
 Ο Ιωάννης Πέγκας του Παναγιώτου και της Μαρίας 
γεννήθηκε στις 10-2-1934 στην Πλεσίβιτσα οδός 1η αριθμός 
33 στο Παρασπόρι. Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος του 1940 τον 
βρήκε παιδάκι στην πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. 
Κατοχή, δυσκολίες, πυρπόληση του χωριού από τους 
κατακτητές ανέχεια. Μετά την απελευθέρωση και πριν πάρει 
ανάσα το χωριό ξεσπά ο εμφύλιος πόλεμος. Το 1948 

εγκαταλείπει οικογενειακώς το χωριό όπως και οι περισσότεροι χωριανοί και την 
έκτη του Δημοτικού την τελείωσε στο Καστρί Ηγουμενίτσης, που είχαν 
εγκατασταθεί προσωρινώς να περάσει η μπόρα. Πολλές οικονομικές δυσκολίες 
της επταμελούς οικογένειάς του, και παρά τη μεγάλη του επιθυμία να σπουδάσει, 
δυστυχώς έμεινε όνειρο. Ακολούθησε κατ’ ανάγκη μια καλή τεχνική κατεύθυνση 
ραπτικής. Εργάστηκε από το 1948 έως και το 1956 ράπτης στην Ηγουμενίτσα και 
Πλεσίβιτσα έως τη στράτευσή του. Μετά την υπηρέτηση της στρατιωτικής του 
θητείας το 1958 πήγε στη Μυτιλήνη κι ασχολήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο 
έως το 1961, κι εν συνεχεία στην Αθήνα, και τελικά στην Πετρούπολη που 
διαμένει έως τη συνταξιοδότησή του. Πήρε σύζυγο την Ασπασία Σταύρου 
Μακατσώρη γεννηθείσα στην Πλεσίβιτσα το 1942. Απέκτησαν δύο παιδιά τον 
Παναγιώτη ιατρό καρδιολόγο και την Μαριάννα Φαρμακοποιό, παντρεμένα και 
τα δύο με γιατρούς και με δύο παιδιά που απέκτησαν το καθένα τους.  

Ο Ιωάννης ενήλικος ενεγράφη στο Εσπερινό Γυμνάσιο Περιστερίου Αττικής 
δια τη βελτίωση των γνώσεων που στερήθηκε στα παιδικά του χρόνια όπως 
προαναφέρθη. Ασχολούμενος παιδιόθεν με την πρακτική ψαλτική τέχνη δίπλα 
στον ψάλτη πατέρα του έβαλε στόχο την τελειότητά της και το πραγματοποίησε. 
Εδιδάχθει τη Βυζαντινή μουσική και ψάλλει βάσει των Βυζαντινών μουσικών 
κανόνων και το ύφος της Βυζαντινής παράδοσης. Είναι διορισμένος Ιεροψάλτης 
από το 1984 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Πετρουπόλεως Αττικής και 
ψάλλει ανελλιπώς. Εδιδάχθει τη Βυζαντινή Αγιογραφία με το παραδοσιακό 
σύστημα της ωογραφίας με γεώδη χρώματα και αυγό δια προσωπική ασχολία και 
χρήση. Τώρα πραγματοποιείται ο επί πολλών ετών πόθος του, της συγγραφής της 
παρούσης εργασίας, για την αγαπημένη μας Πλεσίβιτσα, που με πολύ 
προσπάθεια, κόπο και χρόνο, έχουν συλλεχθεί πολλά πολύτιμα στοιχεία δια την 
πραγματοποίησή της.  
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