισότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία, όπως από τη Βόρειο 
Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, τις Παραδουνάβιες περιοχές, ακόμη και 
την Αμερική, έτρεξαν να συνδράμουν τον αγώνα των Ελλήνων.
Η συγκρότηση του σώματος των φιλελλήνων σε Τάγμα έγινε το 
Μάιο του 1822 στον Ακροκόρινθο. 
Ο Maxime Raybaud (Ρεμπώ), νεαρός τότε απόστρατος αξιωμα-
τικός του Γαλλικού στρατού που ήρθε το 1821 από τη Μασσαλία 
στην Ελλάδα για να συνεισφέρει στον αγώνα, γράφει στα απο-
μνημονεύματά του: 
«Έβλεπες στην ίδια γραμμή και με την εθνική στρατιωτική στολή 
τους, τον φιλέλληνα του Σηκουάνα και του Τάγου, του Βιστούλα και 
του Τίερη, του Δούναβη και του Πάδου, του Νείλου και Δνείπερου, 
τέκνα της Προποντίδας και του Βοσπόρου, αλλά και της Βαλτικής 
και του Ζουιντερζέε. Έβλεπες τους νικητές και τους ηττημένους του 
Αούστερλιτς που ήρθαν να βοηθήσουν ένα καταπιεσμένο έθνος 
για να συντρίψει τα δεσμά του». (1)
Στην αρχή της επανάστασης ήρθε και ο Γερμανός γιατρός Johann 
Daniel Elster, που κατέλαβε τη θέση του αρχίατρου στο τάγμα των 
Φιλελλήνων. Ο Elster στα απομνημονεύματά του μεταφέρει τα λό-
για του Πολωνού λοχαγού Mierzewski, που πολέμησε στην Ευρώ-
πη και τη Νότια Αμερική, για τους λόγους που ήρθε στην Ελλάδα:
«Το τελευταίο και μοναδικό που επιθυμούσα και γι’ αυτό είμαι εδώ, 
είναι στην κλασική αυτή χώρα των Ελλήνων, όπου έχουν ταφεί τό-
σοι ήρωες, θέλω, πιστός στις ιδέες μου, να βρω έναν έντιμο τάφο 
σαν στρατιώτης ή να δω αυτή τη γη σαν γέρος πολίτης ν’ ανθίζει 
μέσα σε μια νέα ωραία ελευθερία». (2)  

(1). Όπως παρατίθεται στο: Νικολάου, Γ. (2015). Η εκστρατεία στην Ήπει-
ρο και η μάχη του Πέτα. Στο Συλλογικό έργο «Φιλελληνισμός» σ. 243-
271, έκδοση Δήμου Ν. Σκουφά/Ηρόδοτος. 

(2). Elster, J. Το τάγμα των Φιλελλήνων, σ. 92-94.

Ο εξοπλισμός του Τάγματος των Φιλελλήνων
Διαβάζουμε στο: Κανελόπουλος, Ν. & Τόμπρος, Ν. (2016). Ἡ 
στρατιωτική δράση τῶν Φιλελλήνων στή μάχη τοῦ Πέτα: Ξαναδια-
βάζοντας τόν Daniel–Johann Elster καί τίς ἄλλες πηγές: «Σχετικά 
μέ τόν ἐξοπλισμό τοῦ Τάγματος οἱ πηγές ἀναφέρουν μία μεγάλη 
ἀνομοιομορφία στήν ἐμφάνιση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, πού 
ἐπηρέαζε ἀρνητικά τό ἠθικό τους. Καθώς λοιπόν δέν ὑπῆρχε τυ-
ποποιημένη στολή, καθένας ἔφερε ἕνα μεῖγμα ἀπό ἐθνικές ἐνδυ-
μασίες. Ἄν καί οἱ στρατιῶτες δέν διέθεταν σακίδια, εἶχαν καλό καί 
ἄριστης κατάστασης ὁπλισμό, ἐνῶ εἶχε προηγηθεῖ καί ἀρκετή ἐξά-
σκηση στή χρήση του. Τά τυφέκια  εὐρωπαϊκοῦ τύπου ἔφεραν 
ξιφολόγχη, ἐν ἀντιθέσει μέ τά τυφέκια τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ὀθω-
μανῶν. Ὅσο γιά τά πυροβόλα, εἶχαν τή δυνατότη τα ἀποσυναρ-
μολόγησης, οὕτως ὥστε νά μποροῦν νά μεταφέρονται μέ μουλά-
ρια. Τό Τάγμα διέθετε (…) καί στρατιωτική μουσική, ἀποτελούμενη 
ἀπό δύο τύμπανα καί δύο σάλπιγγες, πού ἔδιναν ρυθμό κατά τή 
διάρκεια τῆς πορείας. Ἡ γενική εἰκόνα, πάντως, πού ἀποδίδουν 
οἱ πηγές καί ἰδίως ὁ Elster εἶναι ἡ προσπάθεια ὀργάνωσης μιᾶς 
μονάδας στά πρότυπα τῶν εὐρωπαϊκῶν στρατῶν, ὅπως αὐτοί 
διαμορφώθηκαν ὕστερα ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν ναπολεόντειων 
πολέμων καί μάλιστα μέ τήν ἐφαρμογή καινοτομιῶν (συγκρότηση 
ἐπιτελείου, χρήση χαρτῶν)». 

Η πορεία προς την Ήπειρο
Στις 26 Μαΐου 1822 το σώμα των φιλελλήνων μπαρκάρισε σε καΐ-
κια και μεταφέρθηκαν στη Βοστίτσα (Αίγιο) για να αποφύγουν την 
ταλαιπωρία της οδοιπορίας. Ήταν το σύνταγμα των τακτικών, ο 
Μαυροκορδάτος, οι αξιωματικοί του επιτελείου, ο Μάρκος Μπό-
τσαρης με τους Σουλιώτες του, ένας λόχος Ζακυνθινών, οι Κε-
φαλλονίτες υπό τον Πανά και μερικές εκατοντάδες Μωραΐτες. Από 
τη Βοστίτσα πεζοπορώντας έφθασαν στην Πάτρα όπου ελληνικά 
στρατεύματα υπό τον Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά πολιορκού-
σαν το κάστρο της πόλης. Στην Πάτρα επιβιβάσθηκαν σε βρίκια 
και στις 2 Ιουνίου έφθασαν στο Βασιλάδι και με μονόξυλα βγήκαν 
στο Μεσολόγγι. Από το Μεσολόγγι αναχώρησαν στις 13 Ιουνίου 
και αποφασίσθηκε να πιάσουν θέση στο Κομπότι, όπου βρίσκο-
νταν οι καπεταναίοι Γώγος Μπακόλας και Βαρνακιώτης. 
Σε ολόκληρη την εκστρατεία κυριαρχούσαν οι διενέξεις μεταξύ 
των φιλελλήνων – κυρίως Γερμανών και Γάλλων, που οφειλόταν 
στον απόηχο των ναπολεόντειων πολέμων. Οι παρεξηγήσεις συ-
χνά κατέληγαν σε έντονες διενέξεις, συχνά και σε μονομαχίες, κά-
ποιες από τις οποίες, όπως μία στο Κομπότι, με νεκρούς υπό τα 
βλέμματα των εμβρόντητων Ελλήνων.
Στις 22 Ιουνίου φάνηκαν 500 – 600 Τούρκοι ιππείς που αναχαιτί-
στηκαν από με πυκνό τουφεκίδι. Ύστερα από εισηγήσεις διαφό-
ρων καπεταναίων αποφασίσθηκε η κατάληψη των υψωμάτων του 
Πέτα, που κυριαρχούσαν πάνω στον κάμπο της Άρτας. Ο Μαυρο-
κορδάτος έστειλε επιτόπου τον Γερμανό αντισυνταγματάρχη Carl 
von Stietz (Στιτζ) για να μελετήσει το σχέδιο νέου στρατοπέδου. 
Στο μεταξύ η δύναμη του εκστρατευτικού σώματος συρρικνωνόταν 
από τις καθημερινές λιποταξίες εξαιτίας του κακού εφοδιασμού. Οι 
στρατιώτες δεν άντεχαν τις στερήσεις και γύριζαν στα χωριά τους. 
Η επιμελητεία, γράφει ο Μαχίμ Ρεμπώ (JeanFrançoisMaxime 
Raybaud), βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. «Μέρες συνέχεια μοί-
ραζαν κρέας χωρίς ψωμί. Κι ύστερα, ολόκληρη βδομάδα, το συσ-
σίτιο ήταν τέσσερες χούφτες χοντραλεσμένο καλαμποκάλευρο». 

Κάρολος Νόρμαν (Karl Friedrich Lebrecht von Normann-Ehrenfels)

O Κάρολος Νόρμαν (Karl Friedrich Lebrecht von Normann
Ehrenfels) συνδέεται στην Ιστορία άρρηκτα με την οργάνωση, τη 
δράση και τη μοίρα του Τάγματος των Φιλελλήνων.

Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, ο Νόρμαν γεννήθηκε στις 14 
Σεπτεμβρίου 1784 στη Στουτγάρδη, πρωτεύουσα του κρατιδίου 
της Βυρτεμβέργης. 

Το σώμα των Φιλελλήνων
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ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ - ΠΟΘΥΤΑΚΗΣ
Ειδικές τιμές για τα μέλη του συλλόγου

Ο Κάρολος Νόρμαν σε ηλικία δεκαπέντε ετών αποφάσισε να αφο-
σιωθεί στη στρατιωτική δράση και κατατάχθηκε στον αυστριακό 
στρατό, όπου σύντομα διακρίθηκε και έγινε αξιωματικός.
Το 1806 πολέμησε στο πλευρό του Ναπολέοντα κατά της Πρω-
σίας, σ’ έναν πόλεμο που έληξε με νίκη του γαλλικού συνασπι-
σμού, τo 1809 προήχθη σε αντισυνταγματάρχη, και το 1810 έγινε 
διοικητής ενός Συντάγματος Ελαφρού Ιππικού. Ακολούθησε τον 
Ναπολέοντα στη Ρωσία το 1812 ως επικεφαλής αυτού του σώμα-
τος. Εκεί τραυματίσθηκε σοβαρά, αλλά επέζησε και κατάφερε να 
γυρίσει πίσω με ό,τι είχε απομείνει από το Σύνταγμά του.
Ο Νόρμαν πίστευε στην ελληνική υπόθεση, και είχε υψηλό αί-
σθημα χρέους και αφοσίωσης στον σκοπό που υπηρετούσε το 
Φιλελληνικό κίνημα της εποχής του. Ήθελε να βοηθήσει την Ελ-
λάδα. Έτσι άφησε την οικογένειά του και ξεκίνησε για τη Μασσα-
λία, αφού ορίσθηκε από τα φιλελληνικά κομιτάτα αρχηγός των 

φιλελλήνων εθελοντών.
Από την Τρίπολη, όπου βρέθηκε, έγραψε και στη γυναίκα του: 
“Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω. Ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ 
καιρό ακόμη. Ελπίζω να μείνω στον Μοριά και αν σταθώ τυχερός 
όσο στο Ναβαρίνο, θα μπορέσω να σου προσφέρω μια ευχάρι-
στη διαμονή σ’ αυτόν τον όμορφο τόπο”.
Στην εκστρατεία στην Ήπειρο ορίστηκε διοικητής των τακτικών 
σωμάτων. 
Ο γιατρός του Τάγματος Elster αφηγείται στο έργο του Το Τάγμα 
των Φιλελλήνων (σελ. 171), ότι μετά το τέλος της μάχης που έγινε 
στο Κομπότι, «Όταν ο Normann μπήκε στο στρατόπεδο τελευ-
ταίος, γεμάτος σκόνες και μπαρουτοκαπνισμένος, όλοι τον ζητω-
κραύγαζαν, των Γάλλων, μη εξαιρουμένων και φώναζαν με μια 
φωνή: ‘Ζήτω ο γενναίος Normann!’». 

Ο Πολωνός φιλέλληνας Franciszek Mierzewski
Ο Franciszek Mierzewski ή Mierzejewski (1786 – 1822), ήταν Πολω-
νός από τη Βαρσοβία και υπηρετούσε ως αξιωματικός στο Γαλλικό 
Στρατό.
Το 1807, μετά την συνθήκη του Tilsit, η οποία οδήγησε στην απε-
λευθέρωση της Πολωνίας από τους Ρώσους και στην εγκαθίδρυ-
ση του Δουκάτου της Βαρσοβίας από τους Γάλλους, ο Mierzewski 
κατατάχθηκε στο Ιππικό του Γαλλικού Στρατού και έλαβε τον βαθ-
μό του ανθυπιλάρχου.
Μετά την μάχη του Waterloo, η οποία οδήγησε στην οριστική πα-
ραίτηση του Ναπολέοντος από το Γαλλικό θρόνο στις 22 Ιουνίου 
1815, ο Mierzewski αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του ίλαρχου.

Το 1815 έφυγε από την Πολωνία και ταξίδεψε στη Νότια Αμερική, 
όπου συμμετείχε στην απελευθέρωση της Νέας Γρανάδας και της 
Βενεζουέλας, ισπανικών αποικιών, υπό τη διοίκηση του Simon 
Bolívar. 

Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη, και συμμετείχε στις επα-
ναστάσεις των Ιταλών Carbonari. Μετά την καταστολή των επα-
ναστάσεων άφησε την Ιταλία και ταξίδευσε μέσω της Νάπολης 
στην Ελλάδα.

Στο Τάγμα των Φιλελλήνων ο Mierzewski τοποθετήθηκε διοικητής 
του 2ου Λόχου του Τάγματος Φιλελλήνων. 

Πιέτρο Ταρέλλα (Pietro Tarella): «Ταμπούρια είναι τα στήθη μας!»

Το σώμα των Κεφαλονιτών 

Ο Πιέτρο Ταρέλλα γεννήθηκε το 1781 στο Τορίνο. Νέος εντάχθηκε 
εθελοντικά το 1805 στον στρατό του Ναπολέοντα, έλαβε μέρος και 
διακρίθηκε σε πολλές μάχες των Ναπολεόντειων πολέμων. Μετά 
από αυτό εντάχθηκε στο στρατό του Βασίλειου της Σαρδηνίας, 
με τον βαθμό του ταγματάρχη. Ο Tarella συμμετείχε στα φιλελεύ-
θερα κινήματα της χώρας του, με αποτέλεσμα να αποστρατευθεί 
λόγω της δράσης του αυτής. Το 1821 o Ταρέλλα ήταν ανάμεσα 
σε δεκάδες Ιταλούς επαναστάτες και φιλέλληνες που έφυγαν για 

την Ελλάδα. Στις 2 Ιουλίου 1821, τοποθετείται υπασπιστής του 
Δημητρίου Υψηλάντη και λαμβάνει μέρος στην μάχη για την απε-
λευθέρωση της Τριπολιτσάς. 
Στη μάχη του Πέτα, στις προτροπές Ελλήνων οπλαρχηγών προς 
τους φιλέλληνες να στήσουν ταμπούρια για να προφυλαχθούν, 
στον Ταρέλλα αποδίδεται η έκφραση: «Ταμπούρια είναι τα στήθη 
μας!» 
Ο Πιέτρο Ταρέλλα σκοτώθηκε στη μάχη του Πέτα. 

Το σώμα των Κεφαλονιτών, αποτελούμενο από εξήντα άνδρες, 
ακολούθησε το εκστρατευτικό σώμα από την Κόρινθο στην Ήπειρο. 
«Διοικητής τους ο ανδρείος νέος Σπύρος Πανάς, που είχε σπουδά-
σει στην Ευρώπη. Οι Κεφαλονίτες ενώθηκαν με τους φιλέλληνες, 
αποφασισμένοι να μοιραστούν την τύχη τους για νίκη ή θάνατο. 

Ωραίο πάθος και ορμή κυριαρχούσε σ΄αυτό το μικρό σώμα. Και 
εμπνευστής ο Σπύρος Πανάς. Η επιβλητική εξωτερική του εμφάνιση 
ασκούσε μεγάλη επιρροή στους άνδρες του. Είχε πολεμικό παρά-
στημα και ομορφιά. Όλο του το κορμί είχε κάτι ηρωικό» (Σιμόπου-
λος, Κ. Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21, τ. 2ος σελ. 241242). 
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Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τις ακριβείς 
προθέσεις του Γώγου Μπακόλα στη μάχη του 
Πέτα. Ξένοι και Έλληνες ιστορικοί και χρονικο-
γράφοι πιστεύουν πως υπήρξε προδότης. Εξ 
άλλου και πριν τη μάχη του Πέτα, ήταν διάχυτη 
στους αγωνιστές η δυσπιστία προς το Γώγο, 
λόγω της συνεχούς συνεργασίας του («καπά-
κια») με τους Τούρκους.
Γεγονός αποτελεί η είσοδος ενός τμήματος 80 
περίπου τουρκαλβανών στα μετόπισθεν του 
στρατοπέδου των Ελλήνων, στην περιοχή της 
Κορακοφωλίας, χωρίς καμία αντίσταση. Την 
περιοχή αυτή είχε αναλάβει να προστατεύει ο 
Γώγος με την ομάδα του. Ο Κυριάκος Σιμό-
πουλος (Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 
21, 2ος τ., σελ. 273) παραθέτει μαρτυρία του 
αυτόπτη Καν. Δεληγιάννη που γράφει ότι η 
εχθρική δύναμη που πέρασε το μονοπάτι της 
χαράδρας (σ.σ. στο Αγιονέρι) ήταν 500 Αλβανοί και όχι 80. Γράφει 
ο Δεληγιάννης: «Αίφνης λοιπόν και παρά πάσαν προσδοκίαν επα-
ρουσιάσθησαν εις το μέσον των οχυρωμάτων μας, εις την θέσιν 
την οποίαν κατείχον ο Γώγος, Βλαχόπουλος, Ράγκος Κουτελίδας 
και ο Ϊσκος και διέσχισαν το στρατόπεδόν μας εις τη μέσην οι 500 
Αλβανοί, δια του ρεύματος εκείνου, από μονοπάτι το οποίον φαίνε-
ται να εγνώριζον ή ωδηγήθησαν». Η εν λόγω μαρτυρία αναιρεί τον 
ισχυρισμό ότι η είσοδος του εχθρικού τμήματος έγινε αθόρυβα και 
διέφυγε της προσοχής της ομάδας του Γώγου.
Ο φιλέλληνας αξιωματικός και ιστοριογράφος Μαχίμ Ρεμπώ (Jean
FrançoisMaxime Raybaud) πιθανολογεί ότι κατά την είσοδο του 
εκστρατευτικού σώματος στην Ήπειρο ο Γώγος δεν είχε ακόμα 
αποφασίσει με ποια πλευρά θα ταχθεί. Όπως αναφέρει: «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία πως το σχέδιο του ήταν να ενεργήσει ανάλογα 
με την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν είμαστε δέκα χιλιάδες άνδρες 

νομίζω πως θα αγωνιζόταν για το καλό της πατρίδας του. Η ανακοί-
νωση ότι από στιγμή σε στιγμή φθάνουν ενισχύσεις από το Μωριά 
τον ανάγκασε να αναβάλει τις τελικές αποφάσεις του».
Υπόνοιες για τη συμπεριφορά του Γώγου εκφράζει και ο αρχίατρος 
του Τάγματος των Φιλελλήνων Elster. Αναφέρεται στις περίεργες 
συναλλαγές του Γώγου με τους Τούρκους και σημειώνει: «Φορτώ-
ματα με κάθε λογής προμήθειες έφθαναν κάθε μέρα στο Πέτα. Κι 
ενώ στο Κομπότι (σ.σ. πριν τη μεταφορά του Τάγματος στο Πέτα) 
υποφέραμε από τις στερήσεις, ο Γώγος και οι δικοί του ζούσαν 
μέσα στην αφθονία και την πολυτέλεια. (…) Ισχυριζόταν, όμως πως 
όλα αυτά αποτελούσαν μέρος του σχεδίου του να τους παρασύρει 
(τους Τούρκους) σε παγίδα. Έλεγε, λοιπόν, στους Έλληνες πως 
εξαπατούσε τους Τούρκους και στους Τούρκους πως εξαπατούσε 
του Έλληνες». 
Σχετικά με την επικοινωνία του Γώγου με τους Τούρκους ο Κ. Σιμό-
πουλος γράφει: «Ο καπετάν Γώγος, μ’ όλο που συνεργαζόταν με το 
εκστρατευτικό σώμα, δεν σταμάτησε τις επαφές του με τους Τούρ-
κους. Τα εφόδια έφθαναν κανονικά στο στρατόπεδό του από την 
Άρτα. Απ’ αυτά τα εφόδια δεν έδινε τίποτα στους συμπολεμιστές 
του που ήρθαν από το Μωριά. Κατά τον Raybaud (που συνέλεξε 
μαρτυρίες από τους πρωταγωνιστές), τα πουλούσε σε αστρονο-
μικές τιμές. ‘Ο Γώγος όχι μόνο κρατούσε υπό τον έλεγχό του το 
εμπόριο του κρασιού, των υφασμάτων, της γαλέτας και του καφέ 
αλλά είχε εξασφαλίσει και το μονοπώλιο όλων των εμπορευμάτων 
που έμπαιναν στην Αιτωλία και Ακαρνανία’.» (ο.π. σελ. 233).
Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Γώγος Μπακόλας συνεργάστη-
κε με τους Τούρκους και ενέταξε τις δυνάμεις τους στον Τουρκικό 
στρατό. Λίγους μήνες μετά τη καταστροφή στο Πέτα ο Γώγος ακο-
λούθησε του Τούρκους στην πολιορκία του Μεσολογγίου και πήρε 
μέρος στην επιχείρηση με τους οπαδούς του, στο πλευρό των δύο 
πασάδων. 
Ο γηραιός οπλαρχηγός πέθανε το 1826 με το στίγμα του προδότη.

Ο ρόλος του Γώγου

Γώγος Μπακόλας 
(1770-1826). 

Αρματωλός στην 
περιοχή του 
Ραδοβυζίου.

ΓΡΆΦΙΚΈΣ ΤΈΧΝΈΣ - ΈΚΤΥΠΩΣΈΙΣ - ΔΙΆΦΗΜΙΣΗΓΡΆΦΙΚΈΣ ΤΈΧΝΈΣ - ΈΚΤΥΠΩΣΈΙΣ - ΔΙΆΦΗΜΙΣΗ
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 ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ 13Αφιέρωμα στη μάχη του Πέτα

Είναι αυτονόητο ότι το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί και ανήκει στη σφαίρα της μεταφυ-
σικής. Μόνο εκτιμήσεις και εικασίες μπορούν να γίνουν, βασισμένες σε κρίσεις ιστορικών και 
καταγραφές αγωνιστών που συμμετείχαν στη μάχη. 
Ο Κ. Σιμόπουλος (ο.π. σελ. 274) το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών το επιρρίπτει στον Μαυρο-
κορδάτο για μια σειρά λόγους: Ο Μαυροκορδάτος εμφανίζεται από τη μία στιγμή στην άλλη ως 
πολέμαρχος. Αυτοδιορίζεται αρχιστράτηγος, φορεί στολή στρατάρχη, συγκροτεί επιτελεία. Και 
είναι όχι μόνο ανίδεος στα στρατιωτικά αλλά και φιλοζωιστής, άβουλος και αναποφάσιστος. Μά-
λιστα την κρίσιμη στιγμή της μάχης επέλεξε να φυλάει το μακρινό πέρασμα της Λαγκάδας προς 
το Μακρυνόρος. Επίσης, ενώ υπήρχαν σοβαρές υποψίες για το ρόλο του Γώγου, του ανάθεσε 
μάχιμο ρόλο στην κρίσιμη αναμέτρηση.
Ο Σιμόπουλος διατυπώνει την άποψη ότι και χωρίς το Γώγο «η μάχη του Πέτα θα οδηγούσε 
σε καταστροφή. Όχι εξαιτίας της εχθρικής υπεροχής. Και σε άλλες περιπτώσεις, μικρότερες 
ελληνικές δυνάμεις μπόρεσαν να κατανικήσουν πανίσχυρα εθνικά σώματα. Αλλά γιατί ολόκλη-
ρη η πολεμική επιχείρηση από ελληνικής 
πλευράς ήταν τυχοδιωκτισμός και μω-
ρία» (σελ. 274). 
Δεν υπήρξε η πρόνοια εξασφάλισης του 

εφοδιασμού του στρατεύματος. «Οι μαχητές λιμοκτονούσαν, με αποτέλεσμα να 
λιποτακτήσει το μισό στράτευμα. Το σύνταγμα των τακτικών και το τάγμα των 
φιλελλήνων τρέφονταν από τα εφόδια που έστελναν οι Τούρκοι της Άρτας (σ.σ. 
μέσω του Γώγου)» (σελ. 275).
Η έλλειψη αποδεκτής ηγεσίας, οι έριδες και η καχυποψία μεταξύ των αγωνιστών 
είχε σοβαρή επίπτωση στο ηθικό του στρατεύματος. «Δεν υπήρχε ηγήτορας, 
δεν υπήρχε πνοή και ενθουσιασμός, διάθεση για αγώνα. Κανένας συντονισμός, 
καμία συνοχή. Κάθε τμήμα το δικό του αρχηγό, το δικό του σχέδιο. Οι επικεφα-
λής των ρουμελιώτικων στρατευμάτων δεν αναγνώριζαν τον Μαυροκορδάτο ως 
αρχιστράτηγο, περιφρονούσαν τα φερσίματά του. Ο Βαρνακιώτης δεν ανεχόταν 
την παρουσία του στη Δυτική Ελλάδα. Θεωρούσε την περιοχή δική του επικρά-
τεια και διεκδικούσε τη στρατιωτική ηγεσία. Αλλά και μεταξύ των οπλαρχηγών 
υπήρχαν αντιζηλίες, καχυποψίες και μίση. Ο Γ. Βαρνακιώτης δεν ανεχόταν τον 
Μάρκο Μπότσαρηαπόφευγε και τις συνεννοήσεις που επέβαλλε ο κοινός πό-
λεμος στην ίδια γραμμή του μετώπουεπειδή ο Μαυροκορδάτος είχε επιδείξει 
εύνοια στο Σουλιώτη οπλαρχηγό. Ο Γώγος, πάλι, ήταν ο δολοφόνος του πατέρα 
του Μάρκου Μπότσαρη (σ.σ. του Κίτσου Μπότσαρη). (…)
Στο τάγμα των φιλελλήνων επικρατούσε ως την παραμονή της μάχης εμφύλι-
οςγαλογερμανικός πόλεμος. (..)
Όμως, πέρα από θέματα στρατηγικής και των εσωτερικών αντιθέσεων που θί-
γονται εδώ, οφείλουμε απέραντο σεβασμό στην αυτοθυσία Ελλήνων και Φιλελ-
λήνων τις ώρες της μάχης. Ο αρχίατρος Elster μεταφέρει τα λόγια του Dannia 
όταν διαπίστωσε ότι ήταν περικυκλωμένοι από εχθρικές δυνάμεις: «Εμπρός 
λοιπόν φιλέλληνες, για μια άλλη μια φορά: Νίκη ή Θάνατος! Τις τελευταίες λέξεις 
φώναξε ο γέρος με τέτοια στεντόρεια φωνή, σαν να ήθελε να καλέσει όλα τα 
πνεύματα του πολέμου να βοηθήσουν. Εμείς όλοι επαναλάβαμε με άγρια πολε-
μική κραυγή: «Νίκη ή Θάνατος!», μόλις όμως στραφήκαμε πάλι προς τον εχθρό, 
μια σφαίρα ξέσκισε το στήθος του Dannia. Έπεσε από τ’ άλογο και πέφτοντας, 
πριν ξεψυχήσει, επανέλαβε την κραυγή: «Νίκη ή Θάνατος!» (σελ. 230). 
Σημείωση σύνταξης: Ο Κυριάκος Σιμόπουλος στο έργο του «Πως είδαν οι ξένοι 
την Ελλάδα του 21, 2ος τ.» αφιερώνει εκατό περίπου σελίδες στη μάχη του Πέτα 
με μια εκτενή παράθεση βιβλιογραφίας από Έλληνες και ξένους συγγραφείς.   

Λύσεις σταυρόλεξου  
«Το λεξιλόγιό μας»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΆ
2. ΤΖΑΜΑΛΟΥΤΑ
6. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΩΣΑ
9. ΓΟΥΠΑΤΟ
10. ΖΑΡΚΟΣ
11. ΚΟΥΝΤΡΙΣΑ
15. ΝΤΙΠ
16. ΧΑΛΕΥΩ
17. ΣΦΑΛΑΓΓΟΥΔΙΑ
19. ΜΕΡΟΣ
22. ΧΑΛΑΣΙΑ
26. ΓΚΛΙΟΡΕΥΩ
27. ΞΕΜΠΛΕΤΣΩΤΟΣ
28. ΣΕΡΣΕΓΚΙ
30. ΡΟΥΠΩΝΩ
31. ΠΡΑΤΙΝΑ
33. ΒΙΤΣΑ
36. ΚΟΤΑΩ
39. ΡΕΚΟΣ
40. ΣΒΑΡΝΑ
42. ΚΑΤΣΟΥΛΑ
44. ΜΠΑΙΛΝΤΙΣΑ
47. ΚΑΡΔΙΛΑΓΓΟΣ
48. ΑΠΟΣΤΑΣΑ
51. ΠΑΙΔΙ
53. ΤΕΝΕΣ
54. ΠΟΣΤΙΑΖΩ
56. ΜΑΞΟΥΜΙ
57. ΝΤΑΛΑ
58. ΣΑΜΙΑΜΙΔΙ

ΚΆΘΈΤΆ
1. ΚΑΤΑΙΣ

3. ΜΠΑΤΣΑ
4. ΚΟΣΙ
5. ΖΑΓΚΑΝΙΕΜΑΙ
7. ΠΥΡΟΜΑΔΑ
8. ΤΣΑΟΥΛΙΑ
12. ΛΟΓΓΟΣ
13. ΜΟΥΣΑΦΕΡΑΙΟΙ
14. ΣΕΡΓΙΑΝΑΩ
18. ΑΛΑΡΓΑ
20. ΑΠΙΘΩΝΩ
21. ΧΟΥΙ
23. ΣΑΟΥΡΑ
24. ΨΕΣ
25. ΓΟΥΡΝΑ
29. ΓΚΕΥΩ
32. ΤΖΙΟΡΑΣ
34. ΑΠΔΗΣΙΑ
35. ΜΠΑΚΑΚΑΚΙ
37. ΚΟΚΚΟΝΙ
38. ΜΠΙΤ
41. ΝΙΛΑ
43. ΓΚΑΙΛΑΣ
45. ΖΛΑΠ
46. ΜΠΛΑΘΡΩΝΩ
49. ΓΕΡΕΨΑ
50. ΚΟΥΤΣΟΥΝΑ
52. ΠΙΤΑΣΤΗ
55. ΣΚΑΦΗ
59 ΡΕΧΑΤΙΑΖΩ
60 ΑΝΑΜΕΡΑ
61 ΤΣΟΥΠΡΑ
62 ΤΗΡΑΩ

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

Μπορούσε να αποφευχθεί η ήττα;

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.  
Θεωρείται ως ο κύριος υπεύθυνος  

της καταστροφής στο Πέτα. 
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ΤΑ ΕΝ ΔΗΜΩ
Ανακήρυξη του αξιότιμου Ούγγρου Πρέσβη κ. Erik Haupt σε επίτιμο 

δημότη του Δήμου Ν. Σκουφά
Από την ιστοσελίδα του Δήμου Ν. Σκουφά πληροφορού-
μαστε ότι ο Δήμος Ν. Σκουφά την Κυριακή 20 Ιουνίου δι-
οργάνωσε τελετή ανακήρυξης του αξιότιμου Πρέσβη της 
Ουγγαρίας, κυρίου Erik Haupt, σε επίτιμο δημότη του Δή-
μου μας. Σκουφά.
Ο κύριος Erik Haupt, πρεσβευτής της Ουγγαρίας στην Ελ-
λάδα από το 2015, είναι συχνός επισκέπτης της περιοχής 
μας, λάτρης της Ελλάδας και ένας σύγχρονος φιλέλληνας.
Στο παρελθόν δίδασκε την ελληνική γλώσσα στη σχο-
λή της ελληνικής κοινότητας στη Βουδαπέστη, ενώ είναι 
λέκτορας της ελληνικής φιλολογίας στον Πανεπιστήμιο 
Eötvös Loránd της Βουδαπέστης.
Ο ίδιος έχει δημοσιεύσει πληθώρα θεμάτων που αφορούν 
στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακήρυξης, στο «Μνη-
μείο Πεσόντων Φιλελλήνων» του Πέτα, θα γίνουν και τα 
αποκαλυπτήρια επιτύμβιας στήλης προς τιμή των Ούγ-
γρων φιλελλήνων, έργο που φιλοτέχνησε ο Γιαννιώτης 
γλύπτης κ. Θεόδωρος Παπαγιάννης. Αριστερά η κυματίζει η σημαία της Ουγγαρίας

Επισημάνσεις για αναγκαίες παρέμβασεις  
του Δήμου

Η «Μεγάλη Γύρα» με εμφανή τα σημάδια της εγκατάλειψης

Επισημάνσεις που σχετίζονται με την εγκατάλειψη του οδικού δικτύου έκανε ο 
πρώην Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Σερβετάς, σε επικοινωνία με την εφημερίδα 
μας.
 � Επισημαίνει την επικινδυνότητα των δύο βασικών εισόδων του χωριού, 

θέμα που έχει προβληθεί με έμφαση από τα Νέα του Πέτα χωρίς, δυστυ-
χώς, να διαφαίνεται προοπτική αντιμετώπισης.

 �  Επίσης, ο παλαιός δρόμος που συνδέει το χωριό με τη «Διασταύρωση» έχει 
εγκαταλειφθεί και χρόνο με το χρόνο αποσαθρώνεται, ενώ χρησιμοποιείται 
από αρκετούς συγχωριανούς μας. Ο δρόμος αυτός θα μπορούσε σε μια 
έκτακτη περίπτωση να αποτελέσει έναν εναλλακτικό δρόμο επικοινωνίας.  

Δόθηκε για χρήση  
η πλατεία του χωριού

Επιτέλους, μετά από σχεδόν ένα χρόνο που η 
πλατεία ήταν κλειστή για έργα ανακαίνισης, 

λίγες εκκρεμότητες έχουν απομείνει και ήδη οι 
μαγαζάτορες απλώνουν τραπεζοκαθίσματα. 
Οι συγχωριανοί μας θα έχουν ξανά τη δυνατότη-
τα να συναντηθούν το καλοκαίρι στο χώρο της 
πλατείας και τα παιδιά να παίζουν. 
Βέβαια, έντονος είναι ο προβληματισμός για 
τον τρόπο ανακαίνισης και κάποιοι μιλούν ου-
σιαστικά για τσιμεντοποίηση, που καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας, παρά για μια 
επιμελημένη πλακόστρωση, συμβατή με την αι-
σθητική του χώρου.  

Η ανακαινισμένη πλατεία, χωρίς την ολοκλήρωση των έργων φωτισμού 
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

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

Έφυγε η Ευγενία Γούλα, η Νούλα μας, η καλή μας φίλη και γειτόνισσα, μετά από ταλαιπωρία και μοναξιά.
Έτυχε Νούλα μου αυτός ο κακός ιός και δεν μπορέσαμε να σου πούμε μια καλημέρα, μια κουβέντα καλή, όπως μιλάγαμε 
πάντα. Ήταν η τύχη σου, καλή μας Νούλα, καλή μας φιλενάδα!

Θα μας λείψεις πολύ Νούλα μου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ήσουν καλός άνθρωπος. Ήσουν της εκκλησίας, ήσουν και στο ψαλ-
τήρι. Άλλο αν σε σταματήσανε κάποιοι. Ήσουν καλλίφωνη. Και στις εκδρομές που πηγαίναμε με το ΚΑΠΗ, η φωνή σου ξεχώριζε 
από όλους με τα τραγούδια σου τα ωραία!! Τα ανέκδοτα, το γέλιο μέχρι δακρύων.
Δυστυχώς Νούλα μου δεν μπορέσαμε να σε συνοδέψουμε στην τελευταία σου κατοικία. Είναι απαγορευμένο από τον κακό ιό. Δε 
θα ξεχάσουμε το γλυκό χαμόγελό σου. Θα μείνει πάντα στην καρδιά και στον νου μας.
Στο Καλό Καλή μας Νούλα. Καλό Ταξίδι και καλόν Παράδεισο. Και να μας περιμένεις με χαμόγελο όπως ήσουν πάντα!
Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στα παιδιά της.

Φ. Χαρίτα 12 Άπρίλη 2021

Στη μνήμη της Ευγενίας Γούλα 

Συνδρομές
1. ΜΠΑΡΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20,00 €
2. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 100,00 €
3. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20,00 €
4. ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 23,00 €
5. ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23,00 €
6. ΑΓΟΡΟΣ ΤΑΚΗΣ 50,00 €
7. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΘΕΡΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 20,00 €
8. ΡΗΓΑ ΚΑΙΤΗ 20,00 €

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας ΤΑ 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑ Φ.196 αναφέραμε λανθασμέ-
να στις συνδρομές την ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50,00€ ενώ η συνδρομή αφορά την 
ΡΑΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Παράκληση. Υπάρχουν καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 
Αδελφότητας χωρίς όνομα και επώνυμο και συχνά χωρίς αιτιολόγηση. 

Παρακαλούμε όταν κάνετε κατάθεση με e-banking ή με ΑΤΜ, να επικοινωνείτε 
με την Αδελφότητα (τηλεφωνικά ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή με email). 

Κοινωνικά (Τα «Κοινωνικά» περιλαμβάνουν ειδήσεις μέχρι τον Ιούνιο 2021)

ΆΠΈΒΙΩΣΆΝ 
• ΤΗΝ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 

Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΤΩΝ 91

• ΤΗΝ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΖΑΧΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 95

• ΤΗΝ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΤΩΝ 87

• ΤΗΝ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΖΑΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  
ΕΤΩΝ 90

• ΤΗΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο 
ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 93

• ΤΗΝ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΚΑΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΕΤΩΝ 91

• ΤΗΝ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΓΟΥΛΑ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 79

• ΤΗΝ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 

Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΤΩΝ 86

• ΤΗΝ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ 
Η ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΤΩΝ 93

• ΤΗΝ 4 ΜΑΪΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΑΛΕΞΗ 
ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΤΩΝ 89

• ΤΗΝ 25 ΜΑΪΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η ΓΡΟΥΜΠΑ 
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 69

• ΤΗΝ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΠΕΒΙΩΣΕ Η 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 87

ΒΆΠΤΙΣΈΙΣ
• ΤΗΝ 23 ΜΑΪΟΥ 2021 Ο ΓΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΑΙ Η ΣΑΚΑΡΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΠΤΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ  ΑΥΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ

• ΤΗΝ 29 ΜΑΪΟΥ 2021 Ο ΝΤΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΙ Η ΖΙΑΝΙΚΑ ΜΕΛΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

• ΤΗΝ 29 ΜΑΪΟΥ 2021 Ο ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

• ΤΗΝ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Ο ΤΣΙΝΤΖΗΛΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΑΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

• ΤΗΝ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Ο ΑΛΒΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΑΚΚΑ ΖΩΗ ΒΑΠΤΙΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΆΜΟΙ
• ΤΗΝ 29 ΜΑΪΟΥ 2021 Ο ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΡΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

• ΤΗΝ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 Ο ΜΟΡΟΥΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΒΟΡΔΩΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

• ΣΙΑΝΝΑΒΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 30,00 € 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΗ, ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  
ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ 

• ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 50,00 € 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

Άπό τη Χαρίτα Φιλίππου 
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Φωτογραφήματα

Κάρολος Νόρμαν  (Karl Friedrich Lebrecht von Normann), γεννήθηκε στη Στουτγάρδη. Τραυματίστηκε στη Μάχη του Πέτα και απεβίωσε από το τραύματά του την 15 Νοεμβρίου 1822 στο Μεσολόγγι. 

Φραντσίσεκ Μιεζεγιέφσκι 

(Franciszek Mierzewski 
ή Mierzejewski) (1786 – 

1822), Πολωνός. Έπεσε 

ηρωικά μαζί με δώδεκα 

άλλους Πολωνούς 
συντρόφους του στη Μάχη 

του Πέτα, όταν πολεμώντας 

από την οροφή της 
εκκλησίας κάλυπτε την 

υποχώρηση εκτεθειμένου 

αποσπάσματος 
Φιλελλήνων.

Μαχίμ Ρεμπώ (Maxime Raybaud, 

συλλογή Vincent Touze). 

Έλαβε μέρος στην εκστρατεία στο 

Πέτα, όμως λόγω ενός τυχαίου 

γεγονότος, δεν συμμετείχε στη μάχη. 

Το δίτομο έργο του Αναμνήσεις από 

την Ελλάδα (Mémoires sur la Grèce), 

αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη 

μελέτη της ιστορίας της Επανάστασης. 

Ανδρέας Δάνια (Andrea 
Dania, 1775 – 1822), 
Ιταλός στρατιωτικός. 
Έπεσε ηρωικά μαχόμενος 
στη Μάχη του Πέτα. 

Πιέτρο Ταρέλλα (Pietro Tarella), γεννήθηκε στο Τορίνο.  Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη Μάχη του Πέτα. 

Ηγετικές μορφές Φιλελλήνων που συμμετείχαν στη μάχη του 
Πέτα κοσμούν τα Φωτογραφήματα. Οι περισσότεροι από τις 

κορυφαίες μορφές του Άγώνα συμμετείχαν στο εκστρατευτικό 
σώμα στο Πέτα. Η επιλογή των αγωνιστών εδώ δεν δηλώνει 

κάποια ιεράρχηση στη σπουδαιότητά τους.


