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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η Πλεσίβιτσα ήταν η μεγαλύτερη κωμόπολη της επαρχίας Θυάμιδος και μία από τις 
μεγάλες και υπολογίσιμες της Θεσπρωτίας, και πιο πέρα. 

Η Πλεσίβιτσα ιστορικά, δεν κλείνονταν με τα γύρω βουνά της, αλλά ακτινοβολούσε 
πέραν της Επαρχίας και του Νομού, σ’ όλη την Ήπειρο, στο διάβα των αιώνων κι είναι 
ομολογία πολλών.  Όπως έδινε κι ενεργούσε, έτσι δεχόταν κι επηρεαζόταν από τα 
γεγονότα της Ηπείρου και της χώρας μας. Η ιστορία της είναι δεμένη όπως κάθε 
ελληνικής γης με την πορεία του Έθνους μας. Δεν έγραψε τη δική της ιστορία 
αποκομμένη, αλλά είναι γραμμένη στην ιστορία του Έθνους, και μάλιστα ονομάστηκε 
«Ηρωική» για τη δράση της, κι είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Έτσι ιστορικά η κάθε 
χρονική της περίοδο είναι μέσα στην αντίστοιχη χρονική ελληνική πορεία. 

Όταν μιλούμε για την ιστορία της Πλεσιβίτσης, λαμβάνομε υπ’ όψη τα γεγονότα της 
Ευρώπης, κάνομε μνεία του ρόλου και πορείας των Βαλκανίων, και οπωσδήποτε της 
πορείας του Έθνους, δια μέσω των αιώνων, διότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας 
των. Τα πενήντα μεταπολεμικά χρόνια άλλαξαν την πληθυσμιακή δομή της χώρας μας, κι 
είναι κοινή διαπίστωση και του καθενός μας χωριστά. Ας κάνομε μερικές σκέψεις 
στοχεύοντας το μέλλον. Η εσωτερική κυρίως μετακίνηση του πληθυσμού από τα χωριά 
προς τις πόλεις, και μη εξαιρουμένης της εξωτερικής μετανάστευσης, συρρίκνωσε τον 
πληθυσμό της ελληνικής υπαίθρου. Τα χωριά μας ρήμαξαν, κι απλώνεται σ’ αυτά μία 
σιγή που σε τρομάζει. Οι ηλικιωμένοι που ζουν εκεί μένουν κλεισμένοι στα σπίτια. Δεν 
ακούγεται φωνή μικρού παιδιού. Δε λειτουργούν τα σχολεία από τη μη ύπαρξη παιδιών. 
Είναι αποτέλεσμα  ειρηνικής περιόδου 1950-2000. Αιτία η μη πρόληψη εγκαίρως μετά 
τον πόλεμο της ανέχειας και της ανεργίας από την πολιτεία, κι ο αναγκασμός σε φυγή 
προς εύρεση εργασίας, και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής των. Φύγανε με σφιγμένη 
την καρδιά αφήνοντας τον τόπο τους και τους δικούς τους. 

Αναλογισμένοι διαπιστώνομε ότι, αν δούμε ειδικότερα την πορεία αυτών των χρόνων 
του χωριού μας, από χωριό που έσφυζε από ζωή, χωριό που είχε τετρακόσιες οικογένειες 
με χίλιες επτακόσιες ψυχές να ζουν σ’ αυτό, με Δημοτικό σχολείο που αντηχούσαν φωνές 
από διακόσια πενήντα και πλέον παιδιών, Νηπιαγωγείο, Οικοκυρική σχολή, Σπίτι του 
Παιδιού, με εμπορική κι επαγγελματική κίνηση, σήμερα βλέπουμε με θλίψη τη 
συνεχόμενη ερήμωση που παρουσιάζεται ως εξής: Μόνιμοι κάτοικοι ενενήντα σε 
πλειοψηφία ηλικιωμένοι, με πολλές προσπάθειες έρχεται ιερέας και λειτουργεί κι όχι 
τακτικά διότι είναι ιερέας δύο χωριών, όπου υπήρχε περίοδος που στο χωριό 
λειτουργούσαν και τέσσερις ιερείς, σχολεία κλειστά, καταστήματα κλειστά, από 
τετρακόσια και πλέον σπίτια να έχουν καταρρεύσει το ένα τρίτο εξ αυτών, ίσως και 
περισσότερα, και τι διαπιστώνομε; ότι είναι ορατή η χρονικά κοντινή απειλή, της πλήρους 
ερήμωσης. 

Πέραν του χωριού το λεκανοπέδιο με όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μέσα σε 
πενήντα χρόνια τείνει να πάρει σχεδόν την προτέραν μορφή της πυκνής βλάστησης που 
ήταν προτού πατήσει ανθρώπου πόδι σ’ αυτό. Στην ίδια ή και χειρότερη κατάσταση 
βρίσκονται και τα γύρω χωριά, και κατ’ επέκταση σ’ όλη σχεδόν την ορεινή ύπαιθρο της 
χώρας κι όχι μόνο. 

Σήμερα βλέποντας αυτή την πορεία εγκατάλειψης κι ερήμωσης, σε ειρηνική περίοδο 
που πρέπει να τονιστεί, μπορούμε αβίαστα να σχηματίσομε την εικόνα της εγκατάλειψης 
κι ερήμωσης των παλαιών χρόνων που ενδιαφέρει άμεσα την παρούσα εργασία, από τις 
καταστροφές και τον αφανισμό που προξένησαν οι επιδρομές των απείρων βαρβάρων, 
στο διάβα δύο χιλιετιών. 
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Το 168 π.Χ. ο Ρωμαίος επιδρομέας Αιμίλιος Παύλος κατέστρεψε ολοσχερώς 
εβδομήντα πόλεις της Ηπείρου. Κατέστρεψε την Τιτάνη, πόλη του αρχαίου κόσμου, και 
τη Φυλάκη, πόλεις της περιοχής μας. Οι  ιστορικοί δεν μας άφησαν στοιχεία για άλλες 
πόλεις στην περιοχή μας βορείως του Καλαμά.  Όμως ορισμένοι αναφέρουν κάτι το 
σημαντικό, το ότι από την καταστροφή των εβδομήντα πόλεων και μετά η μία πόλη 
διαδέχονταν την άλλη στο διάβα των αιώνων, όπως αναφέρουν ότι στη θέση της πόλεως 
Φυλάκη κτίστηκε η πόλη Κασνετσίου που ενδιαφέρει άμεσα το χωριό μας.  

Από το Δέκατο τέταρτο αιώνα κι εντεύθεν, λίγο πολύ υπάρχουν αρκετά στοιχεία, που 
βοηθούν να βάλουμε σε κάποια λογική σειρά, γεγονότα και πορεία της περιοχής αυτής. 
Είναι γεγονός ότι η περιοχή αυτή βορείως του Καλαμά και της Τιτάνης, ούσα πεδινή, κι 
έχοντας παραλιακή ζώνη προσέγγισης πειρατών, αλλά και διάβα επιδρομέων από το 
βορά, υπέστη τα πάνδεινα όχι μόνο σαν επιδρομές, αλλά και σαν βολικός χώρος 
στρατοπέδευσης, που τον είχαν για εξορμήσεις άλλων στόχων. Η κατάσταση ήταν 
τραγική, κι αναγκάζονταν να πάρουν των ομματιών τους και να κουρνιάσουν μακριά από 
το διάβα των βαρβάρων, σε βουνά, σε χαράδρες και δάση όπως η περίπτωση της 
Πλεσίβιτσας. 

Μετά από πολυετή προσπάθεια, κατορθώθηκε η ολοκλήρωση της καταγραφής των 
πολύτιμων στοιχείων, από γραπτές πηγές αξιόπιστες, καθώς και από την παράδοση της 
Πλεσιβίτσης από τους γεροντότερους, όπου πολλοί εξ αυτών δε βρίσκονται εν ζωή, και 
που τα άκουσαν από τους παππούδες τους. 

Όλα είναι διασταυρωμένα κατά το δυνατόν ν’ ανταποκρίνονται στην ιστορική 
πραγματικότητα. Η από πενήντα περίπου χρόνων σταδιακή μετανάστευση εξωτερικού κι 
εσωτερικού των χωριανών μοιραίως έγινε αιτία διακοπής επαφών και συζητήσεων, να 
ακούνε και να μάθουν οι νέες γενεές, για τα περασμένα, για την ιστορία του χωριού. 
Χρόνο με το χρόνο κι εγκαταλείποντας αυτήν τη ζωή οι εναπομείναντες ηλικιωμένοι 
εκτός του χωριού, και οι λίγοι που διαμένουν ακόμη στο χωριό, διακόπτεται κάθε επαφή 
με το παρελθόν. 

Όλα τα στοιχεία της παρούσης εργασίας, θα είναι μία φωνή από το μακρινό παρελθόν 
έως το πρόσφατο, κι έως τις μέρες μας, που θα μας θυμίζει κατά το δυνατόν την ιστορία 
του τόπου που λέγεται Πλεσίβιτσα. Γίνεται αναφορά από το μακραίωνο παρελθόν του 
Ελληνικού Έθνους της Ηπείρου περιληπτικώς, με περικοπές από διακεκριμένους 
ιστορικούς, δια να έχει ο αναγνώστης μία περιληπτική εικόνα της πορείας του λαού της 
Ηπείρου, περισσότερο της Θεσπρωτίας, και ειδικότερα της επαρχίας Θυάμιδος που είναι 
οι ρίζες του χωριού μας Πλεσίβιτσας.  

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας, από το μακρινό παρελθόν, με τα πολύτιμα  
αυτά στοιχεία, φθάνομε στο σήμερα. Πιστεύω ότι κάθε αναγνώστης χωριανός ή φίλος του 
χωριού, διαβάζοντας με πολύ προσοχή, όσα με πολύ κόπο και χρόνο έχουν συλλεχθεί, θα 
νοιώσει σαν να έζησε το κάθε γεγονός της μακραίωνος ιστορίας της Πλεσιβίτσας, του 
ευρύτερου Πλεσιβιτσιώτικου χώρου και θα φρεσκάρει στη μνήμη του την ελληνική 
ιστορία που περιληπτικώς παραθέτομε.  

 
 

Ιωάννης Παναγ. Πέγκας 
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2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 
 
 

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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3.  ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΒΑΘΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
 
 

Ο Δημήτριος Ευαγγελίδης, καθηγητής του Πολυτεχνείου, στο βιβλίο του Αρχαίοι 
κάτοικοι της Ηπείρου 1966  στη σελίδα 7 αναφέρει: «Η Ήπειρος λοιπόν και οι κάτοικοί 
της προ πάντων με τ’ όνομα Θεσπρωτοί ήταν αρκετά γνωστοί στα χρόνια του Ομήρου. 
Αλλά το όνομα που δίνουμε εμείς σήμερα στη χώρα, πολύ αργότερα, το πήρε για δικό 
της, και διακριτικό της. Η λέξη (Ήπειρος) άλλωστε η ίδια σημαίνει απλώς τη στεριά σε 
αντίθεση προς τη θάλασσα και μπορούσε να δοθεί σε κάθε χώρα στεριανή».  Και πιο 
κάτω συνεχίζει « Ο Θουκυδίδης για να μιλήσει πιο καθαρά για τη χώρα αυτή προσθέτει 
πάντα ένα χαρακτηρισμό όπως η ήπειρος  η καταντικρύ, η κατά Κέρκυρα Ήπειρος, οι 
εκείνοι ηπειρώται  όπου η λέξη έχει μονάχα γεωγραφική σημασία και δεν έχει θέση 
κυρίου ονόματος. Και όμως πριν ακόμα από το Θουκυδίδη είχε γίνει χρήση της 
ονομασίας αυτής για τη χώρα (Ήπειρο), από παλαιότερους όπως, ο Εκαταίος στα τέλη 
του 6ου αιώνα π.Χ. που τον Ωρικό τον αναφέρει για λιμάνι της Ηπείρου, κι όπως ο 
Πίνδαρος που λέει για το Νεοπτόλεμο, ότι βασίλευε στην Ήπειρο. Είναι πιθανό, πως οι 
πρώτοι έδωσαν το όνομα στη χώρα (Ήπειρο) εκείνοι που κατοικούσαν στα αντικρινά 
Ιόνια νησιά, κι απ’ αυτούς το παρέλαβαν κι οι ίδιοι οι κάτοικοι (οι Ηπειρώτες) όχι μόνο 
με γεωγραφική αλλά και με εθνογραφική σημασία. Αυτό που λέει ο Treidler ότι τάχα η 
ονομασία έχει πολιτική σημασία δε στηρίζεται, γιατί και πριν ακόμη γίνει η χώρα 
(Ήπειρος) ενιαία πολιτικά ονομάστηκε έτσι και οι ίδιοι οι Ηπειρώτες αποδέχτηκαν το 
όνομα με τη συναίσθηση πως ανήκουν στο ίδιο έθνος έχοντας την ίδια γλώσσα τα ίδια 
ήθη και έθιμα κλπ. αφού μάλιστα ενώ ακόμα δεν ήταν συνενωμένοι σε μία πολιτική 
ενότητα έκοψαν νομίσματα με την επιγραφή ΑΠΕΙ │ ΡΩΤΑΝ │»1     

Ο Βασιλ. Μπάρας στο βιβλίο του Το Δέλβινο της Β. Ηπείρου 1966, στη σελίδα 9 
αναφέρει: «Η Φοινίκη ήταν η πρωτεύουσα της αρχαίας Χαονίας και γεννιά, της 
Ηπειρωτικής του Κοινού των Ηπειρωτών όπως λεγόταν τότε η συγκροτηθείσα 
ομοσπονδία όλων των Ηπειρωτικών Κρατών. Εδώ λειτούργησε και νομισματοκοπείο 
όπου εκόπτοντο τα γνωστά χάλκινα νομίσματα με τη λέξη Απειρωταν».2 

Ο Δημ. Ευαγγελίδης, στη σελίδα 9 αναφέρει: «Ποιοι ήταν οι κάτοικοι της Ηπείρου 
στα αρχαιότατα χρόνια δεν μπορούμε να το καθορίσουμε ακριβώς. Γνωρίζομε μόνο πως 
από την πρώτη κιόλας περίοδο του Χαλκού (δηλ. 2.300 π.Χ.) έχουμε λείψανα των 
κατοίκων της, διάφορα ευρήματα, όπως παρατηρήθηκαν στη Δωδώνη και άλλού. Τα 
ευρήματα αυτά δείχνουν μεγάλες ομοιότητες μ’ εκείνα της Μακεδονίας και της 
Θεσσαλίας, και μαρτυρούν πως οι λαοί αυτοί που τα μεταχειρίζονταν  ήταν τουλάχιστον 
συγγενικοί μ’ αυτούς που ζούσαν τότε στη Μακεδονία. Οι λαοί αυτοί αναγνωρίζεται 
σήμερα ότι ανήκαν στην Αρία φυλή». 

Στη σελίδα 17 συνεχίζει, «Θεσπρωτοί, Μολοσσοί, Χάονες, είναι τα τρία μεγάλα 
Ηπειρωτικά φύλα που επικράτησαν διαδοχικά στην Ήπειρο, κι έδωσαν κάποτε τ’ όνομά 
τους και σ’ ολόκληρη τη χώρα. Εκτός απ’ αυτά, υπήρχαν κι αναφέρονται κι άλλα 
μικρότερα, είτε τμήματα των μεγαλυτέρων, είτε αυτοτελή, και ιδιαίτερα ο Θεοπόμπος  
στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. αναφέρει δεκατέσσερα φύλα, κι απ’ αυτά ο Στράβων 
κατονομάζει τα ένδεκα, δηλαδή: Χάονες, Μολοσσούς, Θεσπρωτούς, Κασσωπαίους, 
Αμφιλόχους, Αθαμάνες, Αίθικες Τυμφαίους, Ορέστες, Παρωραίους και Ατιντάνες. Σ’ 
αυτούς   μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα από διάφορες πηγές ώστε να ξεπεράσουμε τα 
δεκατέσσερα φύλα του Θεοπόμπου». Και συνεχίζει ο Ευαγγελίδης να προσθέτει εν 

                                                 
1 Ευαγγελίδης Δ. Ε., Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου, σελ. 7 
2 Μπάρας Β., Το Δέλβινο της Β. Ηπείρου, σελίς 9 
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έκταση για τους: Άβαντες, Αργυρίνους, Κεστρινούς, Δωδωναίους, Παραυαίους, 
Ατεράργους, Τάλαρες.1 

Ο Παν. Αραβαντινός, στη χρονογραφία της Ηπείρου τ. Α΄ σελίς 5 παραθέτει πολύ 
περιληπτικά και κατατοπίζει πλήρως τον αναγνώστη στην υποσημείωση 1. «Πόλεις της 
Ηπείρου προ της ως ανωτέρω γενομένης καταστροφής (εν έτη 168 π.Χ. δια την 
κατεδάφιση και λεηλάτηση των εβδομήκοντα πόλεων της Ηπείρου) υπό διαφόρων και 
Γεωγράφων αναφέρονται αι επόμεναι ών  έννοιαι συγχέονται ως ανήκουσα εις ταύτην η 
εκείνην των Ηπειρωτικών χώρων, δια τη θέση ίσως αυτών εν τοις μεθορίας η δια την 
κατά καιρούς μεταβαλλομένην οροθεσίαν των Ηπειρωτικών κρατών  
 Της Χαονίας αναφέρονται αυταί  

- Παράλιοι = Ωρικός – Ογχυσμός – Κασσιόπη – Βερενεκίς  
- Μεσόγειοι = Χιμαίρα  - Φοινίκη – Εκατομπεδόν – Βαιάκη – Κυδριαί – 

Φανωτή – Ελίκρανου – Ελαιούς – Δόκνα – Μαιανδρία – Παλαίστη – Όλπη – 
Σωρεία.     

 
 Της Θεσπρωτίας και Κεστρίνης 

- Παράλιοι =  Πυσίδειον – Βουθροντόν – Ελαία. 
- Μεσόγειοι = Τορώνη – Κίχυρος ή Εφύρα – Κυτάνη – Βουλωρός – Μήλια – 

Βούνειμαι – Τράμπυα – Βρυάνιον- Παναός – Κεστρίνη – Αλμήνη – 
Βουχαίτιον – Ελάτεια ή Ελατρία – Πανδοσία – Ομφάλιον – Εύροια – Βητίαι – 
Ομφάλιον – Άσσος.  

   
 Της Μολοσίας και Κασσοπαίας 

    - Κασσιόπη – Έλλα – Μυγδονία- Πασαρών - Τεκμίων 
      Φυλάκη – Ωρείον – Κράναι – Μέγαρα – Δωδώνη – Δρυς – Λύγκος –     

Φωτίκη – Στύμβαρα – Τετραπύλια – Ωρωπός 
Ευρυμεναί – Κνωσσόα – Γόμφοι οι και Φίλιπποι. 

 
 Της Αμφιλοχίας και Αμβρακίας 

 Άργος Αμφιλοχικό – Αμβρακία – Αμβρακός – Πόλις και λιμάνι  
 Όλπαι – Κωρώνεια – Χαράδρα – Δεξαμεναί. 
 

 Της Αθαμανίας 
 Αιθιοπία – Αρχιθέα – Αθηναίον – Άκανθος – Θεοδωρία  
 Ιτώνη – Ηράκλεια – Χαλκίς  
 
Της Ταυλαντίας η Νέα Ηπείρου της Περιεχύνσης  της Ελυμιότιδα και Ορεστίδα χώρας, 
έχουσας τας πόλεις – Επίδαμνον – Ερίβοιαν – Δίβωμα – Ταυλάντιον  - Ορεστικόν Άργος – 
Άρνισσαν – Πύργου – Έλυμα – Απολλωνίαν – Σκαμπείς – Δαυλίαν – Οίνεον – Αντιγόνειαν – 
Λευκών Πέτραν και: 
Παραλίους την Βουλλίδα και Αμαντίαν. 

Έθνη εν Ηπείρω εκτός ετέρων αναφερομένων ως Εθναρίων, ήσαν τα επόμενα: 
Αθαμάνες – Αίθικες – Αργυρινοί – Αρκτάνες – Αμφιλάχιοι – Αμβρακιώται – Ατιντάνες – 
Δαξάριοι – Δρύοπες – Έλινοι – Έλλοποι – Ελυμιώται – Θεσπρωτοί – Κασσιωπαίοι – 
Κεστρίνοι – Μολοσσοί – Ορέσται – Παραραίοι – Παραναίοι – Σελλοί και Ελλοί – Σελλίονες 
– Στυμφαίοι ή Τυμφαίοι – και Χάονες. 2 

                                                 
1 Ευαγγελίδης Δ. Ε., Οι Αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου, σελίς 9 
2 Αραβαντινός, Χρονογραφία Ηπείρου, εισαγ., σελίς 5 
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Ο Αραβαντινός εις την εισαγωγή της Χρονογραφίας της Ηπείρου τ. Α΄ περιληπτικά μας 
εξιστορεί πως πρώτοι κάτοικοι της Ηπείρου ήταν οι Πελασγοί, και οι αποικίες πήραν τα 
ονόματα από το Χάονα – Χαονία κι από τον Θεσπρωτό – Θεσπρωτία. Μετά την εκπόρθηση 
της Τροίας, ο υιός του Αχιλλέας ο Πύρρος και ο Νεοπτόλεμος κατέλαβαν τη χώρα και τη 
μετονόμασαν Μολοσία από το Μολοσό γιο του Πύρρου. Η Μολοσία προόδευε με το χρόνο. 
Πεθαίνοντας ο Μολοσός αναλαμβάνει ο αδελφός του Πίελος, και μετά τον Πίελο 
εβασίλευσαν δεκαπέντε βασιλείς απόγονοι αλληλοδιαδόχως, με τελευταίον τον Άδμητο, που 
έδωσε άσυλο στο Θεμιστοκλή. Το 430 π.Χ. βασιλεύει ο Θάρυπος, που φρόντισε για τη 
μόρφωση στην επικράτειά του, φέρνοντας πεπαιδευμένους δασκάλους από την εξευγενισμένη 
Ελλάδα. Το 380 π.Χ. βασιλεύς έγινε ο Αλκέτας υιός του Θάρυπου. Ήταν στενός σύμμαχος 
και φίλος των Αθηναίων. Ο Αλκέτας αποκτά τον Αρύββα και τον Νεοπτόλεμο. Μετά τον 
θάνατο του Αλκέτα συμβασιλεύουν για λίγο καιρό, Αρύββας και Νεοπτόλεμος. Ο Αρύββας 
απέκτησε τους Αλκέτα και Αιακίδη. Ο Αλκέτας απέκτησε τέσσερις υιούς κι ο Αιακίδης 
απέκτησε τον Μέγα Πύρρο της Ηπείρου. Ο Νεοπτόλεμος απέκτησε τον Αλέξανδρο και την 
Ολυμπιάδα σύζυγο του βασιλέως Φιλίππου της Μακεδονίας που απέκτησαν τον Μέγα 
Αλέξανδρο. Κατά την συμβασιλεία του Αρύββα και Νεοπτόλεμου πέσανε σε έριδες κι 
εκδιώχθηκε ο Νεοπτόλεμος και βασίλευε μόνος του ο Αρύββας που είχε άριστη παιδία και 
βασίλευσε φιλονόμως και ενδόξως. Πεθαίνοντας ο Αρύββας διόρισε βασιλέα τον 
δευτερότοκο υιό του τον Αιακίδη, που πριν καλά-καλά βασιλεύσει, έρχεται ο εξάδελφος του 
Αλέξανδρος του Νεοπτόλεμου, βοηθούμενος από τον γαμπρό του βασιλέα Φίλιππο της 
Μακεδονίας, κι εκδίωξε τον Αιακίδη. Ο Αλέξανδρος βασίλευσε και λάμπρυνε με πολλούς 
θριάμβους και κατορθώματα. Κάνει δυο εκστρατείες κατά της ισχυρής Ιταλίας, και στην 
δεύτερη εφονεύθη.  

 Τότε ανεβαίνει ξανά στον θρόνο ο Αιακίδης. Όμως ένεκα της αφοσιώσεως υπέρ των 
συμφερόντων της εξαδέλφης του Ολυμπιάδος μητέρας του ανήλικου τότε Μεγ. Αλεξάνδρου, 
ο λαός επαναστάτησε, τον εκδίωξε κι ως εκ τούτον πέθανε στην κυριαρχία του Κασάνδρου. 
Κάνουν νέα επανάσταση κι’ εκδιώχθηκε ο τοποτηρητής του Κασσάνδρου και ξαναφέρνουν 
τον Αιακίδη. Ο Αιακίδης μετά δύο έτη πολεμώντας κατά των στρατηγών του Κασσάνδρου εν 
τη παραχελωΐτιδη εφονεύθη γενναίως αγωνιζόμενος. Μετά το θάνατο του Αιακίδη οι 
Μακεδόνες με τον Κάσσανδρο (το 316 μ.Χ.) εισβάλλουν στην Ήπειρο. Τότε τον Πύρρο σε 
ηλικία δύο ετών το φυγάδευσαν στον Βασιλέα Γλαυκία της Ιλλυρίας, διότι η γυναίκα του 
Εροη ήταν συγγενής του Πύρρου. Εν συνεχεία ο αδελφός του Αιακίδη, ο Αλκέτας, που ήταν 
εξόριστος στη Σικελία επιστρέφει με Σικελιανή στρατιωτική δύναμη, κυριεύει την Ήπειρο, κι 
ανάγκασε τον Κάσσανδρο να τον αναγνωρίσει νόμιμο βασιλέα. Λόγω της σκληρότητάς του ο 
λαός επαναστάτησε, το φονεύει μαζί με τους τέσσερις γιους του. Ο Πύρρος τότε 12 ετών με 
τη βοήθεια του Γλαυκία το 307 π.Χ. κατέλαβε την Ήπειρο και βασίλευε πέντε έτη. 
Βρισκόμενος ο Πύρρος στην Ιλλυρία στους γάμους του υιού του Γλαυκία, βρήκαν ευκαιρία 
οι Κασσενδρικοί φίλοι Ηπειρώτες, κι ανακήρυξαν βασιλέα το θείο του Νεοπτόλεμο. Ο 
Πύρρος θεωρώντας αδύνατον ν’ ανακαταλάβει τη βασιλεία, πήγε στην Πελοπόννησο στο 
γαμπρό του Δημήτριο Πολιορκητή και συμμετείχε στις εκστρατείες μαζί του πολεμώντας 
ανδρείως.  

Ακολούθως πήγε στην Αίγυπτο στον Πτολεμαίο, που τον αγάπησε τόσο πολύ, που τον 
έκανε γαμπρό του, δίδοντας γυναίκα την προγονή του Αντιγόνη. Ο Πτολεμαίος τον βοήθησε 
(με ναυτική δύναμη και χρήματα) κι έφθασε στη Ήπειρο που βρήκε πρόθυμους και ικανούς 
Ηπειρώτες και κατακυρίευσε το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Για να αποφύγει περιπέτειες 
με τον αντίπαλό του Νεοπτόλεμο θείο του, το συμπεριέλαβε στη Βασιλική αρχή. Βέβαια δεν 
τον εμπιστευόταν και προφυλασσόταν απ’ αυτόν. Συμβασιλεύσαν λίγα χρόνια, μέχρις ότου 
βρήκε ειδική καλή ευκαιρία, και φόνευσε το Νεοπτόλεμο και έγινε κύριος της πατρικής του 
επικράτειας της Ηπείρου. Δια το Μεγάλο Άνδρα της Ηπείρου τον Πύρρο, πολλοί συγγραφείς 
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με λεπτομέρειες περιγράφουν, δια τις φιλόδοξες εκστρατείες του και τους απείρους 
θριάμβους κατά τη διάρκεια της βασιλείας του. 

Κυρίευσε την τότε αυτόνομη Κέρκυρα. Κυρίευσε πολλές και δυνατές πόλεις της Ιταλίας 
και της Σικελίας. Ενίκησε πολλές φορές τον υιό του Κασσάνδρου Αντίγονο και Δημήτριο 
Πολιορκητή, που αλληλοδιαδόχως βασίλευσαν στη Μακεδονία. Είναι ο πρώτος από τους 
Έλληνες που κατανίκησε τους ισχυρούς Ρωμαίους στην Ιταλία. Μετά από τόσες 
ακατάπαυστες επιχειρήσεις κι αγώνες πολεμώντας (έφιππα) στο Άργος της Πελοποννήσου  
το 272 π.Χ. έπεσε μια κεραμίδα και τον εφόνευσε. (Ο Πύρρος  δεν νικήθηκε από τον 
αντίπαλο, νικήθηκε από τη μοίρα σε ηλικία 46 ετών, ήταν ειρωνία της τύχης). Η Ήπειρος επί 
της εποχής του Πύρρου έφθασε εις τον κολοφώνα της δόξης κι ακμής της. Μετά το θάνατο 
του Πύρρου οι διάδοχοί του δε φάνηκαν αντάξιοι συνεχιστές. Οι φιλονικίες κι ο 
αλληλοσπαραγμός είχε σαν αποτέλεσμα να υποπέσει η Ήπειρος εις εμφυλίους πολέμους, να 
διαιρεθεί σε κρατίδια με καταστρεπτικές συνέπειες.1 

Ο θάνατος του Πύρρου το 272 π.Χ. στο Άργος, περιόρισε για μια άλλη φορά την Ήπειρο 
στα φυσικά της όρια. Με την κατάργηση της βασιλείας στους Μολοσούς δημιουργείται το 
Κοινό των Ηπειρωτών 272-168 π.Χ. το (ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ). Κατά τη διάρκεια του Β΄ και Γ΄ 
Μακεδονικού πολέμου (171-168 π.Χ.), η Θεσπρωτία και η Ήπειρος έγιναν το πεδίο των 
διπλωματικών και στρατιωτικών αγώνων Μακεδόνων και Ρωμαίων, εξαιτίας της επίκαιρης 
θέσης της περιοχής, που εξυπηρετούσε τους στρατιωτικούς σκοπούς της Ρώμης.2  

 
  

 
4. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ 70 ΠΟΛΕΩΝ 168 Π.Χ. 

 
 

Το 168 π.Χ. ο Πάυλος Αιμίλιος, Ύπατος της Ρώμης, αφού νίκησε το βασιλέα Περσέα της 
Μακεδονίας, απέστειλε κατά της Ηπείρου τον Ρωμαίο στρατηγό Ανίκιο, ο οποίος κυρίευσε 
τη μία μετά την άλλη τις δημοκρατούμενες πόλεις, Φανωτή, Πασαρίων, Τεκμίων, Φυλάκη, 
Ώριον και έτερε. Κατεβαίνει κι ο Αιμίλιος από τη Μακεδονία, κι εκτελεί τη μοναδική εκείνη 
εις τα χρονικά των εθνών απανθρωπιά και αδικία, να αιχμαλωτίσει σε μία ημέρα εκατόν 
πεντήκοντα χιλιάδες ψυχές, από κάθε πόλη ανεξαιρέτως, όσες συμμάχησαν μετά του 
Περσέως της Μακεδονίας, και μετά από αυτό κατεδάφισε κι λεηλάτησε εβδομήκοντα πόλεις 
της Ηπείρου τας περισσότερας Μολοσικάς. Τα πλούσια λάφυρα των πόλεων τα μοίρασε στην 
αμέτρητη Ρωμαϊκή στρατιά του, που κατατρόπωσε τον Περσέα. Κάθε στρατιώτης ιππέας, 
πήρε από 400 δηνάρια και κάθε πεζός από 200. Μετά τη μεγάλη καταστροφή της Ηπείρου, 
αυτό που απέμεινε ήταν μικρότατα ερείπια και λείψανα, των λαμπερότερων πόλεών της. Το 
γεγονός αυτό της ισοπέδωσης των εβδομήκοντα πόλεων, στο πέρασμα του χρόνου, 
εξαφανίστηκαν θέσεις και ονόματα των λαμπρών πόλεων της αρχαιότητας. Δεν έφθανε η 
μεγάλη αυτή καταστροφή, αλλά και οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν Ηγεμόνα όλης της Ηπείρου τον 
Χάροπα, άνδρα Ηπειρώτη στη καταγωγή, τυραννικότατον, που με τις αντεθνικές πράξεις του, 
κορύφωσε τη δυστυχία των κατατρεγμένων Ηπειρωτών.  

Μετά την εποχή του Χάροπα, το τι διεδραματίσθη στην Ήπειρο έως το 30 π. Χ. δεν 
γίνεται λόγος από τους ιστορικούς, ή ως μη άξια λόγου ή διότι χαθήκανε τα βιβλία που ίσως 
κάτι να έγραφαν, για τα συμβάντα της εποχής εκείνης. Άλλο γεγονός συμβαίνει με το κτίσιμο 
της τότε Νικοπόλεως, που μετέφεραν με τη βία παρά τη θέλησή των τον πληθυσμό των όσων 
πόλεων κατοικούνταν κι ερημώθηκαν οι εναπομείνασες πόλεις.3  

                                                 
1 Αραβαντινός, Εισαγωγή Χρονογ. τ. Α΄., σελ. 1-5 
2 Σάρρας Ιωάν. Γ., τ. Α΄., σελίς 103. Από ομιλία Αρχαιολόγου Καλ. Πρέκα. 
3 Αραβ., Χρον., Εισαγωγή τ. Α΄., σελίς 5 
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«Χάθηκαν για την  Ήπειρο 16 βιβλία του Κριτολάου τα «Ηπειρωτικά». Παν και τα 7 του 

Πρόξενου. Μήπως βρέθηκαν κι όσα έγραψε ο Θεόπομπος ο Χίος ή ο Πολύβιος κι ο 
Διόδωρος; Πόσο να μας ικανοποιήσει το «Αρχέγονος Ελλάς Ήπειρος» του Πτολεμαίου;»1 
 

 
 

5. ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» 
 
 

Το 234 π.Χ. μετά τον τελευταίο Αιακίδη κατελύθη η βασιλεία κι έγινε Δημοκρατία των 
Ηπειρωτών, με τρεις δυνάμεις = Μολοσούς, Χαόνες και Θεσπρωτούς, με πολιτικό κέντρο τη 
Φοινίκη κι ονομάστηκε «Το κοινό των Ηπειρωτών».  

Η Δημοκρατία εκυβερνάτο υπό τριών Στρατηγών 1) Μολοσών, 2) Χαόνων, 3) 
Θεσπρωτών. Είχαν δικό τους νόμισμα «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ». Είχαν συμμαχία με τους Μακεδόνες. 
Όταν ο Αιμίλιος  Παύλος κατέλυσε το κράτος των Μακεδόνων, επετέθη κατά της Ηπείρου, 
από εκδίκηση δια τις ήττες που απέκτησαν από τον Πύρρο και κατέστρεψε 70 πόλεις της 
Ηπείρου με τα γνωστά αποτελέσματα.2  

 
 
 

6. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
 

«Ελληνιστική περίοδος 330/325 -168 π.Χ.» την εποχή αυτή ακμάζουν οι πόλεις της 
Θεσπρωτίας. Οι ανταλλαγές μεταξύ τους και με την υπόλοιπη Ήπειρο καθώς και με τον τότε 
γνωστό κόσμο πυκνώνουν. Η προσχώρηση των Θεσπρωτών  στη Συμμαχία των Ηπειρωτών 
(335-330 π.Χ.) και αργότερα στο κοινό των Ηπειρωτών (233π.Χ.) την καθιστά μέλος της 
Ηπειρωτικής ενότητας και της επιτρέπει, για ένα διάστημα, να αναπτυχθεί οικονομικά και 
πολιτιστικά. Η οικονομική ανάπτυξη της Θεσπρωτικής, τον 3ο και 2ο αι. π.Χ. είναι φανερή, 
εξαιτίας της ανάπτυξης των οικισμών. Ο πλούτος αυτής της εποχής φαίνεται από τη 
μνημειώδη κατασκευή των πόλεων και τη δυνατότητα απασχόλησης εξειδικευμένων: 
ξυλουργών, κεραμοποιών, οικοδόμων, χαλκουργών, κ.α. ειδικοτήτων.     
 Οι οικισμοί περιτειχίζονται με καλύτερο τρόπο και θεωρείται βέβαια μια αναπτυγμένη 
αμυντική οργάνωση. Κύριες πόλεις αυτής της περιόδου είναι η Τιτάνη πολιτικό κέντρο της 
Θεσπρωτίας, η Εφύρα, το Δυμόκαστρο, η Λυγιά, η Παραμυθιά, η Ελέα, η Δωδώνη. 
Μικρότεροι τειχισμένοι οικισμοί, δημιουργούν σύμπλεγμα προστασίας του Θεσπρωτικού 
χώρου και είναι κυρίως «κτηνοτροφικές θέσεις». Εν συνεχεία αναφέρονται 70 οικισμοί της 
Θεσπρωτίας. Δια την πόλη Τιτάνη που περισσότερο δια την παρούσα εργασία αναφέρει : 
«Γκουμάνη η αρχαία Τιτάνη: ο οικισμός εξακολούθησε να είναι το πολιτιστικό κέντρο των 
Θεσπρωτών. Πρόκειται για τειχισμένο οικισμό που είναι ο μεγαλύτερος και ομορφότερος της 
Θεσπρωτίας», και συνεχίζει: «Βεβαιώνονται επομένως 70 οικισμοί. Από τους 70 οικισμούς, 
οι 26 είναι ατείχιστοι και οι 44 τειχισμένοι ή με μια ακρόπολη μικρότερη ή μεγαλύτερη, στην 
οποία κατέφευγαν οι περίοικοι σε καιρό κινδύνου. Πολλοί ακόμα ατείχιστοι οικισμοί 
κρύβονται μέσα στη γη και δεν έχουν επισημανθεί. Οικισμοί σε μέγεθος μεγάλης πόλης, άνω 
των 1000 κατοίκων, δεν διαπιστώνονται στην αρχαία Θεσπρωτία. Οι αρχαίες οικίες είναι 
                                                                                                                                                         
 
1 Ζιάγκος Ν. Γ., Φεουδ. Ήπειρος Δεσποτ. της Ελλάδος, σελίς 45  
2 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ. 6., σελίς 378 
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λιθόκτιστες των οποίων η εσωτερική διαίρεση δεν είναι σαφής. Τα κτίρια ορθογωνικά ή 
περίπου τετράγωνα, είναι κτισμένα με μεγάλα πολυγωνικά ή ισοδομικά λιθάρια, και στην 
ανωδομία ενίοτε με ψημένα τούβλα.  
  Ρωμαϊκή περίοδος (168 π.Χ.- 4ος/6ος αι. μ.Χ.) 
 Μετά την μάχη της Πυδύας το 168π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν περισσότερες από 70 
μεγάλες Ηπειρωτικές πόλεις και εξόντωσαν το πληθυσμό τους. Η καταστροφή για την 
Θεσπρωτία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε από τότε δεν μπόρεσε να αναπτύξει αξιόλογα κέντρα για 
αρκετούς αιώνες. Είχε σαν φυσικό της επόμενο την εδαφική συρρίκνωση, καθώς η περιοχή 
βόρεια του Καλαμά ξαναπέρασε στην κυριαρχία των Χαόνων, που ήταν νομιμόφρονη 
απέναντι στους Ρωμαίους. Η λεηλασία και η καταστροφή των πόλεων ήταν πρωτοφανής». 
Και συνεχίζει πιο κάτω: Οι οικισμοί που έχουν καταστραφεί δεν αποκτούν δύναμη με 
εξαίρεση κάποιες περιοχές (Φωτική). Η Θεσπρωτία δέχτηκε το κήρυγμα του Αποστόλου 
Παύλου και συστάθηκε πολύ γρήγορα Χριστιανική κοινότητα. Από την παράδοση 
πληροφορούμαστε το όνομα του γνωστού επισκόπου της Θεσπρωτίας, Ευροίας Αγίου 
Δονάτου. Τον 2ο αι. μ.Χ. αποτέλεσε αυτοτελή αυτοκρατορική επαρχία με έδρα την Νικόπολη 
(επί Τραϊανού).Οι επιδρομές των Γότθων από τον 3ο αι. μ.Χ. μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ. ερήμωσαν 
την Ήπειρο. Τους ακμαίους Ελληνιστικούς οικισμούς, διαδέχονται τώρα μικροί ατείχιστοι 
οικισμοί, με πυκνότερη διάταξη στην παραλιακή ζώνη».  
 Αναφέρονται 20 οικισμοί της Θεσπρωτίας και συνεχίζει: «Σημαντικές αλλαγές και έντονη 
διαταραχή δημιούργησε η σύγχρονη κατοίκηση στο χώρο από τις εγκαταστάσεις του 19ου και 
του 20ου αιώνα. Ο χώρος της χρησιμοποιήθηκε για κατοικία του Αγά της περιοχής» και 
συνεχίζει πιο κάτω: «Από τις παραπάνω θέσεις μερικές είναι ασφαλώς ρωμαϊκών χρόνων» 
«Άλλες είναι με μικρότερη ή μεγαλύτερη πιθανότητα Ρωμαϊκές. Σε μερικές θέσεις υπήρχε 
ένα φρούριο ή οικισμός με ακρόπολη (Κούτσι, Ηγουμενίτσα, Κασνέτσι, Δόλιανη) άλλες ήταν 
πιθανόν τειχισμένες». Οι περισσότεροι τειχισμένοι οικισμοί βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη  
(Πάργα, Δυμόκαστρο, Κούτσι, Ηγουμενίτσα (Γράβα), Λυγιά, Κασνέτσι) και στο ρωμαϊκό 
δρόμο που ένωνε τη Νικόπολη με την Απολλωνία και το Βουθρωτό».1 
 
 
 

7. ΤΙΤΑΝΗ – ΚΥΤΑΝΗ – ΓΥΤΑΝΗ – ΓΚΟΥΜΑΝΗ – ΠΑΛΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ 
 

 
Στην περιοχή βορείως του Καλαμά την περικλειώμενη από την Τιτάνη, Φιλιάτες, 

Κασνέτσι, Σαγιάδα και Κεστρίνη, υπήρχαν αρχαίες πόλεις και οικισμοί που καταστράφηκαν 
μαζί με τις άλλες πόλεις της Ηπείρου σύνολο 70 από την επιδρομή του Ρωμαίου κατακτητή 
Αιμιλίου Παύλου το 168 π.Χ. Δύο είναι οι πιο γνωστές, η Τιτάνη και η Φυλάκη. Για άλλες 
πόλεις και οικισμούς που σίγουρα θα υπήρχαν στον ίδιο χώρο η ιστορία σιωπά και 
σκεπάζεται με πέπλο σκότους. 
 Μετά την καταστροφή που πολλοί συγγραφείς τουλάχιστον αναφέρουν, οι επιζήσαντες 
σκορπιστήκανε καταφεύγοντας βορειότερα σε βουνά ρεματιές και λαγκάδια, κρυπτόμενοι να 
γλιτώσουν τη σφαγή. Όταν πέρασε η λαίλαπα από τους Ρωμαίους κατακτητές και ηρέμησαν 
τα πράγματα, «ο Κικέρων μας βεβαιώνει πως αυτή η περιοχή ανθούσε ακόμη και μετά τις 
καταστροφές που προξένησε εκεί ο Αιμίλιος Παύλος. Κι αυτό χάρη στην ανακαίνιση και τον 
εκσυγχρονισμό των πόλεων αυτών (της παραλίας της Θεσπρωτίας) και των πολυάριθμων 

                                                 
1 Σάρρας Ιωάν. Γ., Η Θεσπρωτία. τ. Α΄., σελ. 173-178. Περικοπές από την Ομιλία το 1995 στην Αθήνα της 
Αρχαιολόγου Στέλλας Αυγερινού 
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κωμοπόλεων που η μια διαδέχτηκε την άλλη μέχρι την εποχή της κατάκτησής της από τους 
Μωαμεθανούς. 1 
 Στις παρυφές των λόφων που περικλείουν την περιοχή δημιουργήθηκαν πόλεις, 
κωμοπόλεις και οικισμοί. Επί των ερειπίων της Τιτάνης κτίσθηκε νέα πόλη με διάφορες 
ονομασίες στο διάβα του χρόνου Τιτάνη, Κυτάνη, Γιτάνη Γκουμάνη, Βαγενετία. Γραπτές 
μαρτυρίες υπάρχουν του Αραβαντινού και του Πουκεβίλ και άλλων πολλών που ονομάστηκε 
τελευταία Βαγενετία, Βενετία και παλιά Βενετιά. «Η Γιτάνη υπήρξε το πολιτικό κέντρο του 
κοινού των Θεσπρωτών από το 355π.Χ. έως τον 2ο αιώνα π.Χ. και το Κοινόν των Ηπειρωτών 
(ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ) τουλάχιστον από τον 2ο αιώνα π.Χ.»2 
 ΓΙΤΑΝΗ «Πόλις της Ηπείρου υπό του Λιβίου (ΧΙ.ΙΙ.38) μνημονευμένη. Έγκειτο απέναντι 
της Κέρκυρας. Η λέξη κατά τον Ησύχιο παρήγετο εκ της λέξεως –ΓΙΤΕΑ (Ιτέα-Ιταία) και 
εσήμαινεν ΙΤΕΩΝ». 3 
 ΓΙΤΑΝΑ (τα) «Αρχαία πόλις της Ηπείρου ου μακράν της θαλάσσης αναφερόμενη υπό 
του Πολυβίου κατά τους πολέμους των Ρωμαίων εναντίων τους Βασιλεύς της Μακεδονίας 
Περσέως. Εις αυτήν κατέφυγεν ο ύπατος Αύλος Οστίλιος δια νυκτός, ίνα διαφύγει την 
σύλληψιν του παρά του επερχόμενου Περσέως, δεν θα διέφευγε δε, εάν μη οι Μολοσοί 
κατελάμβανον την γέφυρα του Αώου και ημπόδιζον τον Περσέα.4 
 
 
 

8. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΙΤΑΝΗ=ΒΑΓΕΝΕΤΙΑ 
 
 

 Κατά τον Αραβαντινό η Βαγενετία ήταν πόλη που κτίσθηκε επί των ερειπίων της 
Αρχαίας Κιτάνης (Τιτάνης), και που κατά τον Πουκεβίλ ονομαζόταν Παλαιά Βενετία, 
ενώ είχε το όνομα Βενετία που της το είχαν δώσει οι Βενετοί μετά το 1204 (μεταπλάσανε 
το όνομα Βαγενετία που ονομαζόταν από τους Βυζαντινούς) κι ερημώθηκε κατά την 
Τουρκοκρατία. Το δε όνομα Βαγενετία πήρε ολόκληρη η Θεσπρωτία και Κεστρίνη, και 
μέρος της Κασσιοπαίας χώρας, που και στο Χρυσόβουλο του Δεσπότου Συμεώνος, κατά 
το 1361, απαριθμεί χωριά και φρούρια των τριών άνω χωριών, που ανήκαν εις το Θέμα 
Βαγενετίας.5 
 Ο Πουκεβίλ κατά την εποχή του Αλή Πασά, περιόδευσε και κατέγραψε πολύτιμα 
στοιχεία για μας, όπως η Βενετία κτισμένη επί των ερειπίων της Αρχαίας Γιτάνης 
(Τιτάνης) από τους Βενετούς, η νέα τους Πόλη μετά το 1204 που μετονομάστηκε σε 
Παλαιά Βενετία τελικώς (Όμως κατά τον Π. Αραβαντινό επί των ερειπίων της Αρχαίας 
Τιτάνης πρώτα κτίστηκε η Βαγενετία και οι Βενετοί μεταπλάσανε το όνομα Βαγενετία σε 
Βενετία). Γράφει ο Πουκεβίλ: «Περνάμε τον Καλαμά στο πέρασμα Σούβλες (Άγιο 
Βλάσιο) για να επισκεφτούμε τα ερείπια μιας πόλης, που τώρα ονομάζεται Παλαιά 
Βενετία, και που βρίσκεται δυο μίλια στα δυτικά, σ’ ένα κυκλικό μέρος στη δεξιά όχθη 
του ποταμού, όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Βενετία. Η ένδειξη του D’Anville 
στηριγμένη στην αξιοπιστία του Τίτου Λίβιου (Βιβλίο XLI κεφ. 38) με έκανε να πιστέψω 
ότι αυτά τα λείψανα άνηκαν στην πόλη Γιτάνη (Τιτάνη), που βρίσκεται δέκα μίλια από 
την θάλασσα πάνω στον δρόμο, που από την παραλία οδηγεί στα Γιάννενα, κι από κει 
στην Μακεδονία, και με κατεύθυνση προς τα νότια, οδηγεί στην Νικόπολη. Καθώς το 

                                                 
1 Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 118 
2 Σάρρας Ιωάν. Γ., τ. Α΄., σελίς 218. Ομιλία Αρχαιολόγου κ. Πρέκα. 
3 Μεγ. Ελλ. Εγκυκλ., τ. Η΄., σελίς 385 
4 Εγκ. Ελευθερουδάκη τόμ. 3., σελίς 929 
5 Αραβ., Χρον., τ. Β΄., σελίς 29,123 
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έδαφος χαμηλώνει, βρίσκουμε την Γιτάνη, όπου διακρίνουμε έναν περίβολο με 
κυκλώπεια βάση, με αρχαιοελληνικές, ρωμαϊκές και σύγχρονες ανακαινίσεις, η μια πάνω 
στην άλλη, κατά ιστορική εποχή για να επιβεβαιώσουν έτσι, το πέρασμα και την 
επενέργεια των διαφόρων εθνών, που πέρασαν και διοίκησαν την Ήπειρο. Αυτά τα τείχη 
αγκαλιάζουν έκταση μισής λεύγας στην πλαγιά. Παρατηρούμε σε ακανόνιστες 
αποστάσεις μια πύλη, που είναι η κύρια είσοδος, προμαχώνες και έναν δρόμο καλυμμένο 
ή μάλλον μακρά τείχη που καταλήγουν στον ποταμό Θύαμη. Στις όχθες του ποταμού 
βρίσκουμε ένα δημόσιο οικοδόμημα σε σχήμα κρηπιδώματος, που περιβάλλεται από ένα 
κανονικό τετράγωνο. Στο εσωτερικό αυτού του οικοδομήματος παρατηρούμε πολλά 
τείχη, που χώριζαν με πασσάλους το χώρο, και με βαθμίδες κατά όροφο, όπως βρίσκουμε 
στην Ναύπακτου. Μέσα σ’ αυτόν, τα διάκενα της αλυσίδας των οχυρώσεων, βρίσκουμε 
λείψανα οικοδομημάτων, τάφων με επικήδειες επιγραφές και κατάλοιπα μερικών 
εκκλησιών, που ο ρυθμός τους, επιβεβαιώνει το πέρασμα από κει των Βενετών, οι οποίοι 
μάλιστα άφησαν και το όνομα της πρωτεύουσάς τους (Βενετίας) στην Γιτάνη.1 
 «Ο Πολύβιος ο Θουκυδίδης και ο Στράβων που φαίνεται πως ήταν καλύτερα 
κατατοπισμένοι, περιγράφουν με θαυμάσιο τρόπο την παραλία της Θεσπρωτίας, αλλά δεν 
λέγουν τίποτε για το εσωτερικό της. Ο Κικέρων δεν μας αποδεικνύει παρά μόνο μία 
αόριστη θέση, εκεί που μιλάει για τις απολαύσεις του Αττικού. Εγώ προσωπικά τη θέση 
της τη βρίσκω περισσότερο προς τις εκβολές του Θύαμη, αν και άλλοι ισχυρίζονται ότι η  
έπαυλη (του Αττικού), πρέπει να βρίσκεται στην Κασσιόπη, στο νησί της Κέρκυρας. 
Όπως όμως κι αν έχουν τα πράγματα ο Κικέρων μας βεβαιώνει πως αυτή η περιοχή 
άνθησε ακόμη και μετά τις καταστροφές που προξένησε εκεί ο Αιμίλιος Παύλος. Κι αυτό 
χάρη στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων αυτών και των πολυάριθμων 
κωμοπόλεων, που η μία διαδέχτηκε  την άλλη μέχρι την εποχή της κατάκτησής της από 
τους Μωαμεθανούς.2 
 Τον στ΄ αιώνα εσώζοντο πόλεις της ηπείρου 
«Θα είχομεν δε τον πειρασμόν αποβλέποντες εις τα περί της Ηπείρου λεγόμενα, να 
πιστεύσομεν την γνώμην του Φαλμεράγερ, διότι αναφέρει πόλεις Ηπειρωτικάς, είτε 
εντελώς αγνώστους από άλλας πηγάς, είτε πόλεις γνωστάς μόνον μόνον ως πρώτον, ότι η 
χειρόγραφος παράδοσις να είναι εσφαλμένη δια τας ονομασίας πλέων τινών, έπειτα ότι 
πολλαί πόλειςαρχαίαι (ως παρατηρεί ο Φαλμεράγερ) εσώζοντο τον ΣΤ΄ αιώνα μ.Χ. και ότι 
η αρχαία όψις των ελληνικών χωρών δεν είχεν ακόμη ούτε τον ΣΤ΄ αιώνα μεταβληθεί».3 

 
 
 

9. ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ 
 
 

 Άπειρα τα δεινά κλήρου και λαού της Θεσπρωτίας και όλης της Ηπείρου γενικότερα 
«πολλά υπέφερεν η Εκκλησία της Ηπείρου από τους διαφόρους κατακτητές δια μέσω των 
αιώνων,. Εν πρώτης δεινώς εδοκιμάσθη από τας βαρβαρικάς επιδρομάς των Γότθων (396) 
υπό του Αλαρίχου. Των Ούννων (447) υπό τον φοβερόν Αττίλαν. Των Βανδάλων (475) υπό 
του Γιζερίχου. Των Οστρογότθων (552) υπό του Τωτίλαν. Των Σλάβων το 614. Των 
Βουλγάρων τον 10ο αιώνα. Των Νορμανδών  τον 11ο και τον 12ο αιώνα. Των Ιταλών, των 
Σέρβων και των Αλβανών κατά τους χρόνους του Δεσποτάτου της Ηπείρου κ.α. Οι 

                                                 
1 Πουκεβίλ, Ήπειρος σελίς 143-144 
2 Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 118 
3 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. ΙΒ΄., σελίς 331 
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επιδρομείς ούτοι έφερον την Ήπειρον εις αξιοθρήνητον κατάστασιν ουδέν σεβάσθησαν, αλλά 
πόλεις και χωρία, μονάς, εκκλησίας, κατεδάφισαν και πλήθος κατοίκων εξανδραπόδισαν και 
πολύ ειδώς κακοποίησαν.»1 
 Ο Β. Κραψίτης στο Ταξίδι στην Ήπειρο, αναφέρει:  
«Στις αρχές του εβδόμου αιώνα πέρασαν απ’ εδώ καλπάζοντας οι ορδές των Σλάβων στους 
οποίους χρωστιέτε και το όνομα Ζαγόρι». Και στη συνέχεια επαναλαμβάνει «Απ’ εκείνο το 
πέρασμα με τη μόνιμη για αιώνες εγκατάστασή του δεν μένει τώρα παρά η αινιγματική τους, 
για τον ερευνητή, ανάμνηση και κάποια τοπωνύμια.2 
 Σλάβοι = Μαχιμότατον έθνος της Ασία, οίτινες πολλάκις εισβάλλοντες εις τη Βυζαντινήν 
Αυτοκρατορία από της ΣΤ΄ εκατονταετηρίδας και ακολούθως εγκατοίκησαν και εις τινάς 
χώρας της Ηπείρου Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Μέρος αυτών κατά την Η΄ εκατονταετηρίδα 
προχώρησε και εις την κυρίως Ελλάδα μέχρι της Πελοποννήσου. Της Σλαβικής γλώσσης 
ομόρρυθμοι εισίν οι Βούλγαροι, Σέρβοι, Μοντενεγρίνοι, Βοσναίοι και Ερζεγοβίνιοι, οίτινες 
εν συνόλω υπολογίζονται περί τα 7.000.000 ψυχών, μεταξύ δε τούτων οι πρεσβεύοντες τον 
Ισλαμισμόν τίθενται ουχ υπερβαίνουσι το εν εκατομμύριον. Σλαβίνοι και Σλαβωνοί = 
Παραφυάς του Σλαβικού έθνους, εγκαταστάντες εις μέρος της Δαλαματίας, εις την οποία 
μετέδωσαν και το ίδιον των όνομα.3 
 «Οι Σλάβοι, στην Ήπειρο ήρθαν στο τέλος του εβδόμου και στις αρχές του όγδοου αιώνα. 
Μεταξύ των φυλών που νικήθηκαν στη Μακεδονία και στις άλλες περιοχές ήταν κι οι 
Βαϊονίτες Σλάβοι. Οι Βαϊονίτες Σλάβοι της Ηπείρου οι οποίοι έδωσαν στη Θεσπρωτία τ’ 
όνομα της Βαγενετίας». «Οι Σλάβοι αυτοί που είχαν έλθει κατά τον έκτο αιώνα και τους 
επόμενους αιώνες πιθανώς μιλούσαν ελληνικά».4 
 Πρέπει να είναι βέβαιο ότι οι Βαϊονίτες που πιθανολογείται ότι έδωσαν το όνομα στην 
Θεσπρωτία να ήταν Χριστιανοί, των βόρειων συνόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως 
είναι βέβαιη και η ομαλή αφομοίωσή των, στον ελληνικό πληθυσμό, που δεν αλλοίωσε το 
Χριστιανικό του χαρακτήρα, πέραν των ορισμένων τοπωνυμίων που έμειναν.   
 
 
 

10. ΘΕΜΑ ΒΑΓΕΝΕΤΙΑΣ Ή ΒΑΓΕΝΙΤΙΑΣ 
 
 

 Η Βαγενετία έχει όρια προς το Νότο, την περιοχή Αχέροντα (Γλυκύ), προς βορά μέχρι 
Δελβίνου και Χειμάρας, δυτικά το Ιόνιο πέλαγος κι ανατολάς την περιοχή των Ιωαννίνων.  
Δια της Βαγενετίας γίνεται λόγος στα Μολυβδόβουλα τον 7ον ή 8ον αιώνα στην επιγραφή: 
«Θεοτόκε βοήθει Θεοδώρω Βασιλικώ + σπαθαρίω και αρχ[ον]τ [Βαγ]ενιτ[ι]ας έτερο του 9ου, 
10ου ή 10ου , 11ου αιώνος μνημονεύει άρχοντα Βαγενιτίας τον πρωτοσπαθάριο Ιλαρίωνα. Η 
μνεία άρχοντος Βαγενιτίας ήδη από τον 7ο ή 8ο αιώνα μαρτυρεί ότι το Βυζαντινό κράτος πολύ 
γρήγορα εμερίμνησε δια την διοικητική οργάνωση της ακριτικής ταύτης περιφέρειας, πριν ή 
με την ίδρυση των μεγάλων θεμάτων Νικοπόλεως και Δυρραχίου, που απήχθησαν από 
Ναυπάκτου, μέχρι Δυρραχίου χώρες.  
 Εις την σύνοδον του 879 παρευρέθη και ο Στέφανος Βαγονιτείας (χωρίς βεβαιότητα αν 
είναι Ηπείρου). Πρώτη Βυζαντινή συγγραφεύς η Άννα Κομνηνή μνημονεύει σε γεγονότα του 
1082 Ηπείρου τη Βαγενιτία. Περισσότερες εκδόσεις έχομε από το 1204 κι εντεύθεν, που οι 
Φράγκοι στη διανομή εδαφίων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας πληροφορούν τα έγγραφά τους 

                                                 
1 Οικονόμου Φ., Η εκκλ. της Ηπείρου, σελίς 269 
2 Κραψίτης Β., Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 177 
3 Αραβαντινός, Χρονογραφία, τ. Β΄., σελίς 154 
4 Ζιάγκος Ν. Γ., Φεουδαρχική Ήπειρος, σελ. 54-55 
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ότι η Βαγενιτία αποτελούσε χαρτουλαράτο του θέματος Δυρραχίου (Σεπτέμβριος 1204) τον 
Οκτώβριο 1205 έγινε Καπετανίκιο και περιελάμβανε και το χαρτουλαράτο του Γλυκέος. 
Μετά τη ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου ενσωματώθηκε και η επαρχία Βαγενιτίας που 
λεγόταν θέμα Βαγενετίας, με διοικητή του θέματος που λεγόταν Δουξ και διοικούσε 
μικρότερες αρχοντίες.   
 Τα εύφορα εδάφη της Βαγενιτίας, τα εκμεταλλεύονταν ισχυροί αξιωματούχοι τοπικοί 
άρχοντες, ευνοούμενοι της Κεντρικής εξουσίας, εξασφαλισμένοι με αυτοκρατορικά 
Χρυσόβουλα. Οι από θαλάσσης πειρατικές επιδρομές, κυρίως δε των Αλβανών επιδρομέων, 
δεν μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν οι δυνάμεις του Δεσποτάτου και η χώρα της 
Βαγενιτίας εγκαταλείπεται  βαθμηδόν, από τους κατοίκους της, προς Ιωάννινα και Κέρκυρα. 
Μετά την Τουρκική κατάκτηση, σιγά σιγά λησμονείται και το όνομα Βαγενιτία, κι έμεινε το 
τοπωνύμιο της Παλιοβενετίας (προφανώς από τη σπουδαία ύπαρξη των ερειπίων της 
Τιτάνης).1 
 
 
 

11. ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 
 
 

 «Η Παλαιά Ήπειρος υπεδιαιρείτο, ήδη εις τέσσερα θέματα (1358) το της Άρτης, το των 
Ιωαννίνων, το της Βαγενετίας και το του Δελβίνου ή Αργυροκάστρου».2 
 «Η Ήπειρος που ο Αριστοτέλης την ονομάζει «Η Ελλάς η Αρχαία», από τα πανάρχαια 
χρόνια, ήταν ιστορικά εθνολογικά και γεωγραφικά ενιαία και αδιαίρετη, όπως όλοι οι αρχαίοι 
και οι νεώτεροι γεωγράφοι και ιστορικοί παραδέχονται. Ο διαχωρισμός της Ηπείρου σε 
βόρειο και νότιο είναι καθαρά τεχνικό κατασκεύασμα της ξένης διπλωματίας, που έγινε για 
πρώτη φορά το 1913, ότε το βόρειο αυτής τμήμα, παραχωρήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις 
στο νεοσύστατο τότε Αλβανικό κρατίδιο, παρά την ελληνικότητά του και παρά τις 
διαμαρτυρίες των Ηπειρωτών και της Ελλάδας.3 
 ΠΑΛΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ περιλαμβάνουσα την Αμφιλοχία, Αλμήνη, Κασσιοπαίαν, 
Θεσπρωτία, Κεστρίνη, Μολοσία, Χαονία και Δρυοπία. Έχει σύνορα προς  Ανατολάς την 
Ακαρνανία Θεσσαλία, προς Βορρά Μακεδονία και Νέα Ήπειρος έως του Δυρραχίου. Προς 
Νότο το Ιόνιο πέλαγος. Από της κατακτήσεως των Ρωμαίων έως την κατάκτηση των 
Τούρκων αμέτρητοι εχθροί την προσέβαλαν, Ρωμαίοι, Γότθοι, Σκύθες, Τάταροι, Αλβανοί, 
Σλάβοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Νορμανδοί, Σαρακηνοί, Τούρκοι κλπ. Είναι φαινόμενο, ότι 
διατήρησε την ελληνικής φυλής γλώσσα, θρησκεία κι αφομοίωσε τους μονίμως 
εγκαταστηθέντες κι εξελληνισθέντες βαρβάρους, που μόνο  ίχνη των σε τοπωνύμια διέμειναν 
εξ αυτών, ως τεκμήρια εισβολής και δυναστείας των.4  
 ΝΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ. Είναι το δυτικό παράλιο μέρος της Ιλλυρικής ή Μακεδονικής χώρας, 
αρχόμενο από Δυρράχιο κι επεκτεινόμενο μέχρι των Κερανίων ορέων. Προς Βορρά από την 
οροσειρά των Πυρρηναίων, περιλαμβάνει τις παλιές επαρχίες Ελυμιώτιδα και Ορεστίδα, που 
είναι η Ταυλαντεία. Είχε τις διοικήσεις Πρεμετής, Τεπελενίου, Αυλώνος, Μπερατίου, 
Σκρεπαρίου, Τομορέντζας, Μαλακάστρας, Μουζακιάς, Δυρραχίου, Ελβασανίου, Κρόϊας, 
Τίράνων, Καβάλας και Πεκίνης. Αναπόσπαστο μέρος της Παλαιάς Ηπείρου ήταν η Πύλη και 
πρώτη που δεχόταν τους λογής λογής βαρβάρους επιδρομείς.5 
                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. Α΄, σελίς 888 
2 Αραβαντινός, Χρον. τ. Α΄., σελίς 137 υποσ. 1   
3 Οικονόμου Φ., Τα σχολ. της Ενιαίας Ηπείρου, σελ. 59 
4 Αραβ., Χρονογρ., τ. Β΄., σελίς 60 
5 ο.π., σελίς 61 
 

 23



12. ΦΥΛΑΚΗ = ΚΑΣΝΕΤΣΙ 
 

 
 Επί των ερειπίων της αρχαίας πόλεως Φυλάκη κτίστηκε νέα πόλη που ονομάστηκε 
Κασνέτσι. Δε γνωρίζομε δια τη δοθείσα ονομασία του. Ο Π. Αραβαντινός εις τη σελίδα 404 
του Β΄ τ. της Χρονογραφίας της Ηπείρου, περί των εν Ηπείρω σωζόμενων ερειπίων πόλεων 
ελληνικής εποχής αναφέρει «Σμέρτον ή Κασνέτσι». Γνώμη και εικασία ημών (του 
Αραβαντινού Παναγ.) είναι η τοποθεσία της αρχαίας πόλεως «Φυλάκη που βρίσκεται στην 
επαρχία Φιλιατών. Στη δε σελίδα 174-175 αναφέρει «Φυλάκη. Πόλις ποτέ της Θεσπρωτίας. 
Απατάται ο γνωματεύων περί αυτής ότι έγκειτο όπου οι νυν Φιλιάται. Αυτή εικάζομεν ότι 
έγκειτο δύο ώρας προς Β. της Σαγιάδας εις θέσιν ερειπιώδη καλούμενην ήδη Κασνέτσι. 
Καλύπτει μεγάλη έκταση των παρυφών των λόφων από τις πηγές του Κεφαλόβρυσου, 
παρυφή του Κάστρου Κασνέτσι και της παρυφής του σημερινού Σμέρτου».1 
 Η εν εκτάση θέση του ήταν προνομιούχα με τα πλούσια νερά, του Κεφαλόβρυσου τα 
μονίμως αναβλύζοντα έως σήμερα και του Μπογαζίου, καθώς και τις πηγές του, επίσης και 
τις πηγές πίσω του λόφου Κασνετσίου και άλλα. Η πεδιάδα με τις πλούσιες σοδιές της, τα 
λιβάδια, τα βοσκοτόπια για την κτηνοτροφία του. Η παράδοση, μας μετέφερε για τη 
δημιουργία σπουδαίας εμπορικής δραστηριότητος, των τεχνών, την πολιτιστική και 
πνευματική άνθηση. Ο πληθυσμός κατά την παράδοση ήταν περί τις 4.000 που 
τεκμηριώνεται από την ύπαρξη πολλών Ναών νεκροταφείων και κάστρου προστασίας. Είχαν 
κτίσει 40 ναούς και μία μονή της Αγίας Τριάδος. Η μονή ευρίσκετο δίπλα από το μύλο του 
Δακούκη καθώς μας μετέφερε ο αείμνηστος Βασίλειος Σκάγιας. Υπάρχουν θεμέλια ναών 
ακόμη και σήμερα και νεκροταφεία. Έφθασε σε ακμή κι έγινε στόχος επιδόξων ληστών και 
βαρβάρων συμμοριών επιδρομέων. 
 Κατά την επικρατέστερη εκδοχή του ΣΤ΄ αιώνα επί Ιουστινιανού που επί των ημερών του 
περιέλαβε στο πρόγραμμα κι έργα οχύρωσης πόλεων, θα κτίστηκε και το κάστρο του 
Κασνετσίου. Το κάστρο στέκει ψηλά στο λόφο, υπάρχει και θα υπάρχει να μαρτυρεί και στις 
επερχόμενες γενεές, ότι κάτω από αυτό στις παρυφές του λόφου, υπήρχε το κέντρο της 
πόλεως Κασνετσίου, όπως μας  το παρέδωσε η παράδοση και τα λίγα έστω γραπτά στοιχεία 
που υπάρχουν. Κάθε κάστρο είναι συνδεδεμένο με την ύπαρξη μιας πόλης και σκοπός 
ύπαρξής του είναι το καταφύγιο των κατοίκων της και χώρος ασφαλής της αμύνης των. Η 
Αχίλλειος πτέρνα του Κασνετσίου ήταν η θέση της πόλεως στο χώρο που βρισκόταν κι ήταν 
πέρασμα από τη Δύση στην Ανατολή, από ξηράς και θαλάσσης σε διάφορες χρονικές 
περιόδους. Έπεσε θύμα των βαρβάρων επιδρομέων της ξηράς και πειρατών της θαλάσσης. 
Επιδρομές έγιναν πολλές στην παραλιακή ζώνη της Θεσπρωτίας. Η κάθε επιδρομή είχε τις 
συνέπειες, για τους κατοίκους, τα σπίτια και για τα νοικοκυριά τους. Όσο μεγαλύτερη ήταν η 
παραμονή των επιδρομέων, μεγαλύτερη ήταν κι η συμφορά για τον τόπο. Ένα πέρασμα απλό, 
άνευ αντιστάσεως των κατοίκων, είχε συνέπειες ληστείες, κακοποιήσεις, αρπαγές ανδρών, 
γυναικών και νέων, για πώληση ως δούλους.  
 Μια επιδρομή ολίγων ημερών άνευ αντιστάσεως, αφαιρούσε ότι πολύτιμο υπήρχε σε 
κάθε νοικοκυριό, φορτωνόταν σε ότι μέσο διέθεταν από ξηράς και στα καράβια τους από 
θαλάσσης. Επίσης κακοποιήσεις βιασμούς μη εξαιρουμένης της αιματοχυσίας, αρπαγές νέων 
ανδρών και γυναικών, για τα σκλαβοπάζαρα. Στις επιδρομές που οι κάτοικοι με τα πενιχρά 
αμυντικά μέσα που διέθεταν, υπερασπίζονταν αμυνόμενοι τα χωριά και τις πόλεις των, μη 
επιτρέποντας στους επιδρομείς την κατάληψη και τρέποντάς τους σε φυγή, οι απώλειες ήταν 
μικρότερες σε έμψυχο και σε άψυχο υλικό.  Όταν όμως η υπεροχή του εχθρού ήταν 
πολλαπλάσια, τα δεινά που τους περίμεναν δεν περιγράφονταν. Οι εκτελέσεις αδιακρίτως, ο 
αφανισμός από την αιματοχυσία των ηττημένων κατοίκων. Έσερναν με τη βία στην 

                                                 
1 Αραβαντινός Π., τ. Β΄, σελ. 174, 404 

 24 



αιχμαλωσία, νέες και νέους στα σκλαβοπάζαρα, μη σεβόμενοι κάθε έννοια ηθικής και 
δικαίου, βιασμοί, κακοποιήσεις, πυρπολήσεις των οικιών και ισοπέδωση χωριών και πόλεων. 
 Η κατάσταση αυτή κράτησε για αιώνες. Προφανώς η πόλη του Κασνετσίου είχε 
ερειπωθεί πριν τη χρονική περίοδο του Δεσποτάτου της Ηπείρου η ιστορία αρχίζει να μιλάει 
για επιδρομές υπαρκτών κάστρων και χωρίων  κοντινών προς το Κασνέτσι. Για το Κασνέτσι 
την πόλη ούτε λέξη. Τότε δε μένει άλλη απάντηση στο ερώτημα ότι η ερήμωση έγινε τότε 
που η ιστορία είχε βαθύ σκοτάδι, τότε που οι επιδρομές βαρβάρων, διαδέχονταν η μία την 
άλλη από τον Ζ΄ έως το ΙΑ΄ περίπου. Το κάστρο φωνάζει από ψηλά ότι τον ΣΤ΄ αιώνα 
βρίσκονταν στην ακμή του αλλά και οι 40 ναοί και η μία μονή  αυτό βεβαιώνουν με τα 
θυμελά τους. Δυσάρεστη όμως ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε  στα βόρεια σύνορα 
του κράτους αναφέρει και ο Κώστας Καλοκαιρινός. Νέοι εχθροί Βούλγαροι, Σλάβοι, Άντες, 
κ.α. ενωμένοι με τα υπολείμματα των Ούννων του Αττίλα, παραβιάζοντας συχνά τα οχυρά 
της γραμμής του Δούναβη κι ενεργούν καταστρεπτικές επιδρομές νοτιότερα. Σε μία από τις 
επιδρομές αυτές (558) φθάνουν λεηλατώντας ως τις ακτές του Ιονίου, στον Ισθμό της 
Κορίνθου ακόμη ως το Αναστασιανό τείχος δηλαδή στα πρόθυρα της πρωτεύουσας.1 

 
 
 

13. ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΝΕΤΣΙΟΥ 
 

 
 Επάνω στην κορυφή του κωνικού λόφου καλυμμένου με θάμνους, δίπλα στο ξεροπόταμο, 
Μπογάζι, και που στους πρόποδές του περνά ο δρόμος Φιλιατών - Σαγιάδος, βρίσκεται το 
κάστρο Κασνετσίου, και δεσπόζει μεγάλης γύρω περιοχής. Το κάστρο Κασνετσίου είναι της 
Ρωμαιοβυζαντινής εποχής καλοκτισμένο για να αντέξει το πέρασμα τόσων αιώνων. Κατά την 
τακτική των πόλεων των αρχαίων εκείνων χρόνων, η κάθε αξιόλογη σε πληθυσμό πόλη, είχε 
και το κάστρο δια την άμυνα των κατοίκων της, δια την αντιμετώπιση των εχθρικών 
επιδρομών. Έτσι και η πόλη Κασνετσίου που κατά την παράδοση είχε 4.000 πληθυσμό, 40 
ναούς και μια μονή είχε και το κάστρο της 
 Είναι σπάνιο αν όχι αδύνατον να υπάρχει κάστρο χωρίς πόλη. Το Κασνέτσι υπήρχε και 
κάλυπτε μεγάλο μήκος στους πρόποδες των προς Ανατολάς και Δυσμάς λόφους, από τον 
Κεφαλόβρυσο έως το σημερινό Σμέρτο, με τα τόσα ευρήματα. Το μαρτυρούν τα θεμέλια των 
ναών και τα μνημεία των νεκροταφείων που βρίσκονται κατά μήκος του χώρου. Η επιφάνεια 
του κάστρου είναι επίπεδη με την επιχωμάτωση που έγινε την εποχή της κατασκευής του. Στο 
κέντρο έχει ένα βράχινο  υπερύψωμα που είναι η κορυφή του λόφου και στη βάση του 
υπάρχουν θεμέλια κτίσματος που ίσως ήταν το παρατηρητήριο της γύρω περιοχής και 
δεξαμενή νερού. Το τείχος γύρω-γύρω, του κάστρου, δεν υπερβαίνει το ύψος του δαπέδου 
της επιφάνειάς του, με την κατάρρευση που έχει γίνει των επάλξεων, σ’ όλο το μήκος του και 
πλάτος.  
 Το ύψος του τείχους απ’ έξω στην Νοτιοανατολική πλευρά είναι 4,50 μέτρα και στην 
βορειοδυτική έχει κατάληξη περί τα δύο περίπου μέτρα. Έχει επτά πύργους αμύνης που 
προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής του τείχους. Έχει δυο πύλες εισόδου και εξόδου, 
βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά. Η βορειοδυτική πύλη έχει στο πλάι του τοίχου οριζόντια 
οπή, που είχε τον καταρράκτη «αμπάρα» και ασφάλιζε την πόρτα από μέσα. Η 
νοτιοανατολική πύλη είναι πιο στενή από την βορειοδυτική, είναι χωρίς καταρράκτη και 
ασφαλιζόταν με άλλο τρόπο. Το τείχος είναι κτισμένο με μεγάλες πέτρες ελαφρώς 
πελεκημένες, όμως οι γωνίες του είναι πολύ καλές. 

                                                 
1 Καλοκαιρινός Κ., Ιστορία Ρωμαϊκή Βυζαντινή, σελίς 169  
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 Το αμμοκονίασμα που χρησιμοποιήθηκε για το κτίσιμο ήταν πολύ καλής ποιότητας 
άμμου και ασβέστη πολύ ανθεκτικού να αντέξει στο διάβα του χρόνου τόσων αιώνων. Εκτός 
από το τείχος μεγάλες φθορές έχουν υποστεί και οι επτά πύργοι, άλλοι περισσότερο κι άλλοι 
λιγότερο. Τα 251 μέτρα περιμέτρου, έδιναν την δυνατότητα σε πολλαπλάσιους μαχητές του 
κάστρου να αμυνθούν αποτελεσματικά, μαζί με την βοήθεια του ομαλού εδάφους του 
κατηφορικού, που δεν παρείχε καμία ασφάλεια στους επιτιθέμενους να προφυλαχθούν. 
 Εις την έρευνα του Σπυρίδωνος Μουσελίμη που θα παρατεθεί εν συνεχεία σημειώνονται 
τα ακριβή μέτρα των στοιχείων του κάστρου όσο και σημαντικά ιστορικά. Εις το μεγάλο 
χώρο του κάστρου με εμβαδόν 2500-3000 τετραγωνικά μέτρα περίπου, χωρούσε ολόκληρη 
πόλη σε περίπτωση εγκλεισμού να προφυλαχθεί, και να μείνουν για μέρες. Από τα 
υπολείμματα διάσπαρτων κομματιών κεραμιδιών και αγγείων, συμπεραίνεται ότι υπήρχαν 
κτίσματα εντός του κάστρου, και σημαντικότερο δεξαμενή νερού που υπάρχουν τα θεμέλιά 
της, δια τις ανάγκες του εγκλεισμού τους στο κάστρο. Δια την ανάβαση στο κάστρο από τον 
αμαξικό δρόμο που περνά κάτω, έως την κορυφή, χρειάζεται κανείς 30’ περίπου λεπτά της 
ώρας, δια δε την κατάβαση 20’ περίπου λεπτά.  

 
 
 

14. ΡΩΜΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ1 
 

ΡΩΜΑΙΟΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΤΡΑ 
 

 
Τα Ρωμαιοβυζαντινά κάστρα ήταν ασβεστόχτιστα φρούρια επί επικαίρων σημείων προς 

υπεράσπιση πόλεων και χωρίων από επιδρομείς η ανεγέρσεις κατακτητών φοβούμενων 
επαναστάσεις και ξεσηκώματα των από την κυριαρχία τους λαών. 

 
ΚΑΣΝΕΤΣΙ 

 
Αριστερά του ανερχόμενου δημόσιου δρόμου Σαγιάδας - Φιλιατών, έναντι του 

εγκαταλειμμένου τουρκοχωριού Σκέφαρη και μεταξύ των καραγκουνοβλάχικων συνοικισμών 
Μπεράτι και Τσάτσα, υψώνεται πετρώδικος λόφος, τού οποίου η κορυφή στεφανώνεται με 
παλιό ασβεστόχτιστο κάστρο των Ρωμαιοβυζαντινών χρόνων υπό το όνομα Κασνέτσι ή 
Καλιά, το οποίο με περίμετρο 251 μ., μήκους 93 πλάτους 51 και ύψους 4,50 διευθύνεται ΒΔ 
προς ΝΑ και περιέχει 7 τετράγωνους πύργους. 

Ο πρώτος πύργος μήκους 4,50 μ. και πλάτους 6 προστατεύει την είσοδο η οποία 
βρίσκεται σύριζα τούτου, νότια μεριά. Σ' απόσταση 38,50 μ. του πρώτου πύργου επί τής 
ανατολικής πλευράς προβάλλει δεύτερος πύργος μήκους 6 μ. και πλάτους 7,25. Τρίτος 
πύργος εγείρεται σ' απόσταση 27 μ. από το δεύτερο, μήκους 4,50 μ. και πλάτους 6. Τέταρτος 
επί της βόρειας πλευράς σ’ απόσταση 16,50 μ. από τον τρίτο μήκους 6 μ. και πλάτους 7,50. 
Πέμπτος επί της ΒΔ πλευράς σ' απόσταση 16,50 μ. από τον τέταρτο μήκους 5,10 και πλάτους 
6. Έκτος επί της δυτικής πλευράς σ’ απόσταση 21,50 μ. από τον πέμπτο μήκους 5,10 μ. και 
πλάτους 6,75 και Έβδομος τελευταίος στην αυτή πλευρά σ' απόσταση 51 μ. από τον έκτο 
μήκους 4,50 και πλάτους 6. Επί των πλευρών κατά μήκος, όσων διακρίνεται το εσωτερικό 
υπάρχουν ανά δύο κοιλότητες σαν είδος πολεμίστρων. 

Το πλάτος των τοίχων τού κάστρου κυμαίνεται από 1,90 έως 2 μ. των δε πύργων 1,50. 
Στο μέσο τής Καλιάς σηκώνεται στρόγγυλος λοφίσκος είδος σκούφου φραγκόπαπα, επί του 

                                                 
1 Μουσελίμης, Σπ. Γ., Αρχαιότητες της Θεσπρωτίας, σελ. 153-154 
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οποίου σώζονται θεμέλια ισόπλευρης τετράγωνης οικοδομής διευθυνόμενης από Α προς Δ 
και μοιρασμένης δια μεσοτοίχου σε δύο μέρη, χρησιμοποιούμενης ίσως για παρατηρητήριο, 
ΒΔ της οποίας ανοίγεται τετράγωνη ασβεστοχτισμένη δεξαμενή. Η πέριξ του λοφίσκου εντός 
του κάστρου έκταση ομαλή καλύπτεται από ασφάκες και νανόδεντρα. Παντού προβάλλουν 
από το χώμα κομμάτια κεραμιδιών στέγης και αγγείων. Το κάστρο χτίστηκε στο επίκαιρο 
αυτό σημείο για την προστασία και φρούρηση της διάβας από Σαγιάδα προς Φιλιάτες και την 
ενδοχώρα. 

 
Παράδοση 

 
Για το χαλασμό του κάστρου η παράδοση λέει: 

«Οχτροί το κύκλωσαν για να το πάρουν. Τα τείχια άπαρτα κι οι κλεισμένοι βάσταγαν 
γερά. Παρουσιάζεται τότες στους οχτρούς μια γυναίκα, της οχιάς γέννα, και τσούς λέει να 
ταΐσουν γερά μια φοράδα με κριθάρι και να τη φέρουν γύρα το κάστρο. Εκείνη διψασμένη θα 
οσμηθεί το νερό που ανηβαίνει στο κάστρο και θα σκάψει με τα πόδια. Με τον τρόπο αυτό 
βρήκαν οι οχτροί το νερό και τόκοψαν. Δε βάσταξε τη δίψα κι έπεσε». 

Μεταξύ του κάστρου και των χωριών Σκέφαρης και Σμέρτου απλώνεται μικρή κοιλάδα 
χωρισμένη από χωματόλοφο σε δύο μέρη, διαρεόμενη από αναβρυστικό ρυάκι. Ο λόφος του 
Κασνετιού δε φέρει δέντρα. Μόνο η βόρεια πλευρά σκεπαίνεται από αραιά παλιούρια. Επίσης 
και οι τρογύρω λόφοι δεν έχουν δέντρα. Το έδαφος της κοιλάδας αποτελούμενο από χώμα 
γόνιμο μένει ακαλλιέργητο. Μεριές μεριές πρασινίζουν λίγες νεοφυτεμένες ελιές και 
χλοΐζουν σπαρμένα τριφύλλια. 
 

 
 

15. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΣΝΕΤΣΙΟΥ  
 
 

 Ο κατοικημένος χώρος της πόλεως Κασνετσίου εκτεινόταν σε μεγάλο μήκος και μέτριο 
πλάτος στους πρόποδες των λόφων. Άρχιζε από τον Κεφαλόβρυσο και κατέληγε πιο πέρα 
νοτιοδυτικά του σημερινού Σμέρτου. Μας το γνωστοποιεί η παράδοση και τα τόσα ευρήματα 
των θεμελίων, ναών, νεκροταφείων, σπιτικών αγγείων, που το τεκμηριώνουν. Μετά την 
γέφυρα Μπογαζίου πηγαίνοντας στο Σμέρτο και μετά τον συνοικισμό Τσάτσα, που κάνει 
στροφή δεξιά ο δρόμος στο εικονοστάσι, αριστερά του δρόμου έχει ένα δρομάκι, και στην 
αρχή στην συμβολή του, που αριστερά έχει υπερύψωση το έδαφος, σε απόσταση σαράντα 
περίπου μέτρα από την συμβολή, βρίσκονται τα θεμέλια ενός εκ των σαράντα ναών του 
Κασνετσίου.  
 Ο Σωτήριος Κωνσταντίνου Τσάτσας που διαμένει στον συνοικισμό Τσάτσα που τον 
επισκεφθήκαμε, μας υπέδειξε τον χώρο του ναού και τα θεμέλια τα οποία είδαμε με τα μάτια 
μας. Του το είχε ειπεί ο παππούς του Ευάγγελος Τσάτσας που γνώριζε από πολύ παλιά την 
περιοχή σαν ποιμένας που ήταν, και του έδειξε τα θεμέλια του ναού που τότε ήταν πιο ψηλά 
από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ τώρα, λόγω το ότι είναι περιβόλι με ελιές, κάποιο 
αγροτικό σκαπτικό μηχάνημα ισοπέδωσε τον χώρο, απομακρύνοντας και τις πέτρες των 
τοίχων έως τα θεμέλια. Αυτό που απέμεινε είναι ένα γωνιακό τμήμα θεμελίων, προφανώς 
βόρειας πλευράς, που βρίσκεται στην επιφάνεια και το κτίσιμό του, είναι με αμμοκονίασμα 
καλό. Σίγουρα βρίσκονται κάτω από το έδαφος τα υπόλοιπα θεμέλια. Δεν γνώριζε βέβαια ο 
παππούς του Σωτηρίου Τσάτσα τον τιμώμενο Άγιο του ναού. Του είχε ειπεί επίσης ότι κοντά 
ανατολικά κάτω, ήταν επίσης θεμέλια άλλων τριών ναών. Επίσης κατά τις εκσκαφές για την 
καλλιέργεια των κτημάτων είχαν βρει τάφους με οστά σε απόσταση περίπου πενήντα μέτρα 
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από τον πρώτο αναφερόμενο ναό. Κατά μήκος της ως άνω προσδιορισμένης περιοχής 
Κασνετσίου βρεθήκανε πολλά θεμέλια σπιτιών και τεμάχια αγγείων.  
 Κατά μια επίσης σοβαρή μαρτυρία του Βασιλείου Μιχ. Σκάγια προς τον αδελφό του 
Γεώργιο, του είχε ειπεί ότι είχε ακούσει από τον ίδιο μηχανικό Τρουμπάτα εκ Σαγιάδος που 
είχε κάνει στην διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου Φιλιατών Σαγιάδος, κι ότι κατά τις εργασίες 
κατά μήκος της αυτής περιοχής, βρέθηκαν πολλά θεμέλια σπιτιών και άλλων κτισμάτων, 
καθώς και μια μεγάλη πέτρινη πλάκα βρύσης με επιγραφή «ΚΑΣΝΕΤΣΙ». Του είπε επίσης ο 
Βασίλειος Μιχ. Σκάγιας του Γιώργου ότι είχε ακούσει από παλαιότερους Πλεσιβιτσιώτες και 
Φιλιατιώτες ότι πιο κάτω από τον Κεφαλόβρυσο δίπλα στον υδρόμυλο του Παναγιώτη 
Δακούκη ήταν η Μονή της Αγίας Τριάδος, που εκτός των θεμελίων της, εσώζετο και η Αγία 
Τράπεζα παλιά, καθολικού της Μονής, με τέσσερις κολώνες που μεταφέρθηκαν στην Αγία 
Τριάδα Φιλιατών κατά το πρώτο κτίσιμό της. Οι κολώνες αυτές ίσως χρησιμοποιήθηκαν για 
κάποιο λόγο ίσως σπασίματος, ως υλικό κτισίματος της Αγίας Τράπεζας του ναού της Αγίας 
Τριάδος Φιλιατών, διότι δεν υπάρχουν ως κολώνες σήμερα και θεωρούμενες καθαγιασμένες.  
 Στο χώρο κατά μήκος Κεφαλόβρυσου έως Σμέρτο, δεν ασχολήθηκε ακόμη η 
αρχαιολογική υπηρεσία, να βρεθούν τι κρύβεται μέσα στο έδαφος κι ευελπιστούμε, ότι 
σύντομα θ’ ασχοληθεί. Όμως νοτιοδυτικά του Σμέρτου που ασχολήθηκε η αρχαιολογική 
σκαπάνη ήλθαν εις φως σπουδαία ευρήματα της Ελληνιστικής περιόδου, που προτρέπει την 
επέκταση των ερευνών. Παραθέτουμε μέρος της ομιλίας της αρχαιολόγου Καλλιόπης Πρέκα 
Αλεξανδρή κατά την Γ΄ έκθεση φωτογραφίας αντικειμένων σχεδίων και νεκροταφείων της 
Θεσπρωτίας των ετών 1985-1989, που έγινε στην Κέρκυρα και αφορά την περιοχή του 
Σμέρτου. 
  
Σμέρτο (θέση Κομμάτι) 
 
Οικόπεδο Γόγολου 

Η θέση Κομμάτι Σμέρτου βρίσκεται στις πλαγιές χαμηλών υψωμάτων, νοτιοδυτικά του 
χωριού Σμέρτο ή Μύλοι της επαρχίας Φιλιατών, που διακόπτονται στις προς τα βορειοδυτικά 
παρυφές τους από το δρόμο Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας. Στην περιοχή αυτή εντοπίστηκε το 
1979 νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων, ενώ το 1984 ερευνήθηκε κιβωτιόσχημος τάφος και 
ταφικός περίβολος. 

Σε αγρόκτημα, ιδιοκτησίας Γόγολου, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών βρέθηκαν 
λείψανα αρχαίου οικοδομήματος. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από μικρούς και 
μεγαλύτερους λαξευμένους λίθους (ασβεστόλιθους και αμμόλιθους) χωρίς συνδετικό υλικό. 
Οι τοίχοι σώζονται σε ύψος ενός ή δυο δόμων κι έχουν καταστραφεί σε σημαντικό βαθμό. Ο 
τοίχος 2 έχει μετατοπιστεί προς τα δυτικά. Εσωτερικά μικρά τοιχία από μια σειρά 
στρογγυλεμένων λίθων, χωρίς συνδετικό υλικό, διαιρούν το κτίριο σε τρεις χώρους 
τουλάχιστον στο τμήμα που ερευνήθηκε (Σχεδ. 6). 

Χώρος Α. Διακρίνεται ένας τετράγωνος χώρος, πλευράς 2,10 μ., που ορίζεται από τους 
τοίχους Τ1, Τ2 και τα τοιχία Τ4, Τ5 από δυτικά, ανατολικά, βόρεια και νότια αντίστοιχα. Ο 
χώρος καλύπτεται με δάπεδο από τριμμένο κεραμίδι και λεπτά κομμάτια ντόπιας πέτρας 
(στουρναρόπετρα) μικρού πάχους χωρίς στερεωτικό υπόστρωμα. Το δωμάτιο ορίζεται κυρίως 
από τα όρια αυτού του διαφοροποιημένου σε σχέση με τους άλλους χώρους δαπέδου. Στο 
εσωτερικό του βρέθηκαν διαλυμένο χάλκινο ανοιχτό αγγείο με χείλος που κλείνει προς τα 
έξω, βάση που κοσμείται από αυλακωτούς ομόκεντρους κύκλους, ταινιωτή οριζόντια λαβή, 
ασημένιο νόμισμα Αμβρακίας (360-338 π.Χ.) και θραύσματα γυάλινων αγγείων διάφορων 
σχημάτων και χρωμάτων. 

Χώρος Β. Στα νότια του χώρου Α. οι τοίχοι Τ2, Τ3 και το τοιχίο Τ6 ορίζουν με κάποια 
ασάφεια, λόγω της μη ολοκλήρωσης της ανασκαφής, ένα δεύτερο ορθογώνιο χώρο, διαστ. 
4,50 Χ 2,20 μ. Το τοιχίο Τ6 τέμνει κάθετα τον ισχυρό τοίχο 2 σε σημείο όπου υπάρχει 
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κατώφλι, που σώζει υποδοχές για τους στροφείς της θύρας. Η σχέση μεταξύ τους μπορεί να 
δηλώνει ότι το τοιχίο 6 κατασκευάστηκε αργότερα από τον τοίχο 2, ο οποίος στο σημείο αυτό 
διέθετε πιθανώς άνοιγμα εισόδου, ή ότι το κατώφλι χρησιμοποιήθηκε ως απλός γωνιόλιθος 
του τοίχου 2. Το δάπεδο του χώρου διαμορφωνόταν από διάσπαρτα απολεπίσματα 
τιτανόλιθου. Στο εσωτερικό του βρέθηκε αποτύπωμα διαλυμένης πήλινης κατασκευής σε 
σχήμα χονδρού δοκαριού, μηκ. 0,80 και πλ. 0,10 μ. Από τον ίδιο χώρο προέρχεται μεγάλο 
εξυπύθμενο αγγείο. Εξωτερικά του τοίχου 2 βρέθηκε σιδερένιος και μολυβδοχοημένος 
πελεκίνος σύνδεσμος. 

Χώρος Γ. Στη νοτιοδυτική πλευρά του ανασκαμμένου χώρου αποκαλύφθηκε λίθινος 
αγωγός ορθογώνιας διατομής, κατασκευασμένος από πλάκες τιτανόλιθου, διαστ. 2 Χ 1 μ., και 
μερικά μόνο τοιχία (7,8,9,10). Βορειοανατολικά του τοιχίου Τ10 βρέθηκε τμήμα λίθινου 
χειρόμυλου, του οποίου σώθηκε μόνο το πάνω ημισφαιρικό τμήμα με ένα τετράγωνο 
διαμπερές άνοιγμα στο κέντρο. Έχει διάμετρο 0,53 και ύψος 0,23 μ. Κοντά του 
αποκαλύφθηκε τμήμα επιμήκους πλάκας τιτανόλιθου με κοίλανση και τμήμα τριπτήρα με 
αυλακώσεις, αρκετά όστρακα άβαφων και μελαμβαφών αγγείων ελληνιστικής εποχής, 
όστρακα ανάγλυφων σκύφων διακοσμημένα με επάλληλες σειρές οξυκόρυφων τόξων, 
όστρακα λεκανίδων και μεγάλων αγγείων με πλαστική διακόσμηση (κυματοειδείς γραμμές), 
τμήματα πιθαριών επιδιορθωμένα με μολύβδινους συνδέσμους, πήλινα υφαντικά βάρη, μια 
ενσφράγιστη λαβή αμφορέα που φέρει ελλειπτικό αποτύπωμα με το σύμβολο Ζ, μια οστέινη 
λαβή, πολλά θραύσματα γυάλινων αγγείων και αρκετά χάλκινα νομίσματα Ηπείρου (238-168 
π.Χ.). Στο υπόλοιπο οικόπεδο οι δοκιμαστικές τομές είχαν περιορισμένη έκταση και έδωσαν 
άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαίων. Στο νότιο τμήμα του, 
όπου η έρευνα έδωσε και την πιο ολοκληρωμένη εικόνα, είναι σαφής η διαμόρφωση χώρου 
με κατασκευές καθαρά χρηστικού χαρακτήρα. Η συνέχιση της ανασκαφής θα αποσαφηνίσει 
το χαρακτήρα του κτιρίου. 
 
Νεκροταφείο 

Στην περιοχή του νεκροταφείου με την ευκαιρία διάφορων δημόσιων έργων η Υπηρεσία 
ερεύνησε και εντόπισε τάφους σε διάφορες θέσεις της περιοχής και διενήργησε το φθινόπωρο 
του 1989 σωστική ανασκαφή πλησίον του οικοπέδου Γόγολου. Ανασκάφηκαν συνολικά 
πέντε τάφοι, τέσσερις ανατολικά του οικοδομήματος και ένας δυτικά στην κατωφέρεια 
λόφου, δεξιά του δρόμου Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας. Αφορμή για την ανασκαφή στάθηκε η 
διάνοιξη παράκαμψης του δρόμου που ανέλαβε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
νομαρχίας Θεσπρωτίας. Η παράκαμψη θα έτεμνε μέρος των παρυφών του λόφου του 
νεκροταφείου σε μικρή απόσταση από τους τάφους που κινδύνευαν να καλυφθούν από 
σωρούς χώματος και συντρίμμια βράχων. 

Τάφος 1. Ο ανατολικότερος τάφος του συγκροτήματος απείχε 50 μ. περίπου από το 
δρόμο. Ήταν κιβωτιόσχημος, με προσανατολισμό Α-Δ κατασκευασμένος από ακανόνιστες 
και μικρού πάχους ασβεστολιθικές πλάκες. Καλυπτόταν με πλάκες από το ίδιο υλικό, που 
βρέθηκαν πεσμένες στο εσωτερικό του. Για την κατασκευή των μακρών πλευρών του είχαν 
χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη και αρκετές μικρότερες πλάκες. Οι πλάκες της νότιας πλευράς 
βρέθηκαν πεσμένες στο εσωτερικό του, κάτω από τα θραύσματα των καλυπτήριων πλακών. 
Οι στενές πλευρές του τάφου δεν εντοπίστηκαν, η θέση τους όμως ήταν σαφής από τις 
απολήξεις των μακρών του πλευρών. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ο τάφος είχε 
διαστάσεις 2,15 Χ 0,50 και βάθος 0,20 μ., είχε ανοιχτεί μέσα στο σκληρό πετρώδες έδαφος 
της περιοχής και ο πυθμένας του ήταν το φυσικό έδαφος που είχε ισοπεδωθεί, αλλά εξαιτίας 
της σύστασης του έδινε την εικόνα διαμορφωμένης επιφάνειας με στρώση λιθαριών. 

Στο εσωτερικό του τάφου βρέθηκε ο σκελετός ενός νεκρού, που είχε συνθλιβεί κάτω από 
το βάρος των πεσμένων πλευρικών και καλυπτήριων πλακών και είχε στραφεί ελαφρώς στο 
δεξί πλευρό. Το κρανίο βρέθηκε πιεσμένο πάνω στο στέρνο. Ο νεκρός είχε εναποτεθεί με το 
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κεφάλι προς Α. Το αριστερό χέρι λυγισμένο ακουμπούσε στο στήθος. Ο σκελετός είχε μήκος 
1,50 μ. Μοναδικό εύρημα του τάφου ήταν ένα κακοψημένο άβαφο όστρακο, που βρέθηκε 
ανάμεσα στα οστά του νεκρού. 

Τάφος 2. Εντοπίστηκε 10 μ. νοτιοδυτικά του τάφου 1. Ήταν κεραμοσκεπής με 
προσανατολισμό Α-Δ και προστατευόταν στα νοτιοανατολικά από δύο κάθετα τοποθετημένες 
πλάκες τιτανόλιθου, παχ. 0,10 μ. που σχημάτιζαν μεταξύ τους αμβλεία γωνία.  Εσωτερικά της 
γωνίας, σε απόσταση 0,80 μ., μια ενιαία κεραμίδα διαστ. 1 Χ 0,50 μ., προστάτευε καύση 
νεκρού. Η κεραμίδα, στενότερη στο ένα άκρο της, βρέθηκε ραγισμένη και αφαιρέθηκε κατά 
τμήματα. Αποκαλύφθηκε μάζα καμένων οστών και μεγάλα κομμάτια κάρβουνου. Μαύρο 
καμένο χώμα και κομμάτια κάρβουνου βρέθηκαν επίσης έξω από τον τάφο. 

Η ταφή ήταν κτερισμένη με τρία πήλινα αγγεία χριστιανικών χρόνων, ένα σκυφίδιο με 
εγχάρακτη διακόσμηση από διασταυρούμενες γραμμές, ένα λυχνάρι με δύο άτρητα ωτία στο 
σώμα και ανάγλυφους δακτυλίους δηλωμένους πλαστικά γύρω από την οπή πλήρωσης, ένα 
χυτροειδές αγγείο με πεπλατυσμένο σφαιρικό σώμα και ταινιόσχημη λαβή με νευρώσεις και 
ένα χάλκινο νόμισμα, διαβρωμένο. 

Τάφος 3. Σε απόσταση 5 μ., περίπου δυτικά του Τ2 βρέθηκε κιβωτιόσχημος τάφος με 
προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ, κατασκευασμένος με επιμέλεια από μονολιθικές πλάκες λευκού 
τιτανόλιθου. Οι πλάκες των στενών πλευρών είχαν αναθύρωση για την καλύτερη 
προσαρμογή τους με εκείνες των μακρών. Ο τάφος είχε διαστάσεις 2X1 και βάθος 1,30 μ. Το 
πάχος των πλακών έφτανε το 0,10 μ. Ο τάφος ήταν συλημένος. Σημάδια της επέμβασης 
έφερε η πλάκα της νοτιοδυτικής μακράς πλευράς που βρέθηκε ελαφρώς μεταπισμένη και 
σπασμένη. Η πλάκα της βορειοανατολικής πλευράς, διαστ. 2 Χ 1,10 Χ 0,10 μ. αποκαλύφθηκε 
ακέραιη, πεσμένη λοξά προς τα νοτιοδυτικά με τέτοιο τρόπο, που η απομάκρυνση της ήταν 
αναγκαία για να ερευνηθεί το εσωτερικό του τάφου. 

Το χώμα μέσα στον τάφο ήταν διαταραγμένο, καμένο και μαύρο με διάσπαρτα μικρά 
κομμάτια κάρβουνου. Περισυλλέχθηκαν ελάχιστα οστά, όλα σαθρά, και ελάχιστα όστρακα, 
όπως τμήμα άβαφου πινακίου. 

Παράλληλα, ερευνήθηκε και ο χώρος εξωτερικά του τάφου. Κατά μήκος της μακράς 
πλευράς του, σε βάθος 0,70 - 0,90 μ. αρκετά ψηλότερα από το επίπεδο του πυθμένα του 
τάφου, βρέθηκαν οξυπύθμενος αμφορέας σπασμένος, όστρακα άβαφων αγγείων και οστά 
μεγαλόσωμου ζώου, μάλλον αλόγου. 

Ο τύπος του τάφου απαντά στους ελληνιστικούς χρόνους. 
Τάφος 4. Εντοπίστηκε 41 μ. περίπου βορειοδυτικά του τάφου 3. Κιβωτιόσχημος, 

ανάλογος στην κατασκευή με τον τάφο 3, είχε προσανατολισμό Β-Ν με μικρή απόκλιση. 
Διαστ. 2,20 Χ 0,50, βάθος 0,60 μ. Η καλυπτήρια πλάκα βρέθηκε πεσμένη στο εσωτερικό του 
και κάτω από αυτήν αποκαλύφθηκε η πλάκα της βόρειας μακράς πλευράς, πεσμένη διαγώνια. 
Εξαιτίας της μετατόπισης της από το περιεχόμενο του τάφου είχε συρρικνωθεί σε μια 
τριγωνική σχεδόν επιφάνεια. 

Το χώμα στο εσωτερικό του τάφου ήταν καστανό και σκληρό. Έφερε ίχνη καύσης και 
μικρά σποραδικά κομμάτια κάρβουνου. Αποκαλύφθηκαν οι σκελετοί δύο νεκρών, που είχαν 
συνθλίβει με την καταστροφή του τάφου. Είχαν εναποτεθεί ο ένας δίπλα στον άλλο με το 
κεφάλι προς Β. Η ακριβής στάση του σώματος ήταν δυσδιάγνωστη. Στα νότια του τάφου, στα 
άκρα των ποδιών των νεκρών είχαν συγκεντρωθεί οστά από προηγούμενες ταφές 
(ανακομιδή) και καύσεις νεκρών. Στο τμήμα αυτό βρέθηκαν τα περισσότερα κτερίσματα του 
τάφου, τα οποία ήταν πήλινο άβαφο τεφροδόχο αγγείο, δυο πρόχοι και γυάλινο ημιδιάφανο 
μυροδοχείο, πράσινου χρώματος. 

Ανάμεσα στα κρανία των δύο σκελετών βρέθηκε χάλκινο ρωμαϊκό νόμισμα. Η ταφή τους 
είχε γίνει απευθείας στο φυσικό έδαφος, που είχε προηγουμένως ισοπεδωθεί. 

Τάφος 5. Σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων βορειοδυτικά του ελληνιστικού κτιρίου 
και 30 μ. περίπου βόρεια του ταφικού περιβόλου που ανασκάφηκε το 1984, υπήρχε 
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κεραμοσκεπής τάφος, μικρών διαστάσεων, που καταστράφηκε εντελώς από εκσκαφικό 
μηχάνημα. Περισυλλέχθηκαν θραύσματα από τις κεραμίδες της κάλυψης και λίγα 
θρυμματισμένα οστά, κυρίως από το κρανίο του νεκρού. Το τμήμα του τάφου που διασώθηκε 
είχε διαστάσεις 0,40 Χ 0,30 μ. 

 
Τμήμα νεκροταφείου Α' 

Κατά τη διάρκεια των ίδιων έργων οδοποιίας εντοπίστηκε από συνεργείο της Υπηρεσίας 
μας στην πλαγιά του λόφου, σε απόσταση 200 μ. περίπου από το οικόπεδο Γόγολου και 50 μ. 
περίπου βορειοανατολικά του δρόμου Ηγουμενίτσας-Σαγιάδας, κιβωτιόσχημος τάφος που 
ανασκάφηκε αμέσως. 

Στην επιφάνεια του εδάφους ήταν ορατό τμήμα πλάκας που ανήκε στη βόρεια μακρά 
πλευρά του τάφου, ενώ ο υπόλοιπος, ότι σώθηκε από αυτόν, αποκαλύφθηκε 0,25 μ. 
βαθύτερα. Είχε ανοιχτεί μέσα στο πετρώδες έδαφος της περιοχής με προσανατολισμό Α-Δ. Η 
ανατολική στενή πλευρά του τάφου έχει υψομετρική διαφορά 0,30 μ. περίπου από τη δυτική, 
εξαιτίας του επικλινούς εδάφους. Το τμήμα της βόρειας μακράς πλευράς του τάφου, μια 
μεγάλη πλάκα τιτανόλιθου, είχε πάχος 0,03 και μήκος 1,60 μ. Εσωτερικά της (προς Ν.) 
βρέθηκαν πεσμένες πλάκες από το ίδιο υλικό, που μάλλον κάλυπταν τον τάφο. Όσες 
βρέθηκαν προς Α. παρουσίαζαν μικρή κλίση από ΒΑ-ΝΔ. Λίγο βαθύτερα (0,30 μ.) βρέθηκαν 
οι πλάκες της νότιας μακράς πλευράς στο εσωτερικό του τάφου. Αυτές είχαν ακόμα 
μεγαλύτερη κλίση και κατέπεσαν πάνω στο νεκρό. Το μήκος του τάφους υπολογίζεται στα 
2,15 μ., ενώ το πλάτος του στα 0,50 μ. 

Από την επιφάνεια του τάφου μέχρι το επίπεδο στο οποίο έχει ταφεί ο νεκρός (0,20 -0,30 
μ.) το χώμα ήταν καστανό με μεγάλη περιεκτικότητα λιθαριών (κροκάλες), ενώ στο επίπεδο 
της ταφής το χώμα ήταν μία καστανή ανοιχτή και υγρή μάζα. 

Ο νεκρός (μηκ. 1,50 μ.) είχε εναποτεθεί με το κεφάλι προς Α. Ο σκελετός του είχε 
συνθλίβει από τις πεσμένες πλάκες. Από την πίεση είχε στραφεί ελαφρώς το δεξιά πλευρό, 
ακουμπούσε στη βόρεια μακρά πλευρά του τάφου και πιθανώς είχε κυλήσει λίγο προς Δ. Η 
ανατολική πλευρική πλάκα είχε πέσει λοξά πάνω στο νεκρό πιέζοντας το κρανίο του πάνω 
στο στήθος. Το κεφάλι ήταν γυρισμένο στην αριστερή παρειά και το αριστερό χέρι ήταν 
λυγισμένο στο στήθος. Ο νεκρός είχε εναποτεθεί πάνω στο φυσικό έδαφος, το οποίο εξαιτίας 
των λίθων που περιείχε έδινε την εντύπωση διαμορφωμένου πυθμένα του τάφου. 

Κτερίσματα δε βρέθηκαν, παρά μόνον ένα κακοψημένο όστρακο ανάμεσα στα οστά του 
νεκρού. 
 
Τμήμα νεκροταφείο Β' 

Στην ίδια περιοχή και στην κορυφή χαμηλού λόφου, υψ. 50 μ., που απέχει 680 μ., από το 
προς τα βορειοδυτικά του αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Γόγολου, εντοπίστηκαν έξι 
κιβωτιόσχημοι τάφοι. Οι τάφοι βρέθηκαν συλημένοι και σχεδόν κατεστραμμένοι με 
προσανατολισμό Α-Δ, κοντά σ' ένα χαμηλό τοιχάριο σχήματος Γ από αργούς λίθους. Οι 
πλευρές είναι κατασκευασμένες από ακανόνιστες πλάκες και πέτρες και το δάπεδο από 
χονδρό χαλίκι. Στους πρόποδες του ίδιου λόφου βρέθηκε νόμισμα ελληνιστικής εποχής, 
στρογγυλό λίθινο σκεύος με περιφερικό αυλάκι που απολήγει σε προχοή και διάφοροι 
κατεργασμένοι λίθοι.1 

 
 Επισκεφθήκαμε τους χώρους του Σμέρτου που έγιναν οι ανασκαφές με ξεναγό τον εκ 
Σμέρτου Αχιλλέα Τάσο λάτρη του αρχαίου πολιτισμού και μας διηγήθηκε ότι γνώριζε. Στη 
θέση Καλημίθρα βρίσκεται ο Ναός της Αγίας Παρασκευής, είναι διπλός κι έχει και το 

                                                 
1 Σάρρας Ιωάν. Γ., Η Θεσπρωτία δια μέσου των αιώνων, τόμ. Α΄., σελ. 146-151 
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Νεκροταφείο. Στη θέση Γκούρ-ε-μάδε (που σημαίνει πέτρα μεγάλη) είδαμε το Ναό με 
διαστάσεις 12 x 7,30 μέτρα αγνώστου τιμωμένου Αγίου. Στη θέση Καβάσαλη είδαμε το Ναό 
με διαστάσεις 8 x 6 μέτρα αγνώστου τιμωμένου Αγίου κι έχει και το Νεκροταφείο. 
Αισθανθήκαμε δέος γι’ αυτά τα ευρήματα που είδαμε και που η ιστορία σιώπησε. Όμως 
γνωρίζομε την ταυτότητα της πόλεως και των κατοίκων που ζούσαν και μαρτυρείται η 
ύπαρξή των ήταν η Φυλάκη.1 
 Μια σκέψη  ταξιδεύει στη μακρινή πορεία Τιτάνη και Φυλάκη και διάδοχη πόλη το 
Κασνέτσι. (Αραβαντινού, τα. Β΄σελ. 174) Η ιστορία σιώπησε για πολλές πόλεις που όπως 
αναφέρει Πουκεβίλ «η μία διαδεχόταν την άλλη έως την εποχή της Μωαμεθανικής 
κατάκτησης και την εξαφάνισή της από τους χώρους που υπήρχαν.»2 
 Γι’ αυτές που δε σιώπησε, ο λογος ήταν ότι διατηρήθηκαν μικρές ή μεγάλες τα χρόνια 
εκείνα της σιωπής έως τότε που η ιστορία άρχισε να κάνει λόγο και η καταστροφή τους έγινε 
αργότερα όπως η Στροβίλη, Στύλος, Αϊτός, Καταϊτός, Βουθρωτό, Φοινίκη και πολλές άλλες. 
Το Κασνέτσι καταστράφηκε τα χρόνια της σιωπής και αυτό που διασώθηκε ήταν το κάστρο 
του, που έμεινε για τα μεταγενέστερα χρόνια και διατήρησε το όνομα της πόλης του, που για 
πολλά πριν χρόνια ήταν ο χώρος προστασίας του. Χρησιμοποιήθηκε ως αμυντικό φρούριο 
στο πέρασμα των εκάστοτε βαρβάρων. Όμως δε διασώθηκαν γραπτά στοιχεία εντυπωσιακά 
για την πόλη του Κασνέτσι.     
 
 
 

16. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΩΡΙΔΟΣ 
 
 

 Η ιστορική διαδρομή του Κασνετσίου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατά μήκος 
προς Βορράν και Νότο της παραλιακής λωρίδος της Ηπείρου, από το Δυρράχιο έως την 
Πάργα των πόλεων και των χωριών, που βρίσκονται επάνω σ’ αυτή. Η παραλιακή αυτή 
λωρίδα ήταν το πέρασμα κάθε επιδρομέα από ξηράς και θαλάσσης. Ειδικότερα το τμήμα 
Βουθρωτό-Ηγουμενίτσα αφορά περισσότερο το Κασνέτσι. Ήταν επιπλέον και χώρος 
στρατοπέδευση και βάση εξαπόλυσης επιθέσεων εναντίων πόλεων και χωριών γύρω της 
περιοχής, αλλά και κατά της Κέρκυρας, που αποτελούσε το μήλον της  Έριδος. Ήταν τόπος 
πολεμικών αναμετρήσεων των δυνάμεων διαφόρων χωρών, με σκοπό την επέκτασή τους.  
 Γνώρισε ο τόπος αυτός πληθυσμιακό αφανισμό, λεηλασίες, καταστροφές, στο διάβα των 
αιώνων, από Σαρακηνούς πειρατές, βορείους βαρβάρους επιδρομείς όσο και από δυτικούς 
Γενουάτες και Βενετούς, μη εξαιρουμένων των Σταυροφόρων. Δεινότεροι όλων των 
επιδρομέων κατακτητών, ήταν οι κατακτητές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, που για πέντε 
αιώνες, χωρίς έλεος αφάνισαν λαό και τόπο χωρίς ίχνος στοιχειώδους ανθρωπιάς.  
 
 
 

17. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΣΝΕΤΣΙΟΥ 
 
 

 Οι αλλεπάλληλες επιδρομές των βαρβάρων επιδρομέων στην περιοχή και ειδικότερα στο 
Κασνέτσι, λεηλατώντας το, κακοποιώντας και βιάζοντας τους κατοίκους του, αρπάζοντας με 
τη βία νέους και νέες πουλώντας τους για δούλους στα σκλαβοπάζαρα, πολλές φορές στη 

                                                 
1 Αραβαντινός, τ. Β΄ σελίς 404 
2 Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 118  
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μακραίωνα ιστορία του, μοιραίως ήρθε ο αφανισμός του πληθυσμού και η πυρπόληση των 
κατοικιών, η ισοπέδωση και η ερήμωση. Αυτοί που κατάφεραν να επιζήσουν της τελικής 
καταστροφής ή και από προηγούμενες επιδρομές πήραν των ομματιών τους κι έφυγαν. Όσοι 
είχαν τον οικονομικό τρόπο, μετοίκησαν σ’ άλλες πόλεις και χωριά στην ενδοχώρα, μακριά 
της παραλιακής λωρίδος και στην Κέρκυρα σε καιρό ησυχίας. Όμως οικογενειάρχες με 
πολυμελή οικογένεια και χωρίς οικονομικούς πόρους, κατέφευγαν στα κοντινά δασωμένα κι 
απόμερα βουνά και κοιλάδες, να γλιτώσουν από τη λαίλαπα των βαρβάρων.  
 Ένας τέτοιος χώρος απόμερος δασωμένος φιλόξενος και χρήσιμος που θα τους πρόφταινε 
για τις πρώτες ανάγκες τους, με την άφθονη ξυλεία και πέτρες να στήσουν προχείρως το 
σπιτικό τους, ήταν το λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης και μεταφέροντας εκεί μετά την αποχώρηση 
των επιδρομέων ότι είχε απομείνει από τα νοικοκυριά τους. Εκεί αφθονούσε το κυνήγι και οι 
κάτοικοι του Κασνετσίου που ζούσαν δίπλα το γνώριζαν κι εκμεταλλεύονταν  την πανίδα της 
περιοχής, τουλάχιστον της δυτικής, κατά μήκος του ξηροποτάμου Μπογαζίου προ πολλών 
ετών. Επίσης, χρησιμοποιούσαν την περιοχή αυτή, δια την βοσκή των ζώων τους, δίπλα στα 
ρέματα με τα άφθονα νερά. Σίγουρα θα είχαν χτίσει και τις απαραίτητες καλύβες για τις 
καθημερινές ανάγκες των βοσκών και των ζώων, για τους μήνες του χειμώνος ή ακόμη και 
μόνιμες για τους κτηνοτρόφους που έμεναν μονίμως εκεί.  Ίσως ακόμη να είχαν κατοικήσει 
ορισμένοι από προηγούμενες επιδρομές πριν την τελική καταστροφή σε μικροοικισμούς και 
(γενικεύτηκε μετά την τελική πυρπόληση κι ερήμωση του Κασνετσίου. 
 
 
 

18. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 
 
 

312 μ.Χ. Μέγας Κωνσταντίνος ασπάστηκε το Χριστιανισμό κι ανέπνευσαν οι Χριστιανοί σ’ 
όλη την Αυτοκρατορία. Η παλιά Ήπειρος είχε πρωτεύουσα τη Νικόπολη. Η Νέα 
Ήπειρος είχε πρωτεύουσα το Δυρράχιο έως το 530 μ.Χ. 

396  Ο Αλαρίχος, βασιλιάς των Γότθων κατέλαβε την Παλαιά και Νέα Ήπειρο και δια μία 
τετραετία θηριωδώς και ποικιλοτρόπως, κατάσφαξε , βασάνισε, βίασε τους κατοίκους. 

447  Η επιδρομή του Αττίλα ανθρωπόμορφου τέρατος, επέφερε σφαγές, θηριωδίες, 
λεηλασίες, πυρπολήσεις, καταστροφές από Ιλλυρία έως Θερμοπύλες. 

450  Αποθανόντος του Αττίλα περιορίστηκαν στην Ιλλυρία.  
460  Επιδρομή του Μαρκελίνου των Οστρογότθων, κυρίευσε την Ιλλυρία. 
473  Επιδρομή του Θεοδεμίρη βασιλιά των Γότθων εισέβαλλε στο Ιλλυρικό. Εν συνεχεία, 

επιδρομή νέου αρχηγού των Γότθων κυρίευσε το Δυρράχιο. 
486  Βούλγαροι εισβάλλουν, λεηλατούν, αφανίζουν την Ιλλυρία παίρνοντας αιχμαλώτους 

και λάφυρα και ξαναφύγουν. 
523  Νέες μάχες με τους Βουλγάρους που συνέλαβαν και τον Στρατηλάτη του Ιλλυρικού 

Ακούμ. 
529  Επιδρομή των Ούννων, ληστρική κατά της Ιλλυρίας, άρπαξαν αμέτρητα λάφυρα και 

120.000 αιχμαλώτους κι έφυγαν.  
540  Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός οχυρώνει την επικράτεια, με 500 οχυρά φρούρια για τον 

έλεγχο των περασμάτων και καταφύγια για τον πληθυσμό. 
548  Νέα εισβολή των Σλαβίνων κατέκτησαν το Ιλλυρικό και το κράτησαν για λίγο καιρό. 
551  Γότθοι του Αττίλα εκ της Ιταλίας με 300 πλοία και στρατό δια ξηράς εισβάλλουν κατά 

του Ιλλυρικού καταστρέφοντας στο πέρασμα τους, ότι εύρισκαν εμπρός τους. Ο δε 
στόλος λεηλάτησε την Κέρκυρα και την Κεφαλληνία. 

  –  Μεγάλα δεινά υπέστησαν οι παράλιοι πόλεις της Ηπείρου και οι μεσόγειες. Μεγάλη 
βλάβη υπέστησαν και οι Ογχισμός, Νικόπολη και Σύβωτα. 
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567  Επιδρομή του Χαγάνου των Χαζάρων σε πολλές πόλεις του Ιλλυρικού που κυρίευσε. 
782  Οι Σλαβίνοι προξένησαν καταστροφές στη Μακεδονία κι Ελλάδα, που μετ’ ολίγο 

καιρό, εξεδιώχθησαν από τους Βυζαντινούς και εγκαταστάθηκαν στον Ταΰγετο. 
877 Σαρακηνοί από την Αφρική επετέθησαν στας παραλιακάς χώρας της Ηπείρου, 

λεηλατώντας κι αιχμαλωτίζοντας και βιοπραγώντας τους κατοίκους. 
975  Πάσα η Ελλάς ελεηλατήθη παρά των Βουλγάρων με βασιλιά των Σαμουήλ, ο δε 

διάδοχός του εφονεύθει έξω του Δυρραχίου. 
1034 Ο Βασιλιάς των Βουλγάρων Δολιανός εισέβαλε στην Ιλλυρία κι κυρίευσε το Δυρράχιο. 

Συνέχισε την επιδρομή κατά της Ελλάδας λεηλάτησε και κατασπάραξε στο πέρασμα, 
κυρίευσε τη Νικόπολη, την κατέστρεψε και σχεδόν την ερήμωσε. Μετά λίγα έτη, ο 
διοικητής της Ιλλυρίας Κωνσταντίνος Μονομάχος, εξεστράτευσε κατά των Βουλγάρων 
και ηττηθείς σώζεται εγκλεισθείς στο Δυρράχιο, οι δε Βούλγαροι κατερήμωσαν 
κυριεύοντες άπασαν την επαρχία Ιλλυρικού.    

1059 Οι Ούζοι, έθνος Σερβικό επέδραμε κατά της Ελλάδος κι έκαναν μεγάλη καταστροφή 
ληστωδώς. 

1071 Ο Βρυένιος κυβερνήτης της Ιλλυρίας κατεδίωξε χωροβάτες και Σλαβίνους εκ της 
Ιλλυρίας που επέδραμον. Επίσης εκδίωξε του Ιταλούς που έδρευαν στο Δυρράχιο και 
κατέτρεχαν τα παράλια  του Ιλλυρικού, τους βύθισαν τα πλοία τους κι απαλλάχτηκαν 
απ’ αυτούς.  

  –   Σημείωση: από τα τόσα έθνη που πέρασαν ως κατακτηταί και ορισμένοι παρέμειναν εις 
την ελληνική γη, υπεχώρησαν στις επιδιώξεις των, συνεχωνεύθησαν στην ελληνική 
γλώσσα και στα ήθη λίγο ή πολύ γρήγορα και το μόνο που κατάφεραν ήταν ν’ αφήσουν 
μόνο ίχνη. Διότι η Ρωμαϊκή γλώσσα κι εθνικότης δεν άφησε τίποτε άλλο παρά το όνομα 
Ρωμιοί. Οι δε άλλοι βάρβαροι Σλάβοι, Βούλγαροι, Ούννοι, Γότθοι και λοιποί, το μόνο 
που άφησαν είναι, ίχνη ολίγων λέξεων και ονομάτων. Το φαινόμενο τούτο, είναι πολύ 
θαυμάσιο και μοναδικό, τοιαύτην γοητευτικήν δύναμη, η Ελλάς μόνη κατέδειξε εις την 
ανθρωπότητα.  

1078 Συκοφάντησαν το Βρυένιο στον αυτοκράτορα Νικηφόρο, ότι είναι έτοιμος για 
επανάσταση. Ο Βρυένιος το μαθαίνει, ήθελε δεν ήθελε επαναστατεί και κατακτά τις 
γύρω πόλεις. Ο Αυτοκράτορας στέλνει το στρατάρχη Αλέξιο Κομνηνό, τον πολεμά, το 
συλλαμβάνει, τον τυφλώνει κατ’ εντολή του Αυτοκράτορα και τον πάει στην 
Κωνσταντινούπολη. 

  Κυβερνήτης Ιλλυρικού γίνεται ο Ιωάννης Βασιλάκης που παραδόξως κι αυτός γίνεται 
αποστάτης.  

1078 Ο εκδιωχθείς από το Νικηφόρο φυλακισμένος Μιχαήλ Δούκας δραπετεύει στη Σικελία, 
ζητά βοήθεια από το Ροβέρτο Γουϊσκάρδο Δούκα της Απουλίας, προς ανάκτηση του 
θρόνου Κων/πόλεως. 

1079 Ο Αλέξιος Κομνηνός, πολεμά τον Ιωάννη Βασιλάκη, το συλλαμβάνει στη Θεσσαλονίκη 
και τον τυφλώνει κατ’ εντολή του αυτοκράτορος.  

1081 Ο Ροβέρτος με 150 πλοία και στρατό τριών περίπου μυριάδων, κυριεύει την Κέρκυρα κι 
εν συνεχεία πολιορκεί το Δυρράχιο.  

  Ο Αλέξιος Κομνηνός ζητά συμμαχικό στράτευμα παρά του Σουλτάνου Τούρκου, και 
στόλο συμμαχικό, από τη Βενετική κυριαρχία. Γίνεται συμπλοκή δια θαλάσσης και 
ξηράς με όλες τις δυνάμεις. Ο Στρατάρχης Αλέξιος δεν κατόρθωσε να εξοντώσει τους 
πολιορκητάς κι υποχώρησε, αποφεύγοντας την αιχμαλωσία.  

1081 Καταλαμβάνει ο Ροβέρτος το Δυρράχιο, αφήνει το νόθο γιο του Βαϊμούνδο στο 
Δυρράχιο και πηγαίνει στην Απουλία Νεαπόλεως στη Σικελία, (ο Ροβέρτος ήταν 
Νορμανδός) να την προστατεύσει από τους Γερμανούς, που ήταν σύμμαχοι των 
Βυζαντινών.   
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1082 Ο Βαϊμούνδος με μεγάλη στρατιά εκστρατεύει και δια της Βαγενετίας κυριεύει το 1082 
τα Ιωάννινα.        

1082 Οχυρώνει τα Ιωάννινα κάνει επιδρομές και ληστεύει τις γύρω πόλεις. Ανάλογες και 
χειρότερες θα ήταν οι καταστροφές που υπέστη η Βαγενετία στο πέρασμά του 
εκστρατεύει , ο στρατάρχης Αλέξιος Κομνηνός συμπλέκεται σε μάχη υποχωρώντας δια 
δεύτερη φορά, επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη.  

1083 Νέα εκστρατεία του Αλεξίου μετά πολλών εμπλοκών και συμμαχιών, κατατροπώνεται ο 
Ροβέρτος, που πεθαίνει στην Κεφαλληνία. Ο Αλέξιος έγινε κύριος του Δυρραχίου και 
Ιλλυρικού. 

1107 Ειρήνη στην Ήπειρο για 28 χρόνια. 1 
 
 
 

19. ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

 Το λεκανοπέδιο της Πλεσιβίτσης περικλείεται από βουνοσειρές και λόφους. Η 
Πλεσίβιτσα βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων. Από Βορρά έχει τη βουνοσειρά Σιντηλί με 
υψόμετρο 1.023 μ. Πούλια ή Μαλιχότζα με υψόμετρο 1.056 μ., Κατσιέλα και Πιάδια ολίγο 
χαμηλότερα κι εμπρός τους έχουν το Χράμπο, τον Περναρίλα, το Μισοπλάϊ και το Ζοριό, που 
είναι λόφοι, από 500 έως 300 μέτρα αντίστοιχα. Από Ανατολάς το ύψωμα Ντουρντουβέτσι ή 
Τσιάβου, με ύψος 614 μ. τον Κίσαρα στο ίδιο περίπου ύψος και του Αϊλιά με ύψος 945 μ. 
Πίσω του Ντουρντουβετσίου είναι τα υψώματα Ρουμάνι, Συτρώνη, Κούκου, Γκολέμη, 
βουνοσειρά που στο ύψος προοδευτικά φθάνει πιο επάνω του Κώτσιου 1.064 μ. Νότια έχει το 
λόφο Μάλο με ύψος 500 περίπου μέτρων, Περαμπέλια ύψος 300 περίπου μέτρων κι εμπρός 
από τα Περαμπέλια οι λόφοι Κρούπινας κι Αγγόνι με 300μ. περίπου. Πίσω όλων αυτών των 
νοτίων τη Ράχη του Μύλου, τον Πιάλο και το Μπούλτσι με ύψος 300περίπου μέτρα. Δυτικά 
είναι η βουνοσειρά Σαρακίνα ή Λούστρα ή Τούρλα με ύψος 854 μέτρα.  
 Ο χώρος του λεκανοπεδίου περικλειώμενος από τα ανωτέρω βουνά και λόφους πριν 
κατοικηθεί ήταν αδιαπέραστο δάσος. Ίσως οι κορυφές των βουνών, των ψηλών να ήταν πιο 
αραιά η δάσωση των. Ήταν γη που δεν είχε πατήσει ανθρώπου πόδι. Η μετέπειτα καλλιέργεια 
και η ξύλευση άλλαξε την όψη του. Όμως τα τριάντα τελευταία χρόνια που δεν κόβονται 
ξύλα, πρόσβαση υπάρχει μόνο από ορισμένους δρόμους σε λίγα καθορισμένα περιβόλια. Δε 
θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε τριάντα με πενήντα χρόνια ακόμη θα πλησιάσει την 
πρωτέρα του μορφή.   
 Στην κοιλάδα κυλούσαν πολλά νερά από διάφορα ρέματα και πηγές του λεκανοπεδίου, 
εκτός των μηνών του καλοκαιριού που περιορίζονταν σε ορισμένα μέρη. Το Μπογάζι, 
ξεροπόταμο, ξεκινώντας από τη Βόρειο Ήπειρο, Κώτσικα – Κασνέτσι, χύνεται στον Καλαμά, 
παίρνοντας στο διάβα τον Ξεριά που είναι η συνέχεια του ρέματος του Μάλου. Το ρέμα του 
Μάλου που ξεκινά από την Αγία Παρασκευή Ετιά, πρόποδες Αϊλιά, Μάλου, Κρούπινα, 
Αγγόνι και καταλήγει στο Μπογάζι. Στο διάβα του δέχεται και τα εξής ρέματα: το ρέμα της 
Αγίας Μαρίνας, Άγιο Νικόλαο Πινημένη κι ενώνεται στους πρόποδες του Κρούπινα με το 
ρέμα του Μάλου, που μετά τον Κρούπινα λέγεται Ξεριάς. Το ρέμα της χαράδρας Μισοπλάϊ – 
Ζοριού περνά στον Ανδριάξη δέχεται το νερό του, περνά στο στενό του Γκάλιου και 
καταλήγει στο ρέμα του Μάλου, στο τέλος του Κρούπινα στον Ξεριά. Το ρέμα του Χράμπου, 
που περνά στα σύνορα Πλεσιβίτσης – Κώτσικας και καταλήγει στον Ξεριά.  

                                                 
1 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Α΄., σελ. 11-43 
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 Στην πλούσια χλωρίδα υπήρχαν και δένδρα που παρ’ ότι άγρια, οι καρποί τους 
τρώγονταν. Η πανίδα του δάσους αποτελείτο από λογής-λογής άγρια ζώα και πτηνά, με 
ανενόχλητη διαμονή και κυκλοφορία, δεδομένου ότι είχαν πρόσβαση με τη συνεχόμενη 
ευρύτερη χλωρίδα της οροσειράς Φιλιατών προς Βορρά.   
 
 
 

20. ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΣΝΕΤΣΙΟΥ 
 
 

 Οι επιζήσαντες κάτοικοι του Κασνετσίου από τις συμφορές του αφανισμού της 
ερήμωσης, βρήκαν καταφύγιο στο λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης και είναι βασική πληροφορία 
της παράδοσης. Προστατευόμενοι από το δάσος και τη δύσκολη πρόσβαση των επιδρομέων, 
εγκαταστάθηκαν κατά μήκος του ξηροποτάμου Μπογαζίου, από τις δυο πλευρές του, από το 
λόφο Αγγόνι ως την κάτω Κώτσικα, στο δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου και κατά μήκος του 
ρέματος Ξεριά από τις δυο πλευρές του, έως το λόφο Κρούπινα προς τα ανατολικά. Στήσανε 
τις πρόχειρες καλύβες με υλικά πέτρες και ξύλα του δάσους που αφθονούσαν στην περιοχή 
να στεγάζουν τις οικογένειές τους. Τα εναπομείναντα ζώα των κοπαδιών τους, μεγάλα ή 
μικρά που σώθηκαν, τους πρόφθασαν για τις άμεσες ανάγκες τροφής, για την επιβίωση τον 
πρώτο καιρό της εξορίας τους, από το Κασνέτσι, επίσης και τα πουλερικά. Το κυνήγι που 
ήταν πλούσιο, ήταν κι αυτό μία βοήθεια για τη ζωή τους ως άμεση τροφή.  Νερά είχανε του 
Μπογαζίου και τον Ξεριά, που κυλούσαν εκτός των μηνών του καλοκαιριού και ήταν καθαρά 
του παρθένου δάσους. Για δε το καλοκαίρι είχαν των πηγών της Βέρβας και της Κώτσικας 
του λιβαδιού της Κώτσικας και των πλατανιών Μπογαζίου στην αρχή του φαραγγιού, που 
όλες αυτές οι πηγές συνεχίζουν και σήμερα να δίνουν καθαρό νερό.  
 Οι αλλεπάλληλες επιδρομές που υπέστη το Κασνέτσι ως την τελική καταστροφή κι 
εγκατάλειψη, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν και κατά τις εκτιμήσεις της παράδοσης 
πρέπει να ήταν από τον Ζ΄ έως τον ΙΑ΄ αιώνα, τότε που η ιστορία σιωπά για όλη την περιοχή. 
Όταν η ιστορία αργότερα αναφέρει για γεγονότα και καταστροφές πόλεων και φρουρίων της 
ίδιας περιοχής, για το Κασνέτσι δεν αναφέρει ούτε μια λέξη, που σημαίνει ότι η πόλη 
Κασνετσίου δεν υπήρχε πια. Στο διάβα των χρόνων, όπως θα αναφερθούμε πιο κάτω, με τις 
εκχερσώσεις, ανακαλύφθηκαν πολλές πηγές έως την τελική κατοίκηση και η δύναμη της 
ψυχής  τους για επιβίωση, τους έκανε να χρησιμοποιήσουν κάθε είδος τροφής κι ό,τι φύτρωνε 
και καρπούσε σ’ αυτό το χώρο.  
 Είχανε χάσει τα καλά τους, την καλή ζωή τους, το νοικοκυριό τους, το σπίτι τους και 
ζούσαν ζωή πρωτόγονη. Ζύγισαν την ελευθερία τους, με τα δεινά που υπέστησαν από τους 
βάρβαρους επιδρομείς και προτίμησαν την ελευθερία, αψηφώντας τις στερήσεις του νέου 
χώρου κατοίκησης. Δεν υπέκυψαν στις δυσκολίες. Με το κεφάλι ψηλά, πάλεψαν, όχι όμως 
τώρα με βαρβάρους αλλά με τη γη, να δαμάσουν τη φύση και το κατόρθωσαν. Εκχέρσωσαν 
δασικές εκτάσεις, καλλιέργησαν τη γη, ορθοπόδησαν αργά μα σταθερά. Περνώντας τα 
χρόνια, δημιούργησαν οικισμούς, χτίζοντας καλύτερα σπίτια, οργανώθηκαν σε μικρούς 
οικισμούς σε μικρές κοινωνίες. Θέσεις των οικισμών είχαν επιλέξει εξ αρχής βασικές και 
γνωστές σ’ όλους από τη χρησιμοποίηση για τη βοσκή των αιγοπροβάτων τους και λοιπών 
ζώων, από τα πιο παλιά χρόνια. Ήταν οι θέσεις 1. Παλιοκλησίον, 2. Συκιά της Μόσκως, 3. 
Λιβάδι της Κώτσικας, 4. Πρασά, 5. Ελιά του Κρούπινα.  
 Η κάθε οικογένεια με το πρόχειρο σπιτάκι της, κρατούσε μία έκταση αρκετών 
στρεμμάτων του δάσους για την εκχέρσωση και εν συνεχεία, καλλιέργεια γης για το 
βιοπορισμό της. Έτσι ο κάθε οικισμός απλωνόταν σε μήκος και σε πλάτος, που δεν έδινε 
στόχο σε μελλοντική τυχόν επιδρομή, πρώτον από τον τρόπο αραιοκατοίκησης και δεύτερον 
που τα σπίτια περιβάλλονταν σε μια ακτίνα από δένδρα για καμουφλάζ. Το λεκανοπέδιο που 
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τους ήταν γνωστό, αρκετοί είχαν και τις καλύβες τους, βοσκώντας τα κοπάδια τους, όπως 
επίσης και υποτυπώδη νοικοκυριά από πολλά χρόνια πριν. Είναι πολύ πιθανόν αν όχι βέβαιο, 
ότι μετά από κάθε σκληρή επιδρομή των βαρβάρων που ήταν κατά την ιστορία πολλές κατά 
χρονικά διαστήματα, να έφυγε κι ένας αριθμός οικογενειών και από τις καταστροφές αλλά 
και εκ φόβου νέων επιδρομών, από το Κασνέτσι προς το λεκανοπέδιο έως της τελικής 
καταστροφής κι ερημώσεως τους Κασνετσίου. Είναι επίσης βέβαιο ότι μετά το κουρνιαχτό 
των καταστροφών, τα εναπομείναντα είδη που σωζόταν των ληστρικών και καταστροφικών 
επιδρομών, τα μετέφερναν στις νέες τους κατοικίες κι ό,τι τους ήταν χρήσιμο για το νέος τους 
χωριό.  Ένα περιουσιακό είδος που οπωσδήποτε έμενε, ήταν οι κυψέλες μελισσών που τις 
μετέφερναν από τις περιοχές του Κασνετσίου στο λεκανοπέδιο για ένα ακόμη εισόδημα. 
Μετέφερναν δενδρύλλια καρποφόρα κάθε είδους και φύτευαν. Μπόλιαζαν κάθε άγριο 
δένδρο, που δεχόταν μπόλιασμα.  
 Όλοι οι κάτοικοι των οικισμών σαν πρώην κάτοικοι Κασνετσίου, μιας καταξιωμένης 
πόλης σ’ όλους τους τομείς, με γνώσεις πολλές, πνευματικές, επαγγελματικές, εμπορικές, 
γεωργικές και κτηνοτροφικές, φύγανε προικισμένοι από το Κασνέτσι, μ’ όλες αυτές τις 
γνώσεις και τις μετέφεραν στο νέο τους χώρο κατοίκησης. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, 
βρήκαν σιγά-σιγά έναν ρυθμό, που τους βοηθούσε να βρουν κάποιο κανονικό διαβίωσης. Το 
κάθε άτομο, η κάθε οικογένεια καταπιάστηκαν με τα επαγγέλματα που σωστά τα γνώριζαν 
και τα εξασκούσαν στο Κασνέτσι και δημιουργήθηκε έτσι μια κίνηση γενικότερη στο 
λεκανοπέδιο, αλληλοσυναλλαγής κι αλληλοϋποστήριξης, με είδος αμοιβής, συνήθως 
προϊόντα της παραγωγής των. Η επικοινωνία και συνεργασία με τα χωριά και οικισμούς της 
επαρχίας, που δεν υπέστησαν δεινά σαν το Κασνέτσι ή που υπέστησαν λιγότερα την εποχή 
εκείνη, καθώς και με τα πιο πέρα των συνόρων της επαρχίας, δε διεκόπη σε καιρό ηρεμίας. 
Για όλους που τους άλλαξε τη ζωή και το ξεσπίτωμα, αιτία ήταν ο χώρος περάσματος που 
βρισκόταν, χώρος στο μάτι του κυκλώνα, που έχασαν τα πάντα και ξεκίνησαν μια νέα ζωή, 
μακριά από το διάβα και τα μάτια των επιδρομέων.  
 Η ζωή στους οικισμούς κυλούσε χρόνο με το χρόνο, βελτιωμένη τουλάχιστον χωρίς το 
φόβο στην καρδιά τους, και κατά κάποιο τρόπο απολαμβάνοντας την ηρεμία του χώρου. 
Πρώτιστο μέλημα το κτίσιμο Ιερού Ναού στον κάθε οικισμό, με πρωτοβουλία των ιερωμένων 
που λειτουργούσαν στους 40 Ναούς και μιας Μονής του Κασνετσίου. Οι κάτοικοι πολύ 
πιστοί, εκτελούσαν με ευλάβεια τα Χριστιανικά τους καθήκοντα. Τελούσαν τα μυστήρια. 
Έκαναν τους γάμους και δημιουργήθηκε κοινωνική ζωή στα μέτρα των τότε δυνατοτήτων. Η 
παράδοση μας μετέφερε μέσω των γεροντότερων του χωριού για όσα προαναφέραμε. Εκείνο 
που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι, ότι πα’ όλες τις ταλαιπωρίες τους, έδιναν μάχη να 
συνεχίσουν κάποια μορφή μάθησης και γνώσεων. Οι διανοούμενοι που ήρθαν από το 
Κασνέτσι έκαναν αγώνα να μάθουν λίγα γράμματα στα παιδιά. Αυτό συνεχίστηκε στους 
αιώνες που πέρασαν εν συνεχεία, κι έμεινε σαν παρακαταθήκη των προγόνων μας. Η έστω 
και υποτυπώδης παιδεία βοήθησε για τη σωστή κρίση κάθε ατόμου, διατηρήθηκε η πίστη, 
αναπτέρωσε την ελπίδα για τη λευτεριά και καθοδήγησε τον καθένα για προκοπή. Ας 
κάνουμε μια περιγραφή των οικισμών του Λεκανοπεδίου.     
 
 
 

21. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙΟΥ 
 
 

 Η θέση του Παλιοκλησίου στα Αμπέλια και τώρα Περιβόλια της Κώτσικας, βρίσκεται 
300μ. περίπου από το Μπογάζι ανατολικά και 150 μ. περίπου από το ρέμα Ξεριά νότια, με 
όριο ασφαλείας από το φαράγγι Κασνετσίου προς το λεκανοπέδιο. Είναι ένας χώρος επίπεδος 
σχεδόν ελαφρώς ανηφορικός και το ψηλότερο σημείο δεσπόζει του χώρου της πρώτης 
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κατοίκησης των κατοίκων Κασνετσίου. Φυσικά τότε ήταν χώρος δασωμένος και τα πρόχειρα 
σπιτάκια ήταν τελείως αθέατα μέσα στο δάσος. Εκχερσώθηκαν εκτάσεις επάνω και δίπλα του 
οικισμού, κρυμμένου από δυτικά με το δάσος. Νερά είχαν πολλά όπως προαναφέραμε από τα 
δύο ρέματα δίπλα και κάτω, καθαρά του δάσους. Δια τους θερινούς μήνες, που λιγόστευαν, 
προμηθεύονταν από τις μόνιμες πηγές που το μετέφερναν με τα ζώα τους, μα και φορτωμένοι 
με τις πλάτες τους.  
 Ήταν ένας μεγάλος οικισμός που με την πάροδο του χρόνου βελτίωσε τις συνθήκες 
κατοίκησης, με το κτίσιμο καλύτερων σπιτιών, την καλυτέρευση της ζωής των με την 
καλλιέργεια της γης, το μεγάλωμα του αριθμού των ζώων τω, την ανάσα μετά τις μπόρες του 
κατατρεγμού. Πρώτο μέλημα της ορθοπόδησης ήταν η ευχαριστία προς το Θεό, που πέρασαν 
από το αφανισμό στην ύπαρξη. Αποφάσισαν και έκτισαν τον Ιερό Ναό τους, με τιμώμενο τον 
Άγιο Αθανάσιο, στο ψηλότερο σημείο του οικισμού, καθορισμένο εκ των προτέρων. Στην 
αρχή ίσως κτίστηκε προχείρως, όμως εν συνεχεία ξανακτίστηκε με αμμοκονίαμα, θεμέλια του 
οποίου σώζονται. Περί του Ι. Ναού θ’ αναφερθούμε σε ειδικό κεφάλαιο 
 Η κατοίκηση του οικισμού διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια ζωντανή. Η ορθοπόδηση τόσο 
του οικισμού αυτού, όσο και των άλλων οικισμών της περιοχής αυτή, δημιούργησε δρόμο 
διακίνησης ανθρώπων και αγαθών, μέσω Μπογαζίου Κασνετσίου, προς τα Νότια της 
Θεσπρωτίας και προς Κέρκυρα κι έγινε γνωστή η ύπαρξή των στον ευρύτερο χώρο. Η 
δύσβατη διαδρομή του φαραγγιού Κασνετσίου ρέματος Μπογαζίου, έγινε μετα χρόνια 
δρόμος βατός. Έγινε στόχος των κατά καιρούς επιδρομέων και ληστοσυμμοριών κι 
αντιμετώπιζαν πάλι σοβαρές ενοχλήσεις και λεηλασίες. Αυτή η κατάσταση τους ανάγκασε να 
εγκαταλείψουν τον οικισμό, που με τόσο κόπο δημιούργησαν και να ξανακτίσουν το σπιτικό 
τους σε περιοχή πιο ασφαλή, που να είναι δυσκολότερη η μετάβαση των επιδρομέων, διότι ο 
κάμπος του Κασνετσίου ήταν το διάβα της δύσης προς την ανατολή μέσω Θεσπρωτίας, των 
αναρίθμητων βαρβάρων και κατακτητών και δεν ήταν μακριά να φιάσουν στην περιοχή 
Μπογαζίου – Ξεριά, που βρισκόταν.  
 Νέος ξεριζωμός, πάλι σχεδόν από την αρχή, τουλάχιστον όσο αφορά τα σπιτάκια των, 
διότι τα κτήματα που είχαν δημιουργήσει, τα διατήρησαν και τα επέκτειναν. Ο νέος χώρος 
που επέλεξαν ήταν προς το χώρο της Γράβας, όπου πάλι με εκχερσώσεις και αγώνα 
ξαναέκτισαν τα σπιτάκια τους κι άρχισαν μια νέα ζωή πιο ασφαλή. Όμως και από εκεί, όπως 
θα δούμε κατωτέρω, μετοίκησαν στο χώρο της σημερινής Πλεσίβιτσας.  
 
 
 

22. ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙΟΥ 
 
 

 Εκατό περίπου μέτρα πιο κάτω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του 
Παλιοκλησίου, βρίσκεται και σώζεται ανέπαφο από το πέρασμα των αιώνων, το γεφύρι του 
ρέματος περάσματος από το Παλιοκλήσι προς Λιβάδι της Κώτσικας και προς Κώτσικα. Το 
γεφύρι είναι μνημείο της ύπαρξης του οικισμού Παλιοκλησίου, όπως υπάρχουν ο δρόμος 
προς αυτό και τα θεμέλια του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου. Η κατασκευή του ήταν 
αναγκαία για τον οικισμό Παλιοκλησίου, διότι από τη συσσώρευση των νερών των ρεμάτων 
τελικώς σ’ ένα ρέμα, βάλτωνε πολύ το χώρο εκείνο σε μεγάλο μέρος κι ήταν αδύνατη η 
διάβαση του δρόμου στο σημείο εκείνο και πέρα αυτού το χειμώνα, από το Παλιοκλήσι προς 
το Λιβάδι της Κώτσικας και προς Κώτσικα. 
 Ο δρόμος ερχόμενος από επάνω ανατολικά περνούσε δίπλα από τον Ι. Ν. του Αγίου 
Αθανασίου και κατευθυνόταν δυτικά όπου και σώζονται τα αχνάρια του έως και σήμερα σε 
πολλά σημεία της διαδρομής του, μάλιστα έχοντας και τοιχία από τις δύο πλευρές του, έως το 
γεφύρι και πέραν αυτού. Ο δρόμος και το γεφύρι βασικά εξυπηρετούσε τους κατοίκους 
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Παλιοκλησίου επί καθημερινής βάσης για τα κτήματά τους, που είχαν πέραν του γεφυριού 
και λιγότερο ίσως και τους οικισμούς της Συκιάς της Μόσκως και Ελιάς του Κρούπινα ή και 
ίσως ακόμη και ανατολικότερους οικισμούς πιο λίγο. Κατά την κοινή λογική, ο μόνος 
οικισμός που το είχε απόλυτη ανάγκη και συμφέρον να κτίσει ένα τέτοιο γεφύρι με μεγάλο 
κόστος για την εποχή εκείνη στα σύνορα του οικισμού, ήταν το Παλιοκλήσι και πρέπει ν’ 
αποκλείσομε τη συμμετοχή άλλου οικισμού στη δαπάνη ανέγερσής τους. Ίσως να μην 
αποκλείονται τελείως οι οικισμοί της Συκιάς της Μόσκως και της Ελιάς του Κρούπινα. Οι 
ανατολικότεροι οικισμοί δεν πρέπει να είχαν λόγους, δεδομένου του ότι λόγω αποστάσεως 
μπορούσαν ν’ αποφύγουν το δρόμο αυτό χρησιμοποιώντας δρόμους δεξιά κι αριστερά, του εν 
λόγω χώρου, προς το Λιβάδι και προς την Κώτσικα, ανεξάρτητα αν κι αυτοί ίσως τελικά το 
χρησιμοποιούσαν όταν τους εξυπηρετούσε.  
 Το γεφύρι που διατηρείται άθικτο, είναι άξιο θαυμασμού ως αδιάψευστος μάρτυρας της 
ύπαρξης του οικισμού Παλιοκλησίου. Χάρις στη στερεά οικοδόμησή του, από άριστους 
προφανώς τεχνίτες θα στέκει όρθιο και στο μακρινό μέλλον μάρτυρας των προγόνων του 
μακρινού παρελθόντος. Θα στέκει διότι έχει γερά θεμέλια. Τα υπόγεια πέδιλα των θεμελίων 
του, ειδικώς κατασκευασμένα, για βαλτομένη περιοχή, όπως είναι αυτή συμβάλλουν ν’ 
αντέξει στο χρόνο. Το γεφύρι έχει μήκος 4 μέτρα, 2,10 μέτρα πλάτος, 0,40 μέτρα πάχος του 
τόξου και 1,60 μέτρα ύψος. Οι πέτρες που έχει κτιστεί είναι πελεκημένες με ακρίβεια δια το 
θαυμάσιο τόξο που σχηματίζει και άριστα κτισμένες κάνοντάς το αριστούργημα τεχνικής.  Ο 
χώρος του γεφυριού βρίσκεται το χειμώνα στην ίδια με τότε κατάσταση βάλτωσης, όπου και 
σήμερα οι διαμένοντες στη θέση αυτή κτηνοτρόφοι, χρησιμοποιούν το γεφύρι τόσο για τη 
διάβαση όσο και των ποιμνίων των κατά το χειμώνα. Το γεφύρι του Παλιοκλησίου και 
σήμερα είναι χρήσιμο.            
 
 
 

23. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΣΥΚΙΑ ΤΗΣ ΜΟΣΚΩΣ 
 

 
 Η θέση της Συκιάς της Μόσκως βρίσκεται στους πρόποδες του δυτικού τμήματος του 
Αγγονιού στις πλαγιές της ρεματιάς. Είναι αθέατη από το Μπογάζι που απέχει περίπου 300 μ. 
και δίπλα στο ρέμα Ξεριά, που απέχει βορείως 150 μ. Είχε ένα όριο αποστάσεως ασφαλείας 
από την είσοδο του φαραγγιού προς το λεκανοπέδιο, όπως και το Παλιοκλήσι. Έγινε ένας 
μικρός οικισμός κι ακολούθησε τον ίδιο τρόπο προσαρμογής κι ανάπτυξης με τους άλλους 
οικισμούς.  
 Βελτιώνοντας την κατοίκησή τους, έκτισαν κι εδώ τον Ιερό Ναό τους, που δεν κατέστη 
εντοπισμός της θέσης του. Δε γνωρίζομε επίσης και το όνομα του τιμωμένου Αγίου διότι 
υπάρχουν ποικίλες πληροφορίες της παράδοσης. Το νερό, το απαραίτητο αγαθό, το είχαν 
όπως όλοι οι οικισμοί από τον Ξεριά στην άκρη του οικισμού και τις πηγές τις γνωστές. Ο 
οικισμός διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια κι ακολούθησε την πορεία του οικισμού του 
Παλιοκλησίου, που μετακόμισε προς τη Γράβα και με τα χρόνια στη σημερινή Πλεσίβιτσα.  
 
 
 

24. ΟΙΚΙΣΜΟΣ -  ΠΡΑΣΑ 
 
 

 Η θέση Πρασά είναι μια επίπεδη τοποθεσία στους πρόποδες του ανατολικού τμήματος 
του Αγγονιού. Είναι ακριβώς δίπλα στο ρέμα Μάλου – Ξεριά. Έγινε ένας μικρός οικισμός πιο 
απομακρυσμένος ανατολικότερα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κι αυτός ο οικισμός ακολούθησε 
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τον ίδιο τρόπο κατοίκησης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης όπως και οι άλλοι 
οικισμοί. Δρόμοι ήταν τα δύο ρέματα που είχαν επικοινωνία οι οικισμοί και που τους 
εξυπηρετούσαν για μεταφορά νερού για το καλοκαίρι, από τις ίδιες πηγές.  
 Έκτισαν τον Ιερό Ναό τους όπου θεμέλια βρίσκονται και σήμερα. Ο τιμώμενος Άγιος του 
Ναού ήταν ο Άγιος Δημήτριος, κατά τη μαρτυρία του Παναγιώτη Ιωάν. Παπά και Γεωργίου 
Μιχ. Σκάγια και άλλων. Ο οικισμός διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια κι αυτός ακολούθησε την 
πορεία των άλλων οικισμών που μετακόμισε προς τη Γράβα κι εν συνεχεία στη σημερινή 
Πλεσίβιτσα.     

 
 
 

25. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΠΙΝΑ 
 
 

 Η θέση της Ελιάς του Κρούπινα, είναι στους πρόποδες του Κρούπινα, στο ακραίο δυτικό 
τμήμα. Είναι στη ρεματιά που χωρίζει τον Κρούπινα από το Αγγόνι. Στη ρεματιά αυτή έως το 
ρέμα έγινε ο οικισμός ολίγων σπιτιών προχείρων στην αρχή και με τα χρόνια, έκτισαν 
καλύτερα, ακολουθώντας τον τρόπο οικισμού και βελτίωσης συνθηκών ζωής των άλλων 
οικισμών σ’ όλες τις περιπτώσεις.  
 Έκτισαν κι αυτοί τον Ιερό Ναό τους με τιμώμενο Άγιο Ιωάννη κατά τη μαρτυρία του 
Ευαγγέλου Γεωργ. Βένου και Παρασκευής Χαϊδούση και άλλων. Ευρίσκονται και σήμερα τα 
θεμέλια του Ιερού Ναού. Ο οικισμός διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια κι ακολούθησε την 
πορεία των άλλων οικισμών και μετακόμισε ανατολικά στη θέση Πολιαναυλή, χτίζοντας εκεί 
το νέο Ναό τους, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και στη συνέχεια στη σημερινή 
Πλεσίβιτσα.     
 
 
 

26. ΟΙΚΙΣΜΟΣ  - ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ ΚΩΤΣΙΚΑΣ 
 
 

 Το Λιβάδι της Κώτσικας είναι το επίπεδο τμήμα στους πρόποδες της Λούστρας κατά 
μήκος του Μπογαζίου, δασωμένη περιοχή τότε. Η θέση που έγινε επιλογή δια να κτιστεί 
οικισμός, ήταν το βόρειο τμήμα, ξέμακρα από την είσοδο του λεκανοπεδίου. Στη θέση αυτή 
υπήρχε και υπάρχει και σήμερα πηγή νερού καθώς και πολλά νερά της πηγής της Βέρβας, 
που κατέβαιναν και βέβαια το Μπογάζι. Ο οικισμός ήταν από την αρχή αρκετά μεγάλος και 
σιγά-σιγά βελτίωσε τις συνθήκες κατοίκησης και διαβίωσης όπως κι ο μεγάλος οικισμός του 
Παλιοκλησίου. Καλλιέργησαν εκτάσεις γης, βοσκοτόπια για τα ζώα τους και 
προσαρμόσθηκαν στη νέα τους κατοίκηση. Είχαν την επικοινωνία τους με τους άλλους 
οικισμούς μέσω Μπογαζίου και Ξεριά.  
 Έκτισαν τον Ιερό Ναό τους με τιμώμενο τον Άγιο Κωνσταντίνο κι ήταν κάπου κοντά 
στον οικισμό, όμως δε γνωρίζομε την ακριβή θέση του ναού αυτού. Ο οικισμός διατηρήθηκε 
για αρκετά χρόνια, όμως όπως και ο οικισμός Παλιοκλησίου, για τους λόγους ασφαλείας έτσι 
κι ο οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου μετακόμισε στη σημερινή θέση της Κώτσικας, της 
Βέρβας, Ντισιάτι, Γιάνναρη, Νινάτι κλπ.  
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27. ΣΠΙΤΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΜΠΟΓΑΖΙΟΥ 
 
 

 Κατά μήκος του Μπογαζίου κτίστηκαν προχείρως όπως και οι οικισμοί σπιτάκια που με 
τα χρόνια έκτισαν καλύτερα σε απόσταση το καθένα από το άλλο αυτό έγινε  διότι ορισμένοι 
γνώστες του χώρου, όπως προαναφέρθη, είτε λόγω των ζώων των, είτε ότι ήθελαν κάποια 
άπλα και πιο τολμηροί από την επικρατούσα φοβία της εποχής των, τους άρεσε. Κι αυτοί 
διατήρησαν τη διαμονή τους, για πολλά χρόνια όμως κάποια χρονική στιγμή εγκατέλειψαν το 
χώρο και μετακόμισαν άλλοι προς Βορρά κι άλλοι προς Ανατολάς.  
 
 
 

28. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΓΡΑΒΑΣ – ΜΙΣΙΡΩΣ 
 
 

 Η θέση της περιοχής Γράβας βρίσκεται στις παρυφές των Μισοπλάϊ και Περναρίλα 
λόφων. Το όνομά της το πήρε από τη γράβα (σπηλιά) που υπάρχει στη συμβολή των ως άνω 
λόφων. Η περιοχή έχει έδαφος ομαλό με μια ελαφρώς κλίσης κατωφέρειας. Ήταν η θέση που 
επέλεξαν οι οικισμοί Μπογαζίου και Ξεριά να κατοικήσουν δια την καλύτερη ασφάλειά τους, 
που κατά κόρον και λεπτομερώς προαναφέρθηκαν οι λόγοι. Χώρος δασωμένος κι 
αδιαπέραστος που εκχερσώθηκε να κατοικηθεί. Η επιλογή έγινε διότι προ αυτής 
εκχερσώθηκε τμήμα αυτού, από νεοφερμένους κτηνοτρόφους από τη Μακεδονία, που κι 
αυτοί δια τους ίδιους λόγους, επιδρομών βαρβάρων, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και βρήκαν 
μίλια μακριά από τον τόπο τους, μια γωνιά της γης απόμερη και δασωμένη, να στήσουν το 
καλύβι τους και να ζήσουν ήσυχοι.  
 Ο Πανγ. Ιωαν. Πέγκας, στη γραπτή ιδιόχειρη αφήγησή του αναφέρει για τους Μακεδόνες: 
«Όπως μας τα έλεγαν οι γέροντες του χωριού, όταν πρωτοήρθαν μόνο δέκα οικογένειες, 
ήρθαν με τα σφαχτά τους (γιδοπρόβατα) και έκτισαν σπίτια στη λεγόμενη Γράβα» και πιο 
κάτω συνεχίζει: «Όταν ερχόταν η Άνοιξη, με τα σφαχτά τους πήγαιναν στο τενέσκο 
«δροσερό μέρος» σε ψηλότερα μέρη, για να καλοκαιριάσουν» δεδομένου το ότι 
συνηθισμένοι από τη Μακεδονία, δεν άντεχαν τη ζέστη που έκανε στο λεκανοπέδιο, κι 
ανέβαιναν σε Ηπειρωτικά βουνά με δροσιά και μακριά από περάσματα βαρβάρων 
οπωσδήποτε.  Η κατοίκηση στη Γράβα, των οικισμών του Μπογαζίου και του Ξεριά έγινε με 
κάποια άνεση. Υπήρχε η πίεση από το φόβο των λεηλασιών των επιδρομέων, όμως δεν είχαν 
την έκταση του προηγούμενου αφανισμού του Κασνετσίου.  
 Η μετοίκησή τους δεν τους απέκοψε από τους χώρους και διατηρούσαν τις 
καλλιεργημένες εκτάσεις, χρησιμοποιώντας και τα σπίτια κατά τις απαραίτητες ώρες κατά 
την εργασίας τους, στα κτήματά τους, για κάποιες ευκολίες τους, για ώρες βροχής, φαγητού, 
ενδεχομένως δια τη φύλαξη μικρών παιδιών που ήταν υποχρεωμένοι να κουβαλούν μαζί 
τους, με κάποιον που θα τα πρόσεχε, αλλά και για αποθήκες για τα αγροτικά τους εργαλεία. 
Όπως μας πληροφορεί η παράδοση έμειναν ορισμένες οικογένειες στους οικισμούς κι 
αποχώρησαν οριστικά για την Πλεσίβιτσα μετά την κατάκτηση από τους Τούρκους. Πρώτοι 
κάτοικοι των οικισμών Μπογάζι και Ξεριά που εγκαταστάθηκαν στη Γράβα ήταν του 
Παλιοκλησίου και της Συκιάς της Μόσκως ως και ορισμένοι μεμονωμένοι, που ήταν πιο 
κοντά στην είσοδο του λεκανοπεδίου.  
 Οι οικογένειες των Μακεδόνων, που συγκατοικούσαν με τα χρόνια αφομοιώθηκαν στον 
πληθυσμό των άλλων οικισμών, στα ήθη και στα έθιμα, πήραν μα και έδωσαν πολύτιμα 
στοιχεία. Δια την περίπτωση αυτή αναφέρει ο Παναγιώτης Ιωάν. Πέγκας «ακόμη και τα 
τραγούδια του γάμου παλιάς εποχής έμοιαζαν με τα Μακεδονικά όπως μας τα έλεγαν οι 
γέροντες του χωριού». Σε λίγα χρόνια κατάφεραν να δημιουργήσουν και νέες καλλιεργήσιμες 
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εκτάσεις, να κτίσουν καλύτερα σπίτια, να βρουν ένα νέο ρυθμό ζωής και βεβαίως ήσυχη κι 
ασφαλή διαμονή. Με το κτίσιμο καλύτερων σπιτιών, έκτισαν, ως ιερό καθήκον που είχαν, το 
νέο Ιερό ναό τους, αφιερωμένο στους Ταξιάρχες «Ανταξιάρχης», στη θέση που είχαν κτίσει 
από την αρχή προχείρως ναό και που ήταν και το νεκροταφείο του νέου οικισμού. Ο Ιερός 
ναός ήταν καλοκτισμένος κι αγιογραφημένος και διατηρήθηκε έως το 1625 που κατεστράφη 
από πυρκαγιά. Κατέρρευσαν κι οι τοίχοι και το 1958 κτίστηκε ο σημερινός ναός από τα 
θεμέλια, που κατά την εκσκαφή διαπιστώθηκε και η καλή κατασκευή και το μέγεθος του 
παλιού Ιερού Ναού.  
 Πιο κάτω πέντε – δέκα μ. του ναού ήταν η πηγή αρκετού νερού, γεγονός που αποτέλεσε 
κίνητρο να προτιμηθεί η θέση για κατοίκηση. Είχε κτιστεί βρύση και ύδρευσαν τον οικισμό 
συν των άλλων νερών και ρεμάτων. Η βρύση αυτή μετά την εγκατάλειψη αργότερα του 
οικισμού προς τη Πλεσίβιτσα, κατέρρευσε. Μετά την κατάρρευση, το νερό ανάβλυζε και το 
θυμούνται πολύ καλά οι γέροντες του χωριού. Ίσως από κάποια μεταβολή στο έδαφος, 
χάθηκε το νερό όπως σε άλλες πηγές συμβαίνει σε πολλά μέρη της πατρίδος μας. Όμως στο 
κάτω της θέσης της πηγής, το έδαφος είναι βαλτωμένο και ειδικά το χειμώνα αναβλύζει νερό. 
 Ο οικισμός της Γράβας, σιγά–σιγά μεγάλωνε. Οι εργασίες τους γίνονταν μεθοδικά. Η 
οικονομική τους κατάσταση βελτιώθηκε με τα χρόνια και ζούσαν μια καλή ζωή, με τα 
στοιχειώδη αγαθά εκείνων των χρόνων. Πιο πάνω απ’ όλα αυτά ήταν η απαλλαγή του φόβου 
των επιδρομέων ληστών και η ζωή τους κυλούσε ήσυχα. Εργάζονταν σκληρά και τους είχε 
γίνει συνήθεια. Σιγά-σιγά εκχέρσωναν το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου, από τη Γράβα 
και δυτικά αλλά και ανατολικά εκμεταλλευόμενοι κάθε μέτρο γης, με αμπελοκαλλιέργειες, 
καλλιέργειες σπαρτών, δενδροφυτεύσεις και πάρα πολύ την κτηνοτροφία. Την εποχή εκείνη 
και ο οικισμός Κώτσικας βρισκόταν στην ίδια καλή πορεία. Είχαν μεταξύ τους καλή 
επικοινωνία, συναλλαγές σε κλίμα αδελφοσύνης, που διατηρήθηκε έως την εποχή του 
εξισλαμισμού Κώτσικας και Βέρβας και οι σχέσεις πήραν το χαρακτήρα της απόστασης και 
της σοβαρότητος προς αυτές.  
 Το έμφυτο μεράκι της δημιουργίας και της αναζήτησης τους έκανε να ανοιχτούν συνεχώς 
προς Ανατολάς, προς Ανδριάξη, Πολιαναυλή, Παναγία, Ζοριό. Οι κάτοικοι της Γράβας και 
ορισμένες οικογένειες απόμακρες από το χώρο της κατοίκησης της Γράβας, την εποχή του 
εξισλαμισμού προχώρησαν στο χώρο της Πλεσιβίτσης και μετοίκησαν εκεί. Κατά τη διάνοιξη 
του δρόμου προς Κώτσικα βρέθηκαν θεμέλια σπιτιών κι άλλων κτισμάτων, όπως επίσης και 
πλήθος τεμαχίων πήλινων αγγείων και μεταλλικών φθαρμένων ειδών οικιακής χρήσεως. Το 
νεκροταφείο ήταν στη βόρεια πλευρά του Ναού, αρκετού εμβαδού κατά μήκος του 
σημερινού αμαξιτού δρόμου, όπου κατά τη διάνοιξη ανευρέθησαν αρκετοί τάφοι κατοίκων 
του οικισμού, ίσως και άλλων μικροοικισμών της περιοχής.    
 
 
 

29. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΒΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΑΝΔΡΙΑΞΗ 

 
 

 Περνώντας τα χρόνια οι κάτοικοι του οικισμού της Γράβας, ικανοποιημένοι από την 
ποσότητα του υπάρχοντος νερού εκεί και από την κάποια απόσταση των ρεμάτων που ήταν 
αρκετή, μια νέα εύρεση νερού, του πολύτιμου αυτού αγαθού, ήταν ο πόλος έλξης για 
κατοίκηση στο χώρο που βρισκόταν. Αυτό ήταν επακόλουθο των εκχερσώσεων γης για 
καλλιέργεια και για βοσκοτόπια. Προχωρώντας και εκχερσώνοντας στη θέση Ανδριάξη, 
βρέθηκαν προ εκπλήξεως ανακαλύπτοντας πηγή αρκετού νερού. Η απόσταση δεν ήταν 
μεγάλη κι ήταν μία λύση στο πρόβλημα της ύδρευσής τους. 
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 Πρώτο μέλημά τους ήταν να συγκεντρώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το νερό και να 
κτιστεί βρύση σε σημείο εξυπηρέτησης το οποίο και έγινε. Το νερό λοιπόν του Ανδριάξη 
πολύ σύντομα έκανε ορισμένους κατοίκους της Γράβας να κτίσουν σπίτια εκεί κοντά και να 
μετοικήσουν εκεί. Ως αναφέρει η παράδοση κοντά στη βρύση κτίστηκε ο ναό του Αγίου 
Ανδρέα, όμως δε βρέθηκαν ίχνη θεμελίων και το πού είχε κτιστεί δε γνωρίζομε τη θέση του. 
Γεγονός είναι ότι έχει την ίδια παράφραση με τους Ταξιάρχες, ο μεν Ταξιάρχης έγινε 
Ανταξιάρχης κατά την παράφραση και ο Άγιος Ανδρέας, Ανδριάξης, που σημαίνει ότι 
υπήρχε. Έκτισαν και δεύτερο ναό απέναντι της βρύσης νοτίως, επάνω στο λοφίσκο με 
τιμώμενη την Αγία Βαρβάρα, που υπάρχουν τα θεμέλια του ναού και το μεγαλύτερο μέρος 
της μάνδρας του αυλόγυρου.  
 Το 1793 Μαΐου 16, που το μαρτυρεί η εντοιχισμένη πλάκα, κτίστηκε η νέα βρύση του 
Ανδριάξη, που πηγάζει νερό έως και σήμερα, κτισμένη από τη Δημογεροντία Πλεσιβίτσης, 
ενταγμένη στο πρόγραμμα έργων της ακμάζουσας Πλεσίβιτσας. Ο οικισμός του Ανδριάξη με 
την εύρεση νερού των Καναλιών και την κατοίκηση του χωριού Πλεσιβίτσης, έκτισαν σπίτια 
και μετοίκησαν κι αυτοί εκεί τελικά, μετά τον εξισλαμισμό.  
 
 
 

30. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΑΝΑΥΛΗΣ  
 
 

 Ορισμένες οικογένειες από τον οικισμό Ελιάς Κρούπινα, έκτισαν σπίτια και μετοίκησαν 
στο χώρο της Πολιαναυλής, που είναι κάπως κοντά η βρύση του Ανδριάξη, με κίνητρο κι 
αυτοί το νερό. Έκτισαν και τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου, που επί των θεμελίων αυτού 
κτίστηκε μεταγενέστερα, ο σημερινός Ναός του νεκροταφείου, εις τιμή Αγ. Ιωάννου της 
Ελιάς του Κρούπινα.  
 Στο χώρο αυτό ήταν και το αλώνι των σιτηρών, το αλώνι της Πολιαναυλής, που η 
πρόσφατη διάβαση δρόμου προς Κώτσικα το κατέστρεψε. Βρισκόταν σε ψηλό σημείο και το 
ρεύμα αέρος του ρέματος Αγίας Μαρίνας βοηθούσε το καθάρισμα των σιτηρών από τα 
άχυρα, κατά το αλώνισμα το θέρος. Και οι οικογένειες της θέσης αυτής με την εύρεση του 
νερού Καναλιών μετοίκησαν στη σημερινή Πλεσίβιτσα.    
 
 
 

31. ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΟΡΙΟΥ 
 
 

 Προχωρώντας κι εκχερσώνοντας εκτάσεις προς Ανατολάς, βρέθηκες νερό στους 
πρόποδες του Ζοριού, δεξιά και νότια του Ναού της Παναγιάς, σε απόσταση δέκα περίπου 
μέτρων και κοντά στο πουρνάρι. Νέο κίνητρο για μετοίκηση του χώρου πράγμα που έγινε εν 
συνεχεία. Μερικές οικογένειες από τη Γράβα, έκτισαν σπίτια στους πρόποδες του Ζοριού 
κατά μήκος από το ρέμα Μισοπλάϊ έως το ρέμα της Αγίας Μαρίνας και μετοίκησαν εκεί.  
Έκτισαν βρύση στη θέση της πηγής του νερού κι εξυπηρετούσε τη βασική ύδρευση του 
οικισμού. Μετά το 1750 επειδή οι Μουσουλμανοτσάμηδες της Κώτσικας έφερναν τα κοπάδια 
τους και τα πότιζαν εκεί, τότε η Δημογεροντία σιωπηρά, βούλωσε στο βάθος το Κιούγκι 
(σωλήνα) με μαλλί και σταμάτησε το νερό να τρέχει, που με τα χρόνια η ροή χάθηκε.  
 Η βρύση υπήρχε έως το 1850 περίπου, όπου και κατέρρευσε με τα χρόνια και το κτίσμα 
της. Είναι πληροφορία των γερόντων που μας τη μετέφερε ο Νικόλαος Αναστ. Ίδαρης και 
άλλοι που γνώριζαν την ύπαρξή της. Στη θέση Μπασιάκου, κοντά στο ρέμα άνοιξαν πηγάδι 
και προμηθεύονταν νερό κατά το καλοκαίρι για λάτρα και για πότισμα. Το πηγάδι 
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χρησιμοποιούνταν έως την ύδρευση του χωριού στις μέρες μας. Τώρα έχει γεμίσει από πέτρες 
και χώματα και βάτα. Βέβαια εκτός των μηνών του καλοκαιριού, το νερό του ρέματος της 
Αγίας Μαρίνας ήταν αρκετό και καθαρό για την εποχή εκείνη. Με την κατοίκηση έκτισαν τον 
Ιερό ναό της Παναγίας. Όπως μας πληροφορεί ο Παναγιώτης Ιωάν. Πέγκας, το υπέδαφος της 
δυτικής πλευράς υποχωρούσε και ο τοίχος κατέρρευσε πολλές φορές, πράγμα που έγινε και 
στις μέρες μας κι ανοικοδομήθη εκ νέου. Δεξιά κι αριστερά του Ναού, ήταν και το 
νεκροταφείο τους.  
 Ο Ιερός Ναός της Παναγιάς, πανηγύριζε κατά την εορτή της, αλλά και κατά την 
Παρασκευή της Ζωοδόχου πηγής, που εναπόθεταν στο τέλος της λειτουργίας τις πασχαλινές 
λαμπάδες. Ο οικισμός της Παναγιάς Ζοριού, είχε την τύχη να ριζώσει και να διατηρηθεί έως 
σήμερα, διότι βρισκόταν δίπλα στο χώρο της σημερινής Πλεσίβιστας κι έγινε γειτονιά της με 
την κατοίκηση κι επέκταση του χώρου της Πλεσιβίτσης.  
 
 
 

32. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
 

 Η παράδοση διέσωσε σπουδαίες πληροφορίες για τους προγόνους μας κι ότι με την 
εγκατάστασή  τους στο λεκανοπέδιο οι κατατρεγμένοι κάτοικοι του Κασνετσίου, έμειναν 
στους οικισμούς που δημιούργησαν σχεδόν αμετακίνητοι επάνω από τριακόσια χρόνια. Ήταν 
μας λένε, επάνω από χίλιοι και από τις ταλαιπωρίες έμειναν περίπου οι μισοί.  
 Κάθε πενήντα χρόνια γίνονταν και μετακινήσεις, μας μεταφέρει η παράδοση, Ανατολικά 
ορισμένων οικογενειών. Από τις πληροφορίες αυτές βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα, που 
μπορούμε περίπου με κάποια χρονική προσέγγιση, να προσδιορίσουμε την πορεία των 
οικισμών με βάση την τελευταία χρονολογία των καταστιχώσεων του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου και των Οθωμανών. Έτσι λοιπόν προκύπτει πρώτον, ότι βάσει των 
προαναφερθέντων σε προηγούμενα κεφάλαια, στο λεκανοπέδιο εγκαταστάθηκαν από τον Ζ΄ 
έως τον Ια΄ αιώνα στις θέσεις 1. Παλιοκλήσι, 2. Συκιά της Μόσκως, 3. Πρασά, 4. Ελιά του 
Κρούπινα, 5. Λιβάδι της Κώτσικας και 6. μεμονωμένα σπίτια. Δεύτερον με βάση την 
παράδοση και των γραπτών στοιχείων των καταστιχώσεων, μπορούμε περίπου να 
υπολογίσουμε τις κινήσεις. Το 1250 ορισμένες οικογένειες απ’ όλους τους οικισμούς 
μετακινήθηκαν στη Γράβα, που πριν απ’ αυτές είχαν έλθει δέκα οικογένειες από τη 
Μακεδονία με τα κοπάδια των αιγοπροβάτων τους κατά την παράδοση που αναφέρει στις 
σημειώσεις του ο Παναγιώτης Ιωάν. Πέγκας.      
 Το 1300 από τους οικισμούς Παλιοκλήσι και Συκιά της Μόσκως, πάλι ορισμένες 
οικογένειες πηγαίνουν κι εγκαθίστανται στη Γράβα και από τον οικισμό Πρασά πηγαίνουν 
και κατοικούν στον Αντριάξη και από τον οικισμό της Ελιάς του Κρούπινα ορισμένες 
οικογένειες εγκαθίστανται στην Πολιαναυλή-Άγιο Ιωάννη. Το 1350 από τον οικισμό της 
Γράβας ορισμένες οικογένειες πηγαίνουν και κτίζουν σπίτια στη θέση Παναγιάς Ζοριού και 
γίνεται οικισμός. Δίπλα στο Ναό λειτουργεί και το νεκροταφείο του οικισμού. Πιο κάτω 
δεξιά του Ναού βρήκανε νερό και έκτισαν βρύση. Κατά την περίοδο αυτή ανακαλύπτεται το 
νερό των Καναλιών που ήταν ένα κίνητρο αρκετά μεγάλο για κατοίκηση της περιοχής. Σε 
μικρό χρονικό διάστημα εκχερσώνεται έκταση στο χώρο της Αγίας Μαρίνας και έως το 1400 
δημιουργείται χωριό 41 οικογενειών,  που ήλθαν από τη Γράβα, τον Αντριάξη και την 
Πολιαναυλή.  
 Το χωριό κτίστηκε πλησίον της βρύσης Καναλιών και πήρε το όνομα Πλησίβρυσα, με 
λίγα χρόνια παραφράστηκε Πλησίβιτσα, και στο διάστημα των πενήντα ετών έως το 1400 
κατέληξε με το παραφρασμένο όνομα Πλεσίβιτσα, που στο ειδικό κεφάλαιο «πώς πήρε το 
όνομα Πλεσίβιτσα» με λεπτομέρεια τεκμηριώνεται. Η Οθωμανική κατάκτηση ξεκινώντας 

 44 



από τη Βόρεια Αλβανία και την επέκτασή της νοτίως, επέφερε πολλά δεινά, τυραννία, 
αρπαγές, κακοποιήσεις, εξισλαμισμούς και δολοφονίες. Από τις κατακτημένες περιοχές, 
έφευγαν κατά συρροή οικογένειες όπως-όπως προς το Νότο να σωθούν. Εκ του φόβου νέας 
τραγωδίας οι κάτοικοι των οικισμών του λεκανοπεδίου που κατοικούσαν ακόμη εκεί, 
εγκατέλειψαν τους οικισμούς και μετοίκησαν στο χώρο της Πλεσιβίτσης. Τότε πολλές 
οικογένειες από τη Βόρειο Ήπειρο, Αγία Σωτήρα, Γριάζανη και άλλα χωριά, από τα μέρη των 
Ιωαννίνων και της Μακεδονίας, ήλθανε στον χώρο της Πλεσιβίτσης σαν απόμερο και 
δύσβατο μέρος και βρήκανε καταφύγιο, μακριά από τα περάσματα των Τούρκων.  
 Ο οικισμός του Λιβαδιού της Κώτσικας είχε μετακινηθεί κι αυτός στην σημερινή θέση 
της Κώτσικας, κι είχε κατά τις καταστιχώσεις τότε 16 οικογένειες Χριστιανικές, και οι 
υπόλοιπες προς τα χωριά της βορείου Ηπείρου. Για τον οικισμό της Κώτσικας που 
κατοικήθηκε παράλληλα με την κατοίκηση του οικισμού Γράβας ο Παναγιώτης Ιωαν. Πέγκας 
στις σημειώσεις του αναφέρει ότι ορισμένες φορές στον οικισμό Γράβας όταν δεν είχανε 
ιερέα να λειτουργήσει φέρνανε από τον Άγιο Κωνσταντίνο Κώτσικας, κι είχανε γενικώς 
επικοινωνία και συνεργασία οι δυο οικισμοί για πολλά χρόνια.  
   Ήταν φανερό πια, χρόνο με τον χρόνο ότι ο κίνδυνος χτυπούσε την πόρτα του 
Λεκανοπεδίου. Προ της απειλής, οι εναπομείναντες στον οικισμό της Γράβας, όσο και στον 
Αντριάξη, και Πολιαναυλή, μετοικήσανε στον χώρο της Πλεσιβίτσας, που υπήρχε και το 
κίνητρο του πλούσιου νερού. Το ίδιο έκαναν και των κάτω οικισμών ορισμένες οικογένειες  
που είχαν μείνει. Εδώ τελειώνει πλέον η πορεία ύπαρξης ζωής στους οικισμούς του 
Λεκανοπεδίου. Μάρτυρες των οικισμών έμειναν τα θεμέλια των Ιερών Ναών τους, που 
έχουνε καταρρεύσει από τον χρόνο και την εγκατάλειψη. Όλες οι οικίες κατέρρευσαν, και τις 
πέτρες των τοίχων τους, ακόμη και των θεμελίων, τις χρησιμοποίησαν για μάνδρες των 
κτημάτων τους. 
 
 

 
33. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 

 
 

1107 Ο Βαϊμούνδος (Νορμανδός), της Απουλίας Σικελίας, κυριεύει την Αυλώνα. Όμως εν 
συνεχεία απέτυχε κι επέστρεψε στην Απουλία. 

1147 Ο Ρωγήρος υιός του Ροβέρτου της Απουλίας (Νορμανδός) κυριεύει την Κέρκυρα με 
προδοσία. Λεηλατούσε την γύρω Ελλάδα. «Τότε δε και τα παράλια της Ηπείρου και 
Ακαρνανίας υπέστησαν μεγίστην βλάβην και ανδραποδισμόν ουκ ολίγον, παρά των 
Νορμανδών εκείνων». Τα πολλά πλοία του φορτωμένα ληστρικά λάφυρα, τα μετέφεραν 
στη Σικελία.  

1149 Ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ με συμμάχους τους Βενετούς πολιόρκησαν την Κέρκυρα. Εν 
τω μεταξύ κατέστρεψε τον στόλο του Ρωγήρου. Με πολλές απώλειες στρατιωτών ο 
Ρωγήρος παρέδωσε την Κέρκυρα, με συμφωνία να αποχωρήσει με τον στρατό του στην 
Σικελία ανενόχλητος.  

1153 Ο Αυτοκράτωρ Μανουήλ κατατρόπωσε τους Σέρβους και Ούγγρους, και κυρίευσε την 
Απουλία, και την κράτησε ως το 1156 που απεβίωσε και υποχώρησαν οι Βυζαντινοί και 
έως το 1183 είχαν ειρήνη.  

1183 Ο Γουλιέλμος της Απουλίας με τον ανιψιό του Μανουήλ, και Αλέξιο που ήτανε 
εξόριστος εκεί, κυριεύουν το Δυρράχιο.  

1185 Εκστράτευσαν δια Θεσσαλονίκη και στο διάβα ληστεύουν, καταστρέφουν, ατιμάζουν, 
μέχρις ερήμωσης και τα Ιωάννινα. Όμως οι Βυζαντινοί τους νίκησαν, συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι στρατηγοί κι ο αποστάτης Αλέξιος που τον τύφλωσαν, κυνηγώντας τους εις 
το Δυράχιο, που το ανακαταλαμβάνουν οι Βυζαντινοί.  
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1197 Επί Αυτοκράτορος  Αλέξιου Αγγέλου, ο Μανουήλ Δουξ του Ιλλυρικού, αναστάτωσε 
την Ήπειρο με τρόπο διοικήσεως ως αντάρτης, κι ο Αλέξης Αγγέλου τον εξουδετέρωσε 
κι τον εκδίωξε.  

1202 Ο Αλέξιος ανιψιός του Αυτοκράτορα Αλέξιου Αγγέλου, πήγε στη  Δαλματία που ήταν 
έτοιμος ο στόλος των Σταυροφόρων Φράγκων, και ζήτησε να επιτεθούν κατά του θείου 
του Αυτοκράτορος Αλέξιου, και να ανακηρυχθεί αυτός, με τον πατέρα του Ισάκιο, 
υποσχεθείς μεγάλα χρηματικά ποσά προς τούτο που το δέχθηκαν οι Φράγκοι. Πρώτα 
αναγκάζουν το Δυρράχιο να αναγνωρίσουν τον Ισάκιο και τον υιό του Αλέξιο 
Αυτοκράτορα. Ανάγκασαν και τους Κερκυραίους με την πολιορκία που τους έκαναν να 
αναγνωρίζουν κι αυτοί τους Ισάκιο και Αλέξιο, όταν όμως καταλάβουν την 
Κωνσταντινούπολη. Έφθασαν οι Σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη πολεμώντας 
δια ξηράς και θαλάσσης. Ο Αυτοκράτωρ Αλέξιος Άγγελος φεύγει στην 
Ανδριανούπολη, κι οι Σταυροφόροι αναγνωρίζουν τον τυφλό Ισάκιο Αυτοκράτορα, 
μετά του υιού του Αλέξιου το 1203. 

1204 Στον θρόνο Κωνσταντινουπόλεως ανεβαίνει ο Λατίνος Βανιφάτως. Εκ της αναρχίας 
διαμελίζεται η αυτοκρατορία εις δυο κράτη, 1. της Ελλάδος το μεγαλύτερο τμήμα, 2. 
του Ιλλυρικού με Αιτωλία Ακαρνανία έως Ναυπάκτου, την Ήπειρο μέχρι Δυρραχίου, 
και πολλά νησιά που κατέλαβε ο Μιχαήλ Κομνηνός Άγγελος, με πρωτεύουσα τα 
Ιωάννινα. Το Δυρράχιο το είχαν έως τότε μετά την άλωση το 1204 οι Βενετοί. 

1209 Έως το 1274 πέρασαν Δέσποται της Ηπείρου πολλοί, που σκοπό είχαν να κυριεύσουν 
την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να το καταφέρουν.  

1274. Επαναστατεί το Δυρράχιο. Οι Ιλλύριοι (Αλβανοί Χριστιανοί) που βρήκαν υποστήριξη 
από τον Κάρολο Ρώγος της Απουλίας, και κυριαρχούν της Κέρκυρας με την υποχρέωση 
να ληστεύουν τα παράλια της Ηπείρου φθείροντες το Δεσποτάτο, και ρημάζοντας την 
περιοχή και τους κατοίκους. 

1306 Παραχώρησε η Άννα Παλαιολογίνα (ως Δεσποτίνα εκπρόσωπος ανηλίκου υιού της) το 
Πάνορμο, Βουθρωτό, Ηγουμενίτσα, Εύβοτα, Ναύπακτο, και νησιά Μεγάνησο Κάλαμο, 
και τα γύρω νησίδια, ως προίκα της κόρης της Θάμαρ στον Φίλιππο γαμπρό της, 
πρίγκιπα του Ταράντου και Δουκός του Δυραχίου. 

1335 Ο Αυτοκράτωρ Ανδρόνικος κατέλαβε το Δυράχιο. 
1338 Υπετάγει το Δεσποτάτο εις την Αυτοκρατορία.  
1346 Κυριεύεται Νέα και Παλαιά Ήπειρος από τον Στέφανο Κράλη της Σερβίας Δουσάν 

(Χριστιανός Σέρβος). Οι Σέρβοι συμπεριφερθήκανε σκληρά, χρησιμοποιήσανε κάθε 
μέσο διαφθοράς και ερήμωσης της Ηπείρου. Δεν έφθανε αυτό, ένας απροσδόκητος 
λιμός, ανάγκασε τους Ηπειρώτες να μεταβαίνουν στις παραλίες να παρακαλούν τα 
ληστρικά πλοία, να τους πάρουν δούλους να έχουν τροφή, παρά να πεθαίνουν από τη 
πείνα και την γύμνια.  

1350 Ο Στέφανος Δουσάν τοποθέτησε τον Συμεών Δεσπότη με έδρα την Άρτα, και το 1355 
πεθαίνει ο Στέφανος Δουσάν. 

1357 Καταλαμβάνει το Δεσποτάτο ο Νικηφόρος  από τους Σέρβους. 
1358 Ξαναγυρίζει ο Συμεών που τον δεχθήκανε οι Ηπειρώτες θερμά για να καταδιώξει τους 

Αλβανούς, που συνεχώς καταλήστευαν το Δεσποτάτο. «Πολλοί επίσημοι και 
φιλελεύθεροι Ηπειρώται του θέματος (περιοχής) Βαγενετίας μη δυνάμενοι να 
υποφέρειν τας εκ των Αλβανών επηρείας και κακώσεις, έσπευδαν ήδη 
αποκατασταθώσιν εν τη πόλη των Ιωαννίνων». Επέκτειναν τις ληστείες σε όλη την 
Ήπειρο οι Αλβανοί. Ζητούν βοήθεια από τον Συμεών που διοικούσε την Θεσσαλία και 
Ήπειρο κι έστειλε τον Θωμά τον Πρεαλίμπου το 1367. 

1367 Ο Θωμάς ήταν σκληρός Δεσπότης κι ο λαός υπέφερε μαζί του.  
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1380 Ο Θωμάς έκανε συμμαχία με τον Ισαήμ Αλβανό εξισλαμισμένο εκ Λιασκοβικίου που 
είχε γίνει οπλαρχηγός των Τούρκων διευθύνων στρατιά, και καθυπέταξε την πατρίδα 
του Ιλλυρία, και κυρίευσε και το φρούριο της Αραχοβίτσης.  

1382  Ξαναπαίρνει ο Θωμάς την Βαγενετία που είχαν οι Αλβανοί με τον Σπάθα.  
1385  Δολοφονήθη ο Θωμάς από τους σωματοφύλακές του.  
1386  Δεσπότης Ιωαννίνων γίνεται ο Ιζάουλος εκ Φλωρεντίας Δουξ των Αθηνών. 
1387  Κάνει συμφωνία φιλίας με τον σουλτάνο Μπαγιαζίτ Α΄. 
1399 Συλλαμβάνεται ο Ιζάουλος σε συμπλοκή στο Μεσοποτάμιο της Βόρειας Ηπείρου με τον 

Γκιώνη αρχηγό των Αλβανών, κι αφέθη ελεύθερος, με χρηματικό ποσό, και να 
παραχωρήσει το Αργυρόκαστρο στον Γκιώνη. 

1401 Οι Βενετοί με στρατιωτική βοήθεια των Κερκυραίων, εκστρατεύουν και κυριεύουν 1) 
τα φρούρια Φαναρίου, Σαγιάδος, που ήταν στην κυριαρχία του Δεσπότη Ιωαννίνων, και 
2) της Πάργας, που ήταν στην κυριαρχία του Βλάχου Μπογκότη. Για να κυριευθούν τα 
φρούρια Σαγιάδος και Φαναρίου έγινε μεγάλη αιματοχυσία. Μόνο κερκυραίοι βοηθοί 
σκοτώθηκαν δυο χιλιάδες εκεί, εκτός των Βενετών. Ειδικά τότε η Σαγιάδα είχε μεγάλη 
φήμη στα Ηπειρωτικά παράλια, κι έπαθε μεγάλες καταστροφές, από τους Κερκυραίους.  

   «Μπορεί να φαντασθεί κανείς την καταστροφή και ερήμωση των πόλεων και χωριών 
κατά μήκος της παραλιακής λωρίδος από τις μεγάλες φονικές συγκρούσεις».  

1403 Μετά τον θάνατο του Ιωάννου Σπάθα και του Βάσυλου η επικράτεια της Ηπείρου, 
κυριεύεται υπό των Αλβανών, και υπέστησαν πόλεις και χωριά μύριες κακώσεις κι 
απογυμνώσεις από αυτούς. Οι Ηπειρώτες καλούν τον Κάρολο Τόκο, Δούκα 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, κυριαρχίας Νεαπόλεως, και μαζί με τους Ηπειρώτες 
εκδιώκουν τους άρπαγες Αλβανούς.  

1430 Πεθαίνει ο Κάρολος και Δεσπότης γίνεται ο ανιψιός του Κάρολος.  
1431 Μετά από πολιορκία στενή από τον στρατάρχη Σινάν Πασά των Οθωμανών κυριεύεται 

η πόλη των Ιωαννίνων, παραχωρεί ο Σουλτάνος ορισμένα προνόμια με φιρμάνι στους 
Ιωαννίτες. Δυστυχώς οι Οθωμανοί καταπατούν την συμφωνία. 

1435 Επιτρέπει ο Σουλτάνος Αμουράτης με φιρμάνι να διαλέγουν οι στρατιώτες του, όποια 
κόρη Ιωαννίτου ήθελε για γυναίκα του. Άρπαξαν κόρες μετά τον εκκλησιασμό στην 
Μητρόπολη, εν μέσω κραυγών των γονέων του.  

1439 Δημιουργείται με τον Ζενεβίση Αλβανική Οργάνωση παράλιων Αδριατικής που 
συντρίβεται από τους Οθωμανούς. 1 

 
 

 
34. ΒΕΝΕΤΟΙ = ΕΝΕΤΟΙ 1204-1797  

 
 
 Μετά το 1204 οι Βενετοί κατείχαν πόλεις περιοχές και νησιά της Ελλάδος, και 
παραλιακές περιοχές της Ηπείρου, ειδικότερα της Θεσπρωτίας, που τα κράτησαν για πολλούς 
αιώνες έως το 1797, που τους διέλυσε ο Βοναπάρτης κι αποχώρησαν από τα Ελληνικά 
εδάφη.2  

Το 1401 η Αριστοκρατία των Βενετών αποφάσισε να κυριεύσει τα φρούρια της παραλίας 
της Ηπείρου, και με την βοήθεια Κερκυραϊκής κατοχικής στρατιωτικής δύναμης ετοιμάζεται 
και κάνει εκστρατεία με μεγάλη δύναμη πυρός και κυριεύει τα φρούρια Φαναρίου και 
Σαγιάδος που ήταν στη  κυριαρχία του Δεσποτάτου Ιωαννίνων Ηπείρου, προκαλώντας 
μεγάλη αιματοχυσία. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι μόνο Κερκυραίοι εφονεύθησαν δυο 

                                                 
1 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τ., Α΄., σελ. 43-167 
2 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. κδ΄., σελίς 165 
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χιλιάδες εκτός των Ενετών. (Διανοείται κανείς την σφαγή και την λεηλασία των κατοίκων της 
παραλιακής λωρίδος). Η Σαγιάδα τότε που είχε μεγάλη ακμή στα Ηπειρωτικά παράλια είχε 
υποστεί μεγάλη φθορά (την ίδια τύχη είχαν και τα άλλα χωριά) κι αυτό οφείλεται στο ότι οι 
φρουρές αυτών ήσαν μικρές του Δεσποτάτου και τα καθυπέταξαν ευκόλως. Την ίδια τύχη 
είχε και το φρούριο της Πάργας που υπέστη την ίδια αιματοχυσία και καταστροφή.1 

 
 
 

35. ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΜΕΤΑ ΚΑΣΝΕΤΣΙ – ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 

 Οι πρόσφυγες Κασνετσίου τα πρώτα δύσκολα χρόνια της κατοίκησής τους στο 
λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης, είχαν αναγκαστικά αρκεστεί στα εναπομείναντα είδη, από την 
καταστροφή Κασνετσίου, όπως είδη επαγγελματιών δια τις εργασίες των νοικοκυριών και 
βιοποριστικών και γεωργικών εργαλείων.  
 Βασικότερο, τα διασωθέντα ζώα των, που τους βρέθηκαν, πρώτα για την απειλή της 
πείνας που θα αντιμετώπιζαν. Με τα χρόνια άρχισε μια υποτυπώδη κίνηση στην αρχή μεταξύ 
των, κι εν συνεχεία με οικισμούς και χωριά της επαρχίας, πουλώντας δικά τους παραγόμενα 
προϊόντα μικροποσοτήτων, κτηνοτροφικά και γεωργικά, δημιούργησαν μια καλύτερη 
κατάσταση. Σιγά-σιγά άρχισε η προμήθεια ειδών βελτίωσης τεχνικών μέσων των 
επαγγελματιών, κτηνοτρόφων και γεωργών.  
 Στα είδη νοικοκυριού πρέπει να ήταν πολύ περιορισμένα με τα πρωτόγονα μέσα, που 
συμπεραίνεται από την ανυπαρξία στους κάτω οικισμούς, μικροευρημάτων τεμαχίων 
αγγείων, παρά μόνο σπασμένα κεραμίδια και πλάκες, στα θεμέλια των Ιερών Ναών του 
Παλιοκλησίου, του Αγίου Αθανασίου και της Ελιάς του Κρούπινα του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου. Στους μεταγενέστερους οικισμούς όπως της Γράβας και στο επάνω κατά την 
διάνοιξη του δρόμου, βρεθήκανε πλήθος τεμαχίων σπασμένων αγγείων και μεταλλικών ειδών 
μαγειρικής, που φανερώνει μεγαλύτερη κίνηση πωλήσεων και αγορών. Όλα βέβαια γίνονταν 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων των, όμως συγκριτικά με άλλους οικισμούς και χωριά, που 
ήταν στην γύρω περιοχή της επαρχίας και τις πορείες των, οι οικισμοί του λεκανοπεδίου 
Πλεσιβίτσης, είχαν πιο επιτυχείς εξελίξεις, και καλύτερο αποτέλεσμα. 
 Η συγκέντρωση των κατοίκων των οικισμών κι εγκατάστασή τους στην σημερινή 
Πλεσίβιτσα, άλλαξε ραγδαίως την οικονομική τους πορεία, και σημείωσε αλματώδη 
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.  
 
 
 

36. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΠΙ ΔΕΣΠΟΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

Από τα πρακτικά του Διεθνούς συμποσίου της Άρτης 27 έως 31 Μαΐου 1990. 
 
 Από τα πρακτικά του Διεθνούς συμποσίου της Άρτης 27 έως 31 Μαΐου 1990 για το 
Δεσποτάτο της Ηπείρου αντλούμε σοβαρά στοιχεία για την περιοχή της Βαγενιτίας που μας 
ενδιαφέρει άμεσα για την παρούσα εργασία. Ιδιαιτέρως οι παρατηρήσεις των επιστημόνων 
Αικατερίνης και Σπυρίδωνος Ασδραχά μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία για την περιοχή μας και 
γενικότερα για την Βαγενιτία. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται 1) στα όρια της Βαγενιτίας, 2) 
στην διοίκηση και 3) στην εθνολογική της συγκρότηση των οικισμών της. Παρουσιάζει 

                                                 
1 Αραβαντινός, Χρον., τ. Α΄., σελίς 157 
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θέσεις και απόψεις μεγάλων και υπεύθυνων της εποχής εκείνης που προσδιορίζονται τα όρια 
της Βαγενιτίας, προς βορρά ως την Χειμάρα, και προς νότο έως την περιοχή του Γλυκείως 
ποταμού που περιλαμβάνει. Πιο κάτω αναφέρουν ότι προς βορρά φθάνει στην Αυλώνα και 
συνεχίζει πιο κάτω, ότι τα όρια φθάνουν στον άνω ρουν του Αχελώου στη Μονή Σέλτζου. 
Ακόμη και από πληροφορία της Άννας Κομνηνής «το 1802 ο Βοημούνδος με αφετηρία την 
Καστοριά καταλαμβάνει δια της Βαγενιτίας τα Ιωάννινα». Συνεχίζοντας, μας πληροφορούν 
ότι ακόμη φθάνει στο Ραδοβίζι ΒΔ της Βαγενιτίας που θα γειτνίαζαν την Θεσσαλία.  
 Δια την διοίκηση της Βαγενιτίας αναφέρουν στοιχεία των Χρόνων, των Ηγεμόνων του 
Δεσποτάτου της Ηπείρου από τους Οθωμανούς, που συμπεραίνεται ότι οι Οθωμανοί 
διατηρήσανε σε γενικές γραμμές τις διοικητικές θέσεις πόλεων και χωριών της Βαγενιτίας. Οι 
πόλεις και τα χωριά επιβεβαιώνονται και με την Οθωμανική καταστίχωση του Τουρκικού 
έτους 835, Ελληνικό 1431, στο βιβλίο του Τούρκου συγγραφέως HALIL INALCIK, 
ερευνητή των αρχείων της Τουρκίας, και των Βαλκανίων, και συγγραφέων της εποχής 
εκείνης. Επιβεβαιώνονται και με τα αναλυτικά στοιχεία του Αραβαντινού στον Β΄ τόμο, σελίς 
320-393 της Χρονογραφίας της Ηπείρου, που παραθέτει αναλυτικά, για κάθε χωριό και πόλη, 
τα νοικοκυριά που κατοικούσαν σε μεταγενέστερη μεταγραφή, όμως βασισμένη στις 
προγενέστερες πηγές, και για τους ίδιους οικισμούς, χωριά και πόλεις.  
 Στην σελίδα 243 των Πρακτικών αναφέρουν, «Το Χρυσόβουλο του 1361 παραδίδει 23 
οικισμούς (ένας από τους οποίους είναι αδιάγνωστος) ως ευρισκόμενους στην Βαγενιτία». 
Συνεχίζουν κατωτέρω «Μεγάλο αριθμό τοπωνυμιών έχουμε στο κατάστιχο των τιμαρίων της 
Αλβανίας του 1431. στην καταστίχωση αυτή η Βαγενιτία φέρεται ως Βιλαγέτι. Όσα τιμάρια 
εξαρτώνται από αυτή αναγράφονται α. σε μια συγκεντρωτική αναγραφή Vilayet-i, Vayonetya 
(σελίς 3-4) και β. σε επί μέρους αναγραφές υποτασόμενες στο όνομα του τιμαριούχου ή και 
άλλης περιοχής. Στην πρώτη περίπτωση αναγράφονται 31 χωριά από τα οποία ένα είναι 
αδιάγνωστο και 7 αμφίβολης ανάγνωσης. Στην δεύτερη περίπτωση αναγράφονται 19 χωριά 2 
από τα οποία αμφίβολης ανάγνωσης. Σύνολο συνεπώς 50 χωριά εξαρτημένα (tabi-i) ρητώς 
από την Βαγενιτία. Στη σελίδα 244 αναφέρεται για τα υπόλοιπα και ταυτίσιμα, βρίσκονται 
κατά κύριο λόγο στις περιοχές του Δελβίνου και Φιλιατών, και κατά δεύτερο λόγο, στις 
περιοχές Μαργαριτίου και Αργυρόκαστρου. Στην περιοχή Δελβίνου έχουμε τα ακόλουθα 
χωριά : Φοινίκι, Δρόβιανη, Μεσοπόταμο Γαρδίκι, Τσερκοβίτσα, Άγιος Ανδρέας, Γιανιτζάδες, 
Κρόγκοι, Αρδάσοβα, Σωπίκι, Παντελεήμων, Σένιτσα, Βέργο, Βελιάχοβο, Δέλβινο, 
Λεσινίτσα, σύνολο 16. 
 «Στην περιοχή Φιλιατών έχουμε τα ακόλουθα χωριά: Σίδερη, Σαγιάδα, Ντόλιανη, 
Αράχοβα, Κονίσπολη, Ιερομέρι, Κόκκινο Λιθάρι, Πηγαδούλια, Ζίμνετς, Πλισίβιτσα 
(Plasovice), Κόντζκα (Koncke) σύνολο 11 χωριά». Και πιο κάτω συνεχίζει : «Οι ταυτίσεις 
των τοπωνυμίων τόσο, του Τουρκικού καταστίχου, όσο και των προγενέστερων πηγών ιδίως 
του Χρυσοβούλου 1361, γίνεται επί τη βάσει των τοπωνυμίων του ΙΘ΄ αιώνα, όπως το 
παραθέτει ο Αραβαντινός στον δεύτερο τόμο της Χρονογραφίας του, σύμφωνα με την 
Τουρκική απογραφή, των μέσων του αιώνα αυτού καθώς και του σύγχρονου τοπωνυμικού 
μάλιστα, για τις οικιστικές συναθροίσεις που βρίσκονται στην Αλβανία». 
 Στην σελίδα 245 συνεχίζουν : «Εκτός από το κατάστιχο των τιμαρίων 1431 η Βαγενιτία 
εμφανίζεται και σε δυο κατάστιχα του κεφαλικού φόρου των ετών 1488/9 και 1490/1 «. Στη 
σελίδα 246 καταλήγουν: «Συμπερασματικά μπορεί να πει κανείς ότι, οι Οθωμανικές 
διοικητικές διαιρέσεις, ανακρατούν τις αντίστοιχες που ίσχυαν πριν από την καταστίχωση, ότι 
τμήματα της περιοχής της Βαγενιτίας που αποτελούσαν αρχοντίες, αυτονομούνται 
ονοματολογικώς, όπως συμβαίνει λόγου χάρη με την αρχοντία Σοπωτού και το όνομα της 
Βαγενιτίας περιορίζεται στην περιοχή Δελβίνου, στο οποίο στα τέλη του ΙΣΤ΄ αιώνα, 
προστίθενται κι άλλες περιοχές ως ναχιγέδες, για να αποτελέσει το Βιλαέτι-Δελβίνου, από το 
οποίο απουσιάζει πλέον το όνομα της Βαγενιτίας». 
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 Τα τόσο σπουδαία στοιχεία των επιστημόνων Αικατερίνης και Σπυρίδωνος Ασδραχά, που 
παρουσίασαν στο συμπόσιο της Άρτης για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, τόσο των 
καταστιχώσεων του Χρυσόβουλου του 1361 και προγενεστέρων, όσο και της Οθωμανικής 
καταστιχώσεως του 1431 και μεταγενέστερες καταστιχώσεις, είναι βασισμένα σε 31 κυρίως 
πηγές διακεκριμένων ιστορικών συγγραφέων, και πολλών άλλων δευτερευόντως, που 
ασχολήθηκαν με την έρευνα του θέματος χωριών και πόλεων της Βαγενιτίας. Συμπεραίνουμε 
ότι η Πλεσίβιτσα ως χωριό και ονομασία υπήρχε τα χρόνια του Δεσποτάτου της Ηπείρου.  
 
 
 

37. Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΣΗ 
 
 

 O HALIL INALCIK Τούρκος ιστορικός συγγραφέας στο βιβλίο του που εξεδόθη το 
1954, μετά από έρευνα και μελέτη στις πόλεις της Τουρκίας και σε πόλεις των Βαλκανίων, 
ιδιαιτέρως στην Αλβανία, στα κρατικά αρχεία, και σε βιβλιοθήκες, σε βιβλία των 
συγγραφέων της εποχής του Δεσποτάτου της Ηπείρου, παρουσιάζει την Οθωμανική 
καταστίχωση του 835 Τουρκικού έτους (1431 Χριστιανικό) των χωριών και πόλεων του 
δεσποτάτου της Ηπείρου, μετά την κατάκτηση από τους Οθωμανούς και που είναι βασισμένη 
στις καταστιχώσεις της εποχής του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Στην καταστίχωση είναι 
καταγεγραμμένα πόλεις, χωριά και οικισμοί, στην αρμόδια διοίκηση που υπάγονται, τον 
πληθυσμό τους κατά σπιτικά παραδοσιακής οικογένειας, κι όχι σε άτομα, που κάθε 
οικογένεια είχε τον πατέρα φαμελιάρη, τα παιδιά και τα εγγόνια, απροσδιορίστων ατόμων, σε 
κάθε σπιτικό, τις χήρες ξεχωριστά, καθώς και τους εργένηδες επίσης. Έγραφε στο τέλος και 
τον φόρο κάθε οικογένειας, και συνολικά για κάθε χωριό και πόλη. Η Πλεσίβιτσα είναι 
καταγεγραμμένη στην καταστίχωση στην σελίδα 7, που υπάγεται στην Βαγενιτία με 40 
σπιτικά, 1 χήρα και 2666 Hasil (τουρκικό φόρο). 1 
 
 
 

38. Η ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓ. 
 
 

 Ο Αραβαντινός από τις έρευνες που έκανε για τις καταστιχώσεις της Ηπείρου, τόσο με το 
Χρυσόβουλο του 1361, όσο και τις προγενέστερες του Δεσποτάτου της Ηπείρου, κατέληξε 
στην καταστίχωση των μέσων του ΙΘ΄ αιώνα, που με τόση σαφήνεια 1) τοποθετεί χωριά και 
πόλεις, που υπάγονται διοικητικώς εθνικότητα (Οθωμανοί, Χριστιανοί, Εβραίοι) σπιτικά, 
παραδοσιακής οικογένειας (πατέρα, παιδιά, ζευγάρια (στέφανα)) εκκλησία που υπάγονται, 
γλώσσα. Επίσης για κάθε χωριού και πόλης 2) η κτηματική περιουσία εάν είναι ελεύθερη 
χωρίς περιορισμούς στους κατοίκους, 3) εάν είναι Μοναστηριακή ή των Ναών, 4) εάν είναι 
του Κράτους που τα ενοικιάζει.  
 Η Πλεσίβιτσα υπαγόταν στο ελεύθερο. Έτσι μας δίνει την εικόνα της πραγματικότητας 
δίνοντας ακόμη και πρακτική μέθοδο πως προσδιορίζονται από τα σπιτικά τα άτομα που 
κατοικούν σε κάθε χωριό και πόλη στα μέσα του ΙΘ΄ αιώνος. Η Πλεσίβιτσα με 250 σπιτικά 
και 294 στέφανα υπολογίζεται με 1360 άτομα πληθυσμό. Δια το 1431 ή και προγενέστερα με 
40 σπιτικά και 1 χήρα υπολογίζεται περίπου 45 στέφανα και 215 άτομα περίπου.2 

                                                 
1Inalcik Η., (1954), HICRY 835 Tarihli (τουρκικό έτος), (Χριστιανικό έτος 1431) Suret-1-Defter-1-Sancak-1-
Arvanid, Ankara, 1954 
2 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τόμ., Β΄., σελ. 320-400 
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39. ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 

 
 

 Η ανακάλυψη του πλούσιου νερού των Καναλιών το 1350 περίπου, που την ιστορία 
περιγράφουμε με λεπτομέρειες στην οδική ξενάγηση Πλεσιβίτσης, έγινε πόλος έλξης για την 
κατάκτηση του χώρου πλησίον βρύσης, με ασυγκρίτως περισσότερο νερό των άλλων πηγών. 
Δημιουργείται ο οικισμός της Αγίας Μαρίνας από οικογένειες των οικισμών Γράβας, 
Αντριάξη και Πολιοναυλής.  
 Το κάθε σπίτι χτιζόταν κοντά σε μικρή πλέον απόσταση. Επακόλουθο της θέσεως 
πλησίον της βρύσης απέκτησε γεωγραφικό στίγμα και ονομάστηκε το χωριό Πλησίβρυσα, σε 
λίγα χρόνια παραφράστηκε σε Πλησίβιτσα και σε διάστημα πενήντα ετών έως το 1400 
παραφράστηκε σε Πλεσίβιτσα, που όπως προαναφέρεται, αλλά και σε ειδικό κεφάλαιο «πως 
πήρε το όνομα Πλεσίβιτσα» λεπτομερώς τεκμηριώνεται. Κατά το έτος 1400 περίπου κατά 
την φορολογική καταστίχωση του Δεσποτάτου της Ηπείρου, που σε αυτήν στηρίχθηκε η 
Οθωμανική καταστίχωση του 1431, το χωριό πλέον Πλεσίβιτσα είχε 41 οικογένειες με 250 
περίπου άτομα. είχαν κτίσει στην καλύτερη επίπεδη όσο και ευρύχωρη τοποθεσία τον Ιερό 
Ναό της Αγίας Μαρίνας. 
 Μετά την κατάκτηση των Οθωμανών και τα επακόλουθα που έθεσαν σε εφαρμογή που 
προαναφέρθηκαν, χρόνο με τον χρόνο άδειασαν οι οικισμοί του Λεκανοπεδίου και 
μαζευτήκαν στον χώρο της Πλεσιβίτσης. Τα σπίτια χτίζονταν το ένα δίπλα σχεδόν στο άλλο 
εκχερσώνοντας, και κτίζοντας το χωριό πήρε διαστάσεις. Σαν χωριό απόμερο από περάσματα 
συνέρευσαν οικογένειες από την Βόρεια Ήπειρο, την  περιοχή των Ιωαννίνων και της 
Μακεδονίας. Βρήκαν καταφύγιο στο απρόσιτο για τα χρόνια εκείνα μέρος της Πλεσιβίτσης. 
Βρέθηκε και το νερό των Νερουλιών με την εκχέρσωση και επέκταση του χωριού.  
 Στο λοφίσκο της πλατείας αναχωρητές του Παλιοκλησίου, κατά την εγκατάλειψη του 
οικισμού τους προς Γράβα και πριν κατοικηθεί η Πλεσίβιτσα το 1250-1300, έκτισαν μικρή 
Μονή του Προφήτη Ηλία. Τα χρόνια περνούσαν και το χωριό έπαιρνε διαστάσεις 
πυκνοκατοίκησης. Οργανώθηκε με διοίκηση Δημογεροντίας, από άξιους άνδρες, που βλέπανε 
πολύ μακριά, λύνοντας κάθε πρόβλημα, και οδηγώντας το χωριό στην πρόοδο, παρά τις 
δυσκολίες της Οθωμανικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης.  
 
 
 

40. ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

  Όταν κατακτήθηκε η Ήπειρος από τους Οθωμανούς, η Πλεσιβίτσα ήταν χωριό 
συγκροτημένο, και κατά την Οθωμανική καταστίχωση που ήταν βάσει των καταστιχώσεων 
του Δεσποτάτου της Ηπείρου, είχε 40 σπιτικά παραδοσιακών οικογενειών = πατέρας, παιδιά, 
ζευγάρια κι εγγόνια απροσδιορίστων ατόμων. Είναι βέβαιο ότι από την εποχή του 
Δεσποτάτου υπήρχε εκπροσώπηση του χωριού προς το κράτος, δια τις συναλλαγές και για 
την λύση των προβλημάτων που τους απασχολούσαν τα καθημερινά, αλλά και για την 
διοίκηση του χωριού εσωτερικά. Από την αρχή της κατάκτησης από τους Οθωμανούς είναι 
γνωστό ότι καθιερώθηκε η Δημογεροντία. 

  Δημογεροντία ήταν η εκλεγμένη διοίκηση των τοπικών αρχόντων των χωριών και 
πόλεων, που εκλέγονταν από τους ενήλικες άνδρες που δι επιφωνήσεως κι ανατάσεως των 
χεριών τους εψήφιζαν. Υποψηφιότητα βάζανε οι προτεινόμενοι από τους γεροντότερους του 
χωριού, που κι οι ίδιοι δηλώνανε ότι είχαν την θέληση να ηγηθούν της προσπάθειας δια τα 
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κοινά. Τόπος συνήθως εκλογής ήταν εντός του Ιερού Ναού, ή και σε πλατείες. Εκλογές 
γίνονταν κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο. 

  Η Δημογεροντία αποτελούνταν από τον πρόεδρο, πρώτο Δημογέροντα που λεγόταν 
Μουχτάρης Τουρκιστί, και από τέσσερα μέλη που λέγονταν Αζάδες Τουρκιστί. Ο αριθμός 
ποίκιλε αναλόγως του πληθυσμού. Μετά την εκλογή ο πρώτος Δημογέροντας πήγαινε στον 
Δικαστή (Καδή Τουρκιστί) της περιοχής, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του χωριού ή 
πόλεως, κι έπαιρνε το δίπλωμα της εντολής, που τον ανετίθεντο διοικητικά, κι αστυνομικά 
καθήκοντα, την κατανομή και την είσπραξη των φόρων, με την παράλληλη εκπροσώπηση και 
σύμπραξη συμβιβαστικώς του Κλήρου. Τα καθήκοντά τους εν καιρώ Τουρκοκρατίας ήταν 
πολύ σπουδαία για πολλούς λόγους. Ήταν κατά κάποια έννοια κράτος εν κράτει, μία 
ανεξάρτητη αρχή, που με έξυπνους χειρισμούς, και σήμερα εκ του αποτελέσματος 
συμπεραίνουμε  πως καταφέρνανε τα ακατόρθωτα,  

  Είχανε έναν γραμματέα εγγράμματο κατά το δυνατόν, που διεκπεραίωνε την γραφική 
εργασία που ήταν υπολογίσιμη, ήταν ρυθμιστής και κυρίως γνώστης των κοινοτικών 
πραγμάτων. Δεύτερη εντολή. Μαζί με τους άλλους Δημογέροντες των άλλων χωριών της 
επαρχίας, θα πήγαιναν στην Πόλη εν προκειμένω στις Φιλιάτες και θα συμμετείχαν στην 
εκλογή των Προεστών, που για κάθε επαρχία εκλέγονταν δυο. Καθήκοντα των Προεστών, 
ήταν να πηγαίνουν στην πρωτεύουσα της Γενικής Διοικήσεως στον Γενικό Διοικητή (τον 
Βαλή Τουρκιστί) στα Ιωάννινα να συμμετέχουν στα συμβούλια, για τον ορισμό των φόρων 
κάθε επαρχίας, που κυρίως τον προκαταβάλανε ακόμη και δανειζόμενοι με ομόλογα που τα 
εξοφλούσαν εισπράττοντας την αναλογία ενός έκαστου των κατοίκων του χωριού της 
επαρχίας του. 

  Ειδικά προνόμια τους είχαν παραχωρηθεί, κι ασκούσαν δικαιοδοσία σε θέματα γάμου, 
διαζυγίων και διαθηκών. Η συμπαράσταση του κλήρου ήταν απεριόριστη τόσο των Ιερέων, 
όσο και των Επισκόπων, Μητροπολιτών στους Δημογέροντες, για τα προβλήματα των 
κατοίκων μέσα στο χωριό, αλλά και εκτός χωριού, στην Τουρκική εξουσία, δια την επίλυσή 
του. Πρώτο μέλημα της Δημογεροντίας ήταν η δίκαιη κατανομή αναλογίας κεφαλικού φόρου 
προς την Τουρκική εξουσία, που ήταν προκαθορισμένος για κάθε χωριό, και πληρωνόταν 
προκαταβολικά όπως προαναφέρθη με ομόλογα, που την αναλογία από κάθε χωριό 
εισέπραττε η Δημογεροντία κι εξοφλούσε τα ομόλογα. Παρόμοια είσπραξη κατά αναλογία 
δια πρόστιμα προς την κοινότητα ή άλλων φόρων, είσπραξη κι απόδοση ενός δεκάτου της 
εσοδείας των κατοίκων όπως λάδι, σιτηρά, αιγοπρόβατα, βοοειδή, αμπέλια, τσίπουρο, και 
γενικά για όλα τα εισοδήματα.  

  Έκανε συμφωνία και διόριζε έναν Μουσουλμανοτσάμη, συνήθως από την Κώτσικα, ως 
αγροφύλακας όλων των κτημάτων του χωριού με καλό μισθό προς αποφυγήν κυρίως των 
προστριβών με τους Κωτσιώτες που γειτονεύει το χωριό. Διορισμό ενός χωριανού ως 
υδρονόμου, για την σωστή διανομή του νερού ποτίσματος των κήπων, καθώς και για την 
ρύθμιση του ποτίσματος των κατοικίδιων ζώων εντός και εκτός του χωριού. Δια τις 
μισθώσεις κτημάτων, λιβαδιών κοινοτικών με δημοπρασίες ελεύθερες και επικυρωμένες. Δια 
τα προικοσύμφωνα νεόνυμφων, επικυρώσεις. Δια την εκτέλεση έργων καλντεριμιών, 
δρόμων, αποχετεύσεις όμβριων, διαμορφώσεις πλατειών, και χώρων για δεντροφυτεύσεις. 
Αποφάσεις για ανεγέρσεις σχολείων και Ιερών Ναών.  

  Δια την πρόσληψη δασκάλων, η φροντίδα ήταν μεγάλη των Δημογερόντων για την 
παιδεία των παιδιών του χωριού. Από τα πρώτα χρόνια της δουλείας λειτούργησε το κρυφό 
σχολειό, που πρώτα οι Ιερείς με το οκτωήχι, αλλά και αργότερα με δασκάλους κρυφά, κάτω 
από την μύτη του κατακτητή, επί πληρωμή κάνανε ότι μπορούσαν. Όμως για το δέκατο ένατο 
αιώνα, τα σχολεία που υπάρχουν μιλάνε από μόνα τους, για το ενδιαφέρον των 
Δημογερόντων και των κατοίκων. Οι προσφορές των χωριανών είναι συγκινητικές στο 
πέρασμα των χρόνων.  
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  Μεγάλη επίσης η φροντίδα για την υγεία, με τον διορισμό κοινοτικού γιατρού για 
πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όμως για σοβαρότερες περιπτώσεις ήταν η μετάβαση των ασθενών 
κυρίως στην Κέρκυρα, αλλά και στα Ιωάννινα λιγότερο λόγω της αποστάσεως. Για όλα τα 
ανωτέρω γινόταν η δίκαιη κατανομή κατά άτομο. Κάθε χρόνο επιβαλλόταν για κάθε άνδρα 
ορισμένα ημερομίσθια προσωπικής εργασίας, για ορισμένα έργα που γίνονταν στο χωριό. 
Όποιος αδυνατούσε να εργαστεί πλήρωνε την αναλογία, και το πραγματοποιούσε άλλο άτομο 
με τα χρήματα αυτά. Αστυνομικά καθήκοντα ήταν αρκετά για την Δημογεροντία. Η τήρηση 
των κανόνων ισονομίας στην διανομή νερού για τους θερινούς μήνες κυρίως για το πότισμα 
κήπων και ζώων, και για την καθαριότητα του χωριού.  

  Η φύλαξη των περιουσιών από ντόπιους και ξένους επίδοξους κλέφτες, ή και κατακτητές 
των ομόρων κοινοτήτων. Λύσεις διαφορών και διενέξεις κτηματικών διαφορών μεταξύ των 
χωριανών, ή και με άτομα των ομόρων κοινοτήτων. Λύσεις διαφορών χρεών μεταξύ των 
κατοίκων από δοσοληψίες. Λύσεις διαφορών από τυχόντων ξυλοδαρμών, βρισιμάτων, 
δολιοφθορών. Όλες οι άνω, ή και άλλες ακόμη διαφορές εκδικάζονταν από την 
Δημογεροντία, ή και από κριτές που διόριζε αυτή, και μόνο για πολύ σοβαρά ζητήματα 
ποινικά, αρμόδιος ήταν ο Τούρκος δικαστής «Κατής» για τον οποίο οι κάτοικοι απέφευγαν 
πάση θυσία, και θα πήγαιναν μόνο όταν παρά τις προσπάθειες, δεν βρισκόταν επιθυμητή 
λύση. Για διαφωνίες με την Τουρκική εξουσία στις αδικαιολόγητες κι υπερβολικές 
φορολογίες προς τους κατοίκους, κατέφευγαν με τους αντιπροσώπους (Βικίλιδες Τουρκιστί) 
δικολάβους στις Τουρκικές τοπικές διοικήσεις, να πετύχουν μείωση των επιβαλλόμενων 
φόρων. Οι διατελέσαντες Δημογέροντες Πλεσιβίτσης καθ’ όλη την διάρκεια του Τουρκικού 
ζυγού, με αυταπάρνηση και ζήλο εκτέλεσαν άριστα τα καθήκοντά τους, αψηφώντας , κόπους 
και φόβο, και τους βράβευε η ιστορία στο πέρασμα των χρόνων.  

  Διοικητικώς η Πλεσίβιτσα ως αναφέρει η Τουρκική καταστίχωση του 1431 που έγινε 
βάσει της καταστίχωσης του Δεσποτάτου της Ηπείρου ανήκε στην Διοίκηση 
Αργυρόκαστρου. Από το 1773 μετεφέρθη η Διοίκηση από το Αργυρόκαστρο στο Δέλβινο.1 
Κατά την περίοδο του Αλή-Πασά το 1812 η Επαρχία Φιλιατών μαζί με τις επαρχίες 
Μαργαριτίου και Παραμυθίας, περιήλθε εις την Διοίκηση των Ιωαννίνων τελικώς.2 

 
 

 
41. ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ - ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙΣ 

 
 
 Μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς εκτός από την 
στέρηση της ελευθερίας, υπεβλήθησαν βαρείς φόροι κι απαγορεύσεις στους υπόδουλους, 
πιέσεις και ταπεινώσεις.  

1. Κεφαλικός φόρος (χαράτσι). 
2. Το 1/10 της παραγωγής αγαθών = Δεκάτη. 
3. Παιδομάζωμα, βίαιη στρατολόγηση κι εξισλαμισμό = Γενίτσαροι. 
4. Βίαιος εξισλαμισμός πληθυσμών χωριών και πόλεων. 
5. Αρπαγές περιουσιών. 
6. Απαγόρευση οπλοφορίας.  
7. Απαγόρευση να ιππεύουν. 
8. Υποχρέωση να φορούν ειδικά ρούχα. 
9. Απαγόρευση να πηγαίνουν μάρτυρες στα δικαστήρια.  
10. Απαγόρευση στο κτίσιμο Ιερών Ναών. 

                                                 
1 Αραβαντινός Π., τ., Α΄., σελίς 265 
2 ό.π., σελίς 308 
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11. Απαγόρευση στο να κτυπούν καμπάνες των Ιερών Ναών. 
12. Έκτακτοι φόροι (Μπαχτσίς) για ελεύθερη κίνηση αγαθών. 
13. Περιορισμός της παιδείας (=στο κρυφό σχολειό με τους Ιερείς). 
14. Φυλακίσεις δι’ ασήμαντη αιτία. 
15. Αρπαγές Ελλήνων και πωλήσεις στα σκλαβοπάζαρα. 

 
 
 
 

42. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 
 
 

1440 Ο Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης, Χριστιανός που βιαίως εξισλαμίστηκε, έχων 
όμως μέσα του βαθιά την Χριστιανική πίστη, δραπετεύει από τον Οθωμανικό στρατό 
και οργανώνει στην Ιλλυρία Χριστιανικό στρατό κι ελευθερώνει την περιοχή, έχοντας 
υπό την διοίκησή του. Ο Σουλτάνος Αμουράτης με πολυάριθμο στρατό πολεμά 
εναντίων του, χωρίς αποτέλεσμα έως το 1449. 

1453 Η βασίλισσα των πόλεων Κωνσταντινούπολη με ιστορία άνω των χιλίων ετών 
καταλαμβάνεται από τον Μωάμεθ Β΄ και μαζί της σιγά-σιγά κυριεύονται τα υπόλοιπα 
ελεύθερα τμήματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.  

1452 «Κατά τα μέσα της ΙΔ΄ εκατονταετηρίδας (1452) Χατζήμπεης Τις, στρατηγός του 
Σουλτάν Μεχμέτου οδηγών 10 χιλιάδας στρατού εισέβαλεν εις την Θεσπρωτίαν προς 
κατεπόρθησιν των εκείθε ελευθέρων φρουρίων και πόλεων. Οι κάτοικοι της Πάργας 
Βουθρωτού, Στροβίλης και Ρηνιάσης δια μόνων των ιδίων όπλων των, αντέστησαν 
γενναίως κατά τον εισβάλλοντος και πολεμούντος εχθρού, αλλ’ ηναγκάσθησαν 
αλληλοδιαδόχως ίνα υποχωρήσωσιν εκ την επαύξουσαν δύναμιν των πολεμίων, και 
κατελήφθησαν και υπετάγησαν εις τον Οθωμανικόν ζυγόν στιγμιαίως. 

      Αμουρίτης ο Β΄ ιστορείται, αφού το πλείστον μέρος των Ιλλυρικών χωριών ή της 
Νέας Ηπείρου, μετά τινάς περιπετείας, και κατά το μάλλον ή ήττον αντιστάσεις ισχυράς 
το καθυπέταξε τοσούτον φανατικός απεδείχθει κατά των Χριστιανών ώστε κατά τα 
τέλη της ζωής του (1450) άπαντες σχεδόν οι Χριστιανικοί Ναοί των χωρίων εκείνων 
μετεβλήθησαν εις Μετζίτια (τζαμιά) καθότι κυρήξας και επιβάλλων την ποινήν του 
θανάτου εις πάντα Χριστιανόν, ος τις απεποιείτο ίνα περιτμηθή, έλαβεν ενός ολίγου 
απείρους προσηλύτως ο Μωαμεθανισμός εις τας χώρας εκείνας, και μετ’ ου πολύ εν 
μικρά εξαιρέσει, άπασαι οι κατακτηθείσαι χώραι της Ιλλυρίας ελάτρευον τον Μωάμεθ. 
Προς τούτο συνέτεινεν στη ολίγον και η βαρβαρότης των εκείθε ενοικούντων λαών, 
όντων ως επί το πλείστον φυλής Αλβανικής εναγκαλιζομένης ευκόλως προς την 
κρατούντων θρησκείαν». 

1454 «Εν δε τω ακολούθω έτι (1454) συναγωνιστάς λαβόντες οι Βενετοί τους Κερκυραίους 
κατά των μεταξύ αυτών συνθηκών και συνυποσχέσιν, εξεστράτευσαν μετ’ αξιομάχου 
στρατού, και πολιορκήσαντες τα φρούρια της Πάργας και του Βουθρωτού, τα υπέβαλον 
εις την κατοχήν των εντός ολίγου, ακολούθως δε εξεπόρθησαν και κατέσχον και τα 
φρούρια της Στροβίλης και της Ρωνιάσης αποσπάσαντες αυτά εκ της Οθωμανικής 
κυριαρχίας». 

1455 Επίθεση του Στρατηγού Οθωμανού Ντουραχάν κατά της Ιλλυρίας απεκρούσθη. Νέα 
όμως επίθεση του Τούρκου Ισά απέσπασε εδάφη από την Ιλλυρία και παράλια της 
Ηπείρου. 

1457 Ο Μωάμεθ Β΄ αναγκάζεται  να αναγνωρίσει τον Σκεντέρμπεη βασιλέα της Αλβανίας 
αφού δεν μπόρεσε να τον νικήσει. 
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1463 Βενετοί και Κερκυραίοι επιτίθενται κατά των Τούρκων στα παράλια της Ηπείρου και 
στα φρούρια Σοποτού, Χειμάρας, Αρίλης, Αγυιάς και Κόκκινου Λιθαριού και τα 
κυρίευσαν. 

1463  Εκστρατεία του Σουλτάνου Μωάμεθ Β΄ με πολυπληθή στρατό, κυριεύει την Ιλλυρία 
που κατείχαν οι Βενετοί εκτός του κράτους του Καστριώτου. 

1464  Νέα επίθεση Τούρκων κατά του Καστριώτη απεκρούσθη. 
1466 Ιανουαρίου 16 πεθαίνει ο Γεώργ. Καστριώτης Σκεντέρμπεης. Τότε κυριεύθηκε από 

τους Τούρκους τμήμα της Ιλλυρίας Αυλώνος και φρουρίου Στροβίλης, και υπέστησαν 
τα πάνδεινα, που σύρθηκαν σε αιχμαλωσία, σφαγές, θλίψεις, απόγνωση και 
μεταναστεύσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Καθολικοί 
των χωρών αυτών. 

1473 Οι βενετοί μετά Κερκυραίων βοηθών κυριεύουν την Αυλώνα και το φρούριο 
Στροβίλης. 

1474 Επίθεση Σουλεϊμάν, ευνούχου στρατηγού, με πολυπληθή στρατιά, κατά των εδαφών 
Καστριώτου αποτυγχάνει. 

1475 «Στρατός Οθωμανικός ετοιμαζόμενος εις Ήπειρον, ίνα επέλθει προς εκπολιόρκησιν την 
εν τη Ηπείρω Βενετικών φρουρίων, Σοποτού, Βουθρωτού, Βαστίας ή Σαγιάδος, 
Στροβίλη και Πάργας, επειδή εις την εποχήν εκείνην, ουχ υπήρχε αξιόμαχος Βενετική 
δύναμις εν ταις θέσεσιν εκείναις, ως και εν τη Κερκύρα, εξελέχθησαν μεταξύ των 
Κερκυραίων τρισχίλιοι γεναίοι άνδρες οίτινες τοποθετηθέντες αναλόγως εις εκάστων 
θέσιν, αντέστησαν επί πολύ, αμυνόμενοι μετά των τοπίων κατά των προσβολών των 
Οθωμανών. Δια της συνδρομής λοιπόν των Κερκυραίων (υπηρετησάντων εκείθε δι’ 
ιδίων των εξόδων, εν όλω τω καιρώ του δεκαοκταετούς πολέμου, μετ’ αποφάσεως ίνα 
υπερασπίσωσι μέχρι θανάτου τας θέσεις εκείνας) διετήρησαν οι Βενετοί τα Ηπειρωτικά 
εκέινα φρούρια, μεθ’ ων συμπεριείχετο και ικανή τοπική δικαιοδοσία προς ενδότερα 
της Ηπείρου, εν η περί τας 100 κωμάς και χωριά έκειντο υποτελούνται ήδη εις την 
Βενετικήν κυριαρχίαν.» 

1570 Πέρασαν έως το 1570 εκατό χρόνια με μικροσυμπλοκές  
1570 Οι Βενετοί με Κερκυραίους κυριεύουν το Σοποτό και μέρη της Χειμάρας από τους 

Τούρκους. 
1571 Τα ξαναπαίρνουν οι Τούρκοι. Κάνουν επίθεση κατά της Κέρκυρας, οι Τούρκοι κι 

αποκρούσθηκαν.    
1571 Τουρκικός στόλος ελλιμενίσθη στην Ηγουμενίτσα δι’ ολίγας ημέρας. 
  Έγιναν στη θάλασσα μεγάλες ναυμαχίες Βενετών και Τούρκων, που νικηταί ήταν οι 

Βενετοί κι οι σύμμαχοι οι Χριστιανοί.  
1580 Ο Σουλτάνος Αμουράτης Γ΄, κάνει παιδομάζωμα 200.000 Χριστιανοπαίδων που τα 

εξισλαμίζει βιαίως.1 
 
 
 

43. ΚΤΙΖΕΤΑΙ Ο Α΄ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 

 
 Η Δημογεροντία με την εκκλησιαστική επιτροπή Πλεσιβίτσης, βλέποντας ότι το χωριό 
μεγάλωσε και έως τότε Ι. Ναός της Αγίας Μαρίνας ήταν μικρός και δεν επαρκούσε για τις 
ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού της Πλεσιβίτσης, αποφάσισε να κτίσει καθεδρικό Ναό 

                                                 
1 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Α΄., σελ. 167-218 
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μεγαλύτερο, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες και μέσα στα επιτρεπόμενα όρια μεγέθους 
κτισίματος Ναού του Οθωμανικού περιορισμού και βέβαια χωρίς κωδωνοστάσιο. 
 Με τη βοήθεια της Εξαρχείας της Μονής Γηρομερίου που μεσολάβησε στο Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως, πήραν την άδεια από τις τουρκικές αρχές και το 1610 κτίζεται ο Ιερός 
Καθεδρικός Ναός της Αγίας Παρασκευής στο κάτω τμήμα της πλατείας της Αγίας Μαρίνας. 
Το 1616 έγινε αγιογράφηση αρίστης βυζαντινής ασκητικής τεχνοτροπίας που τη θαυμάζομε 
σήμερα, παρά τη φθορά από το χρόνο και που δε δόθηκε η απαιτούμενη φροντίδα 
συντήρησης ένεκα δυσκολιών. Στο χώρο της πλατείας της Αγίας Μαρίνας, λειτούργησε το 
νεκροταφείο για τους νεκρούς του χωριού. Δεξιά του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας 
κτίστηκε ελαιοτριβείο που λειτουργούσε με ξύλινο πιεστήριο κι εξυπηρετούσε την εσοδεία 
του χωριού.     
 
 
 

44. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 
 
 

1612 Ο Επίσκοπος Τρίκης Διονύσιος, ο Σκυλόσοφος, διωχθής παρά των Τούρκων και 
γενόμενος μοναχός, οργανώνει κίνημα στη Θεσπρωτία με συναρχηγούς, τους εκ 
Παραμυθίας Ζώτο, Τσίριπο, Γεώργιο Ντελή και στις 7 Σεπτεμβρίου 1612, καταστρέφει 
δύο τουρκικά χωριά Ζαραβούτσι και Τουρκογρανίτσα κι άλλα δύο ακόμη. Στις 11 
Σεπτεμβρίου κτυπούν τα Ιωάννινα, καίνε το διοικητήριο και τις τουρκικές συνοικίες. 
Εξαγριώθηκαν οι Οθωμανοί κι οπλισμένοι καταστέλουν τη δύναμη των Ελλήνων, που 
ήταν ελαφρώς οπλισμένοι κι εφόνευον αδιακρίτως μέσα στη νύχτα τους Χριστιανούς. 
Συλλαμβάνουν το Διονύσιο και τον έγδαραν ζωντανό, τους δε συντρόφους του, τους 
αποκεφάλισαν. Λόγω κινήματος του Διονυσίου διετάχθη κύμα διώξεων κατά του 
κλήρου της Ηπείρου.   

1633 Ο Αμουράτης Δ΄ καταργεί τους Χριστιανούς  Σπαχήδες κι επιτρέπει να εξισλαμισθούν. 
1684 Ο Βενετός στόλαρχος Μοροζίνης, κυριεύει το φρούριο της Ηγουμενίτσης κι 

ελευθερώθησαν παράλια της Ηπείρου από ενθουσιασθέντες Χειμαριώτες που εν 
συνεχεία ο Τούρκος Μουσταφά κατέπεσε εναντίων πεδινών χωριών και τα ερήμωσε.  

1695 Η Γαλλία διόρισε πρόξενο εμπορικό πράκτορα εις   Σαγιάδα. 
1700 Η Τουρκία επιβάλλει το Γιοβά Χαράτσι για τα άρρενα παιδιά έως 12 ετών και μετά τα 

12 το απλό χαράτσι.   
1705 Μεταφέρεται εις Άρτα το Γαλλικό Προξενείο Πρακτορείο Σαγιάδος. 
1716 Κατασκευάζουν οι Τούρκοι δρόμο από Πίνδο έως Βουθρωτό, πλάτους εξήντα ποδών 

στερεό. Πέρασε 65.000 Τουρκικός στρατός και άρπαξαν ό,τι τρόφιμο υπήρχε κι ο λαός 
υπέφερε από την πείνα.  

1716 Επίθεση Τούρκων κατά της Κέρκυρας, έπαθε πανωλεθρία ο Τούρκικος στρατός. 
1717 Οι Βενετοί κυριεύουν το Βουθρωτό. 
1732 Οι Οθωμανοί Μπέηδες κι αγάδες της Θεσπρωτίας, αψήφησαν τους διοικητάς της 

Υψηλής Πύλης και διοικούσαν τις περιοχές που τους βοηθούσε η πολιτική των 
Βενετών, για το συμφέρον των Βενετών να κρατούν τις θέσεις των ανενόχλητοι. 

  Οι Χειμαριώτες, Κονισπολίτες και Φιλιακιώτες, αψηφούσαν τον Τούρκο Τοπάρχη 
Δελβίνου και οι Μαργαριτιώτες και Παραμυθιώτες και Σουλιώτες τον Τοπάρχη 
Ιωαννίνων. Εκστρατεύει Τουρκικός στρατός 10.000 και κατέστρεψε το Μαργαρίτι και 
άλλα μέρη της Ηπείρου των Οπλαργηγών ανταρτών έως το 1737 εκτός του Σουλίου. 
Αυτήν την εποχή αναγκάστηκαν να εξισλαμισθούν στην επαρχία Δελβίνου, Ζουλιάτες, 
Προγονάτες, Γκολέμι, Πιτσάρι, Παντελεήμων, Αβαρίτσα, Κούτσι, Καλαρύτες. Επαρχία 
Παραμυθίας, Δραγώμη, Νικολίτσι, Γκρίκα, Νεοχώρι, Μινίνα, Πετροβίτσα. Επαρχία 
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Φιλιατών, Μαρκάτι, Νινάτι, Γιάννιαρη, Βέρβα, Κώτσικα, Πηγαδούλια. Επαρχία 
Μαργαριτίου, Βραχούνα, Αρπίτσα, Βίλια, Πλαταριά, Βράστοβο, Σαλίτσα, Γράβα, 
Βάρφανη, Κορύτιανη, Γρούπα, Κούτσι, Κοσοβίτσα κλπ. Περοχή Αυλώνος αρκετά 
χωριά βορινά. 

1758 Εμφανίζεται ο Αλής Τεπελενλής που έως το 1764 ενασχόλησή του ήταν οι ληστείες 
των περιοχών.  

1764 Παντρεύεται την Εμινέ, κόρη του Καπλάν-Πασά του Δελβίνου. 
1766 Συκοφαντεί τον Σελήμ-Πασά και με φιρμάνι το δολοφονεί. 
1777 Το έτος αυτό περιοδεύει εις την Ήπειρο ο Ιερομάρτης Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, 

κηρύττων τον θείον λόγον του Ευαγγελίου από το 1760, εμψυχώνοντας τον 
Χριστιανισμό στα Ελληνικά χωριά και πόλεις. Αψηφώντας κινδύνους και ακούραστος, 
νύχτα και μέρα περιόδευσε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά και Ήπειρο. Σε απλή 
γλώσσα εκήρυττε το λόγο του Θεού ενισχύοντας το εθνικό αίσθημα του λαού, 
προτρέποντάς τον να ιδρυθούν σχολεία, ανέγερση Ιερών ναών και τοποθετώντας 
σταυρούς σε εμφανή σημεία των δρόμων, στις εισόδους κι εξόδους των χωριών. Τον 
εσέβοντο όχι μόνο οι Χριστιανοί αλλά και οι Μωαμεθανοί, όπως ακόμη κι ο Αλή-
Πασάς. Επειδή εις τα κηρύγματά του τόνιζε τη διαφορά Χριστιανικής κι Εβραϊκής 
θρησκείας των Ιωαννίνων, βλέποντας τη μεγάλη δράση του και την ανάσταση του 
φρονήματος των Ελλήνων Χριστιανών, το συκοφάντησαν ότι δήθεν είναι ταραξίας και 
υποκινητής επαναστάσεως, παρακινούμενος υπό της Ρωσικής Κυβερνήσεως, 
εξαπάτησαν τον Κουρτ-Πασά, που διέταξε τη σύλληψή του και άνευ εξετάσεως, 
απηγχωνίσθη  εις Καλκούταση του Βερατίου, την 24η Αυγούστου 1779. Μετά 25 έτη ο 
ίδιος ο Αλή-Πασάς, δι’ ιδίων των εξόδων ανήγειρε ναόν αξιόλογο στη μνήμη του Αγίου 
Κοσμά αναγνωρίζοντάς τον Άγιο.1  

 
 
 

45. ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ-ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΑΙΔΩΝ-«ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ» 
 
 

 Η μάστιγα της αρπαγής των αρρένων παιδιών από του Οθωμανούς κατακτητές κι ένταξή 
τους στο στρατό άρχισε επί Ορχάν (1327-1360), συνεχίστηκε επί Μουράτ Α΄ (1360-1383) και 
στη συνέχεια πιο συστηματικά επί Σουλεϊμάν Α΄ και Αμουράτ Γ΄ το 1580, έγινε 
παιδομάζωμα 200.000 Χριστιανοπαίδων βιαίως. 2 
 Έπαιρναν κάθε πέντε χρόνια το ένα πέμπτο (1/5) των αρρένων παιδιών από 6 έως 15 ετών 
τα πιο εύρωστα κι ωραία κι αργότερα κάθε δύο ή κι ένα χρόνο. Τα παιδιά τα εξισλάμιζαν, τα 
εκπαίδευαν σκληρά, τα φανάτιζαν κατά των Χριστιανών και δεν τους επέτρεπαν το γάμο που 
ήταν βασικός όρος και γίνονταν οι λεγόμενοι «Γενίτσαροι». Αργότερα στρατολόγησαν και 
Οθωμανούς που είχαν οικογένειες, κι είχαν επαφές και ζητούσαν να τους επιτραπεί ο γάμος 
κι η απαγόρευση έγινε αιτία να επαναστατήσουν  το 1807 και να εκθρονίσουν τον Σουλτάνο 
Σελίμ Γ΄. Έπειτα να στασιάσουν στην Κωνσταντινούπολη, στις 14 Ιουνίου 1826 κι 
εφονεύθησαν άπαντες από τον τακτικό Τουρκικό στρατό, θέτοντας τέρμα στο Παιδομάζωμα. 
 Η Πλεσίβιστα καθώς κι άλλα Χριστιανικά χωριά της επαρχίας, κυρίως επανωχώρια 
κατάφεραν να αποφύγουν με τον τρόπο τους τη στρατολόγηση των παιδιών τους, στα 
σώματα Γενίτσαρων εκτός ελαχίστων περιπτώσεων σποραδικών και δεν είχε εφαρμοστεί 
κανονική στρατολόγηση, όπως συνέβη σ’ άλλες περιοχές. Οι αρπαγές των Οθωμανών δεν 
περιορίζονταν στα άρρενα παιδιά. Το ίδιο συνέβαινε και για τα θήλυ. 

                                                 
1 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Α΄., σελ. 218-270 
2 ό.π., σελ. 218 
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 «Ευνούχοι των Σουλτάνων και των Πασάδων ήρπαξον από τα αγκαλιάς των μητέρων 
των, τας ωραιότερας Ελληνίδας και τας ενέκλειον εις τα περιβόητα χαρέμια». 1 Η Πλεσίβιτσα 
πλήρωσε το φόρο αυτό με την αρπαγή της πανέμορφης νέας Βασιλικής Κονταξή, της 
μετέπειτα ξακουσμένης Βεζίρισσας Κυράς Βασιλικής, που έχοντας γερές χριστιανικές βάσεις, 
την πίστη κράτησε, το έθνος εβοήθησε, με τη συμμετοχή της στη Φιλική Εταιρεία και 
πολλούς Χριστιανούς έσωσε κι ήταν άθλος να δαμάσει ένα παμπόνηρο θηρίο, τον τύραννο 
Αλή-Πασά. Είναι σίγουρο ότι έγιναν κι άλλες αρπαγές κοριτσιών που η παράδοση δε διέσωσε 
τα ονόματά τους. 
 
 
 

46. ΒΙΑΙΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
 
 

 Ο Χριστιανικός πληθυσμός από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κατάκτησης, υπέστη τα 
πάνδεινα. Κορυφαία το Παιδομάζωμα και ο βίαιος εξισλαμισμός και η περιτομή. 
Προτείνονταν στην αρχή ωμά και ψυχρά ή γίνεσαι Τούρκος ή πεθαίνει ή αρπάζεσαι και 
πηγαίνεις στα σκλαβοπάζαρα, κακοποιήσεις, εκτοπίσεις, δημεύσεις περιουσίων, των 
μεγαλύτερων ατόμων και παντός είδους φοβέρες. Ολόκληρα χωριά ιδιαίτερα της Βορείου 
Ηπείρου και βορειότερα από τα πρώτα κιόλας χρόνια, αναγκάστηκαν  βιαίως να 
εξισλαμισθούν με την απειλή της χαντζάρας. Οι Ναοί της μετεβλήθησαν σε τζαμιά και κάθε 
αντίθετος ή φονευόταν ή εκτοπιζόταν τη ίδια στιγμή.  
 Αργότερα επεκτάθηκαν και νότια οι βίαιοι εξισλαμισμοί, στην επαρχία Φιλιατών και της 
Παραμυθίας. Οι εξισλαμισμοί άρχισαν από το Μουράτ Β΄ (1421-1451), ενετάθησαν  το 1611 
με την επανάσταση Δ. Σκυλοσόφου κι έλαβον μορφή καταιγίδος μετά το Ρωσοτούρκικο 
πόλεμο 1768. Το 1635 εξισλαμίσθηκαν 12.000 Σπαχήδες, που παρέσυραν πολλές χιλιάδες 
κολίγους στο Δέλβινο, Αργυρόκαστρο και Πρεμετή. Το 1700 εξισλαμίθηκαν πολλοί στο 
Αργυρόκαστρο και πολλοί εξεπατρίσθησαν Νότια. Το 1730 τα χωριά του Κουρβελεσίου, το 
1745 είχαν εξισλαμισθεί τα χωριά της Χειμάρας. Το 1760 εξισλαμίσθηκαν 36 χωριά της 
Σκιπεταρίας οι Καραμουρατάδες. Το κύμα του ομαδικού εξισλαμισμού ανέκοψε ο Κοσμάς ο 
Αιτωλός. 2 
 Η Πλεσίβιτσα εσώθη από το φρικτό αυτό εξαναγκασμό απάρνησης της πίστης κι 
αντιθέτως έγινε καταφύγιο των Χριστιανών που προ της απειλής του εξισλαμισμού των 
γειτονικών χωριών της Βόρειας Ηπείρου και όχι μόνο αλλά και των πέρα των συνόρων της 
Ηπείρου, της Μακεδονίας ακόμη κι από την Κωνσταντινούπολη κι από πολλά μέρη της 
Ελλάδος. Κατά την παράδοση ήρθαν οικογένειες και κατοίκησαν και βρήκαν θαλπωρή στην 
Πλεσίβιτσα, που με τα χρόνια αυξήθηκε ο πληθυσμός της και γνώρισε μεγάλη οικονομική 
και πνευματική άνθηση.  Αυτό που έσωσε την Πλεσίβιτσα, πρώτον ήταν το δύσβατο της 
περιοχής την εποχή εκείνη, που δυσκόλευε την πρόσβαση, όμως δεύτερο και αποτελεσματικό 
ήταν η εξαγορά με το χρήμα στους κατά καιρούς ανεπιθύμητους τέτοιους εντολοδόχους 
Τούρκους επισκέπτες που επιβουλεύονταν τον εξισλαμισμό στην Πλεσίβιτσα.  
 Επίσης αρκετά επανωχώρια κι αυτά δύσβατα, κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο ν’ αποφύγουν 
τον εξισλαμισμό. Για τα χωριά και πόλεις που εξισλαμίσθηκαν, οι περιηγητές Σεβαλιέ, ο 
Πόκκοπ και ο Λαμοτραί παρατηρούν ότι ο προσηλυτισμός στο Ισλάμ γίνεται κατά χιλιάδες, 
αφημένοι οι ραγιάδες στο πεπρωμένο, που κατά κάποιον ιστορικό, δυνάμεθα να κρίνουμε 
από διάφορες ενδείξεις πως ο Χριστιανισμός κινδύνευε να καταστραφεί από σιωπηλό θάνατο. 
Τα ίδια βεβαιώνουν κι άλλοι περιηγητές, ο Ιταλός Montelvano βεβαίωσε το 1625, πως 

                                                 
1 Οικονόμου Φ., Η εκκλησία της Ηπείρου, σελ.270 
2 ό.π., Πολυπαθείς Β. Ήπειρος, σελ. 14 
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υπήρχε φόβος ύστερα από δέκα χρόνια να μην υπήρχαν Χριστιανοί στην Αλβανία. Ο 
Γεράρδος Μέγερν τόνιζε πως ο Χριστιανικός πληθυσμός μέρα με τη μέρα λιγόστευε, που 
σύντομα δε θα υπήρχαν φορολογούμενοι  στο Τουρκικό Κράτος. Ο Γερβίνος γράφει «Μια 
γενική έφεση προς τη θρησκευτική αποστασία την εποχή εκείνη». Ο Αραβαντινός προσθέτει 
«Ο χείμαρρος της εξωμοσίας απειλεί να κατακλύσει ολόκληρον την Ήπειρον». 1 
 Περιηγηταί επισκεφθέντες την Ήπειρο, κατά την εποχή ταύτη (1635), διεκτραγωδούν την 
κατάσταση αυτή βεβαιόντες ότι «ο μεν έχει τον αδελφόν αυτού Τούρκον, ο δε τον υιόν, ο δε 
τον πατέρα ή άλλον αυτού συγγενή» κι εξέφραζον το φόβον γενικού εξισλαμισμού. Επικρατεί 
στην Β. Ήπειρο κράμα Χριστιανικών εθίμων και Μωαμεθανικών που καθιστά ιδιόρρυθμο 
θρήσκευμα. Διατηρούν Χριστιανικά ονόματα προγόνων Ηλιάζ Πασάς = Ηλίας Πασάς, Ντίνος 
Βέης κλπ. Ο Προφήτης Ηλίας τυγχάνει ιδιαίτερου σεβασμού. Οι λεγόμενοι Σπαθιώται 
διετέλεσαν κρυπτοχριστιανοί. Οι Σπαχήδες που αλλαξοπίστησαν απέκτησαν μεγάλη ισχύν εν 
τω κράτει. 2 
 Η Πλεσίβιτσα ήταν στην πρώτη γραμμή συνόρων των εξισλαμισμένων χωριών κι έζησε 
τις αλλαγές των και με τυπικό και διακριτικό τρόπο, διατήρησε τις σχέσεις παρά το 
θρήσκευμα που ακολούθησαν. Έβλεπαν όπως διηγούνταν οι παλαιότεροι να διατηρούν οι 
εξισλαμισμένοι Χριστιανικές ευλαβικές συνήθειες όταν αρρώσταινε ένα μωρό, καλούσαν τον 
παπά να το ξεματιάσει, που  του διάβαζε την ευχή για τη βασκανία, επίσης σε μωρά και 
παιδιά ακόμη μεγάλα σε κάποια αδιαθεσία τα σταύρωναν. Να κάνουν υπόκλιση  και Σταυρό 
όταν περνούσαν από Χριστιανικούς ναούς ακόμη και σε καταστρεμμένους, να σταυρώνουν 
τη ζύμη του ψωμιού να γίνει κι άλλες πολλές. Βέβαια από γενιά σε γενιά πολλά ξεχάστηκαν 
και προσαρμόστηκαν στη θρησκεία του Ισλάμ κι έγιναν φανατικότεροι των Ισλαμιστών με 
τις γνωστές συνέπειες που γνωρίζομε.  
 Κατά την περίοδο του εξισλαμισμού, χωριά και πόλεις ημιερημώθησαν από τη φυγή των 
Χριστιανών εκ φόβου και κατά κάποιες στατιστικές έμεινε σχεδόν το ένα έβδομο του 
πληθυσμού. «Σ’ αυτά π.χ. από 350.000 έμειναν 50.000, που υπέκυψαν για πολλούς λόγους, 
είτε για διατήρηση περιουσιών, είτε για αξιώματα, είτε από παραπλάνηση, είτε για τη μη 
ενόχληση των παιδιών των και τόσους άλλους λόγους. 3 
 Κατά τον Αραβαντινόν, από το 1733 έως 1737 το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της 
περιφέρειας Δελβίνου, Φιλιατών και Μαργαριτίου είχε εξισλαμισθεί βιαίως. Στην επαρχία 
Φιλιατών, εξισλαμίσθηκαν τα χωριά 1) Μαρκάτι, 2) Νινάτι, 3) Γιάννιαρη, 4) Βέρβα, 5) 
Κώτσικα και 6) Πηγαδούλια.4 
          
 
  

47. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18O ΑΙΩΝΑ 
 
 

 Η Πλεσιβίτσα από τις αρχές του 18ου αιώνα, πήρε διαστάσεις κτισίματος και κατοίκησης, 
όσο και καλλιέργειας γης. Είχε εκχερσωθεί τελείως το λεκανοπέδιο, κι έγιναν αμπέλια στο 
μεγαλύτερο μέρος, ορισμένα περιβόλια με ελιές καθώς και χωράφια με σπαρτά. Εν συνεχεία 
εκχερσώθηκε το σημερινό δάσος και φυτεύτηκαν κλήματα κι έγιναν τα Πέρα-Αμπέλια. Έγινε 
τέτοια επέκταση εκμετάλλευσης γης εν συνεχεία, για σπαρτά, να καλλιεργούν ακόμη και τα 
επίπεδα, και κεκλιμένα εδάφη των βουνών, για τις βιοποριστικές τους ανάγκες.  
 Έφθανε όριο καλλιέργειας ανατολικά από Κίσαρα-Βούβα έως το ποτάμι του Γηρομερίου. 
Συνέχιζε Νότιο-Ανατολικά Αιλϊά ως τη Βάναρη, κι επεκτεινόταν Νότεια ως τη Ράχη του 
                                                 
1 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τ., Α΄., σελ.9 
2 Μ. Ε. Ε., τ. 12., σελ. 337 
3 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ. Ε΄., σελ. 641 
4 Αραβαντινός Π., τ. Α΄., σελ. 245 
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Μύλου. Δυτικά ως το Αγγόνι και το Μπογάζι. Βόρεια ως τις κορυφές της βουνοσειράς από 
Μάλι-Χότζα (Πούλια), Κατσιέλα ως το Ντουρντουβέτσι (Τσιάβου) με το οροπέδιο, και 
κατέληγε ως τον Κίσαρα και Βούβα. Παράλληλα η κτηνοτροφία εκμεταλλευόταν τα μη 
καλλιεργήσιμα μέρη που δεν ήταν και λίγα των γύρω βουνών και λόφων.  
 Το 1747 κτίζεται εκ θεμελίων στην θέση του Ναού της Μονής του Προφήτη Ηλία 
μεγαλύτερος Ναός. Το 1764 κτίζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου εις την θέση του 
παλαιού μικρού που υπήρχε στον Άγιο Νικόλαο σε όλο τον χώρο της πλατείας λειτουργούσε 
το Νεκροταφείο παράλληλα με της Παναγίας και της Αγίας Μαρίνας. Την ίδια περίπου 
χρονολογία κτίζεται και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου εις την θέση του παλαιού μικρού 
που υπήρχε.  
 
 
 

48. Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙΝΑΡΤΖΗ- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΥΤΗΣ 
 
 

 Το 1774 έγινε ανάμεσα Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας η συνθήκη του 
Κιουτσούκ Καϊναρτζή δια την ελεύθερη ναυσιπλοΐα των χωρών τους. Η Ελληνική ναυτιλία 
δράττεται της ευκαιρίας και το ένα πλοίο μετά το άλλο υψώνουν την Ρωσική σημαία κι 
είχανε ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε όλες τις θάλασσες. Έτσι αναπτύχθηκε και μεγάλωσε ο 
εμπορικός στόλος. Ευνοήθηκε από την συμφωνία συνθήκη αυτή η περιοχή της Ηπείρου με 
την προσέγγιση στην Κέρκυρα και κατ’ επέκταση στην Σαγιάδα που βοήθησε άμεσα την 
Πλεσιβίτσα. 1 Η συνθήκη ειρήνης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 μεταξύ της Ρωσίας και 
Τουρκίας με το άρθρο 7 της συμφωνίας λέει «Να προστατεύσει με όλες της τις δυνάμεις την 
Χριστιανικήν θρησκείαν και τας εκκλησίας της εις όλο το Οθωμανικό κράτος» 2 
 Το 1774 με την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, το 
Χριστιανικό στοιχείο αποκτά προστασία από την Ρωσία και υποχρέωση τήρησης της 
συμφωνίας στις Τουρκοκρατούμενες περιοχές. Ο υπόδουλος Ελληνισμός πήρε μια ανάσα. 
 Το 1775-77 περίπου κτίζεται το μικρό πρώτο παλιό Σχολείο και λειτούργησε δειλά-δειλά 
με την απαιτούμενη προσοχή και προφύλαξη. Όμως η παρότρυνση και οι ευχές του Άγιου 
Κοσμά του Αιτωλού που είχε περάσει από την Πλεσιβίτσα το 1775 και το 1779 τους έδωσε 
δύναμη για να κτίσουν και σχολείο για την μόρφωση των παιδιών, και Ναούς να κτίσουν, και 
Σταυρούς ξύλινους να τοποθετήσουν σε κάθε δρόμο εισόδου προς το χωριό, μαρτυρώντας 
την Χριστιανικότητα των κατοίκων. Το 1785 κτίζεται ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων 
στην θέση του παλιού που προϋπήρχε όπου και λεπτομερώς αναφέρεται στο κεφάλαιο περί 
Ιερών Ναών. Το 1793 κτίζεται εκ νέου η παλαιά βρύση του Αντριάξη και η συγκέντρωση 
καλύτερα του νερού όπου επίσης στο κεφάλαιο περί βρυσών αναφέρεται. Το 1800 περίπου 
κτίζεται το Χάνι στην πλατεία και δίπλα στον Άγιο Παντελεήμονα. Στην οδική ξενάγηση 
λεπτομερώς αναφέρεται η ιστορία της χρησιμοποίησης του. Το 1800 περίπου μετά το κτίσιμο 
του Χανιού κτίστηκε εκ θεμελίων ο προϋπάρχων Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος. Στο 
κεφάλαιο περί Ιερών Ναών αναφέρεται κάθε λεπτομέρεια.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ιστορία ΣΤ΄ Δημ. σελίς 41 
2 Ιστορ. Ρούσου Γεωργ., τ.1., σελίς 133 
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49. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

 Μετά την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1774 επεκτάθηκε η δραστηριότητα της 
πάσης φύσεως εμπορίου πέραν των συνόρων των επαρχιών και των πόλεων Κέρκυρας και 
Ιωαννίνων προς αγορές μακρύτερες. Οι πραματευτάδες του χωριού με καραβάνι ζώων 
δημιούργησαν μια μόνιμη κατάσταση πήγαινε-έλα και τροφοδοτούσανε με λογής-λογής 
εμπορεύματα τα καταστήματα και τις οικοτεχνίες της Πλεσιβίτσης. Το χωριό έγινε κόμβος 
αγοράς των περιχώρων της επαρχίας μας, και των χωριών της Βόρεια Ηπείρου. 
 Σιγά-σιγά οι πραματευτάδες φθάσανε στις αγορές της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της 
Ανδριανούπολης, της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, της Φιλιππούπολης, της 
Κωνστάντζας, της Οδησού κι αλλού. Επίσης μέσω Κέρκυρας με καράβια πηγαίνανε στις 
πόλεις Βενετιά, Τεργέστη, Παρίσι και Κάιρο. Η εμπορική αυτή δραστηριότητα συνεχίστηκε 
για πολλά χρόνια, πολλές φορές με δυσκολίες από την αντιμετώπιση των κακοποιών 
στοιχείων που συναντούσαν στους μακρινούς δρόμους. Όμως τα συστηματικά καραβάνια 
είχαν ένοπλο συνοδό Μουσουλμανοτσάμη, επί αμοιβή γενναία, τόσο για την ακεραιότητα 
των, όσο και για τα εμπορεύματα να φτάσουν σώα προς τις πόλεις του προορισμού των προς 
πώληση, αλλά το ίδιο και για τα αγορασθέντα εμπορεύματα να μεταφερθούν προς την 
Πλεσιβίτσα.  
 
 
 

50. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟ ΚΩΤΣΙΚΑΣ 
 
 

 Στα πρώτα χρόνια του εξισλαμισμού στα χωριά που εξισλαμίσθηκαν, όπως η Κώτσικα, 
και η Βέρβα κατά πλειοψηφία ήταν κρυπτοχριστιανοί. Όμως περνώντας τα χρόνια της γενιάς 
εκείνης πέρασαν τα ηνία τρόπου ζωής συμπεριφοράς και συνεργασίας στα χέρια των νέων 
γενεών, όπου με τον αέρα του κατακτητή θεωρώντας τον εαυτό του Τούρκο λόγω 
εξισλαμισμού και φανατισμού, ιδιαίτερα του χωριού Κώτσικας που συνορεύαμε, άρχισαν να 
πιέζουν τους Πλεσιβιτσιώτες τουλάχιστον στα κάτω αμπέλια. Ήρθαν τα πρώτα μαύρα 
σύννεφα στις σχέσεις των δυο χωριών  Κώτσικας και με την Πλεσίβιτσα, στην αρχή στα 
κάτω Αμπέλια. Τι κρίμα, τι αδικία ενώ προ ολίγων είχαν την ίδια ρίζα και την ίδια θρησκεία 
και να μας συμπεριφέρονται σαν εχθροί.  
 Η πρώτη ενέργεια των Δημογερόντων Πλεσιβίτσης ήταν να συστήσουν μετά από 
συλλογικές σκέψεις στους Πλεσιβιτσιώτες που είχαν κοντά στα Κωτσιώτικα κτήματα 
αμπέλια, να τα ξεριζώσουν και να φυτέψουν ελιές, που αφ’ενός δεν απαιτείται παραμονή και 
φύλαξη της παραγωγής ως τον τρύγο, κι αφ’ ετέρου οι ελιές σε λίγα χρόνια με υπομονή θα 
δώσουν τα ισάριθμα έσοδα κι έτσι θα αποφύγουν μια για πάντα τις αναπόφευκτες 
συγκρούσεις εις βάρος των. Έτσι χρόνο με τον χρόνο η φύτευση ελαιόδενδρων επεκτάθηκε, 
και τα συνορεύοντα Κάτω Αμπέλια έγιναν ελαιοπερίβολα. Μάλιστα η αλλαγή παραγωγής 
άρεσε ως πιο ξεκούραστη και αποδοτική χωρίς το φόβο. Έγινε επίσης φύτευση πολλών 
οπωροφόρων δένδρων. Παρά το κάθε μέτρο που παίρνανε οι Πλεσιβιτσιώτες για κάθε 
αναπόφευκτη συνεργασία μαζί τους, το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό. Από τότε άρχισε 
το «Μπαχτσίς» το δώρο, ο παράς. Ήταν το μέσον που η Δημογεροντία κατέφυγε 
πληρώνοντας έναν δυνατό Μουσουλμανοτσάμη Κωτσιώτη πια, εξαγοράζοντάς τον, 
κατάφερνε να κάνει την δουλειά της, με τον παρά. Ήταν το φάρμακο για κάθε νόσο κατά το 
κοινώς λεγόμενο, που θα συναντήσουμε σε πολλές χρονικές στιγμές της ζωής της 
Πλεσιβίτσης.  
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51. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ.  
 
 

 
1780 Ο Τούρκος στρατάρχης Χασάν-Πασάς φονεύει 7.000 Τουρκαλβανούς στην 

Πελοπόννησο, διότι κακομεταχειρίζοταν τους Πελοποννήσιους, κι έπεσε μέγα πένθος 
στην Τσαμουριά και στην Αλβανία. 

1786 Ο Αλής-Τεπελενλής γίνεται Τοπάρχης Θεσσαλίας για να τηρήσει την τάξη από τους 
Αλβανοληστάς. Ο Αλής κρυφά με δόλιο τρόπο που μονίμως τον διακατείχε, 
συκοφάντησε τον Πασά των Ιωαννίνων δι ιδίου όφελος. 

1788 Ο Αλής με πολύ στρατό καταλαμβάνει την τοπαρχία Ιωαννίνων και επιβάλει την δική 
του απάνθρωπη τάξη. Κατέστειλε κάθε ληστεία, γνωρίζων καλά τον τρόπον διότι ήταν 
ληστής, κατήργησε τα μπεηλίκια και τα καπετανάτα σε Ήπειρο, Αλβανία και 
Θεσσαλία. 

1792 Άνοιξε ατελείωτο πόλεμο κατά των Σουλιωτών. Με δόλιο τρόπο άρπαξε, καταλήστεψε 
τον χώρο που διοικούσε κι εξουδετέρωσε κάθε αντίθετό του, τοποθετώντας δικούς του 
ανθρώπους. 

1794 Παίρνει και την σατραπεία της Σκόρδας. 
1796 Παίρνει το βοϊβοδιλίκι της Άρτης. 
1797 Το Βουθρωτό, Πάργα, Πρέβεζα, Βόνιτσα από τους Βενετούς περιέρχονται στους 

Γαλλους. 
1798 Ο Αλής καταστρέφει τον Άγιο Βασίλειο και Νιβίτσα τη νύχτα του Πάσχα με δόλιο 

τρόπο. Καταλαμβάνει επίσης και την Βόνιτσα, και γίνεται Βεζίρης της Βασιλείας. 
1800 Κάνει επίθεση κατά των Σουλιωτών και αποτυγχάνει.1 
 
 
 

52. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 
 
 

 ΟΡΛΩΦΙΚΑ. Το 1770 οι Ρώσοι ξεσήκωσαν τους Έλληνες και με την βοήθειά τους 
γίνεται επανάσταση από την Ήπειρο έως την Πελοπόννησο, που δυστυχώς απέτυχε με 
φοβερές απώλειες στην Πελοπόννησο. Προέκυψε ένα καλό ότι έγινε η Συνθήκη του 
Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 που προστάτευε την Χριστιανική Θρησκεία και τους Ιερούς 
Ναούς, σε όλο το Οθωμανικό κράτος και δόθηκε η δυνατότητα στα Ελληνικά καράβια να 
σηκώσουν Ρωσική σημαία, να πλέουν πλέον ελεύθερα, το Αιγαίο και Στενά Δαρδανελίων έως 
τη Ρωσία. 
 ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Γεννήθηκε στο Βελεστίνο το 1757. ο Ρήγας έθεσε σκοπό της ζωής 
του τη απελευθέρωση της Ελλάδας. Εμπνευσμένος από την Γαλλική Επανάσταση, μετέφρασε 
βιβλία για την μόρφωση των Ελληνοπαίδων με φλογερό επαναστατικό περιεχόμενο. Δεν 
πρόλαβε να δει τους καρπούς του αγώνα του. Συνελήφθη από τους Αυστριακούς και τον 
παρέδωσαν στους Τούρκους που τον δολοφόνησαν το 1798. η θυσία του και τα μηνύματα του 
έγιναν βρύση που πότισε το δένδρο της λευτεριάς.  
 ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. το 1814 στη Οδησό 1) ο Αθανάσιο Τσακάλωφ 2) ο Νικόλαος 
Σκουφάς και 3) ο Εμμανουήλ Ξάνθος ίδρυσαν την Φιλική Εταιρία με σκοπό μύηση μελών 
από όλες τις τάξεις που τους όρκιζαν ως μέλη για την προετοιμασία του ξεσηκωμού του 
γένους.  

                                                 
1 Αραβαντινός, Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Α΄., σελ. 271-291 
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 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αρχηγός στην 
Φιλική Εταιρία, το Φεβρουάριο 1821 με 2.000 άνδρες οπλισμένους και τον Ιερό Λόχο με 
Έλληνες σπουδαστές ξεκίνησε την επανάσταση στην Μολδοβλαχία. Η ξένη βοήθεια που του 
υποσχέθηκαν δεν ήλθε, η Ρωσία όχι μόνο δεν βοήθησε αλλά τον διέγραψε τον Υψηλάντη από 
τον κατάλογο των Αξιωματικών, κι επέστρεψε στις Ηγεμονίες που ήταν ο Υψηλάντης, να 
εισέλθουν Τούρκικα στρατεύματα. Οι Έλληνες αντιμετώπισαν με ηρωισμό τα Τουρκικά 
στρατεύματα. Η αποφασιστικότερη μάχη δόθηκε στο Δραγατσάνι 2 Ιουνίου 1821 που ο Ιερός 
Λόχος έπεσε ηρωικά. Η Επανάσταση στην Μολδοβλαχία κράτησε επτά μήνες χωρίς αίσιον 
τέλος.  
 
 
 

53. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

 Οι κάτοικοι Πλεσιβίτσης είχαν υπολογίσιμη για την εποχή εκείνη πνευματικές γνώσεις, 
επαγγελματική, εμπορική, γεωργική και κτηνοτροφική εμπειρία και καταξίωση, σαν απόγονοι 
του Κασνετσίου, κληρονομιά που διατηρήσανε κι επεκτείνανε τις αξίες σε όλους τους τομείς, 
με την εν συνεχεία πορεία έως και σήμερα. 
 Κατά το 1800 η Πλεσιβίτσα ήταν πυκνοκατοικημένη και οργανωμένη κοινότητα, με την 
Δημογεροντία της, την Εκκλησιαστική επιτροπή και την υποστήριξη της Εξαρχείας της 
Μονής Γηρομερίου, που μεσολαβούσε για κάθε πρόβλημα με τον κατακτητή. Η Πλεσιβίτσα 
διοικήτο με άψογο τρόπο εσωτερικά και εξωτερικά, με επιτυχείς πάντα πρωτοβουλίες και 
αποφάσεις. Οι καλοχτισμένοι Ιεροί Ναοί επί των παλαιών στις γειτονιές και η γενική 
ανοικοδόμηση θαυμάσιων οικιών μαρτυρεί καλή οικονομική κατάσταση κι ευημερία του 
χωριού. Μετά το 1800 το χωριό είχε σταθερή πορεία ακμής σε όλους τους τομείς.  
 Η κοινότητα απέκτησε οικονομική δυνατότητα από την καθολική συμμετοχή των 
κατοίκων, αλλά και από ειδικές προσφορές και πραγματοποίησε κοινωφελή έργα. 
Διαμόρφωσε την πλατεία που έγινε αφετηρία για όλους σχεδόν τους δρόμους που ξεκινούν 
προς όλα τα σημεία τους ορίζοντος, που τους έκανε καλντερίμια, και όχι μόνο μέσα στο 
χωριό, αλλά και έξω του χωριού, όπως προς την Κιάφα, προς τα Πέρα Αμπέλια, προς τον 
Αντριάξη, και προς την ελιά του Ντακούκη. Επίσης κατασκευάστηκαν «σούγιαλα» αγωγοί 
συλλογής των Ομβρίων, και αυλάκια που τα νερά κατευθύνονταν προς τα ρέματα. Κτίστηκε 
το Χάνι κι εξυπηρετούσε τους διερχόμενους από το χωριό με δαπάνη της Μονής Γηρομερίου 
δια ένα έσοδο της Μονής.   
 
 
 

54. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 
 
 

1801 Γίνεται συμμαχία Σουλιωτών και Οθωμανών Μπερατίου, Αυλώνος, Δελβίνου, 
Παραμυθίας, Καρβουναρίου, Μαργαριτίου, Ηγουμενίτσα, Κονισπόλεως, Βάρφανης, 
Φιλιατών, Δεμάτες και Σεϊκάτες και άλλων χωριών κατά του Αλή-Πασά. Όμως 
κατάφερε να το διαλύσει. 

1802 Ο Αλής με δολοπλοκίες με προτροπή και βοήθεια της Υψ. Πύλης κατάφερε να συλλέξει 
πολύ στρατό κι εκστρατεύει, κατά του Σουλίου με πείσμα. 

1803 Το αδούλωτο Σούλι πέφτει στα χέρια του Αλή, με φοβερές απώλειες και αυτοθυσίες 
των Σουλιωτών, που οι εναπομείναντες ζωντανοί, κατάφεραν να το εγκαταλείψουν, 
διωκόμενοι μετά απο τριών αιώνων αυτονομία κι εέυθερία. 
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1803 Ο Αλής ανταμείβεται από τον Σουλτάνο με ηγεμονικό βαθμό της διοίκησης της 
Ρούμελης. Διατηρεί και το Βουθρωτό. Εκστρατεύει, ληστεύει και καταστρέφει την 
Μακεδονία. Επιτίθεται κατά της Πάργας κι αποτυγχάνει. 

(1805  Αρπαγή της Βασιλικής Κονταξή εκ Πλεσιβίτσης και εγκλεισμό της στο σαράι στα 
Γιάννενα.) 

1807 Διωγμός εκδικήσεως των συμμαχόντων Οθωμανών Θεσπρωτών με τους Σουλιώτες το 
1801 και όλων των αντιφρονούντων, προς του Αλή-Πασά, εις όλην την Ήπειρο και 
Αλβανία, εξοντώνουν το χωριό Γαρδίκι με σφαγές. 

1812 Προσάρτησε την επαρχία Φιλιατών, Μαργαριτίου, Παραμυθίας στην διοίκηση 
Ιωαννίνων. 

1812 Ο Σουλτάνος στέλνει έντονη διαταγή προς τον Αλή-Πασά να εγκαταλείψει τα Γιάννενα, 
να μεταβεί στο Τεπελένι. Περιορισμένος δια την απρεπή Αντιγαλλική συμπεριφορά 
του. Όμως μετά την καταστροφή των Γάλλων στη Ρωσία επέστρεψε στα Γιάννενα, 
άνευ διαταγής υπούλως. 

1814 Επιτίθεται κατά της Πάργας κι απέτυχε.  
1817 Υπεγράφη συνθήκη Μ. Βρετανίας και Σουλτάνου να αποχωρήσουν οι Παργινοί 

εξαγοράζοντας από τους Άγλους. Ο Αλής πρότεινε και πλήρωσε αυτός το αντίτιμο και 
το 1819 έγινε κυρίαρχος και της Πάργας. Τότε στα Γιάννεναο Ιωαννίτης Πασόμπεης 
έπεσε σε μεγάλη έχθρα του Αλή-Πασά και κρυφά δραπετεύει στην Κωνσταντινούπολη 
και πληροφορεί τον Σουλτάνο καταγγέλλοντας του δια τις καταχρεώσεις περιουσιών, 
φόρους πλουτισμού, δολοφονίες, βιοπραγίες κλπ, εις βάρος των υπηκόων. Αυτό ήταν το 
ξεχείλισμα του ποτηριού.  

1820 Ο Σουλτάνος αποστέλλει νέο σατράπη Ιωαννίνων τον Ισμαήλ Πασόμπεη με πολύ 
στρατό εναντίων του Αλή-Πασά. Καλεί με διαταγή απ’ όλες τις γύρω περιοχές 
Τούρκικο στρατό ακόμη και Χριστιανούς υποσχόμενος ότι θα τους απαλλάξει από την 
τυραννία του Αλή-Πασά αλλάζοντας τις Αλβανικές διοικήσεις. Μυστική διαταγή όμως 
έλεγε ότι μόλις καταλάβουν τα βασιλικά στρατεύματα τις περιοχές του Αλή οι 
Χριστιανοί που τους βοήθησαν να φονεύονται. Όντως και έγινε δυστυχώς για τους 
Χριστιανούς κατεδαφίζοντας ακόμη και τους Χριστιανικούς Ναούς και υπέστησαν 
χειρότερα του Αλή. Ο Αλής πληροφορηθείς την εξόντωση των Χριστιανών, δυνατό 
επιχείρημα για το τι τους περιμένει τους Χριστιανούς, τους έπεισε στις δικές του ακόμη 
περιοχές, και τους πήρε με το μέρος του συμμάχους, ειδικά τους Σουλιώτες, 
επιτρέποντας τους να γυρίσουν στο Σούλι, όπως κι έγινε. Έγιναν πολλές μάχες των 
Σουλιωτών κατά των Σουλτανικών στρατευμάτων.1 

 
 
 

55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

 
 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. Στις 25 Μαρτίου του 1821 ο Παλαιών Πατρών 
στην Αγία Λαύρα σηκώνει το Λάβαρο της Λευτεριάς κι ευλογεί τα Ελληνικά παλικάρια, 
κηρύττοντας την Ελληνική Επανάσταση στην Πελοπόννησο, που πήρε αμέσως διαστάσεις σε 
μήκος και πλάτος της Ελλάδος, στην Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Νησιά. 
 Ο Κολοκοτρώνης καταστρέφει τον στρατό του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Το 1825 ο 
Ιμπραήμ καταλαμβάνει την Πελοπόννησο και στις 11 Απριλίου 1826 κατέστρεψε το 
Μεσολόγγι με την ηρωική έξοδο και τον Οκτώβριο 1827 στο Ναυαρίνο οι σύμμαχοί μας 
Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι κατέστρεψαν τον στόλο του Ιμπραήμ. Το 1828 ανέλαβε την 
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διακυβέρνηση της Ελεύθερης μικρής Ελλάδος τότε ο Καποδίστριας. Το 1830 
αναγνωρίστηκαν από τις Μεγάλες Δυνάμεις τα σύνορα της Ελλάδος με γραμμή τον 
Αμβρακικό και έως Παγασητικό κόλπο.    
 
 
 

56. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1805-1822 ΒΕΖΙΡΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ 
 

 
 Το 1805 έγινε έφοδος στρατευμάτων του Αλή-Πασά στην Πλεσίβιτσα, δια την σύλληψη 
του Χρήστου Κονταξή ως υπεύθυνο κοπής κιβδήλων νομισμάτων, κι ακολούθησε η αρπαγή 
της νεαράς τότε Βασιλικής Χρήστου Κονταξή κι εγκλεισμόν της στο σαράι του Αλή-Πασά 
στα Γιάννενα. Η Βασιλική έγινε Βεζίρισσα Άξια Ελληνίδα και Χριστιανή στην Ψυχή, 
μυήθηκε στην Φιλική Εταιρία και βοήθησε ποικιλοτρόπως το Έθνος και τους Χριστιανούς 
δαμάζοντας ένα θηρίο τον Αλή-Πασά. Πρότεινε και διορίστηκε ο αδελφός της Γεώργιος 
Κίτσος Κονταξής Διοικητής της φρουράς Φιλιατών και το χωριό απέκτησε για ορισμένα 
χρόνιαχωριανό προστάτη. Έκτισε το σαράι στην Αμπολιάνα με την εποπτεία του Γεώργιου 
Κίτσου. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αλή-Πασά το 1822 η μεν Βασιλική μετεφέρθη, υπό 
των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη, ο Γεώργιος Κίτσος πήγε στο Μεσολόγγι, και το 
σαράι στην Αμπολιάνα το πυρπόλησαν Πλεσιβιτσιώτες προς αποφυγήν ερχομού Τούρκων με 
τις οικογένειες τους, και του κινδύνου να αλλάξει το αμιγές του Χριστιανικού πληθυσμού του 
χωριού. Δια την Βασιλική θα γίνει λόγος σε ειδικό κεφάλαιο. 
 
 
 

57. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 
 

 
1821 Λόγω αποστασίας Σουλιωτών ο Σουλτάνος αλλάζει στρατηγό και βάζει τον Χουρσίτ 

Πασά, εναντίον του Αλή. Φθάνουν τα Σουλτανικά στρατεύματα έξω του Φρουρίου των 
Ιωαννίνων, γίνεται επίθεση αλλά απεκρούσθησαν από τα στρατεύματα του Αλή. Οι 
συνεχόμενες όμως επιθέσεις ανάγκασαν τον Αλή να σκεφθεί, ότι δεν υπάρχει ελπίδα να 
σωθεί και παίζει το τελευταίο χαρτί του. Ζητά από τον Χουρσίτ με διάφορες υποσχέσεις 
υποταγής και νέες εξορμήσεις του, να καταστείλει κάθε ανταρσία εις Ήπειρο, Αλβανία, 
Θεσσαλία και Ακαρνανία, αρκεί να του σταλεί φιρμάνι σουλτανικό, για χάρη προς 
αυτόν. Ο Χουρσίτ που δεν έδωσε σημασία στα λεγόμενά του, με τον τρόπο του, τον 
έπεισε να εγκαταλείψει το φρούριο κι ότι οι Στρατηγοί δέχονται τις προτάσεις του και 
να πάει στο νησάκι μέχρι να έρθει το φιρμάνι και τον παραπλάνησε. Ο Αλής το δέχθηκε 
ως λύση ανάγκης και στις 14-9-1822 αναχώρησε για το νησί. Στην διαδρομή 
διαισθάνθηκε τι τον περίμενε. Μαζί του πήρε την φιλτάτη του Βασιλική (Κονταξή) και 
μέρος του θησαυρού του, και κατέλυσε στην Μονή Αγ. Παντελεήμων.  

1822 Στις 24 Ιανουαρίου, παρήγγειλε στον Αλή ότι έφτασε το Σουλτανικό φιρμάνι με την 
χάρη και ζητά δια λόγους ευγνωμοσύνης προς τον Σουλτάνο, να αποσύρει τον Σελίμη 
με το αναμμένο φανάρι, από την πυριτιδαποθήκη, στα υπόγεια του σαραγιού που είχε ο 
Αλής ως φόβητρο, ανατινάξεως των Ιωαννίνων. Στην αρχή ο Αλής έφερε αντιρρήσεις 
με διάφορες προφάσεις διότι ήταν το μόνο όπλο που του είχε απομείνει. Στην επιμονή 
του Χουρσίτ στοιχείο του σχεδίου του, υπεχώρησε ο Αλής, κι έστειλε κάποιο εγκόλπιο 
(μαργαριταρένιο κομπολόι)συνθηματικό κι ο Σελίμης έσβησε το φανάρι. Τότε ο 
Χουρσίτ φθάνει στην τελευταία φάση του σχεδίου. Αμέσως την  ίδια μέρα το απόγευμα 
στέλνει πλοιάρια με στρατό και τον Χασάν Πασά στο νησί. Ο Αλής βλέποντας τα 
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πλοιάρια και τον στρατό μάντεψε το τέλος του. Περίμενε στον εξώστη της μονής κι 
όταν φθάσανε και μπήκανε στον περίβολο, φωνάζει ο Χασάν προς τον Αλή Πασά: 
«Υποτάχθητι εις την Βασιλική ταύτη θέλησιν και κλίνε τον αυχένα». Ο Αλής αντί 
απαντήσεως τον πυροβολεί και τον τραυματίζει, φονεύει και τον Καφτάναγα. Γίνεται 
μάχη με την φρουρά του Αλή και φονεύονται πολλοί εκατέρωθεν. Ο Αλής πληγωμένος 
πηγαίνει στο υπνοδωμάτιο. Διατάζει τους στρατιώτες του να φονεύσουν την Βασιλική, 
που είχε κρυφθεί στην κρυψώνα του μοναστηριού. Όμως οβίδα όπλου από το κατώγειο 
τον τραυματίζει θανασίμως στην κοιλιά κι εξέπνευσε. Οι στρατιώτες του, δεν εκτέλεσαν 
την διαταγή του, να φονεύσουν την Κυρά-Βασιλική. Στρατιώτες του Σουλτάνου 
εισέρχονται και του απέκοψαν το κεφάλι και το πήγαν στον Χουρσίτ-Πασά κι εν 
συνεχεία εις την Κωνσταντινούπολη κι εκτέθηκε σε δημόσια θέα πάντων. Η Κυρά-
Βασιλική αιχμαλωτίστηκε και απεστάλη στην Κωνσταντινούπολη. Οι θησαυροί του 
Αλή που ευρέθησαν ήταν 30.000.000 γρόσια της εποχής εκείνης. Οι κρυμμένοι 
θησαυροί ίσως τους γνώριζε η Βασιλική όμως να μην πέσουν σε Τουρκικά χέρια δεν 
τους απεκάλυψε. Η περιουσία του Αλή ήταν τεράστια από αρπαγές των υπηκόων με τα 
πονηριά τερτίπια.  

1822 (Απρίλιος, Μάιος) Με Σουλτανικό φιρμάνι, ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Αλή. 
Εξαπολύεται στρατός Σουλτανικός προς πάσαν κατεύθυνση προς εξόντωση 
επαναστατών Χριστιανών και Αλβανών της Ηπείρου Αιτωλοακαρνανίας και 
Θεσσαλίας. Ειδικά του Σουλίου πολιορκία κι εφόδους έως τις 28 Ιουλίου.  

1822 Με συνθήκη εγκατέλειψαν το Σούλι με Αγγλικά πλοία οι Ηρωικοί Σουλιώτες δια 
Κέρκυρα. 

1822 Πεθαίνει ο Χουρσίτ Πασάς κι αναλαμβάνει την σατραπεία ο Ιμέρης έως το 1825 που 
διορίστηκε σατράπης Θεσσαλονίκης. 

1825 Σατράπης γίνεται ο Ρεσίτ-Πασάς που κυριεύει το Μεσολόγγι το καταστρέφει και πλήθος 
κατοίκων του πωλούνται στα Ιωάννινα ως δούλοι. 

1829 Ο Ρεσίτ διατάζει την ελάττωση κακομεταχειρίσεως των Χριστιανών. 
1830 Σατράπης γίνεται ο υιός του Ρεσίτ, ο Ιμήν Πασάς. Οι Αλβανοί Μπέηδες επιδίδονται σε 

μεγάλες λεηλασίες παντού κατά των Χριστιανών της Ηπείρου. Γυρίζει ο Χουρσίτης 
μέγας Βεζίρης στα Ιωάννινα προς βοήθεια του υιού του Ισήμ-Πασά και οι Αλβανοί 
Μπέηδες του Δελβίνου φοβούμενοι τη ζωή των, φεύγουν στην Κέρκυρα. 

1831 3 Ιουλίου. Οι Τσάμηδες Παραμυθίας και Φιλιατών, διώχνουν τους διοικητάς των, 
συγκροτούν 2.000 στρατό κι εκστράτευσαν κατά των Ιωαννίνων κι αποτυγχάνοντας 
τρέπονται σε φυγή. 

1833 Παύεται ο Ιμήν-Πασάς λόγω κακής διαγωγής και τυραννικής διοίκησης Χριστιανών και 
Μωαμεθανών. 

1833 Σατράπης γίνεται ο Μαχμούτ Πασάς που κατάφερε να ησυχάσει την Ήπειρο από τους 
ληστάς Αλβανούς. Απεβίωσε το 1836.1 

 
 
 

58. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 
 

ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (6 Ιουλίου 1827): αυτόνομο Ελληνικό κράτος με επικυριαρχία του 
Σουλτάνου και με σύνορα στη γραμμή του Αμβρακικού-Παγασητικού. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1829 (10 Μαρτίου 1829) Αυτόνομο Ελληνικό κράτος με επικυριαρχία του 
Σουλτάνου και με σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού θα περιλαμβανόταν η 
Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα γύρω από την Πελοπόννησο νησιά. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (22 Ιανουαρίου 1830) Ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος με 
κληρονομικόν βασιλιά και με σύνορα στη γραμμή Σπερχειού-Εκβολών Αχελώου. 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (Μάιος 1832) και  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (Ιούλιος 1832). Ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος με 
βασιλιά τον Όθωνα της Βαυαρίας και με οριστικά σύνορα του πρώτου Ελληνικού κράτους 
στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού μαζί με την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και 
τα γύρω από την Πελοπόννησο νησιά. 
 
 
 

59. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
 
 

 Μετά το 1830 και την ανακήρυξη του Ελεύθερου Ελληνικού κράτους, οι Έλληνες 
απόκτησαν τον αέρα του ελεύθερου πολίτη και η μετακίνησή τους και η διακίνηση των 
αγαθών, γινόταν πιο καλύτερη. Επίσης και η διαμονή τους κι εργασία σε ξένες πόλεις, έγινε 
πιο εύκολη. Ακόμη και οι υπόδουλοι Έλληνες αποκτήσανε κάποιες καλύτερες ελευθερίες 
κινήσεως και διαμονής σε ξένες πόλεις.  
 Οι Πλεσιβιτσιώτες πραματευτάδες, που από το 1774 με την συνθήκη του Κιουτσούκ 
Καϊναρτζή προστατεύονταν από αυτήν και γυρίζανε τις πόλεις της Ευρώπης, με ην 
ανεξαρτησία της Ελλάδος, με μεγαλύτερο αέρα κινούνταν τόσο στην κατεχόμενη ακόμη 
Ελλάδα, και Μικρά Ασία, όσο και σε πόλεις των Ευρωπαϊκών κρατών Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας και Ρωσίας. Το Πλεσιβιτσιώτικο καραβάνι των πραματευτάδων πάντα 
εφοδιασμένο με ένοπλο συνοδό Μουσουλμανοτσάμη, καλώς αμειβόμενο εφοδιασμένο με 
Τούρκικο φιρμάνι συνοδείας, επισκεπτόταν τις πόλεις που είχαν προγραμματίσει για τις 
αγορές των. Πηγαίνανε στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ανδριανούπολη, 
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Φιλιππούπολη, Κωστάντζα, Οδησό κι αλλού. 
 Τώρα μένανε περισσότερες μέρες στην κάθε πόλη που προγραμματίζανε, και με την 
Πλεσιβιτσιώτικη ιδιοφυΐα παρακολουθούσανε τις εμπορικές και επαγγελματικές ασχολίες 
των πόλεων αυτών, βολιδοσκοπώντας την δυνατότητα παραμονής ορισμένων στις πόλεις 
αυτές, με ένα είδος εργασίας, που θα τους ικανοποιούσε, και με προοπτική εξέλιξη τους. Δεν 
αργήσανε να το πραγματοποιήσουν. 
 Στην αρχή ορισμένοι τολμηροί αφού εξασφάλιζαν υπόσχεση εργασίας, στο επόμενο 
ταξίδι παρακινώντας κι άλλους νέους από το χωριό ακολουθώντας το καραβάνι φθάσανε στις 
πόλεις του προορισμού του και πιάνανε εργασία. Συνήθως πιάνανε δουλειά σε αρτοποιεία και 
ζαχαροπλαστεία αλλά και σε άλλες δουλειές. Χρήματα στέλνανε στις οικογένειές τους στην 
Πλεσιβίτσα με τους πραματευτάδες που συνεχίζανε τα ταξίδια. Έρχονταν με άδειες στην 
Πλεσιβίτσα Χριστούγεννα και Πάσχα για λίγες μέρες. Είχε ξεκινήσει μια μεταναστευτική 
τάση. Αυτό συνεχίστηκε κι επεκτάθηκε χρόνο με τον χρόνο σε όλες τις προαναφερόμενες 
πόλεις.  
 Σαν πέρασαν ορισμένα χρόνια, οι περισσότεροι κατάφεραν να κάνουν δουλειές δικές 
τους, επί το πλείστον αρτοποιεία. Αυτό τους έκανε να πάρουν και τις οικογένειες τους, στις 
πόλεις που είχαν σταδιοδρομήσει επαγγελματικώς. Οι πληροφορίες που έρχονταν στο χωριό 
με τους πραματευτάδες βεβαίωναν την οικονομική πρόοδό τους. Πολλές φορές συλλογικά 
βοήθησαν την Πλεσιβίτσα, και τους συγγενείς των ξεχωριστά.  
 Τα χρόνια περνούσαν. Τις νέες γενιές αυτών των μεταναστών Πλεσιβιτσιωτών τις 
αλλοτρίωσε ο χρόνος. Δυστυχώς για πολλούς των απογόνων των δεν γνωρίζομε ποιοι ζουν 
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και που βρίσκονται τώρα. Για τους πραματευτάδες που εμπορεύονταν, και οι μετακινήσεις 
των γίνονταν μέσω Κέρκυρας με καράβια, και πηγαινοέρχονταν, δεν συνέβη το ίδιο. 
Ταξιδεύανε στις πόλεις Βενετιά, Τεργέστη, Παρίσι αλλά δεν έμεινε κανείς μετανάστης σ’ 
αυτές τις πόλεις. Ο τρόπος προμήθειας αυτών των ειδών με τους πραματευτάδες, συνεχίστηκε 
έως την απελευθέρωση του 1913.  
 
 
 

60. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 1830-1865 
 
 

 Το 1830 έγινε αναγνώριση του Ελληνικού κράτους από τις μεγάλες δυνάμεις και τα 
σύνορα της Ελλάδος είχαν την γραμμή Αμβρακικού και Παγασητικού κόλπου. Στον ορίζοντα 
φαίνονταν οι αχτίδες του Ήλιου της λευτεριάς. Την πορεία της Ελλάδος την χειριζόταν η 
κυβέρνησή της, τόσο της ελεύθερης, όσο και τις τύχες του υπόδουλου έθνους.  
 Το 1833 αποφασίζεται από την Δημογεροντία με την βοήθεια και της Εκκλησιαστικής 
επιτροπής, η ανέγερση μεγαλύτερου σχολείου, στην θέση του κάτω παλιού σχολείου, να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του συνεχούς αυξανόμενου αριθμού μαθητών και που η ιστορία 
του αναφέρεται σε ειδικά δι’ αυτό το κεφάλαιο. 
 Το 1857-1858 χτίζεται εκ θεμελίων στην θέση του Ναού του Προφήτη Ηλία, ο Νέος 
μεγάλος και λαμπρός Ναός, που καθιερώνεται Καθεδρικός, την δε χρονολογία την 
αναφέρουν οι δυο εντοιχισμένες πλάκες. Το 1859 εν συνεχεία αγιογραφήθηκε και 
πλουτίσθηκε με όλα τα θαυμάσια έργα εντός του Ναού, που σε ειδικό κεφάλαιο περί Ναών με 
λεπτομέρειες εξιστορείται τόσο, όσο και στον έξω περιβάλλοντα χώρο.  
 Το 1850 περίπου χτίζονται τα δυο ελαιοτριβεία του Αγίου Γεωργίου και Αγίου 
Παντελεήμονος, με δαπάνες του Ναού του Προφήτη Ηλία ενοριακά, για ένα έσοδο, του Ναού 
κι εξυπηρέτησαν τα μέγιστα στην παραγωγή του ελαιόλαδου του χωριού. Στην οδική 
ξενάγηση αναφέρεται κάθε λεπτομέρεια. 
 1864-21 Μαΐου. Η Κέρκυρα εκχωρείται από την Μεγάλη Βρετανία κι ενσωματώθηκε στο 
Ελληνικό κράτος. Η Κέρκυρα ελεύθερη. Τα σύνορα της Ελεύθερης Ελλάδας ήρθαν πλησίον, 
μόνο που τα χώριζε η θάλασσα. Όμως από την Σαγιάδα έφθανε κανείς πολύ σύντομα όπως 
και πριν χωρίς δυσκολία. Αλλιώς όμως είναι να νοιώθεις το ελεύθερο Ελληνικό κράτος δίπλα 
σου, κι ήταν, μια καλή ανάσα για την περιοχή και την Θεσπρωτία γενικότερα. 
 
 
 

61. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 
 
 

1836 Σατράπης γίνεται ξανά ο Ιμήν-Πασάς και ξαναπαύεται το 1837. 
1837 Σατράπης γίνεται ο Μουσταφά-Πασάς και μετετέθη 1840. 
1840 Σατράπης γίνεται ο Οσμάν-Πασάς που επαύθει από αυθαιρεσίες, αρπαγές και φόνους, 

που δεινοπάθησαν οι Ηπειρώτες έως το 1844. 
1844 Σατράπης ο Χοστρέφ-Πασάς ο μόνος ευγενής και φιλάνθρωπος έως το 1845 που 

αντικαταστάθηκε. 
1845 Σατράπης ο Ζήα-Πασάς πήρε φιρμάνι που 1)απαγόρευσε την πληροφορία, 2)έβαλε 

φόρο ένα δέκατον επί των προβάτων, 3) περί στρατολογίας, 4) κατάργηση των 
Σπαχήδων μετά τον θάνατο των υπαρχόντων. 
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1846 Σατράπης ο νέος Χαβούζ-Πασάς (Κιόρης τυφλός). Εφάρμοσε την νέα θεσμοθεσία, 
φορολογία, στρατολογία. Οι Αλβανοί εξεγέρθησαν κατά της στρατολογίας, ανταρσία 
παντού και στη Τσαμουριά, έως το 1851. 

1851 Συνελήφθησαν οι αρχηγοί Αλβανοί που τους στείλανε στην Κωνσταντινούπολη που 
φυλακιστήκανε. 

1852 Σατράπης νέος ο Ριζά-Πασάς. Και οι τρεις τελευταίοι Σατράπηδες δεν μπόρεσαν μα 
εφαρμόσουν δικαίως νόμους, πάντοτε ήταν αδικημένοι, οι Χριστιανοί με την ερμηνεία 
των Κατήδων. 1 

 
 
 

62. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΤΟ 1853  
«σενέ πενήντα τρεις» 

 
 

 Κάθε πόλεμος εναντίον της Τουρκιάς από άλλα κράτη ήταν μια ανάσα για το 
σκλαβωμένο γένος που θα αποτελούσε παράλληλη συμπαράσταση και βοήθεια και μια νέα 
αρχή αγώνων για την απελευθέρωση του γένους, με το ξεσήκωμα στην κατάλληλη στιγμή. 
Το 1853 ξεσπάει Ρωσοτουρκικός πόλεμος «Κριμαϊκός» μια νέα ελπίδα για το γένος μας.  
 Η Τουρκία εκ του φόβου εξεγέρσεων της Βορείου και Νοτίου Ηπείρου εξαπέλυσε 
πιέσεις, διωγμούς, κακοποιήσεις, φυλακίσεις, προς εκφοβισμό του υπόδουλου ραγιά. Αυτό 
ενίσχυσε την τάση για ξεσηκωμό. Ένας νέος αγώνας επαναστατικών κινημάτων πολλών 
περιοχών της Ηπείρου, αρχίζει. Τα αντάρτικα τμήματα που υπήρχαν στις περιοχές Άρτης, 
Τζουμέρκων, Πρεβέζης και Λάκας Σουλίου, ενισχύθηκαν από πολλούς πατριώτες 
αγανακτισμένους των χωριών των περιοχών αυτών. Εστάλησαν από το ελεύθερο Ελληνικό 
κράτος 2.000 ανδρών εξοπλισμένων με Αρχηγούς τον Σπ. Καραϊσκάκη, υιός του Θεοδ. 
Γρίβα, Γιαννάκης Ράγκος και Νικόλαος Ζέρβας, κινούν επανάσταση εξουδετερώνοντας 
Τουρκικά πόστα και τον Ιανουάριο του 1845 κατέλαβαν τα πέντε πηγάδια και προεύλαναν 
για τα Ιωάννινα. Έγιναν μάχες παντού νικηφόρες. Στις μάχες συμμετείχε το σώμα του Κίτσου 
Τζαβέλα ξεκινώντας από την Λάκα Σουλίου, που ενισχύθηκε με πολλούς αγανακτισμένους 
εθελοντές κατά των Τούρκων.  
 Στις περιοχές της βόρειου Ηπείρου, στο Δέλβινο και Αργυρόκαστρο, τα αντάρτικα 
σώματα ενισχύθηκαν κι εκεί με πολλούς πατριώτες, των περιοχών Βορ. Ηπείρου και επαρχίας 
Φιλιατών, που εντάχθηκαν, αλλά και με πολλούς εκπατρισμένους στη Κέρκυρα κι αλλού, που 
τρέξανε να ενταχθούν και μαζί με τμήμα του Ελληνικού κράτους εξοπλισμένο με έμπειρους 
αρχηγούς, αποβιβάσθηκαν από την Κέρκυρα στα παράλια της Βορ. Ηπείρου κι ενώθηκαν με 
τις δυνάμεις του Δελβίνου κι Αργυρόκαστρου και κήρυξαν επανάσταση, με σοβαρές 
απώλειες του εχθρού, ελευθερώνοντας περιοχές και χωριά.  
 Δυστυχώς την περίοδο αυτή του ξεσηκωμού, που οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την 
άλλη, τον Απρίλιο του 1854 τάχθηκαν στο πλευρό της Τουρκίας, η Αγγλία και η Γαλλία. 
Έχοντας πλάτες η Τουρκία, χωρίς φόβο, στέλνει στην Ήπειρο πολυάριθμα Τουρκικά 
στρατεύματα, προς εξουδετέρωση των επαναστατημένων περιοχών της Νοτίου και Βορίου 
Ηπείρου και η επανάσταση κατεπνίγη με πολλές απώλειες.  
 Η ελεύθερη Ελλάδα αναγκάστηκε να κρατήσει ουδετερότητα. Επακόλουθο των 
εξεγέρσεων αυτών ήταν οι μεγάλες καταστροφές και διώξεις από τα βαρβαρικά Αλβανικά 
στίφη όσο κι από τα Τουρκικά, με το πρόσχημα της ενοχής, από την εμπλοκή στο 
επαναστατικό κίνημα ανταρτών από τα χωριά των περιοχών. Στην Πλεσίβιτσα, όπως και σε 
κάθε χωριό και πόλη, άρχισαν οι ανακρίσεις για εντοπισμό ανταρτών. Η παράδοση μας 

                                                 
1 Αραβαντινός Π., Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Α΄., σελ.394-416 
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διέσωσε την πληροφορία, ότι στην εξέγερση αυτή, μετείχαν και Πλεσιβιτσιώτες κι ήταν μαζί 
με τους φίλους τους Βορειοηπειρώτες, που δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων.  
 Η Δημογεροντία με πολλές προσπάθειες, κατάφερε να απαλλαχθεί το χωριό από κάθε 
κατηγορία ενοχής, και κάθε δίωξης, φυσικά σε κάθε τέτοια περίπτωση, τον λόγο είχε ο 
παράς. Δωροδοκούσαν γενναίως τους ανακριτές με πλάγιο τρόπο, τη βοήθεια 
Μουσουλμανοτσάμηδων παραδόπιστων, αποφεύγοντας περιπέτειες.  
 
 
 

63. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 

 Βρισκόμαστε στα μέσα του 1870. μόλις είχε τελειώσει η επέκταση του Ναού του 
Προφήτη Ηλία, που πήρε άλλη όψη, από την καλλιτεχνική δομή και το μέγεθος. 
Ανεβαίνοντας οι Κωτσιώτες στην πλατεία, τα μάτια τους εκεί πηγαίνανε εκεί και τις 
συζητήσεις των.  
 Οργισμένοι αγάδες που υπέβοσκε μέσα τους ο φθόνος για την προκοπή και το στόλισμα 
της Πλεσιβίτσης με ωραίους ναούς, άνοιγε η όρεξή τους κι ονειρεύονταν συμμετοχή στην 
πρόοδο και μεγαλεία για τον εαυτό του, έχοντας βέβαια τον αέρα από την εξουσία, που 
σχεδόν την είχαν στα χέρια τους. Συζητούσαν μεταξύ των με ποιον τρόπο να βάζουν το πόδι 
των στην Πλεσιβίτσα και σκεφτήκανε ότι χειρότερο θα ήταν για τους Πλεσιβιτσιώτες. Την 
εποχή εκείνη πρόεδρος της Δημογεροντίας ήταν ο Ηλίας Νικ. Πέγκας, ο οποίος δραστήριος 
όπως ήταν, είχε κάνει αρκετά έργα στο χωριό, για τον ευπρεπισμό του, όπως καλντερίμια, κι 
αργότερα το Δημοτικό Σχολείο, πράγμα που πείραξε το φθονερό μυαλό των Κωτσιωτών κι 
όχι μόνο.  
 Μία των ημερών εκείνων τον επισκέφθηκαν, στο σπίτι του δυο αγάδες από την Κώτσικα 
και φιλικώς διακείμενοι, ο Μουσά Μάνες και ο Χούσος Τζιέμος και ούτε λίγο ούτε πολύ, του 
ζήτησαν να βοηθήσει τους Κωτσιώτες, να έλθουν μερικές οικογένειες στο χωριό και να 
προοδεύσουν κι αυτές όπως και εσείς. Εσείς, του είπαν, έχετε χρήματα και όπως χτίζετε 
εκκλησίες, να μας χτίσετε κι εμάς ένα μικρό τζαμί στην πλατεία, για να προσευχόμαστε την 
Παρασκευή την ώρα της προσευχής, γιατί κάθε μέρα βρίσκονται αρκετοί Κωτσιώτες στην 
Πλεσίβιτσα.  
 Για τον Δημογέροντα Ηλία Πέγκα ήταν σαν να έπεσε κεραυνός εν αιθρία. Όμως, δεν 
έχασε την ψυχραιμία του και με εύκολο τρόπο κι ελιγμούς τους έδωσε να καταλάβουν, ότι 
ενδιαφέρεται για αυτούς κι ότι θα το συζητήσει με την Δημογεροντία και το χωριό, να βρουν 
την λύση και θα τους απαντήσει. Μόνο μη βιάζεστε. Ήθελε να κερδίσει χρόνο ικανό, που το 
θεωρούσε απαραίτητο να βρουν  τον τρόπο που θα απαλλαγούν από αυτούς. Γίνεται γενική 
συνέλευση, για το σοβαρό αυτό θέμα που προέκυψε και καταλήξανε σε ένα σχέδιο 
αποφάσεως. Το βέβαιο όχι, να μην τους το πουν από την αρχή, παρά να το τραινάρουνε σε 
βάθος χρόνου, με δικαιολογίες που έχουν αληθοφάνεια.  
 Δεν άργησαν να ξαναεπισκεφθούν οι Κωτσιώτες τον Ηλία Πέγκα που τους δέχθηκε με 
τρόπο διπλωματικό. Ξεκινάει τη συζήτηση ο Ηλίας Πέγκας. Αμέτρητα χρόνια ζούμε 
αγαπημένα τα δύο χωριά μας κι αυτό με διαφορετικές θρησκείες το καταφέρνουμε, όμως 
γιατί είμαστε σε κάποια απόσταση. Για να έχομε την αγάπη μας, έτσι πρέπει να μείνουμε. 
Βλέπετε σε χωριά που είναι Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, δημιουργούνται παρεξηγήσεις κι 
εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι. Εμείς, εσάς προτιμούμε για τις δουλειές μας, τα 
προϊόντα σας επίσης τα προτιμούμε, σας προσέχουμε, τα εμπορεύματα τα αγοράζετε με 
καλές τιμές από τα μαγαζιά μας. Γι’ αυτό ας μείνουμε έτσι όπως είμαστε αγαπημένοι. Όσο 
αφορά το τζαμί, όπως βλέπετε εσείς, ίσως να ήταν χρήσιμος ένας τόπος προσευχής, όμως το 
ίδιο ισχύει και γι’ αυτό και να ξέρετε ότι με τον καιρό θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις κι αν 
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βάλετε σε μια ζυγαριά και ζυγίσετε τη φιλία με το αποτέλεσμα αυτών που ζητάτε, θα 
βαραίνει η φιλία. Κι εμείς όταν είμαστε σε Μουσουλμανικά χωριά που δεν έχουν εκκλησίες, 
κάνουμε υπομονή, όσο να γυρίσουμε στο χωριό μας. Θέλω να μας καταλάβετε με αγάπη. Οι 
αγάδες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους συνοφρυωμένοι κι ο ένας εξ’ αυτών του λέει: Δεν ξέρω τι 
θα κάνετε, εμείς δύο-τρεις το έχομε ανάγκη το τζαμί, έστω και πολύ μικρό, σκεφτείτε και να 
μας απαντήσετε κι έφυγαν κατσουφιασμένοι.  
 Ο Ηλίας Πέγκας, όλες αυτές τις μέρες και βδομάδες, βασάνιζε το μυαλό του βλέποντας 
την επιμονή τους κι ήξερε πού θα τους οδηγούσε η άρνηση  και σκέφτηκε κάτι οδυνηρό 
βέβαια για τον εαυτό του, από το να υποκύψει στις αξιώσεις των απίστων, μολύνοντας το 
μακροβιότατο Χριστιανικό χωριό, μ’ ένα Μουσουλμανικό τέμενος, στη μέση της πλατείας, 
έστω και μικρό, που το μικρό με τα χρόνια γίνεται μεγάλο, με τα επακόλουθα από την 
ύπαρξη αυτού. Γνώριζε επίσης ότι αν το ζητούσαν από τις Οθωμανικές αρχές, άλλο που δεν 
ήθελαν, θα τους βοηθούσαν και θα τους κέρδιζαν. Δεν ήταν εύκολη τότε η άρνηση, όσο και 
να φαίνεται ίσως τώρα. Οι Μουλσουμανοτσάμηδες το κέρδιζαν με την απειλή των όπλων και 
τις διώξεις και έβρισκαν τον τρόπο, ακόμη και να θρονιαστούν στο χωριό και γίνονταν τα 
χειρότερα, αλλάζοντας το αμιγές του Χριστιανικού πληθυσμού κι αλίμονο. 
 Καλεί τα μέλη της Δημογεροντίας να κάνουν γενική συνέλευση του χωριού, για τη 
γνωστοποίηση των προθέσεών του και την έγκριση την ομόφωνη. Τους λέγει λοιπόν. Αυτές 
τις μέρες έβαλα εμπρός και χρίζω νέο σπίτι στον κήπο μου (το σημερινό σπίτι του Βασιλείου 
Μπίρου) και σ’ αυτό θα φτιάξω ένα μικρό εξώστη, κλειστό μικρό δωμάτιο, να χωράει δύο 
τρία άτομα, για προσκυνητάρι των Κωτσιωτών. Κατέληξα σ’ αυτό, γιατί όλες αυτές τις μέρες, 
βασάνιζα το μυαλό μου για κάποια λύση και τους εξήγησε με λεπτομέρεια τις επιπτώσεις από 
μια άρνηση, όπως τα σκεφτόταν.  
 Έτσι δε θα έχουν ιδιοκτησία και αυτό που αν λέγαμε τώρα, το ότι δεν το δεχόμαστε, το 
λέμε όποτε θέλομε αργότερα. Άλλωστε ας κάνομε υπομονή κι η λευτεριά ζυγώνει προς τα 
εδώ. Όλοι έμειναν σύμφωνοι και την απάντηση την είχε έτοιμη. Μετά μια βδομάδα, νάσου 
και φανερώθηκαν οι αγάδες. Ο Δημογέροντας Ηλίας Πέγκας, αφού τους δέχτηκε με το εξ 
ανάγκης χαμόγελο, τους λέγει. Όλες αυτές τις μέρες σας σκεφτόμουν ιδιαιτέρως, εσάς τους 
δύο, πώς θα σας ευχαριστήσω και βρήκα τον καλύτερο τρόπο, έχοντάς σας πιο κοντά μου. 
Όπως βλέπετε έβαλα εμπρός και χτίζω σπίτι στον κήπο μου, διότι δε μας χωράει τόσα άτομα 
αυτό που έχομε, αποφάσισα να χτίσω ένα δωμάτιο επί πλέον και θα σας το παραχωρώ κάθε 
Παρασκευή  για την προσευχή σας. Να το δεχτείτε και εσάς ιδιαιτέρως θα σας προσέχω 
πάντα. Οι αγάδες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και τελικά το δέχτηκαν μάλιστα ικανοποιημένοι, 
από τα κολακευτικά λόγια που άκουσαν κι αποχώρησαν.  
 Το 1871 το σπίτι ήταν χτισμένο, το μαρτυρεί μάλιστα η εντοιχισμένη πλάκα. Το δωμάτιο 
ήταν μια προεξοχή ξύλινη εν είδη εξώστη κλειστού, που χωρούσε στριμωγμένα 3-4 άτομα 
γονατιστά για την προσευχή τους. Έτσι απεφεύχθη το κτίσιμο ενός τζαμιού στην πλατεία της 
Πλεσίβιτσας και δε γνωρίζομε τι μπορούσαν να ακολουθήσουν στο χρόνο, από τις ορέξεις 
και τις απαιτήσεις των απίστων. Για σαράντα χρόνια ο Δημογέροντας Ηλίας Πέγκας και η 
οικογένειά του, φορτώθηκε το σταυρό του μαρτυρίου της κάθε Παρασκευής στο σπίτι του, με 
καρτερία και με θυμιάματα, σταυρώματα και προσευχές, για τον καθαρισμό του χώρου. 
Όμως διέσωσε το χωριό από έναν κίνδυνο θρησκευτικού μολυσμού.  
 
 
 

64. ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΠΑ-ΓΙΑΝΝΗ 1875 
 
 

 Ο Παπα-Γιάννης  γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το έτος 1830 περίπου. Πήγε στο σχολείο 
Πλεσιβίτσης και σαν άριστος μαθητής έβγαλε το Σχολαρχείο. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα του 
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Νικολάου Πέγκα κι απέκτησε δύο γιους, τον Αντώνιο και το Νικόλαο. Επισκέπτονταν 
τακτικά τη Μονή Γηρομερίου κι έμενε μέρες ολόκληρες διαβάζοντας στην πλούσια 
βιβλιοθήκη της Μονής. Είχε μεγάλη αγάπη στη μάθηση κι απέκτησε πολλές γνώσεις.  
Αγάπησε την Ιεροσύνη και χειροτονήθηκε νέος παπάς και ιερουργούσε στην Πλεσίβιτσα. Ο 
Μητροπολίτης Παραμυθιάς, εκτιμώντας τις γνώσεις και τη δραστηριότητά του, το διόρισε 
Αρχιερατικό επίτροπο της περιφέρειας (Βεκίλ Δεσπότης) Φιλιατών. Επίσης το διόρισε μέλος 
στο δικαστήριο Φιλιατών, υπεύθυνο για δίκαιη απονομή δικαιοσύνης σε Ρωμιούς. Ο Τούρκος 
Κατής, εκτιμώντας τις γνώσεις και την κρίση του, επέκτεινε τις αρμοδιότητές του, να 
λαβαίνει μέρος και για δίκες Μουλσουμανοτσάμηδων, που το ζητούσαν οι ίδιοι. Ιερέας 
σοβαρός και στοργικός, ήταν ακούραστος για το ποίμνιό του, τόσο στην Πλεσίβιτσα, όσο και 
για τα χωριά της περιφερείας.  
 Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του για τη Μονή Γηρομερίου. Απολάμβανε μεγάλον 
σεβασμόν από το Χριστιανικό και το Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο και πέραν των συνόρων 
της επαρχίας, ως φωτεινή φυσιογνωμία. Στο πέρασμά του, από σεβασμό προς το πρόσωπό 
του, σηκώνονταν από τα καθίσματα και υποκλίνονταν Χριστιανοί και 
Μουλσουμανοτσάμηδες, ωσάν να ήταν Δεσπότης ή Ηγούμενος. Οι Μουλσουμανοτσάμηδες 
τον λέγαν «Αϊ-Γιάννη Βιλαέτη». Στη θέση τους ως μέλος δικαστηρίου, εκ του χαρακτήρος 
του, ως άνθρωπος με βαθιά Χριστιανική πίστη κι υπηρέτης δίκαιης απονομής δικαιοσύνης, 
απολάμβανε την εμπιστοσύνη των πάντων. Το ότι ήταν δίκαιος, το πλήρωσε με την πιο 
ακριβή τιμή το 1875.  
 Σε δίκη, μεταξύ δύο Μουλσουμανοτσάμικων οικογενειών ενός χωριού της επαρχίας, για 
σοβαρή οικογενειακή υπόθεση, ο παπα-Γιάννης εξέτασε κατηγόρους, ένοχο και μάρτυρες, επί 
πολύ βασανιστικά θα ‘λεγε κανείς, για σωστή διαμόρφωση γνώμης και δίκαιης απονομής 
δικαιοσύνης και χωρίς καμία αμφιβολία για την κρίση του, με επιχειρήματα κατέληξε 
αποκαλύπτοντας την αλήθεια στο δικαστήριο. Ο Τούρκος Κατής (δικαστής), βάσει των 
στοιχείων που ειπώθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, επέβαλε και την πρέπουσα 
ποινή στον κατηγορούμενο. Οι συγγενείς του ενόχου, ενοχλημένοι αδίκως για την ποινή που 
υπεβλήθη και θεωρώντας υπεύθυνο τον παπα-Γιάννη, που έφερε στο φως την αλήθεια, δεν 
έκρυψαν την οργή των μετά τη δίκη. Φεύγοντας από το δικαστήριο, το ίδιο απόγευμα, πήραν 
τα όπλα και έστησαν ενέδρα στην Αϊ-Ελένη. 
 Γυρίζοντας το βραδάκι ο παπα-Γιάννης για την Πλεσίβιτσα, καβάλα στο άλογό του, 
δέχθηκε τα βόλια από ομοβροντία των όπλων, των οργισμένων της δίκης και τον ξάπλωσαν 
νεκρό κι εξαφανίστηκαν ικανοποιώντας τα βάρβαρά τους ένστικτα. Ερχόμενοι 
Πλεσιβιτσιώτες προς το χωριό, βρήκαν τον παπα-Γιάννη και δεν πίστευαν στα μάτια τους. 
Τρομαγμένοι και λυπημένοι από το θέαμα, έτρεξαν κι ειδοποίησαν το χωριό, που έστειλε 
ανθρώπους και φέρανε το άψυχο σώμα του παπα-Γιάννη στο χωριό. Μεγάλη λύπη απλώθηκε 
στο χωριό αλλά και σε όλη την επαρχία και πέρα αυτής, για τον χαμό του παπα-Γιάννη, ενός 
ανθρώπου που μόνο καλό έκανε για τον καθ’ ένα χωρίς εξαίρεση.   
 Στην κηδεία  του συνέρευσε πολύ κόσμος απ’ όλα τα γύρω χωριά με δάκρυα για το χαμό 
του. Πρωτοστάτησε ο Δεσπότης Παραμυθίας με συνοδεία ιερέων απ’ όλη την επαρχία. 
Εκφωνήθηκαν λόγοι εν μέσω αναφιλητών και δακρύων του πλήθους, για τη μεγάλη απώλεια 
και το κενό που άφησε ο χαμός του. Οι εγκληματίες Μουλσουμανοτσάμηδες, έμειναν 
ασύλληπτοι κι ατιμώρητοι για την πράξη των, από την εύνοια που είχε το στοιχείο τους από 
τους Οθωμανούς. Η Πλεσίβιτσα έχασε ένα πολύτιμο στήριγμά της, καθώς και το Χριστιανικό 
στοιχείο της επαρχίας.           
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65. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΥΚΟΥΡΣΙΟΥ 1878 
 
 

 Το 1877 ξεσπά νέος Ρωσοτούρκικος πόλεμος για την άπρεπη συμπεριφορά της Τουρκίας 
στον χριστιανικό πληθυσμό των Βαλκανίων. Δια την κατάληψη της Πλεύνας, έγιναν πέντε 
επιθέσεις και στις 10 Δεκεμβρίου 1877 κατελήφθη από τους Ρώσους, αιχμαλωτίζοντας 
40,000 στρατό, 75 πυροβόλα μαζί και το στρατηγό Οσμάν Πασά. Γίνεται ανακωχή 31-1-
1878. Η Τουρκία ως συνήθως εκ φόβου επαναστατικών κινημάτων, δημιούργησε τεχνητές 
εξεγέρσεις Τουρκαλβανών στην Ήπειρο αλλά και προς αποφυγή ελληνικών διεκδικήσεων, 
κατά τη διάρκεια του Ρωσοτούρκικου πολέμου.  
    Πριν ακόμη συνέλθει από την πανωλεθρία της Πλεύνας η Τουρκία, η Διεύθυνση 
Εθνικής Αμύνης Ηπειρωτών Αθηνών, οργάνωσε Αντάρτικο σώμα εθελοντών , μεταξύ αυτών 
και Ιταλών Φιλελλήνων 460 εξοπλισμένων ανδρών, με διοικητή τον Μοίραρχον Στεφανίδη κι 
εστάλη στην Κέρκυρα, που ήταν ελεύθερη ελληνική. Στις 12 Φεβρουαρίου 1878, 
αποβιβάστηκαν στην παραλία της Βορείου Ηπείρου κι εξουδετερώνοντας τις εχθρικές 
δυνάμεις, κατέλαβαν το Λυκούρσι κι ύψωσαν την ελληνική σημαία.  Στις 13 Φεβρουαρίου 
1878, κατέλαβαν τις Μονές Αγίων Σαράντα, του Αγίου Γεωργίου ως και το χωριό Τσιούκα 
και Πύργους της Γκιάστας.  
 Μετά πέντε μέρες, στην προσπάθεια να προσεγγίσουν τη Δίβρη προς εξοπλισμόν της, 
απέτυχαν. Όταν έφθασε το 1878 η είδηση στην Πλεσίβιτσα ότι απελευθερώθη το Λυκούρσι, 
στις συζητήσεις στην πλατεία κυριαρχούσε η ελπίδα ότι η λευτεριά θα προχωρήσει προς τα 
κάτω. Τότε ο Αναστάσιος Μπιρμπίλης, του λέγει: «Μη βιάζεσθε. Εμένα μου το είπε ο 
Ευάγγελος Γκρέμος, που το άκουσε με τ’ αυτιά του από τον Άγιο Κοσμά, που είχε πει: «Όταν 
φανούν οι τρεις πλάκες που έχω βάλει βαθιά στο χώμα στην πλατεία, τότε θα ‘ρθει η 
λευτεριά» οι πλάκες δε φάνηκαν ακόμη, γι’ αυτό σας λέγω, δεν ήρθε ακόμη η ώρα για μας». 
Και πράγματι έπρεπε να περάσουν 35 χρόνια από τότε έως το 1913 το Φλεβάρη, όταν 
έλιωσαν τα χιόνια στην πλατεία που είχαν πέσει, βγήκαν οι τρεις πλάκες στην επιφάνεια, που 
ο Άγιος Κοσμάς το προφήτευσε κι η λευτεριά ήταν γεγονός.    
 Την 1 Φεβρουαρίου 1878, με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ετέθη τέρμα στο 
Ρωσοτούρκικο πόλεμο. Παίρνει ανάσα η Τουρκία και στις 23 Φεβρουαρίου 1878, μεγάλη 
τουρκική δύναμη καταφθάνει στην περιοχή, αρχίζει τις εχθροπραξίες και τους ανάγκασε να 
συμπτυχθούν στο Λυκούρσι, που αμύνθηκαν σθεναρά.  Τη νύχτα πολλοί έκριναν σκόπιμο να 
φύγουν προς τα Εξαμίλια, που 124 εξ αυτών αιχμαλωτίσθηκαν και 110 έφυγαν με βάρκες 
στην Κέρκυρα που ήταν Ελληνική. Οι υπόλοιποι στο Λυκούρσι, πολέμησαν με πείσμα τον 
εχθρό και βλέποντας ότι ήταν μάταια η περαιτέρω αντίσταση, αποχώρησαν με πολλές 
περιπέτειες να σωθούν, φθάνοντας στο ελληνικό έδαφος.  Η πόλη κατεστράφη ολοσχερώς, 
ενώ πολλοί κάτοικοί της κι αρκετοί επαναστάτες σφαγιάστηκαν. Πολλοί κατέφυγαν στις 
γύρω και μακρινότερες περιοχές. 1 
 Στις μάχες του Λυκουρσίου σύμφωνα με τη παράδοση, είναι βέβαιο ότι ήταν και παιδιά 
της Πλεσίβιτσας, θερμοί πατριώτες που έμεναν στις περιοχές αυτές κι εργάζονταν εκεί και ως 
εθελοντές πατριώτες πολέμησαν στο πλευρό των επαναστατών. Δε διεσώθησαν τα ονόματα 
αυτών στο πέρασμα του χρόνου. Πολλά χωριά χριστιανικά δεινοπάθησαν από την επιδρομή 
Τούρκων και Αρβανιτών. Η Πλεσίβιτσα ήταν στο στόχαστρο του Αμπεντίν Αγά. Από 
πληροφορίες που είχε για συμμετοχή νέων Πλεσιβιτσιωτών στις μάχες Λυκουρσίου, του 
εδόθη η ευκαιρία που περίμενε και ξεσήκωσε πολλούς θερμόαιμους να την καταστρέψει.  
 Οι Πλεσιβιτσιώτες πληροφορήθηκαν τις κινήσεις κι έβαλαν σε ενέργεια τα δυνατά μέσα 
δωροδοκίας, σε δυναμικούς Κωτσιώτες, που με τη βοήθεια των συνετών Κωτσιωτών, που 
υπήρχαν πραγματικά και μεσολάβησαν με επιμονή, απέτρεψαν την προετοιμαζόμενη επίθεση 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ., ΙΒ΄., σελίς 340 

 73



καταστροφής με τον Αμπεντίν και των συντρόφων του. Η ματαίωση της επίθεση εκείνης μετά 
την καταστροφή του Λυκουρσίου, έμεινε σαν χρονικός σταθμός σημαδιακός και λεγόταν 
συχνά για κάτι του παρελθόντος από τους Πλεσιβιτσιώτες έως και σήμερα: «αυτό είναι από 
τον καιρό του Λυκούρσι».   
 Μετά τις μάχες του Λυκουρσίου, μια μεγάλη ακόμη ανθρωποθυσία στο βωμό της 
λευτεριάς, έσβησε μαζί με τις ελπίδες από την επανάσταση αυτή, που αν επικρατούσε θ’ 
απομονωνόταν ο βοράς κι η Θεσπρωτία θα ήταν η πρώτη που θ’ αποκτούσε την ελευθερία 
της.  Στις 13-6-1878 στο Βερολίνο, για την αναθεώρηση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου 
που έγινε προηγουμένως 1-2-1878, η ελληνική αντιπροσωπεία υπέβαλε υπόμνημα 
παραχώρησης Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης. Στις 23-6-1878 την απεδέχθησαν να 
προσαρτηθούν Θεσσαλία και τμήμα της Ηπείρου έως τον ποταμό Καλαμά και ζήτησαν με 
πρωτόκολλο από την Τουρκία, εν συνεννοήσει με την Ελλάδα, να χαράξουν μεθοριακή 
γραμμή.  
 Η Τουρκία κωλυσιεργώντας την απάντηση και υποκινώντας τεχνητή εξέγερση των 
Τουρκάλβανων, φθάσαμε στην Συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης το Φεβρουάριο του 
1881, που όριζε σύνορα της Ηπείρου τα υψώματα Ζάρκου, Ζυγού και ποταμού Αράχθου, που 
αναγκάστηκε η Ελλάδα να τα αποδεχθεί στις 31 Μαρτίου 1881 και στις 22 Μαΐου 1881 έγινε 
ο καθορισμός και ίσχυε έως τον απελευθερωτικόν πόλεμο του 1912-1913.  
 
 
 

66. ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1878-1913 
 
 

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 19 Φεβρουαρίου 1878, πλησίον της Κων/λεως, 
που είχαν φθάσει οι Ρώσοι. Η Ρωσία κέρδιζε 1) Τουλτσάν, 2) Αρδαχάν, 3) Κάρτς, 4) Βατούμ, 
5) Βαγιαζίτ, μέχρι Σογανλή-Δάγ.1 
 Έθετε τέρμα στο Ρωσοτούρκικο πόλεμο κερδίζοντας τα ανωτέρω, όμως ενίσχυε 
προκλητικά τα Σλαβικά σχέδια της Ρωσίας, εις βάρος ολόκληρου του Ελληνισμού, που 
αφορούσε και την Ήπειρο. Τότε ετέθη στο πλευρό των Ελληνικών απόψεων η Αγγλία και δια 
δικών της βεβαίως  συμφερόντων, που κατάφερε ν’ αναθεωρηθεί με το συνέδριο του 
Βερολίνου 1-3-1878 κι αποκαταστάθηκαν κι οι ελληνορωσικές σχέσεις που είχαν ψυχραθεί 
και ίσχυσαν έως το 1912-13.2     
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.  
 Στις 13-6-1878 στο Βερολίνο, υπέβαλε η Ελλάδα υπόμνημα για παραχώρηση της 
Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης και στις 23-6-1878 τα απεδέχθησαν. Όμως η Τουρκία 
κωλυσιεργεί τη χάραξη εκμεταλλευόμενη την παράγραφο του Πρωτοκόλλου του Βερολίνου, 
που έλεγε ότι «η Τουρκία σε συνεννόηση με τη  Ελλάδα να χαράξουν τα σύνορα Ηπείρου και 
της Θεσπρωτίας ο ποταμός Καλαμάς» δεν προσερχόταν για συνεννόηση δια τη χάραξη και 
παρέμειναν ως είχαν έως την απελευθέρωση του 1913. 
 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  το Φεβρουάριο του 1881. Όριζε τα 
σύνορα Ηπείρου στα Υψώματα Ζάρκου, Ζυγού και ποταμού Αράχθου και η Θεσπρωτία 
έμεινε σκλαβωμένη. Στις 31-3-1881, απεδέχθη η Ελλάδα τα νέα σύνορα, που καθορίστηκαν 
και ίσχυαν από τις 22-5-1881 έως τον απελευθερωτικό πόλεμο το 1912-1913.  
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2 ό.π., σελίς 389 

 74 



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ. Στις 8-8-1913, οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν τη 
χάραξη Νοτίων συνόρων Αλβανίας Κορυτσάς, Φτελιά με βάση το Γεωγραφικό και 
Εθνολογικό χαρακτήρα με επιτόπια διαχάραξη στις 17-12-1913. Η απόφαση αυτή είναι 
γνωστή με όνομα = Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας.1   
 

 
 

67. ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΙΚΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (1878-1885 περίπου) 

 
 

 Η Πλεσίβιτσα τη μεγαλύτερή της ακμή, τη γνώρισε , κατά την  περίοδο της υποδούλωσης 
από την Οθωμανική αυτοκρατορία, που συνέρευσε πληθυσμός χριστιανικός από τη γύρω κι 
ευρύτερη περιοχή, έως τη Μακεδονία που έβρισκαν μια ήσυχη γωνιά γης και καταφύγιο των 
κατατρεγμένων Χριστιανών. Όλοι μαζί δημιούργησαν μια οικονομική αντότητα και κίνηση 
του εμπορίου πέραν των συνόρων  της Ελλάδος της σημερινής, στη Μικρά Ασία – Ρωσία-
Βουλγαρία - Ρουμανία – Αλβανία – Αυστρία - Ιταλία κι αλλού. Η ησυχία και η οικονομική 
άνεση έδωσε τη δυνατότητα να στραφούν στη μάθηση γραμμάτων που ήταν και απαραίτητο 
στοιχείο για άλματα τέτοια.  
 Το κρυφό σχολείο, που λειτουργούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς, με τους ιερείς 
των χωριών ως δασκάλους, έδωσε μια στοιχειώδη παιδεία στους νέους του χωριού. Με την 
πρόσβαση στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αρκετοί νέοι κατόρθωσαν να σπουδάσουν και 
να διαπρέψουν. Ορισμένα άτομα είχαν το χάρισμα να γράφουν ποιήματα, απλά αλλά μεστά, 
που η παράδοση διέσωσε αρκετά απ’ αυτά. 
 Δύο από τους τελευταίους, ήταν ο Νικόλαος Νίνος και ο Νικόλαος Παπαγιάννης. Τη 
χαρά τους για τη συρρίκνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τη λαχτάρα τους, για το 
ξημέρωμα της ποθητής λευτεριάς, εκτός από τις πανηγυρικές συζητήσεις κι ευχές, την 
εξέφραζαν με στίχους και ποιήματα, που γίνονταν τραγούδια και έφταναν στην ευρύτερη 
περιοχή, πέραν των συνόρων του χωριού. Για  ένα ποίημα του Νικολάου Νίνου και τις 
επεκτάσεις του, θ’ ασχοληθούμε σ’ αυτό το κεφάλαιο.  
 Ο Νικόλαος Νίνος, άριστος βιοτέχνης ειδών βυρσοδεψίας και τσαρουχιών, καθώς και 
έμπορος ειδών παντοπωλείου, έχων κεντρικό κατάστημα στην Πλεσίβιτσα και υποκατάστημα 
στην Κονίσπολη, είχε μεγάλη κίνηση εμπορευμάτων κι απασχολούσε αρκετούς νέους από το 
χωριό στις δουλειές του καλώς αμειβόμενους. Θερμός πατριώτης και οραματιστής της 
λευτεριάς, περίμενε με λαχτάρα τη μέρα του λυτρωμού την αγάπη του προς την πατρίδα την 
εκδήλωνε με προφορικό και γραπτό λόγο, με ενθάρρυνση και υπομονή , των συμπατριωτών 
και με τα πατριωτικά του ποιήματα.  
 Διαβάζοντας εφημερίδες ελληνικές που έρχονταν κρυφά από την Κέρκυρα, 
παρακολουθούσε τα γεγονότα, ζούσε τον παλμό των κι έγραφε πατριωτικά ποιήματα. Ένα 
τέτοιο ποίημα, που με έξυπνο και παραστατικό τρόπο, εξιστορούσε την τραγική ήττα και 
πανωλεθρία, του τουρκικού στρατού στην Πλεύνα της Βουλγαρίας, στις 10 Δεκεμβρίου 1877, 
μετά από πέντε επιθέσεις του Ρωσικού στρατού, σε διάστημα πέντε μηνών, κατελήφθη η 
Πλεύνα αιχμαλωτίζοντας 40,000 Τουρκικό στρατό με το στρατηγό Οσμάν Πασά (1837-1900) 
και 75 πυροβόλα, λάφυρα και λοιπό οπλισμοί κι έγινε ανακωχή 31-1-1878. Κατόπιν της 
συνθήκης του Αγίου Στεφάνου το 1878, 19 Φεβρουαρίου, απελευθερώθη ο ηττηθείς 
στρατηγός Οσμάν-Πασάς και μάλιστα ο σουλτάνος Αβδούλ Χαμίζ τον έκανε υπουργό των 
στρατιωτικών, δίδοντάς του και τον τίτλο Γαζή (ήρωα) και μετ’ έπειτα αυλάρχη των 
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ανακτόρων στην Κωνσταντινούπολη. Το ποίημα αυτό αγαπήθηκε πολύ κι έγινε τραγούδι για 
τον προσεχή καταποντισμό της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.   
 Τα Πλεσιβιτσόπαιδα, που δούλευαν στο υποκατάστημα του Νικολάου Νίνου στη 
Κονίσπολη, αντέγραψαν το ποίημα κι ερχόμενοι ένα Σάββατο απόγευμα από την Κονίσπολη 
στην Πλεσίβιτσα, σε στάση ψηλά στο βουνό της Κονίσπολης, στη θέση Λούτσα, κάτω από 
ένα δένδρο να ξεκουραστούν, εκεί που δεν τους έβλεπε κακό μάτι και δεν τους άκουγε 
κανείς, έβγαλε από τον κόρφο του το παιδί, το χαρτί με το ποίημα και το τραγούδησαν να 
πάρουν χαρά λευτεριάς από τα λεγόμενά του. Όμως όπως ξαναέβαλε το χαρτί του ποιήματος 
στον κόρφο του, φαίνεται δεν το πρόσεξε καλά και του έπεσε κάτω χωρίς να το καταλάβει. 
Περνώντας απ’ εκεί ένας Λιοψότης Μουλσουμανοτσάμης, το βρήκε, το ξεδίπλωσε κι είδε ότι 
είχε γραφή Ελληνική. Πονηρεύτηκε κι επειδή δεν ήξερε να διαβάσει ελληνικά, το πήγε στις 
Φιλιάτες, στο Μουφτή Φιλιατών, που διαβάζοντάς το, εξεμάνη για τα γραφόμενα και με τη 
σειρά του το πήγε στον Τούρκο Διοικητή Φιλιατών.  
 Η Διοίκηση Φιλιατών και η Ηγεσία του Μουλσουμανοτσάμικου στοιχείου, αφορμή 
ζητούσαν για την Πλεσίβιτσα, διότι οι πληροφορίες των Μουλσουμανοτσάμηδων κολαούζων 
των ήταν πολλές, ότι η Πλεσίβιτσα είναι κέντρο διερχομένων ανταρτικών ομάδων των 
Ηπειρωτικών κινημάτων, ότι από το 1854-1878 απεσταλμένοι από το Μοριά, τα Ιωάννινα, 
την Κέρκυρα  καθοδηγητές που οργανώνεται ο ραγιάς και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και 
ηρεμία των γύρω Μουλσουμανοτσάμηδων χωριών και γενικότερα την Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Είχαν όμως πληροφορίες, δεν είχαν στοιχεία, να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες 
και το τεκμήριο τους ήλθε στα χέρια από μια απροσεξία χωριανού και τους δόθηκε η αφορμή 
που τη ζητούσαν καιρό. Η Δημογεροντία και οι πέριξ αυτής, που χειριζόταν τις σχέσεις με 
τους απεσταλμένους της ελεύθερης Ελλάδος και τους διερχόμενους αντάρτες του Κομιτάτου, 
πρόσεχαν πολύ τις κινήσεις των, οι οποίες γίνονταν πάντα με άκρα μυστικότητα.  
 Ο Τούρκος Διοικητής, στέλνει το Μουλιαζίμη (υπολοχαγό) με συνοδεία στρατιωτών 
εφίππων στην Πλεσίβιτσα, για ανακρίσεις κι έρευνες, όχι μόνο για το ποίημα αλλά και για 
όλα τα άλλα που προαναφέραμε. Ο Τούρκος Μουλιαζίμης φθάνοντας στην Πλεσίβιτσα, 
καλεί τον πρόεδρο της Δημογεροντίας τον Πέτρο Πλούτση, τον υποψιαζόμενο Νικόλαο Νίνο 
και τα άλλα μέλη της Δημογεροντίας, τους Ιερείς του χωριού  και αρκετά άτομα της 
Πλεσιβίτσης, γνωστά στην επαρχιακή κοινωνία, για το κύρος και τις δραστηριότητές τους και 
στις τουρκικές αρχές υποψιαζόμενους για συμμετοχές. Έγιναν ανακρίσεις πολύωρες και 
φυσικά άκαρπες για την τουρκική συνοδεία, διότι δεν μπόρεσαν ν’ αποσπάσουν από τους 
ανακρινόμενους κάποια πληροφορία, για το ποιος έγραψε το ποίημα και ποιος το έχασε, διότι 
δεν είχε το χαρακτήρα του υποψιαζόμενου Νικολάου Νίνου, γιατί ήταν αντίγραφο. 
 Το συμπέραναν, διότι ήταν γνωστός για την ποιητική του ικανότητα και ότι στο σημείο 
που βρέθηκε, ήταν διάβαση που περνούσαν απ’ εκεί σε πλειοψηφία Πλεσιβιτσιώτες. Ακόμη 
για τις επαναστατικές διαθέσεις και δραστηριότητες των κατοίκων, δεν κατάφεραν να βρουν 
ίχνος ενοχής. Υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός από τη δυσκολία ευρέσεως ενόχων, από την 
τουρκική συνοδεία, πράγμα που αγανάκτησε φίλο προς τους Πλεσιβιτσιώτες, το 
Μουλσουμανοτσάμη Μουσά Μάνε από την Κώτσικα, που επεμβαίνει στον ανακρίνοντα 
Τούρκο Αξιωματικό με παρρησία κι έντονο τρόπο, λέγοντας ότι οι Πλεσιβιτσιώτες είναι 
φίλοι μας φιλήσυχοι και νομοταγείς κι αγαπημένοι με τους Κωτσιώτες κι όχι μόνο, αλλά και 
με τα γύρω χωριά, των Μουλσουμανοτσάμηδων και μάλιστα επιβεβαιώνοντας αυτό με βαρείς 
όρκους θρησκευτικούς και πολιτικούς δια να γίνει πιστευτός. 
 Η τουρκική συνοδεία δεν πείστηκε από κανέναν, άλλωστε είχε εντολή και προέβη σε 
σύλληψη του Νικολάου Νίνου, με τη κατηγορία του «Αντάρτη και διαφωτιστή για εξέγερση 
των ραγιάδων» και τον μετέφεραν στις Φιλιάτες κι εν συνεχεία στα Ιωάννινα, για ανακρίσεις 
από ανώτερο δικαστή να παραπεμφθεί σε δίκη. Τα παιδιά, που ένα εξ αυτών είχε χάσει το 
χαρτί του ποιήματος και οι οικογένειές των, οι οικογένειες των Νιναίων και συγγενείς αυτών 
αναστατώθηκαν, μήπως γίνει γνωστό το μυστικό του ποιήματος κι έχουν επακόλουθα 
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οδυνηρά. Η Δημογεροντία μετά τη σύλληψη του Νικολάου Νίνου, συσκέπτεται για τις 
προσεχείς ενέργειες και την αθώωσή του κι αποφεύγοντας τυχούσες επιπτώσεις 
ενοχοποιήσεως κι άλλων ατόμων, για την υπόθεση αυτή.  
 Πρώτη σκέψη ο παράς, η εξαγορά και δεύτερη το μέσον, κλασσική ενέργεια ως τις μέρες 
μας. Χωρίς χρονοτριβή, γίνεται η αποστολή δύο ατόμων χωριανών, πρώτα εις Ιωάννινα κι εν 
συνεχεία, στην Ανδριανούπολη και Κωνσταντινούπολη. Στα Ιωάννινα βρήκαν δύο 
δικηγόρους, τους καλύτερους, που τους προσέλαβαν ν’ αναλάβουν την υπεράσπιση στην 
προσεχή δίκη. Οι δικηγόροι ήλθαν σ’ επαφή με τον κατηγορούμενο Νικόλαο Νίνο και του 
έδωσαν χαρτί και μολύβι να γράψει νέους στίχους, που να εξυμνούν τον Οσμάν Πασά στις 
πολύμηνες μάχες της Πλεύνα, ως άμυνα μόνο, πράγμα που έγινε. Το χαρτί αυτό, μαζί με  
μερικά άλλα στιχάκια πρώτα, δια την αληθοφάνεια, τα πήραν οι απεσταλμένοι και αφού 
πήγαν και ξεσήκωσαν τους Πλεσιβιτσιώτες της Ανδριανούπολης, που γνώριζαν τον Οσμάν 
Πασά, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και ξεσήκωσαν και τους εκεί.  
 Οι Πλεσιβιτσιώτες της Ανδριανούπολης είχαν συνεργασία με τον ίδιο τον Οσμάν Πασά 
και παλιά που ήταν στρατηγός στην Ανδριανούπολη αλλά και κατά το χρονικό διάστημα του 
πολέμου της Πλεύνας, ως τροφοδότες που ήταν του τουρκικού στρατού. Τους είχε σε μεγάλη 
υπόληψη ως συνεπείς και τους είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Ζήτησαν να δουν τον Οσμάν Πασά 
και τους δέχτηκε με μεγάλη προθυμία. Του εξέθεσαν το πρόβλημα και του έδωσαν το χαρτί 
με τα νέα στιχάκια που εξυμνούσαν την άμυνα του Οσμάν Πασά. Ο Οσμάν Πασά 
κολακεύτηκε πολύ από τους στίχους και με προθυμία κι ευχαρίστηση μεσολάβησε, δια την 
αθώωσή του, στέλνοντας γραπτό μήνυμα με τους απεσταλμένους Πλεσιβιτσιώτες, στους 
ανθρώπους του στα Ιωάννινα, να βρουν τον Κατή (δικαστή) που θα δικάσει την υπόθεση, 
βρίσκοντας με τη σειρά του τρόπο για την αθώωσή του.  
 Φθάνοντας στα Ιωάννινα, βρήκαν τους δικηγόρους τους, που προσκόμισαν το μήνυμα 
στους κατόχους. Κατόπιν συνεννοήσεως εν συνεχεία, των δικηγόρων με τον Κατή και τους 
συν αυτώ, δικαστάς και χρηματίζοντας πολύ γενναίως, με χρήματα που είχαν πάει οι Νιναίοι, 
πολλά για την εποχή εκείνη, βρήκαν και τον ιδανικό τρόπο αθώωσης. Μετά την τακτοποίηση 
με τους δικαστικούς, οι δικηγόροι επισκέπτονται τον κατηγορούμενο και τον συμβουλεύουν 
καταλλήλως τι να πει και τον τρόπο που θα πει και τις κινήσεις του σώματός του που θα 
κάνει κατά τη δίκη. Βασικό του είπαν, είναι να κάνει τελείως τον κουτό και ν’ απαντά με 
ασυναρτησίες στις ερωτήσεις της έδρας.  
 Ήρθε η μέρα της δίκης και δύο μέρες πριν είχαν έρθει και οι μάρτυρες υπερασπίσεως από 
το χωριό. Τους συμβούλεψαν οι δικηγόροι καταλλήλως, δια το πρότερον του εντίμου και 
φιλήσυχου πολίτου, του καλού χωριανού και του πολύ αγαπητού από το 
Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο, τόσο της επαρχίας όσο και της περιοχής της Βορείου 
Ηπείρου. Στις ερωτήσεις των δικαστών οι μάρτυρες τα κατάφεραν θαυμάσια. Ήρθε κι η ώρα 
του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος Νικόλαος Νίνος, γνώστης της ιστορίας και της 
πορείας του έθνους εκείνη την εποχή αγνός πατριώτης, που περίμενε το λυτρωμό, με δεινή 
ευχέρεια της γλώσσας, ως έμπειρος έμπορος με επιτυχία συναλλαγών, κατάφερε ν’ 
ανταποκριθεί στις ερωτήσεις που του απηύθυναν, με τέτοια προσποίηση και κινήσεις και 
μορφασμούς περί ανέμων και υδάτων και μάλιστα με τον αέρα της σκηνοθετημένης δίκης.  
 Το ακροατήριο ξεσπούσε σε παρατεταμένα γέλια από τις απαντήσεις τις άσχετες, τις 
κινήσεις και τους μορφασμούς του κατηγορουμένου. Ζούσαν κωμωδία θεάτρου κι έπειθε και 
γινόταν πιστευτό ότι δεν στέκει καλά ο άνθρωπος. Κι ο Κατής και οι συν αυτώ δικαστές 
έπαιξαν το δικό τους ρόλο, από τις απαντήσεις που έπαιρναν, δρομολογούσαν την υπόθεση 
στο ακαταλόγιστο, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει καλά, να το πιστέψει και το ακροατήριο. 
Ικανοποιημένοι οι δικαστές από την πορεία της δίκης και με τις τσέπες γεμάτες και βαριές, 
αναφώνησαν «Αθώος ο κατηγορούμενος». Μετά την αθώωσή του, ο Νικόλαος Νίνος, μαζί με 
τους συγγενείς και τους μάρτυρες υπερασπίσεως, γύρισαν στο χωριό.  
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 Απαλλαγμένος από μια βέβαιη καταδίκη, που μπορούσε να του στοιχίσει την ίδια του τη 
ζωή και τις περαιτέρω επεκτάσεις σε αρκετούς χωριανούς, που θα είχαν εμπλοκή στην 
ιστορία αυτή. Όλη αυτή η ιστορία δημιουργήθηκε την περίοδο από το 1878 έως το 1885 και 
προσδιορίζεται από το γεγονός που ο Οσμάν Πασάς ήταν υπουργός στρατιωτικών ως και 
αυλάρχης στα Ανάκτορα του Αβδούλ Χαμίτ το 1885 απεστρατεύθη και το 1900 απεβίωσε. Ο 
Νικόλαος Νίνος αφού συνήλθε από την ταλαιπωρία αυτή, συνέχισε την εργασία του κι 
απαθανάτισε την περιπέτειά του, μ’ ένα νέο ποίημα και πολλά άλλα που δεν διεσώθησαν.  
 
 
 

68. ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΝΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 
 
 

Ο Μουλιαζίμης παίρνει βαρειά διαταγή 
ταχειά θέλει να φτάσει κινάει την αυγή. 

Περνάν απ’ την Πλεσίβιτσα από μέσα απ’ το χωριό 
κράζουν τον Πέτρο Πλούτση τον Νίνο τον Κολιό. 

Εσείς Πλεσιβιτσιώτες και όλο το χωριό 
έχετε Μωραΐτες και αχαμνό σκοπό. 

Ευθύς ο Μουσά –Μάνες ορθός σηκώθηκε (από την Κώτσικα) 
όρκο βαρύ τους κάνει σαν να πεισμώθηκε  

να με όξω από την πίστη κι όξω απ’ την Τουρκιά 
Πλεσίβιτσα και Κώτσικα δεν κάνει απιστειά.  
Ξέρω τον Κόλιο Νίνο τον ξέρουν στα χωριά 
δεν έχει με αντάρτες του συναφιού δουλιά.  

Ο Μουλαζίμης κλείνει τα’ αυτιά σ’ ό,τι κι αν πει  
στα Γιάννεαν τον πάει τον κλείνει φυλακή 

Μα ο ραγιάς που χρόνια γνωρίζει απ’ όλα αυτά 
βρίσκει μόνος την άκρη που πιάνει ο παράς.  

 
 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΝΑΣ = ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΟΥ 
 
 

Το Κάρτσι και το Αρδάχαν και το Βατούμ τα τρία 
το Βαγιαζίτι τέσσερα τα πήρε η Ρωσία 

Η Πλεύνα επολέμησε πολλά γερούσια κάνει 
κι ύστερα παραδόθηκε κι ο στρατηγός Οσμάνης 

 
 
 

69. ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1894-97  
 
 

 Η Εθνική εταιρία ιδρύθηκε το Μάιο του 1894 στην Αθήνα. Ήταν οργάνωση μυστική 
που είχε το χαρακτήρα της Φιλικής Εταιρείας. Ιδρυτής της νεαρός αξιωματικός, που 
εμύησε πρώτα τέσσερις αξιωματικούς έως το βαθμό του υπολοχαγού. Εν συνεχεία 
μυήθηκαν μέλη απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις και βαθμούς. Απλώθηκε στην ελεύθερη κι 
υπόδουλη Ελλάδα. Πέτυχε από τους απανταχού Έλληνες τη βεβαίωση μεγάλων υλικών 
πόρων. Σκοπός η ενίσχυση του φρονήματος των υπόδουλων και την εξέγερσή των. Έως 
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το 1896 η εταιρεία ενισχύθηκε από τα μέλη του, με γενναίες χρηματικές προσφορές για 
την αγορά όπλων και πολεμοφοδίων, για τον εξοπλισμό των ενόπλων ομάδων κι ένταξη 
σ’ αντάρτικα σώματα, που στην κατάλληλη στιγμή να δράσουν δια την αποτίναξη του 
τούρκικου ζυγού.    
 Η δράση της εταιρείας στο μεγαλύτερο μέρος έφερε καλά αποτελέσματα. Στην Κρήτη 
ενίσχυσε το κίνημα της Επανάστασης το 1896 επιτυχώς. Δημιούργησε ένοπλο αγώνα στη 
Μακεδονία τον Ιανουάριο του 1897, κατά των επιδρομών του Βουλγαρικού κομιτάτου, 
που κράτησε έως την απελευθέρωση του 1912. Ο Παύλος Μελάς, το θρυλικό παλικάρι, ο 
αξιωματικός ήρωας των Μακεδονομάχων, διοργάνωσε κι ενίσχυσε τον αγώνα κι 
εφονεύθη στις 13 Οκτωβρίου του 1904. Κι εκεί η εταιρεία έδρασε επιτυχώς.  
 Εις τη Θεσσαλία τα τέσσερα σώματα ανταρτών με 1,600 άνδρες ενόπλους, στις 28 
Μαρτίου 1897 κατέστρεψε τρία τουρκικά στρατόπεδα. Όμως εκεί δεν κατάφεραν ν’ 
αντιταχθούν στην πολλαπλάσια δύναμη του τουρκικού στρατού κι υποχώρησαν με 
σοβαρές απώλειες. Η Τουρκιά το θεώρησε ως πράξη πολέμου και στις 5 Απριλίου του 
1897 κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδος. Ο ελληνικός στρατός μη δυνάμενος ν’ 
αντισταθεί στις τουρκικές πολλαπλάσιες δυνάμεις υποχώρησε ατάκτως στα όρια Λαμίας. 
Ο τσάρος της Ρωσίας έσωσε την κατάσταση, που επενέβη μεσολαβώντας προς την 
Τουρκία και κατά διαταγή εκ Κωνσταντινουπόλεως, έγινε κατάπαυση του πυρός.  
 Η Ελλάδα αναγκάστηκε να πληρώσει αποζημιώσεις προς την Τουρκία. Όμως το 
έμψυχο υλικό που χάθηκε ήταν μεγάλο. Τα σώματα μετά την ήττα διελύθησαν και το 
1899 διελύθη και η εταιρεία δια πρωτοκόλλου. Σ’ ένα σώμα από τα τέσσερα είχαν 
καταταγεί πέντε άνδρες εθελοντές από την Πλεσίβιτσα που είχαν αναχωρήσει κρυφά κι 
έλαβαν μέρος σ’ όλες τις μάχες. Ήταν 1) Σιούτης Χαράλαμπος, 2) Σκάγιας Πέτρος 
«Καραφίλης», 3) Μάστουρας  (Τσιαούσης) Αθανάσιος και δύο ακόμη που δε γνωρίζομε 
τα ονόματα. Μετά τη διάλυση των σωμάτων, οι τέσσαρες εκ Πλεσιβίτσης επέστρεψαν 
στο χωριό δια μέσου Κερκύρας. Ο πέμπτος Πέτρος Ηλ. Σκάγιας (Καραφίλης) παρέμεινε 
για ολίγον καιρό λόγω τραυματισμού του στη μάχη νοσηλευόμενος και γύρισε αργότερα 
στο χωριό.            

 
 

 
70. ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ = ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ «ΚΑΡΑΦΙΛΗΣ» ΤΟΥ ΗΛΙΑ 

 
 
 Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αρ. 14 το 1860 περίπου. Πήρε σύζυγο εκ 
Πλεσιβίτσης κι απέκτησε μια θυγατέρα. Ο ένθερμος πατριωτισμός του, τον ώθησε να γίνει 
μέλος της Εθνικής Εταιρίας Ελλάδος και εν συνεχεία να καταταγεί στο σώμα Ενζώνων 
Θεσσαλίας, όπου σε κάποια μάχη τραυματίστηκε στο πόδι. Μετά την συμφωνία τερματισμού 
του πολέμου στην Θεσσαλία, επέστρεψε στην Τουρκοκρατούμενη Πλεσίβιτσα, με προορισμό 
την Κέρκυρα για θεραπεία του ποδιού του, παρέα με τους συντρόφους του. Με χίλιες 
προφυλάξεις νύχτα, πρώτα πήγε σε συγγενικό σπίτι του Αγγελάκη «Μπότη» κι έμεινε την 
νύχτα και μια μέρα. Την άλλη νύχτα πήγε σπίτι του, στην γυναίκα και στο παιδί του. Πριν 
ξημερώσει πήγε και κρύφτηκε στην καλύβα κάτω του σπιτιού του Τσιολή «Γκαντρή». Η 
Τουρκική Αστυνομία πληροφορήθηκε τον ερχομό του κι άρχισαν τις έρευνες και το ξύλο στο 
χωριό. Μία γειτόνισσά του, από το μαρτύριο των ανακρίσεων, υπέκυψε, τον κατέδωσε και 
τον κυκλώσανε. Ο Καραφίλης βλέποντας ότι ήλθε το τέλος φωνάζει: «Ορέ παλιότουρκοι ο 
Καπετάνιος Καραφίλης δεν παραδίνεται στους Αγαρηνούς, γεννήθηκε ελεύθερος κι 
ελεύθερος θα πεθάνη». Ξεκρέμασε τον σταυρό από τον λαιμό του με το τίμιο ξύλο και τον 
άφησε στην «ογνίστα» του τζακιού και θέτοντας την κάνη του όπλου του, κάτω από το 
σαγόνι, πάτησε την σκανδάλη. Το άψυχο σώμα του σωριάστηκε στο δάπεδο κι η ψυχή του 
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πέταξε στην ελευθερία, στον χορό των ηρώων. Οι Τούρκοι του απέκοψαν το κεφάλι και το 
κρέμασαν όλη την ημέρα στον πλάτανο της πλατείας κι εν συνεχεία, το πήραν μαζί τους στην 
Τουρκική διοίκηση Φιλιατών. Το ακέφαλο σώμα του, οι Πλεσιβιτσιώτες, το ενταφίασαν με 
την πρέπουσα τιμή, στον χώρο της Παναγίας στο Ζοριό το έτος 1897.  
 Το γεγονός ότι έθεσε τέρμα στην ζωή, το επιβεβαιώνει το ότι δεν ενταφιάστηκε στο 
νεκροταφείο που λειτουργούσε τότε στον αυλόγυρο του Προφήτου Ηλία. Τηρώντας τον 
θρησκευτικό νόμο δια τους αυτόχειρες που θέτουν τέρμα στην ζωή τους, μη εξαιρουμένου 
κανενός, όπως και ο νεκρώσιμος ύμνος για τον δίκαιο κριτή, μας θυμίζει: «Βασιλεύς ή 
στρατιώτης ή πλούσιος ή πέντης ή δίκαιος ή αμαρτωλός», ακόμη, γι’ αυτό και μόνο τον λόγο 
τους ενταφίαζαν έξω του νεκροταφείου. Εδώ λόγω το ότι ο χώρος έξω του Προφήτου Ηλίου 
ήταν κατοικημένος, ενταφιάστηκε πλάι του Ι.Ν. της Παναγίας στο Ζοριό, που τα παλιά τα 
χρόνια ήταν νεκροταφείο του οικισμού.  
 
 
 

71. ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ 1900 
 
 
 

 Το 1900 περίπου ο Βασίλειος Μπούκουρης αδελφός του Παναγιώτου και θείος του 
Νικολάου 60 ετών περίπου, ερχόμενος από το Μπογάζι, στην περιοχή των περιβολιών 
Κώτσικας εδέχθη επίθεση Κωτσιωτών , που τον δολοφόνησαν εν ψυχρώ ληστεύοντας τον εν 
συνεχεία. Ήταν ένα μεμονωμένο θύμα μετά τον Παπά-Γιάννη. Η δολοφονία αυτή ενός 
ανθρώπου φιλήσυχου κι εργατικού και προ παντός φίλου των περισσοτέρων Κωτσιωτών, 
τους δημιούργησε κλίμα δυσανασχέτησης στο χωριό, υποπτευόμενοι ποιοι διέπραξαν αυτό το 
έγκλημα, που δεν ήταν άλλοι από αυτούς που μετά λίγα χρόνια πρωτοστάτησαν στα δεινά 
που υπέστη η Πλεσίβιτσα. Στα γεγονότα του 1909 που εφονεύθη ο Σελίμ Ντουλιέ 
τραυματίστηκε στο πόδι και ο Αλή-Πάσιο πριν το εικόνισμα στου  Μπασιάκου που τον 
κτύπησαν από τον Άγιο Νικόλαο και οι Κωτσιώτες υποπτευτήκανε τον Νικόλαο Μπούκουρη 
ότι αυτός τον κτύπησε να πάρει το αίμα του θείου του Βασίλη πίσω, ενώ δεν ήταν αυτός και 
τον είχαν υποψήφιο θύμα. Τότε ο Νικόλαος, λόγω της επικρατούσης καταστάσεως όπως θα 
δούμε αργότερα, αναγκάστηκε να φύγει το 1909 στην Κέρκυρα και το 1910 να πάρει και την 
οικογένειά του εκεί να σωθούν. Επέστρεψαν στην Πλεσίβιτσα μετά την απελευθέρωση του 
1913.  
 
 
 

72. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 

 
 Στις 25 Μαρτίου του 1905 στην Αθήνα, κατά το πρότυπο της Φιλικής Εταιρίας και τις 
πρόσφατες γνώσεις της διαλυθείσης Εθνικής Εταιρίας, ιδρύεται η μυστική Ηπειρώτικη 
Εταιρία, από τους Γ. Δούμα, Β. Μελά, Χαρ. Λιάμπεη, Περ. Καραπάνου, Χρ. Χρηστοβασίλη, 
Μιλτ. Πανταζή, Χρ. Χρόνη, Παν. Δαγκλή, Κίτσου Μαλάμου, Γ. Γάγαρη και Αυγερινού 
Αβέρωφ, που αποσκοπούσε στην άμυνα της Ηπείρου κατά των ξένων προπαγανδών και την 
προπαρασκευή του λαού δια την κατάλληλη ώρα της ένοπλης εξέγερσης. Στις 16 Ιουνίου 
1907 εορτή του Αγίου Πνεύματος στην Μονή της Παλιουρής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης 
Βελάς και Κονίτσης κι αργότερα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σπυρίδων (Βλάχος), όρκισε τους 
πρώτους εταίρους στην οργάνωση, που μέσα σε δυο χρόνια υπερέβησαν τους 1800.  
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 Η Ηπειρωτική Εταιρία λειτούργησε κατά τρόπο θαυμάσιο κι έδωσε αποτελέσματα 
ανώτερα πάσης προσδοκίας. Οργάνωσε υπηρεσία πληροφοριών, κατασκοπείας και 
διαβιβάσεων, ετοίμασε καταφύγια, ετοποθέτησε αξιωματικούς σε επίκαιρα σημεία. 
Επρομήθευσε με πάσα μυστικότητα όπλα και πολεμοφόδια για τον εξοπλισμό των ομάδων. 
Φρόντισε δια την εκπαίδευση χειρισμού και πολέμου, με κατάλληλα πρόσωπα δι’ αυτό. Στον 
πόλεμο του 1912 η Ήπειρος ευρέθη ψυχικώς και υλικώς προετοιμασμένη δια τον αγώνα. Με 
την κήρυξη του πολέμου συγκέντρωσε πενήντα αντάρτικα σώματα δυνάμεως 3.000 ανδρών, 
καλώς εξοπλισμένα, υπό τας διαταγάς του τότε υπολοχαγού του Μηχανικού Δ. Μπότσαρη 
και αποτέλεσαν την αριστερή πλαγιοφυλακή του στρατού κατά των Αλβανοτσάμηδων.1 
 H Πλεσίβιτσα ήταν από τις πρώτες κωμοπόλεις που εντάχθηκαν στην Ηπειρωτική 
Εταιρία. Τα μέλη της ήταν αρκετά και ήταν: 

1)Χαϊδούσης Αντώνιος του Νικολ. γεν. 1882 Αρχηγός. 
2)Χαϊδούσης Δημήτριος του Νικολ. γεν. 1885 Υπαρχηγός. 
3)Γκάνιας Σπυρίδων του Ηλία γεν. 1885 Μέλος. 
4)Ζώης Μιχαήλ του Δημητρ. γεν. 1855 Μέλος. 
5)Ζήσης Ευθύμιος του Γεωργ. γεν. 1891 Μέλος. 
6)Ζήσης Συμεών του Βασιλ. γεν. 1882 Μέλος. 
7)Κούτης Μηνάς του Μιχ. γεν. 1875 Μέλος. 
8)Κούτης Αντώνιος του Θεοδ. γεν. 1890 Μέλος. 
9)Μίχας Ανδρέας του Δημητρ. γεν. 1861 Μέλος. 
10)Παπασπύρου Ηλίας του Δημητρ. γεν. 1892 Μέλος. 
11)Τριαντάφυλος Νικόλ. του Δημητρ. γεν. 1872 Μέλος. 
12)Τζόγιας Αντώνιος του Παναγ. γεν. 1878 Μέλος. 
13)Φίλιος Βενέδεικτος του Κων. γεν. 1879 Μέλος. 
14)Φατήρας Γεώργιος του Θεοδ. γεν. 1889 Μέλος. 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚ ΜΟΥΡΣΙΟΥ Β. ΗΠ. 
1)Λιόλης Σωτήριος εκ Μουρσίου Αρχηγός 
2)Λιόλης Ευθύμιος εκ Μουρσίου Υπαρχηγός 
3)Καλιάνης(Παπάς Χαραλ.) εξ Αγυιάς Πάργας Μέλος 
4)Κιαλίμης εκ Καστρίου Μέλος 

  
 Μας λέγει το λαϊκό ποίημα Πλεσιβίτσης: 
Αντώνης ήταν αρχηγός Μήτσης το παλικάρι Σωτήρης Λιόλης ψυχογιός και πίσω ο Καλιάνης. 
 Η Διοίκηση της Ηπειρωτικής Εταιρίας από τα Ιωάννινα έστειλε τους Αδελφούς Γεώργιο 
και Μιχαήλ Καργιοφύλλη δασκάλους και διοργάνωσαν στην Πλεσίβιτσα την ομάδα, τους 
όρκισαν και τους κατατόπισαν στα καθήκοντα και στην μυστικότητα της Εταιρίας και προ 
παντός στον τρόπο που θα αντιμετώπιζαν τους Τούρκους, μα και τους 
Μουλσουμανοτσάμηδες κατασκόπους, στις πιέσεις να ομολογήσουν τυχόν συμμετοχή στην 
Εταιρία, να έχουν δε έτοιμα κάτω από την γλώσσα τους, τα παραπλανητικά και πειστικά 
λόγια που θα τους έλεγαν, για να τους αποφύγουν. 
 Τα όπλα έρχονταν με άκρα μυστικότητα από την Κέρκυρα την νύκτα με βάρκες, που τα 
ξεφόρτωναν στο Στύλο Ερημή του Σαγιάδος και που ειδοποιημένοι δια την ημέρα και ώρα, οι 
της ομάδος τους περίμενε στον Στύλο και τα παραλαμβάνανε. Στο χωριό τα φέρνανε με την 
διαδρομή από το βουνό Σαγιάδα στον Λυκογιάννη, Αγγόνι, Κρούπινα, Πλεσίβιτσα. Όπλα 
έρχονταν ακόμη και από τα Ιωάννινα που φεύγανε νύκτα απ’ εκεί και κάθονταν σε ερημιές. 
Όταν ξημέρωνε, έκρυβαν τα όπλα που τα είχαν τυλιγμένα και όταν βράδιαζε ξανάπαιρναν τον 
δρόμο και φθάνανε στο χωριό, πριν ξημερώσει, από δρόμους απόμερους. Τα όπλα επί το 

                                                 
1 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ. 5., Συμπλ., σελίς 275 
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πλείστον ήταν «Γκράδες» και που η δικαιολογία για τον καθένα ήταν ότι το είχε για κυνήγι, 
γιατί όντως κυνηγούσαν αγριόχοιρους. Τα χρησιμοποιούσαν εν γνώσει των Τουρκικών 
Αρχών.  
 Στα γεγονότα δε από το 1908 και μετά, που θ’ αναφερθούμε πιο κάτω το δηλώνανε 
επιπροσθέτως και για την ασφάλειά των, χωρίς να διώκονται γι’ αυτό. Προβλημάτιζε όμως 
τις Τουρκικές Αρχές το γεγονός των πολλών όπλων του Χριστιανικού στοιχείου γενικότερα. 
Λέγανε Τούρκοι και Μουλσουμανοτσάμηδες μεταξύ των: «Τί τους έπιασε τους 
Πλεσιβιτσιώτες κι έγιναν όλοι κυνηγοί;». αυτό δεν το αφήνανε έτσι. Τους παρακολουθούσε 
το άγρυπνο μάτι των Μουλσουμανοτσάμηδων… Δεν σταματούσε το στόμα των και κάθε 
συζήτηση των, να την εστιάζουν γύρω από τα όπλα. Κάθε κίνηση, κάθε πληροφορία, από τις 
κινήσεις και συζητήσεις Πλεσιβιτσιωτών, έφθανε επί καθημερινής βάσης στις Τουρκικές 
Αρχές από τους Μουλσουμανοτσάμηδες κατασκόπους. Ο κλήρος βοήθησε μ’ όλα τα μέσα 
του, με πρωτοστάτη τον Μητροπολίτη Παραμυθιάς που ερχόταν σ’ επαφή με απεσταλμένους 
από το Ιωάννινα και την Κέρκυρα για την προπαρασκευή κι από την Μητρόπολη προς την 
Πλεσίβιτσα και τα άλλα χωριά, με ανθρώπους της Μητροπόλεως.  
 Η Πλεσίβιτσα πολύ σύντομα έγινε κέντρο διακίνησης και διάθεσης όπλων για τα 
Χριστιανικά χωριά της Επαρχίας και τα χωριά επίσης τα Χριστιανικά τα κοντινά της Βορείου 
Ηπείρου, ιδιαιτέρως το Μουρσί. Τα όπλα τους δώσανε μια ανάσα ελευθερίας, τους έγιναν 
φύλακες άγγελοι, τα πρόσεχαν και τα συντηρούσαν σαν τα μάτια τους.  
 Αρχηγός της ορκισμένης ανταρτικής ομάδος της Πλεσιβίτσης ήταν ο Αντώνιος Νικ. 
Χαϊδούσης με βοηθό του, αδελφό του Δημήτριο, που χειριζόταν τα προβλήματα, την 
οργάνωση, την εκπαίδευση και την διακίνηση των όπλων και την στενή συνεργασία με τις 
αντάρτικες ομάδες των Χριστιανικών χωριών της Βορείου Ηπείρου, που είχαν επικεφαλείς 
τους εκ Μουρσίου Αδελφούς Σωτήριο και Ευθύμιο Λιόλη και τον Καλιάνη. Η Δημογεροντία 
πάντα διορατική φρόντιζε για ότι είχε σχέση με την οργάνωση τη αμύνης, της είχε και την 
άμεση δικαιολογημένη απάντηση, προς τους Τούρκους και Μουλσουμανοτσάμηδες.  
 
 
 

73. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
 

 
 Από την ημέρα που η Πλεσίβιτσα οργανώθηκε κι εξοπλίστηκε, ήταν λογικό επόμενο να 
μπει σε κάποια άλλη ψυχολογία και συναίσθηση κάποιας υπεροχής των κατοίκων. 
Συνηγορούσε και το γεγονός από την μια μεριά δυο βήματα πιο κάτω ήταν η ελεύθερη 
Ελλάδα, από την άλλη μεριά στην Τουρκία ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ στις 24 Ιουλίου 
1908, αναγκάστηκε από την επανάσταση των Νεότουρκων στην Θεσσαλονίκη, να θέσει σε 
ισχύ το σύνταγμα του 1876 που ο ίδιος το 1877 το κατάργησε. Το σύνταγμα αυτό ήταν 
μεταρρυθμιστικό στο πνεύμα της εποχής εκείνης κι έδινε δικαιώματα ελευθερίας, ισονομίας 
και κράτος δικαίου για τους υπηκόους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στους Νεότουρκους 
ανήκαν φιλελεύθεροι που ασπάζονταν τις δυτικές ιδέες περί εθνικισμού, συνταγματισμού 
ισονομίας και κράτους δικαίου. Για τους υπόδουλους Έλληνες ήταν μια ανάσα, γιατί κάτι θα 
πήγαινε στο καλύτερο μέχρι την ώρα της απελευθέρωσης που πλησίαζε.  
 Πράγματι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης ηρέμησε τους Έλληνες στις 
τουρκοκρατούμενες περιοχές, όμως τους Μουλσουμανοτσάμηδες της Θεσπρωτίας τους 
προβλημάτισε αρκετά, δεδομένου του ότι για αιώνες είχαν μάθει να έχουν πάντα το επάνω 
χέρι, περισσότερο δε, τους ανησυχούσε που διαισθάνονταν τον άνεμο της ελευθερίας των 
ραγιάδων να πλησιάζει ως απειλή. Βλέπανε ακόμη τον Τουρκικό στρατό και υπηρεσίες να 
κρατούν προσεκτική συμπεριφορά, διότι αυτοί γνωρίζανε περισσότερα από τους 

 82 



Μουσουλμάνους για την επερχόμενη κατάρρευση. Ήταν μια περίοδος υποτυπώδους 
νομιμότητος με ανεξέλεγκτους τους Μουλσουμανοτσάμηδες στις παρανομίες τους.  
 Επισκέπτες Μουσουλμάνοι μακρινών χωριών αναρωτιόνταν βλέποντας την πρόοδο της 
Πλεσιβίτσης πως έχουν κρατηθεί οι Μουλσουμανοτσάμηδες των γύρω χωριών, ιδιαιτέρως δε 
οι Κωτσιώτες και δεν είχαν βρει κάποιον τρόπο να εξαφανίσουν από τον χάρτη την 
Πλεσίβιτσα. Υπάρχει οπωσδήποτε ένας σοβαρός χειρισμός που δίνει απάντηση. Η 
Πλεσίβιτσα διέθετε πάντοτε κεφαλές που την εκπροσωπούσαν με σοφία και κύρος και 
χειριζόταν τα κοινά με μελέτη και σύνεση.  Η Πλεσίβιτσα από τον 17ο αιώνα τουλάχιστον 
σημείωσε μεγάλη πρόοδο που το 1900 βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδος στην 
ανάπτυξη, στις τέχνες, στο εμπόριο, στην γεωργία, στην κτηνοτροφία. Όλα τα έβλεπαν οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες, τους έμπαιναν αγκάθι στο μάτι.  
 Οι Μουλσουμανοτσάμηδες και δεν αναφέρω για το σύνολο, ορισμένοι εξ’ αυτών 
απόγονοι Χριστιανών που είχαν αλλαξοπιστήσει με τον βίαιο εξισλαμισμό των χωριών 
Κώτσικας, Λιόψης, Σμέρτου, Σκέφαρης, Σπάταρης, Φιλιατών, Καλπανίου και Βρυσέλας και 
άλλων μη εξαιρουμένων χωριών επίσης εξισλαμισμένων κοντινών της Βορείου Ηπείρου, 
Βέρβας Ντισιάτι, Σάλεσι, Νινάτι, Μαρκάτι κι άλλα, αισθανόμενοι την ντροπή και την 
αμαρτία της αλλαξοπιστίας που γνωρίζανε καλώς ότι το διέπραξαν, οι από αιώνων πρόγονοί 
των, είχαν κληρονομήσει το μίσος του Γενιτσαρισμού, που φώλιαζε μέσα των για τους 
Χριστιανούς, γιατί δεν έκαναν κι εκείνοι το ίδιο, αλλά ακόμη και μεταξύ των οι πρόγονοι των 
μισούσαν εξισλαμισμένους αδελφούς των, που ήταν κρυπτοχριστιανοί. Βέβαια δεν το 
έβγαζαν από μέσα προς τα έξω, δεν τους δινόταν η ευκαιρία από τους Πλεσιβιτσιώτες, καθώς 
κι από τα άλλα Χριστιανικά χωριά της επαρχίας καθοδηγούμενοι από τους σοφούς 
Δημογέροντες, οι οποίοι ξέρανε με τρόπο άριστο κι αποτελεσματικό, να χειρίζονται τα κάθε 
λογής προβλήματα και συνεργασίες, ιδιαίτερα με το χωριό Κώτσικα που συνόρευαν και τα 
κτήματά των είναι του ενός πλάι στου άλλου.  
 Οι συμβουλές και κατευθύνσεις των Δημογερόντων που ήταν κληρονομικοί κανόνες, 
πρότειναν προς τους κατοίκους νηφαλιότητα, αυτοσυγκράτηση, διακριτικότητα και κάποια 
απόσταση στις συναναστροφές και συνεργασίες και μακριά, μα ούτε και σε σκέψη, από 
προτεινόμενες τυχόν ανήθικες σχέσεις Πλεσιβιτσιωτών με Μουσουλμάνους. Έτσι ο τρόπος 
αντιμετώπισης από τους Πλεσιβιτσιώτες τους κρατούσε σε απόσταση. Μετά τον εξισλαμισμό 
η Δημογεροντία για να αποφύγει τυχόν προστριβή από κάποια διαφορά κτηματική, διόριζε 
επί μισθό επί μονίμου βάσεως έναν φύλακα «Νταουρτιτζή» των κτημάτων, άνδρα από την 
Κώτσικα με κάποιο κύρος και σοβαρότητα και με κάποια επιρροή στο Κωτσιώτικο στοιχείο, 
που κατά περίπτωση να μπορεί να επιβάλλει τον νόμο δικαίου κοινώς αποδεκτό για τις 
παραβάσεις. Φρόντιζαν ο μισθός να είναι κάτι παραπάνω από καλός το «Νταουρτιλίκι», που 
αγογγύστως πλήρωναν οι κτηματίες αναλόγως των στρεμμάτων γης. Γνώριζαν ότι με τα 
χρήματα και μόνο θα κάνουν την δουλειά τους, καθώς αποδείχτηκε κι εκ των υστέρων. Ο 
Νταουρτιτζής εκτός του μονίμου μισθού του, είχε εξασφαλισμένο και το ψωμί και το φαγητό 
του κάθε μέρα, και το δωμάτιο διαμονής και ύπνου στο κονάκι του Ιερού Ναού του Προφήτη 
Ηλία.  
 Προς τα τέλη του 19ου αιώνα που το χωριό είχε φθάσει σε μεγάλη ακμή κι είχαν καλύτερη 
οικονομική ευχέρεια και για να εξασφαλίσουν καλύτερη φύλαξη, διόρισαν δυο φύλακες 
«Νταουρτιτζήδες», αλλά ακόμη και για την ασφάλεια των, που τους είχαν να τριγυρίζουν στα 
κτήματά των και δεν φοβούνταν. Σε συνεργασίες και στις δουλειές που παίρνανε Κωτσιώτες 
τους καλοπλήρωναν. Επίσης στις συναλλαγές με προϊόντα της Κώτσικας τους 
ικανοποιούσαν. Προσπαθούσαν να μην τους δώσουνε καμιά αφορμή, πράγμα που το 
ομολογούσαν και οι ίδιοι οι Κωτσιώτες. Η Ελλάδα σιγά-σιγά μεγάλωνε τα σύνορα, 
επεκτεινόταν όλο και βορειότερα, στένευαν τα περιθώρια διατήρησης της Ηπείρου για πολλά 
χρόνια από τους Τούρκους.  
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 Στην Κώτσικα υπήρχε σύγχυση και νευρικότητα για την επερχόμενη αλλαγή και από 
διάφορες παροτρύνσεις φανατικών ομοχώριών των, αλλά κι από μακρύτερους ομοθρήσκους 
των. Αναφέρω διασταυρωμένα περιστατικά που συνέβησαν και που τα αναφέρει κι ο 
Γεώργιος Μιχ. Σκάγιας στο βιβλίο του, το ένα μετά το άλλο. Τα περιστατικά αυτά ήταν 
παροτρύνσεις στο Μουσουλμανικό στοιχείο να προβεί σε πράξεις βίαιες όπως ληστείες, 
πυρπολήσεις, δολοφονίες και πλείστες άλλες ιδιαίτερα από το 1908 έως το 1913 που 
σταμάτησαν με την απελευθέρωση.  
 Ολίγον μετά του 1900, είχε κατέβει στην Κώτσικα από την Κορυτσά άνοιξη καιρό, ένας 
Μπέης που είχανε συμπεθερολόγια οι δικοί του με άλλον Μπέη του τόπου και επειδή 
κατάγουνταν από το χωριό Φράσιαρη - πλησίον της Κορυτσάς - τον έλεγαν Μπέη Φράσιαρη. 
Ο Μπέης, είχε μάθει και είχε ακούσει πολλά παινέματα για την Κωμόπολη και σαν 
παρευρίσκουνταν πλησίον, θέλησε να τη γνωρίση και από κοντά. Τον φέρανε οι Κωτσιώτες 
την ήμερα του Πάσχα κατά τις ώρες του απογεύματος· καθήσανε στον πλάτονα του παζαριού 
και κεραστήκανε· ο Μπέης είχε κάμει στην Πόλη και είχε μάθει για τον τόπο και τον 
ενδιέφερε να μάθη περισσότερα πράγματα. Όταν τελείωσε η εκκλησία τη Δεύτερη 
Ανάσταση, άρχισεν ο κόσμος και κατέβαινε τις σκάλες, ντυμένοι οι γεροντότεροι με τα 
πιτούρια και τις κάλτσες τις άσπρες και οι άλλοι με τις φουστανέλλες τους φορεμένοι και τα 
τσιαμαντάνια τα κεντητά, τα φέσια τα κόκκινα και τα τσαρούχια τα τελετίνια και υστέρα οι 
γυναίκες με τα τσιάμικα τα φορέματα και που στο κατέβασμα αυτό του κόσμου τα όργανα 
χτυπούσανε τα εμβατήρια. Βλέποντας τέτοιο πράγμα του έκαμε κατάπληξη και 
αναρωτήθηκε: Μέσα στο Τούρκικο τέτοια ελευθερία και τέτοιο σαλτανάτι! 
 Μετά αρχίσανε οι καθιερωμένοι χοροί από την πολυκοσμία εκείνη και τους 
παρακολούθαγε· οι άντρες χορεύανε με τα όργανα και οι γυναίκες σε χωριστούς χορούς με τα 
ντόπια τραγούδια πού τραγούδαγαν και όλα του είχανε αρέσει πολύ και είχε ειπεί, ότι δεν 
ξαναείδε τέτοιο πράγμα πουθενά. Ρώτησε τους Κωτσιώτες αγάδες που τον συνόδευαν. - Πώς 
τα κονομάνε όλος τούτος ο κόσμος και έχουν τόση αρχοντιά; και του είπανε ότι έχουνε στα 
χέρια τους τις τέχνες και τα εμπόρια. Όταν ανεχωρήσανε, τους είπε στη συνέχεια της 
συζητήσεως πού κάνανε· - απορώ πώς αφήσατε τούτο το χωριό να προοδέψη τόσο εδώ μέσα 
που βρίσκεται και να έχει τόσον κόσμο και τόσο θάρρος· - Τί να κάναμε, μπορούσαμε να τα 
βγάλωμε πέρα μ’ αυτούς; του απαντήσανε. 
 Ύστερα από ολίγον καιρό, επηρεασμένοι φαίνεται οι Κωτσιώτες από τα λόγια του Μπέη 
Φράσιαρη, φέρανε πρόβατα μερικοί τσομπαναραίοι για να βοσκήσουνε στα περιβόλια και στ’ 
αμπέλια, τούτο βλέποντας οι κάτοικοι, κίνησαν καταπάνω τους γυναίκες και άνδρες με 
κασσάρια και με ξύλα και τους κάμανε ένα κυνήγημα σκορπίζοντας και τα πρόβατα εδώ και 
κεί ως όξω από το χωριό τους· οι τζομπάνηδες κατατρομαγμένοι έφυγαν και κρύφτηκαν και 
υστέρα απ’ αυτό το γεγονός, δεν επαναλήφθηκε άλλον παρόμοιον. 
 Στο καφενείο του Σπύρο Βένου συνέβηκε ένα επεισόδιον. Ο Ιζέτ - Αυδουλαμάνης από 
την Κώτσικα, ήτανε τασιλτάρης ένα μικρό διάστημα και πήγαινε συχνά στην Πλεσίβιτσα 
μαζί με το απόσπασμά του για είσπραξη από τους κατοίκους μικρο οφειλών που είχανε στο 
Τούρκικο Δημόσιο· Ένας που ονομάζουνταν Θοδωρή Κούτης - και επειδή ήτανε πολύ 
ιδιότροπος και ανάποδος του είχανε βγάλει το παρατσούκλι - Ρίτσιος· είχε καθυστερήσει την 
πληρωμή του για τα κτήματα και εκείνη την ημέρα βρίσουνταν στ’  αμπέλι του·  σαν δεν 
παρουσιάστηκε για την πλερωμή του χρέους, θεώρησε καλόν ο Ιζέτης να πάη στο σπίτι του 
και να ζητήση από τη γυναίκα του Μότσιω να πλήρωση· εκείνη του είπε ότι ο άντρας της δεν 
ήτανε εκεί και σαν ο  Ιζέτης είδε κρεμασμένο ένα πεσιλί πολύ κεντημένο το πήρε και της είπε 
να φέρη τα γρόσια που χρωστάει και να πάρη το πεσιλί και έφυγε από το σπίτι της.  
 Όταν ήρθε ο Ρίτσιος από τ’ αμπέλι, του είπε η γυναίκα του τι συνέβει και, όπως αυτός 
θύμωνε εύκολα, το θεώρησε και προσβλητικό, βγήκε στο παζάρι και τον βρήκε στο καφενείο 
που έπαιζε· λογομάχησαν με το φέρσιμο που έκαμε και ο Ιζέτης δεν χασομεράει και του δίνει 
ένα σκόπι για κατάμεσα του κεφαλιού· ο Ρίτσιος εκείνη τη στιγμή γύρισε λίγο το κεφάλι και 
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τον πήρε πλάγια· άρχισαν να κυλάνε τα αίματα και οι φωνές από τον πόνο. Τον βγάλανε έξω 
από το καφενείο και αυτός όπως ήτανε με τα αίματα τράβηξε για το Φιλιάτι και 
παρουσιάστηκε στον Κατή και του ανέφερε ποιος τον χτύπησε και πώς ήρθε η αιτία. Ο Κατής 
δεν χώνευε τον Ιζέτη γιατί είχανε αναμεταξύ τους προσωπικά ζητήματα· με την αφορμή αυτή, 
συντάζει ένα τηλεγράφημα προς τη Διοίκηση των Γιαννίνων, ότι οι Αρβανίτες κάνουνε 
ταραχές στον τόπο ούτε πειθαρχούνε και δεν εκτελούνε τους ορισμούς του Κράτους και 
εξοργίζουν το Ελληνικό στοιχείο και πολλά αλλά για το περιστατικό, το υπογράφει ο Ρίτσιος 
και το στέλνει στα Γιάννενα.  
 Η Διοίκησις στα Γιάννενα μόλις έλαβε τέτοιο τηλεγράφημα, αμέσως στέλνει ένα 
απόσπασμα Ιππικού, για να συλλάβουν τον Ιζέτη και να τον παρουσιάσουν στο δικαστή· τον 
ανεζήτησαν, αλλά αυτός είχε κρυφτεί· ύστερα πήγανε στο σπίτι του στην Κώτσικα και 
παραμένανε εκεί·επειδή δεν παρουσιάζουνταν, άρχισαν οι άντρες του στρατού από τα σφαχτά 
του να σφάζουν και να ψένουν και από τα τρόφιμα του σπιτιού του να περνάνε· ύστερα 
βγάζανε και σανίδες από το πάτωμα και τις καίγανε στη φωτιά για να υποχρεώσουν τους 
δικούς του να τον παρουσιάσουν και άλλες ζημιές, τους είπανε, πως θα κάψουν στο σπίτι του, 
αν δεν παρουσιασθή. Οι δικοί του τον υποχρέωσαν για να παρουσιασθή για να αποφύγουν τις 
ζημιές και μόλις παρουσιάστηκε τον πήρανε για τα Γιάννενα και τον κλείσανε μέσα και όταν 
έγινε η δίκη τον δίκασαν δύο χρόνια φυλακή και μετά από την αποφυλάκιση επέστρεψε στο 
χωριό του. 
 Οι Αρβανίτες της περιοχής μαθαίνοντας για τη δίκη και την ποινή της φυλακίσεως που 
του επέβαλλε το Τουρκικό δικαστήριο, περιορίστηκαν πολύ και δεν τόλμαγαν να πράξουν 
τίποτε. Αυτό είχε ικανοποιήσει το Ρίτσιο και του έδωσε πολύ θάρρος και όταν ύστερα από 
δεκαετία που ήρθε η απελευθέρωση και πήγαινε προς τα χωριά του Βούρκου για εργασία, 
περνούσε με το καπακλί στην πλάτη από την Κώτσικα λεβέντικα· έλεγαν οι Κωτσιώτες που 
τον έβλεπαν και περνούσε έτσι στην Αρβανίτικη τη γλώσσα. - Μην του κρένεται αυτουνού 
είναι γινατσιάρης, είχε κλείσει τον τασιλντάρη στη φυλακή αυτός. 
 Γύρω σ’ αυτά τα χρόνια που είχε συσταθεί ο Ηπειρωτικός Σύλλογος, βλέπανε οι 
Κωτσιώτες πως τους κατοίκους της Κωμοπόλεως τους χρειάζουνταν για να τους έχουνε και 
για προστασία και για υπεράσπιση· τότε είχανε τον Τζιέμο μουχτάρη. Θεώρησαν καλό να 
προτείνουν για σύσφιγξη των σχέσεων να αλληλοπροστατεύονται και να 
αλληλοϋποστηρίζονται σε διάφορους κινδύνους, όπως το είχανε και παλαιότερα, αν 
παρουσιάζονταν τίποτε εις το ένα μέρος επέμβαινε το άλλο και αποφεύγουνταν οι 
καταστροφές. 
 Έστειλαν στην Κωμόπολη απεσταλμένους και τους ανέφεραν ότι είναι συμφέρον και στο 
χωριό σας και στο δικό μας να είμαστε αδελφωμένοι όπως και πρώτα να 
αλληλοπροστατευόμαστε και όλοι μαζί αν παρουσιάζονται κίνδυνοι να τους αντιμετωπίζωμε. 
Τους είπανε οι Δημογέροντες ότι καλόν είναι αυτό το πράγμα και θα σας απαντήσωμε. 
Έφυγαν οι απεσταλμένοι και οι κάτοικοι κάμανε γενική συνέλευση για να πάρουνε ομόφωνη 
απόφαση απάνω στο ζήτημα αυτό. Στη συνέλευση που συζητούσανε για την υπόθεση αυτή 
εκείνοι που ακούγονταν έλεγε ο καθένας τη γνώμη του. Άλλοι έλεγαν καλόν είναι να έχωμε 
τη φιλία μας γιατί και μείς τους χρειαζόμαστε και αυτοί μας έχουνε την ανάγκη και μείς τη 
δική τους, δεν πρέπει να τα έχωμε χαλασμένα γιατί θέλομε και να ζήσωμε, αυτοί με τη 
δουλειά τους και εμείς με τη δική μας. Άλλοι είπανε εάν κάμωμε αυτό, θα τα χαλάσωμε με 
τον εξεγερμένο κόσμο που είναι κατά της Τουρκιάς και θα κατηγορηθούμε υστέρα που δεν 
κρατήσαμε το Βερέ μας. 
 Σ’ αυτά απάνω, πετιέται ο Χαράλαμπος Σιούτης που ήτανε δικολάβος και 
γραμματιζούμενος και τους είπε. - Όχι, τίποτε απ’ αυτά που λέτε πάρτε χαρτί και γράψτε: 
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«Τζιέμο, όπως μας θέλεις είμεστε». συμφώνησαν όλοι απάνω σ’ αυτά και η συνεδρίαση πήρε 
τέλος, και έστειλαν το γράμμα.1 
 
 
 

74.  ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΔΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ 
 
 

 Από το πρώτο περιστατικό του Μπέη Φράσιαρη φαίνεται καθαρά πόσο σωστά κι έξυπνα 
είχε χειριστεί και συμπεριφερθεί η Πλεσίβιτσα προς την Κώτσικα, αλλά και προς τα άλλα 
χωριά και τους κρατούσε σε αδράνεια. Δείχνει και την στάση των λογικώς σκεπτόμενων 
Μουλσουμανοτσάμηδων να κρατήσουν κι αυτοί μια στάση ψύχραιμης συμπεριφοράς κι 
αυτοσυγκράτησης για αιώνες. Φυσικά δεν σκέπτονταν όλοι έτσι. Το δείχνει η πράξη που με 
την παρότρυνση του Μπέη Φράσιαρη, ορισμένοι οξύθυμοι και θρασύδειλοι κτηνοτρόφοι, 
θέλησαν να παραβιάσουν Πλεσιβιτσιώτικες περιουσίες και που για πρώτη φορά πλέον 
δυναμικά με απλά μέσα, κασάρια και ξύλα, το ανθρώπινο στοιχείο, άνδρες και γυναίκες της 
Πλεσιβίτσης τους απέτρεψε. Όμως άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ο παραλογισμός των. 
Άρχισαν να δουλεύουν τα μυαλά ορισμένων φανατικώς και φθονερώς σκεπτόμενων, τρόπους 
ικανούς να καταστρέψουν την Πλεσίβιτσα και να αφανίσουν τους κατοίκους της, γεγονός που 
θα το δούμε αργότερα με τα συμβάντα 1908-1912.  
 Από το δεύτερο περιστατικό της δίκαιης απονομής δικαιοσύνης συμπεραίνεται ότι και για 
αντιδικίες υπόδουλων Ελλήνων με όργανα της Τουρκικής διοίκηση ακόμη και η Τουρκική 
δικαιοσύνη είχε βάλει νερό στο κρασί της κατά το κοινώς λεγόμενο.  Από την ορατή 
κατάρρευση, αλλά και λόγω ότι ετέθη σε ισχύ το σύνταγμα, αντιμετωπίζοντας το δίκαιο των 
αδικημένων από το ίδιο το κράτος, αλλά και από το Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο, που 
έλυνε και έδενε έως τότε την περιοχή, η δικαιοσύνη επαναλαμβάνω δίκαζε κι αποφάσιζε 
τουλάχιστον δίκαιη απονομή δικαιοσύνης. 
 Στο τρίτο περιστατικό και σπουδαίο, φανερώνει ίσως αργά οι Κωτσιώτες, αλλά το 
κατάλαβαν ότι η αγάπη, η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη του παρελθόντος ήταν η 
πυξίδα που σημάδευε την ειρήνη και την ευημερία των δυο χωριών. Φανερώνει επίσης ότι η 
Πλεσίβιτσα είναι υπολογίσιμη για πολλούς λόγους. Δείχνει ότι είχε γίνει συνείδηση των 
Κωτσιωτών των λογικώς σκεπτόμενων, ότι όλοι οι Ηπειρώτες Χριστιανοί κι ιδιαιτέρως οι 
Πλεσιβιτσιώτες, πολύ σύντομα θα αποκτήσουν την ελευθερία των, κι είναι συμφέρον των να 
επιζητούν την συμφιλίωση.  
 Από την μεριά της Πλεσιβίτσης η θετική απάντηση υπέρ της συμφιλιώσεως μετά από 
γενική συνέλευση, που ακόμη και αυτοί που είχαν επιφυλάξεις, τις είχαν μόνο και μόνο μη 
παρεξηγηθούν από την Ελληνική κοινή γνώμη, ότι υποστηρίζουν τους Τούρκους. Η θετική 
λοιπόν απάντηση της Δημογεροντίας υπέρ των φιλικών σχέσεων των δυο χωριών, ήταν πέρα 
για πέρα λεβέντικη, γεμάτη μεγαλοσύνη απλόχερη και τήρησαν την υπόσχεσή τους. Μακάρι 
να είχαν τηρήσει κι εκείνοι την δικιά τους που από το κατοπινό μένος των, η Πλεσίβιτσα 
γνώρισε τα δεινά του 1908-1912 για τέσσερα χρόνια που δεν γνώρισε πέντε αιώνες. 
 «Επί πεντακόσια όλα έτη η Ήπειρος εστέναζεν υπό του βαρύτερου ζυγού διότι ο 
Ηπειρώτικος ζυγός ετέλει υπό περιστάσεις και όρους βαρύτερους εκείνων υφ’ ους ετέλει η 
άλλη αλύτρωτος Ελλάς. Μετά την κατάκτησιν της Ηπείρου υπό των Οθωμανών, η χώρα αυτή 
δεν εγνώρισε τους κατακτητάς ους εγνώρισαν αι άλλαι επαρχία της υποδουλωθείσης Ελλάδος 

                                                 
1 Σκάγιας Γ. Μ., Ιστορία Πλεσίβιτσας, σελ. 152-156 
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αλλ’ εγνώρισε την τυραννίαν εκείνων, οι οποίοι μέχρι της χθες υπήρξαν παραστάται και 
συμπολεμισταί και την επιούσιαν εγένοντο εξωμόται και θρησκείας και πατρίδος».1 
 Ο Βουλευτής της Άρτης Σπυρίδων Σίμος σε αγόρευσή του στην Βουλή των Ελλήνων στις 
20 Νοεμβρίου 1913, με λίγες λέξεις έδωσε την σωστή εικόνα των αδίστακτων εκείνων 
εξισλαμισμένων Ηπειρωτών Χριστιανών, που ενώ πρώτα ήταν αδέλφια και συμπολεμιστές, 
μετά τον εξισλαμισμό των έγιναν πρωταγωνιστές της εξόντωσης αυτών των αδελφών των και 
της πατρίδος των.  
 
 
 

75. ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 
 

 Ο αγώνας εις την Κρήτη ήταν σε εξέλιξη. Η επανάσταση του 1866 με πολλές περιπέτειες 
κέρδισε την ανεξαρτησία της Κρήτης. Η επανάσταση όμως των Νεότουρκων το 1908 και η 
αναταραχή στην Τουρκία ενθάρρυνε τους Κρήτες κι ανεκήρυξαν την ένωση με την Ελλάδα. 
Η κυβέρνηση των Νεότουρκων αντιδρά και ζητά από την Ελληνική κυβέρνηση να μην 
αποδεχθεί την ένωση. Τραινάρεται μια επίσημη αναγνώριση για την μη επανάληψη των 
γεγονότων του 1897 νέου πολέμου με την Τουρκία. Προς της δυσκόλου καταστάσεως το 
1909 γίνεται επανάσταση στο Γουδί από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο και το 1910 καλεί από 
την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο που ηγήθη της Ελληνικής κυβερνήσεως. Ο Βενιζέλος 
ανασυγκροτεί την Ελλάδα κι εξοπλίζει τον στρατό κι αναγνωρίζεται το κύρος του από τους 
Ευρωπαίους συμμάχους. Την 1η Οκτωβρίου 1912 αποδέχεται την ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα και στις 1 έως 14 Νοεμβρίου 1913 υποχρεώθη και η Τουρκία να υπογράψει την 
ένωση. Τα γεγονότα λοιπόν της Κρήτης αφ’ ενός και στην σωστή πορεία της Ελληνικής 
διακυβέρνησης με τον μεγάλο άνδρα του Ελευθέριου Βενιζέλου αφ’ ετέρου, το κλίμα του 
φωνήματος των υπόδουλων Ηπειρωτών επηρεαζόταν ευμενώς.  
 
 
 

76. ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1908 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ 

 
 

 Οι Μουλσουμανοτσάμηδες μετά την σύγχυση και νευρικότητα άρχισαν να οργανώνονται. 
Οι επικεφαλείς αγάδες εθνικιστές με εξτρεμιστική διάθεση κάθε χωριού, επισκέπτονταν τα 
ομόθρησκα χωριά των, κι αντάλλασσαν γνώμες για το τι έπρεπε να πράξουν με την νέα 
διαμορφούμενη κατάσταση. Αποφάσισαν από κοινού να ενεργούν και να εκμεταλλευτούν την 
χαλαρότητα των Τουρκικών αρχών. Το πρώτο που εξασφάλισαν ήταν οι ανεξέλεγκτες 
πράξεις που θα διέπραττον εις βάρος του Χριστιανικού στοιχείου, οι καταπιέσεις, οι 
παρεμποδίσεις των μετακινήσεων του εμπορίου και οι ληστείες, προκαλώντας φόβο και 
ταπείνωση, ώστε να μην σηκώνουν κεφάλι από την ταλαιπωρία, έτσι που θα τους 
αποδυνάμωνε να μην κινδυνεύει δήθεν το Τουρκικό Δοβλέτι, με την σύμφωνη γνώμη των 
Τουρκικών αρχών σιωπηρώς. Το σχέδιό τους τέθηκε σε εφαρμογή με ενέδρες στα αναγκαία 
περάσματα των δρόμων, όλων των Χριστιανικών και μη χωριών. Άρχισαν οι ληστείες και η 
ταλαιπωρία των Χριστιανών που ήταν υποχρεωμένοι να πηγαινοέρχονται με τις πραμάτειες 
τους.  

                                                 
1«Αγορεύσεις Ελλ. Κοινοβουλίου» εκδ. Εθν. Κήρυκας, τόμ. Γ΄., σελ. 113, Αθήναι, Ηλίας Δρίζης, Ιστορία του 
χωριού Πλαισίου, Αθήνα, 1957, σελίς 308 
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 Παρά τις διαμαρτυρίες των Χριστιανικών Δημογερόντων προς τις Τουρκικές αρχές, 
εκείνοι έδιναν υποσχέσεις που δεν τηρούνταν, γιατί αυτή ήταν η τακτική τους. Η κατάσταση 
στους δρόμους έγινε δύσκολη. Ακόμη και ευσυνείδητοι Μουλσουμανοτσάμηδες που ήταν 
αρκετοί, βλέποντας τις παρανομίες το ομολογούσαν. Προ της δυσκόλου καταστάσεως που 
ευρέθησαν τα Χριστιανικά χωριά, στην Πλεσίβιτσα γίνεται γενική συνέλευση κι ακούστηκαν 
πολλές απόψεις. Ακολούθησαν την γνωστή χρησιμοποιούμενη και πρακτική μέθοδο των 
χρημάτων. Τα γρόσια. Με τα γρόσια κατάφεραν να ζήσουν αιώνες ελεύθεροι. 
  Εργάζονταν ακούραστα, ώρες ατελείωτες να κερδίσουν περισσότερα χρήματα όπου 
διέθεταν μέρος αυτών, ακόμη κι από το υστέρημα πολλών, να πληρώνουν την ελευθερία τους 
και την πρόοδό του χωριού μας. Αποφάσισαν να πηγαίνουν συντροφιές μαζί στον προορισμό 
τους, με φύλακα συνοδό Μουλσουμανοτσάμη έμπιστο, με κύρος κι ένοπλο, πληρωμένος 
καλά από την συντροφιά. Ακόμη κι ένα ή και δυο άτομα, όταν η δουλειά τους θα απέφερε 
κέρδη ικανά, παίρνανε φύλακα. Έπαιρναν επίσης κι ως αγωγιάτες φύλακες ένοπλους να 
κάνουν την δουλειά τους. Περνούσε ο καιρός κι οι Μουλσουμανοτσάμηδες εξτρεμιστές είχαν 
τον νόμο στα χέρια τους και δεν υπήρχε χαλινάρι ούτε ντροπή για τις πράξεις τους. Για την 
Πλεσίβιτσα κάπου εδώ αρχίζει η ανηφόρα του Γολγοθά της σκλαβιάς. Αρχίζει το μαρτύριο, 
οι κατατρεγμοί για την εξαφάνισή της.  
 
 
 

77.  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΩΤΣΙΩΤΩΝ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΩΝ ΚΙ ΕΚΤΡΟΠΑ 
 
 

 Οι Κωτσιώτες σαν κοντοχωριανοί, γνωρίζανε τα πάντα για την Πλεσίβιτσα, για τις 
δουλειές τους, για την ευημερία τους και γιατί όχι για την τόση ελευθερία τους σε Τουρκικό 
κράτος. Οι καλοί που ήταν αρκετοί τους θαυμάζανε και τους αγαπούσαν. Όμως δυστυχώς 
υπήρχαν και οι κακοί οι ζηλόφθονοι.  
 Πολλοί έρχονταν και για διασκέδαση στην Πλεσίβιτσα. Σαν κωμόπολη που ήταν, είχε 
γίνει κέντρο εμπορικό για πολλά χωριά, είχε και τον τρόπο διασκέδασης τον απλό, του 
ρακιού και του παιχνιδιού επί χρήμασι. Οι Πλεσιβιτσιώτες τους υποχρεώνανε πάντα με τα 
κεράσματά τους και φεύγανε κεφάτοι κι ευχαριστημένοι. Το κλίμα όμως που επικρατούσε 
στην Θεσπρωτία με το Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο που είχε πάρει την κατάσταση στα 
χέρια του, επηρέαζε και τους πιο ήσυχους ομόθρησκούς του. Όλοι λοιπόν όταν έρχονταν στο 
κέφι από το πολύ ρακί άρχιζαν κι έλεγαν ώριμα και άγουρα που λέει ο λαός μας. 
 Όλοι τους έρχονταν πάνοπλοι στο χωριό. Τουφέκι στον ώμο και χαντζάρα στη μέση 
ζωσμένη κι επάνω στο κέφι από το ρακί, έριχναν και καμία τουφεκιά στον αέρα. 
Βρισκόμαστε στα τέλη Ιανουαρίου του 1909. φύλακας «Νταουρτιτζής» την εποχή εκείνη 
ήταν ο Χουσνί Ισμαήλ από την Κώτσικα. Ο Χουσνί ήταν άνδρας με επιρροή, δυναμικός και 
κατά τη διάρκεια της φύλαξής του δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Είχε ένα καλό μισθό, 
ψωμί, φαγητό, ύπνο στο κονάκι της εκκλησίας και παρατηρητήριο στο Κουλούρι του Ζοριού, 
που του είχαν φτιάξει ένα κιόσκι να ελέγχει τις κινήσεις στο λεκανοπέδιο που βέβαια γύριζε 
καθημερινώς. Έμενε σχεδόν μέρα νύκτα στο χωριό, εκτός από κάποια μέρα στην εβδομάδα 
που πήγαινε στην Κώτσικα στο σπίτι του, αλλά και κατά τις βόλτες που έφθανε ως εκεί το 
επισκεπτόταν.  
 Ο Αβδούλης, ανιψιός του Χουσνί, νοιώθοντας το θείο του στην Πλεσίβιτσα, σαν 
άνθρωπο κάποιας ένομης τάξης, σαν προσωπικότητα, τον επισκεπτόταν με θάρρος κι είχε 
γίνει και γνωστός στο χωριό. Οι Πλεσιβιτσιώτες, σαν ανιψιό του φύλακα πάντα τον 
κερνούσαν. Με τον καιρό επισκεπτόταν την Πλεσίβιτσα με φίλους του, που ήταν ο Σελίμ 
Ντούλιε, ο Αλή Πάσιο κι ο Χασάν Ιντρίζη, όλοι της ίδιας ηλικίας νεαροί γύρω στα είκοσι 
πέντε χρόνια. Για χάρη λοιπόν του ανιψιού του φύλακα, με την ίδια αγάπη, συμπεριφέρονταν 
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οι Πλεσιβιτσιώτες και στην παρέα του. Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση να δούμε ποιοι 
άνθρωποι ήταν η παρέα του Αβδούλη.  
 Ο Αβδούλης ήταν παιδί καλομαθημένο, πεισματάρικο και φασαριόζο, με απαιτητικές 
ιδιαιτερότητες. Είχε κάποια οικονομική άνεση στην οικογένειά του. Από τον οικογενειακό 
του κύκλο, είχε διαφωτιστεί για τη δύναμη του Μουλσουμανοτσάμικου στοιχείου και 
προσφάτως πιο ενισχυμένο το κατακτητικό φρόνιμα, από το φίλο του Σελίμ Ντούλιε. Με τον 
αέρα που έδωσαν σιωπηρώς οι Τούρκικες αρχές στο Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο στη 
Θεσπρωτία, μέθυσε με τη σκέψη της ασυδοσίας, ένοιωθε ότι έχει την εξουσία στα χέρια του. 
Λόγω της επικρατούσης καταστάσεως, νόμιζε ότι μπορούσε να επιβάλλει τις θελήσεις του 
και να κατακτήσει ό,τι θέλει. Με τις πολλές επισκέψεις στο χωριό, γνώριζε πολλούς 
Πλεσιβιτσιώτες θαμώνες των μαγαζιών. Είδε γέρους, γριές, άνδρες και γυναίκες αλλά και 
κορίτσια που περνούσαν σε κεντρικούς δρόμους του χωριού για δουλειές και για νερό στις 
βρύσες και για να ψωνίσουν στα μαγαζιά. 
 Ένα κορίτσι εξ’ αυτών το έβλεπε πολύ όμορφο και του άρεσε ιδιαίτερα. Με αυτή τη 
λογική το έπαιζε πασόπουλο και το είχε βέβαιο άκουσον-άκουσον να τη ζητήσει γυναίκα του. 
Το δε αρρωστημένο μυαλό του, που έτρεφε αυταπάτες, σε περίπτωση που θα του είχε 
αρνηθεί, να την απαγάγει με τη βοήθεια των φίλων του σε κάποια κατάλληλη στιγμή. Επάνω 
στην παραζάλη του ρακιού εκδήλωνε τις προθέσεις του, που είχε  γίνει πλέον κοινό μυστικό 
τοις πάσι κι αδιαφορούσε για τη βαρύτητα και τις συνέπειες τέτοιας πράξεως. Ο Σελίμ 
Ντούλιε, ήταν ανιψιός του Μουχαρέμ Ρουσίτη, πολύ ισχυρού άνδρα αγά της Κώτσικας και 
μετ’ έπειτα αρχηγού δολοφονικών πράξεων. Είχε έλθει προσφάτως από τη Σμύρνη, 
εμφορούμενος από ένα σωρό ιδεών και εθνική υπεροψία για την κραταιά Οθωμανική 
αυτοκρατορία και με τρόπους να βοηθήσει για τη διατήρησή της κι απαλλαγή από την απειλή 
της συνεχούς συρρίκνωσής της.  
 Γνώριζε τη ζωή της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Είδε την πρόοδο σ’ όλους τους 
τομείς των Ρωμιών και την κουλτούρα των. Δεν του άρεσε καθόλου η μεγάλη τους 
δραστηριότητα, όπως δεν του άρεσε ακόμη περισσότερο που τέθηκε σε ισχύ το νέο σύνταγμα 
της Τουρκίας και οι Ρωμιοί υπήκοοι θ’ αποκτούσαν τυπικά τουλάχιστον ίσα δικαιώματα. 
Τους ήθελε υποταγμένους. Ερχόμενος στην Κώτσικα και βλέποντας στην Πλεσίβιτσα την 
πρόοδο στις τέχνες, στο εμπόριο, στα θαυμάσια οικοδομήματα, ζήλεψε πολύ όπως και τόσοι 
άλλοι που προαναφέραμε. Η Πλεσίβιτσα, έλεγε όταν ερχόταν σε κέφι του ρακιού, ήταν μια 
μικρή γειτονιά μιας μεγάλης πόλης της εποχής εκείνης. Σε φάση ανεξέλεγκτη, ξεστόμιζε προς 
τη παρέα του, πως την αφήσαμε να προοδεύσει, χωρίς να ενοχληθούμε και κρατάνε τις τέχνες 
και το εμπόριο στα χέρια τους. Τώρα με την ελευθερία του νέου συντάγματος, θα είμαστε 
εμείς οι ραγιάδες. Αυτοί και πολλά άλλα τους έλεγε και τους φανάτιζε ακόμη περισσότερο. 
 Βέβαια τον παρηγορούσε το γεγονός ότι οι Μουλσουμανοτσάμηδες, κατόπιν σιωπηράς 
αδείας θα ενεργούσαν κατά το δοκούν ανεξέλεγκτοι γενικότερα κατά των Ρωμιών στη 
Θεσπρωτία. Δια τούτο έπρεπε να οργανωθούν υποκινώντας ομοχωρίους των και γειτόνους 
ομοθρήσκους, στις ιδέες και στους τρόπους παρεμπόδισης της προόδου, εκμεταλλεύοντας 
παράλληλα προς ίδιον οικονομικό όφελος. Αυτό που δεν ήθελε και με κάθε ενέργεια ήθελε να 
το αποφύγει, ήταν η αιματοχυσία. Ήταν το μόνο καλό. Βρήκε κατάλληλη την παρέα του 
Αβδούλη και συνδέθηκε μαζί της με απώτερο σκοπό, την τέλεια υποταγή των Ρωμιών και το 
κουρέλιασμα του φρονήματός των. 
 Ο Αλή Πάσιο έβλεπε τον Αβδούλη αρχηγό κι ήταν πιστός του και τον ακολουθούσε. 
Ήταν ειδικός για φασαρία κι άμυαλος και θαύμαζε το συναρχηγό του το Σελίμ Ντούλιε για 
τις μεγάλες ιδέες του. Ο Χασάν Ιντρίζη, δε διέφερε από τον Αλή Πάσιο κι ήταν κι αυτός 
πιστός στις οδηγίες των αρχηγών. Η παρέα του Αβδούλη – Σελίμ, που τώρα επισκεπτόταν 
τακτικά την Πλεσίβιτσα, το λίγο ρακί δεν τους ικανοποιούσε. Χωρίς φραγμό κατέβαζαν τα 
καραφάκια σαν να ήτανε νεράκι. Άντε να συγκρατήσεις μετά το στόμα των. Τότε βρίσκονταν 
στην ώρα της παρεκτροπής. Τραγουδούσαν, φώναζαν, πείραζαν, έβριζαν και το χειρότερο, 
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βλασφημούσαν τα θεία που κάποια στιγμή έγιναν ανυπόφοροι με τα καμώματά τους. Αυτό 
προβλημάτισε τους χωριανούς και τη Δημογεροντία. Η κατάσταση αυτή οδηγούσε σε 
ανεξέλεγκτη πορεία.  
 Γίνεται γενική συνέλευση από τη Δημογεροντία στο χωριό, για τα συνεχιζόμενα έκτροπα 
και το φόβο επέκτασής των κι απευθύνονται στο θείο του Αβδούλη, το φύλακα Χουσνί 
Ισμαήλ, που ήταν ένας λογικός άνθρωπος και η συνεργασία του χρόνια, ήταν καλή, χρήσιμη 
και δίκαιη. Έκανε πολλές προσπάθειες ο Χουσνί να πείσει τον ταραξία ανιψιό του Αβδούλη 
και την παρέα του κι εστάθη αδύνατον. Με λύπη το ομολόγησε ο ίδιος, που είπε ότι δεν 
μπορεί να τον τιθασεύσει , είναι πεισματάρης, δε γίνεται τίποτε. Προ της δυσκόλου κι 
επικινδύνου καταστάσεως που δημιουργήθηκε , γίνεται νέα συνέλευση κι ακούστηκαν πολλές 
απόψεις.   
 Η απόφαση που πήραν, ήταν να παύσουν το φύλακα Χουσνί Ισμαήλ με πολύ λύπη, διότι 
ήταν σωστός και χρήσιμος φύλακας, μήπως έτσι με την απουσία του θείου του ο Αβδούλης κι 
η παρέα του, σταματήσει να έρχεται στο χωριό. Ο φύλακας Χουσνί, βλέποντας την 
κατάσταση, το δέχτηκε με λύπη σαν λύση και πρότεινε στη Δημογεροντία, ότι μια σωστή 
λύση κατά την κρίση του θα ήταν ο διορισμός νέου φύλακα του αγά Μουχαρέμ Ρουσίτ, 
δυναμικού άνδρα και υπολογίσιμου στην Κώτσικα, να τους πείσει, με τη νέα υπευθυνότητα 
που θα είχε, να συμμορφωθούν κι ίσως φέρει την ηρεμία στο χωριό. Η Δημογεροντία το 
συζήτησε το θέμα αυτό, με τον πρόεδρο την εποχή εκείνη, τον Γεώργιο Χρήστου Διαμάντη κι 
έβλεπε αυτή τη λύση χειρότερη της πρώτης διότι από πληροφορίες που είχαν δεν είχαν 
εμπιστοσύνη στο Μουχαρέμ Ρουσίτ κι όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, είχαν άριστα 
προβλέψει.  
 Η παύση του φύλακα Χουσνί, δυστυχώς δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, τουναντίον έριξε 
λάδι στη φωτιά. Από πείσμα κι εκδίκηση για την παύση του φύλακα, έρχονταν τακτικότερα 
στο χωριό κι η προκλητικότητά τους, επάνω στο μεθύσι, από τις βρισιές, τις απειλές, τις 
ταπεινώσεις και τις βλασφημίες προς τους πάντες, έφθανε σε τέτοιο σημείο να φαίνεται πλέον 
ορατό ότι κάτι κακό προμηνύεται. Ανησυχία απλώθηκε σ’ όλο το χωριό. Καλεί η 
Δημογεροντία, νέα γενική συνέλευση να δουν τι μπορούσε να γίνει. Ήταν γνωστό, ότι όλα 
εκδηλώνονταν όταν έφθαναν σε σημείο μέθης κι αν υπήρχε τρόπος, να τους προλαμβάνουν 
τη μέθη, ίσως και ηρεμούσαν τα πράγματα. Έγινε λόγος να σταματήσουν την πώληση ρακιού 
αλλά αυτό ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον, δεδομένου του ότι στο χωριό δεν έρχονταν 
μόνο Κωτσιώτες, έρχονταν από πολλά χωριά, που ήταν σοβαροί και φρόνιμοι, πώς 
μπορούσαν να μη τους δώσουν ή να μη τους κεράσουν ένα ρακί; 
 Έτσι λοιπόν, απεφάσισαν και πρότειναν σε όλα τα μαγαζιά του χωριού, όταν έρχονταν 
Κωτσιώτες και λοιποί να πιουν, να αναλαμβάνουν οι γεροντότεροι σε κάθε μαγαζί, να τους 
κερνούν ένα το πολύ καραφάκι ρακί το άτομο, να τους φέρνει σε κέφι μόνο, να μη δέχονται 
χρήματα, μέχρι να ηρεμίσουν τα πράγματα και με ευγενικό τρόπο να τους πείθουν κλείνοντας 
γρηγορότερα τα μαγαζιά τους, να γυρίζουν στα χωριά τους με κάποια ικανοποίηση από τα 
κεράσματα προς την αδυναμία τους.  
 
 
 

78. ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΣΗ ΚΩΤΣΙΩΤΩΝ ΦΟΝΟΣ ΣΕΛΙΜ ΝΤΟΥΛΙΕ 
 
 
 Μαύρα σύννεφα ήταν ορατά στον ορίζοντα. Είχαμε φθάσει στα μέσα 10 με 20 του 
Φεβρουαρίου του 1909. όλοι περιμέναμε τι αποτέλεσμα μπορούσε να φέρει η μη πώλησις 
ρακιού. Η ανησυχία κι ο προβληματισμός των κατοίκων Πλεσιβίτσης, είχε φθάσει στα όρια 
της αντοχής του. Πού θα οδηγήσουν οι προκλήσεις από πού ήσαν κινούμενοι και σε τι 
απέβλεπαν, ποιος ήταν ο τελικός τους στόχος; Νάσου και φανερώθηκαν στο Παρασπόρι. 
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Άλλαξαν πρόγραμμα διότι από τις πληροφορίες που είχαν, τους ήταν γνωστές οι αποφάσεις 
της Δημογεροντίας από άλλους ομοχώριούς τους, που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη 
μέρα.  
 Μπήκαν μέσα στο πρώτο μαγαζί και πριν καθίσουν, φωνάζουν «ρακί». Ο ηλικιωμένος 
του μαγαζιού με σοβαρότητα κι ευπρέπεια, τους πηγαίνει από ένα καραφάκι του καθενός 
ρακί, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της Δημογεροντίας λέγοντάς τους: «Το ρακί, σας το 
κερνάει το μαγαζί στην υγειά σας». Δεν μιλήσανε και το ήπιαν μονορούφι. Ξαναζητούν, 
φωνάζοντας «Ρακί». Ο μαγαζάτορας τους λέγει ότι «όλα αυτά τα μαγαζιά το ρακί, δεν το 
πουλάνε, όμως κερνάνε στον καθένα από ένα καραφάκι, όπως σας είπα, στην υγειά τους». 
Έφυγαν κάπως νευριασμένοι, όμως δε φάνηκε να τους πείραξε πολύ. Μπήκαν στο επόμενο 
μαγαζί και ήπιαν το δεύτερο καραφάκι και το ρακί πάει σχοινί κορδόνι, μέχρι να βγουν στο 
τελευταίο μαγαζί της πλατείας. Μήπως ήταν εύκολο να έχει ελεγκτές η Δημογεροντία, να 
μετράει ή να απαγορεύει το δεύτερο να κερνάει γιατί ήπιαν στον πρώτο; Δύσκολα τα 
πράγματα.  
 Στο τελευταίο μαγαζί της πλατείας είχαν έλθει σε κατάσταση μέθης. Μαγαζάτορας εκεί, 
ήταν ο Αγγέλης Τσίνας (Ευάγγελος Λωλής). Με την ησυχία τους και τραγουδώντας, μπήκαν 
στο μαγαζί και θρονιάστηκαν στα καθίσματα. Ο Αντώνιος Χαϊδούσης, άνθρωπος με εντολή 
της Δημογεροντίας και που ήταν αρχηγός της ομάδας της Ηπειρωτικής Εταιρείας, με τους 
ανθρώπους του, παρακολουθούσε τον ερχομό τους, ιδιαιτέρως από τη στιγμή που θα ήταν 
μεθυσμένοι. Διακριτικά και με έξυπνο τρόπο, μπήκαν στην παρέα τους προς αποφυγή 
εκτρόπων. Η πρώτη τους λέξη ήταν «Ρακί». Ο Αγγέλης, σοβαρός με κύρος και με πολύ 
ήρεμο τρόπο, τους πηγαίνει από ένα καραφάκι και τους λέγει «Το μαγαζί σας κερνάει ρακί 
στην υγειά σας». Πριν καλά καλά να το ακουμπήσει στο τραπέζι, το πήραν στα χέρια τους 
και το ήπιαν μονορούφι. Ήταν το περιττό και μοιραίο καραφάκι ρακί που ήπιαν, διότι ήδη 
ήταν μεθυσμένοι. Άρχισαν να τραγουδούν, να γελούν μα και να βρίζουν. Ο Αβδούλης με 
προστακτική φωνή φωνάζει, «Αγγέλη φέρε μας ρακί». Ο Αγγέλης με πολύ προσοχή και 
μετρημένα λόγια τους εξηγούσε ότι είναι διαταγή της Δημογεροντίας, για όλα τα μαγαζιά να 
μη πουλάμε ρακί για το καλό και την ηρεμία, ησυχία κι αγάπη όλων μας. Όμως ευχαρίστως 
να κερνάμε χωρίς αμοιβή ένα καραφάκι για το καλό και το κέφι στον καθένα. 
 Στο άκουσμα της άρνησης εξοργίστηκαν. Ανέβηκε ένας εξ’ αυτών επάνω στον πάγκο του 
ταμείου του μαγαζιού «τεζάχι», κάθεται επάνω σ’ αυτόν σταυροπόδι, βγάζει το μαχαίρι του 
από τη θήκη και το καρφώνει στο ξύλο του πάγκου. Ήταν ο Αβδούλης που αμέσως άρχισε  
αισχρολογίες, καταφέρθηκε ταπεινωτικά κατά της Ρωμιοσύνης και περισσότερο κατά της 
Πλεσιβίτσης και υπέρ της μεγάλης Τουρκίας. Ο Αντώνης Χαϊδούσης, προσπάθησε να τους 
συνετίσει μα του κάκου, αυτοί ήταν στον κόσμο τους. Βλέποντας ότι στενεύουν τα όρια της 
έκρυθμου καταστάσεως, με κάποια δικαιολογία τους άφησε και πήγε να αναφέρει τα 
γεγονότα στην Δημογεροντία, για τον περαιτέρω χειρισμό, μήπως ξεφύγει η κατάσταση με 
απρόβλεπτες συνέπειες. 
 Ο Αγγέλης, με τον τρόπο του και με τη βοήθεια των παρευρισκομένων Πλεσιβιτσιωτών 
και του ιδίου του Σελίμη, που ήταν πιο συγκρατημένος, κατάφεραν να τους βγάλουν έξω από 
το μαγαζί κλείνοντάς το εν συνεχεία. Το θεώρησαν προσβολή και την προηγούμενη 
αισχρολογία τη διαδέχθηκε εντονότερη, εστιάζοντας αποδέκτες των βρομερών τους λόγων 
τους κατοίκους Πλεσιβίτσης. Οι φωνές κι οι βρισιές των, ακούγονταν σ’ όλο το χωριό και 
πολλοί άνδρες βγήκαν στην πλατεία να δουν τι συμβαίνει. Παρακολουθούσαν τις σκηνές 
αλλοφροσύνης από τις άκρες της πλατείας, με ψυχραιμία κι αυτοσυγκράτηση. Η παρέα των 
Κωτσιωτών, που το ρακί τους είχε κτυπήσει το κεφάλι για τα καλά, έχασαν τελείως τον 
έλεγχο και δεν έμειναν μόνο στο να φωνάζουν και να βρίζουν, έκαναν βόλτες στην πλατεία 
απειλώντας.  
 Η Δημογεροντία, διατηρώντας την ψυχραιμία της, ειδοποιεί με τον Αντώνη Χαϊδούση να 
δείξει ο κόσμος αυτοσυγκράτηση μέχρι να φύγουν. Έως εκείνη τη στιγμή, ήταν τέσσερα 
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παιδιά Κωτσιώτικα που έβριζαν και δυστυχώς δεν έμειναν εκεί. Άρχισαν να πειράζουν και να 
ενοχλούν τις διερχόμενες γυναίκες και κορίτσια, που πήγαιναν άλλες στις βρύσες για νερό κι 
άλλες να ψωνίσουν. Τότε χάνοντας την ψυχραιμία του ο Γιάννης, γαμβρός του Θεοδώρου 
Κώτσιου, από το Καστρί, διαμαρτυρήθηκε και με ήρεμο τρόπο τους λέγει: «Σας αρέσει εσάς 
να κάνομε κι εμείς τα ίδια στις γυναίκες της Κώτσικας;» Το ότι γλίτωσε το μαχαίρωμα από το 
μαινόμενο Αλή Πάσιο, που τον κυνήγησε, το χρωστά στα πόδια του και στο Σελίμη, που 
βγήκε εμπρός και τον εμπόδισε και πρόλαβε να εξαφανιστεί από την πλατεία. Τα γεγονότα 
λοιπόν πήραν διαστάσεις και οι συνέπειες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν. Ένας από τους 
ηλικιωμένους του χωριού, άνδρας σοβαρός ο Μιχάλης Κούτης, βλέποντας από την 
ταπείνωση τεσσάρων αλλοφρόνων νέων, πηγαίνει στη Δημογεροντία να λάβει μέτρα να 
σταματήσει το κακό και την απειλή που ήταν εμφανής. 
 Η Δημογεροντία εκτιμούσε ότι στην κατάσταση της μέθης, που βρίσκονταν, ήταν 
αδύνατο ν’ αντιληφθούν τι λένε και τι πράττουν, έχομε να κάνομε με ανθρώπους άνευ 
λογικής κι επανέλαβε τη σύσταση της αυτοσυγκράτησης. Εδώ ισχύει η λαϊκή ρήση «Είδε ο 
τρελός το μεθυσμένο και παραμέρισε». Κάνετε λιγάκι υπομονή και σε λίγο από το μεθύσι 
τους, δε θα μπορούν να πάρουν τα πόδια τους και θ’ αναγκαστούν να φύγουν, τους 
απάντησαν. Γυρίζοντας, ο Μιχάλης στην πλατεία, βλέπει το κακό να συνεχίζεται. Μη 
μπορώντας να αντέξει αυτή την κατάσταση κι αποκρινόμενος στις συστάσεις της 
Δημογεροντίας να μην αντιδράσει, θεώρησε καλό με ευγενικό τρόπο και με λόγια μετρημένα 
τους συμβούλευσε λέγοντας: «Μη ποδοπατάτε την αγάπη που υπάρχει μεταξύ Κώτσικας και 
Πλεσίβιτσας με τα λόγια σας, είναι κρίμα. Καλό θα ήταν αφού ήπιατε, κάνατε το κέφι σας 
τώρα πηγαίνετε με το καλό στην Κώτσικα στα σπίτια σας». Στο άκουσμα των υποδείξεων του 
Μιχάλη, οι Κωτσιώτες σαν μανιασμένοι σκύλοι, ουρλιάζουν με βρισιές ακατονόμαστες και 
δε μείνανε εκεί, παρά σπρώχνανε το σεβάσμιο γέροντα Μιχάλη και γλίτωσε το λιντσάρισμα 
από την επέμβαση των γερόντων που ήταν κοντά του. 
 Εδώ ο χρόνος ειρήνης μεταξύ Πλεσίβιτσας και Κώτσικας αλλάζει τη συνηθισμένη του 
ροή. Είναι ώρα μηδέν. Συνέρχεται ο Μιχάλης Κούτης από τις προκλήσεις, τις βρισιές και τα 
σπρωξίματα, ανεβαίνει στο σκαλί να τον βλέπουν και να τον ακούνε οι χωριανοί και οι 
Κωτσιώτες και με τη βροντώδη του φωνή, τους φωνάζει: «Για ακούστε με μωρέ παιδιά της 
Πλεσίβιτσας, για πέστε μου μωρέ τι τα θέλετε τα ντουφέκια και τα κρατάτε στα σεντούκια; 
Δε βλέπετε την ντροπή για το χωριό μας από τέσσαρους Κωτσιώτες; ως πού θα τους αφήσομε 
να φτάσουν; Τι τη θέλομε τη ζωή μας ντροπιασμένη; Σηκώστε μωρέ το κεφάλι και δείξτε 
τους ότι είστε πιο ικανοί απ’ αυτούς». Τα λόγια του Μιχάλη, που παραδόξως τα ακούγανε κι 
οι Κωτσιώτες, άλλαξε άρδην την ατμόσφαιρα της υπομονής κι αυτοσυγκράτησης. 
 Αψηφώντας πλέον τους κινδύνους και τις συνέπειες μιας ενόπλου επεμβάσεως, έτρεξαν 
μικροί και μεγάλοι να πάρουν τα όπλα τους, που ως τη μέρα εκείνη η ομάδα της Πλεσιβίτσης 
της Ηπειρωτικής Εταιρείας, είχε εφοδιαστεί με τριακόσια και πλέον όπλα με ισάριθμους 
οπλίτας. Σε κλάσμα χρόνου, ανέβηκαν στο κινδυνοστάσιο της εκκλησίας δύο νέοι και 
σήμαναν έντονα τις καμπάνες, δίδοντας το σύνθημα συναγερμού. Όλο το χωριό βρέθηκε στο 
πόδι και βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου, όλοι οι ένοπλοι έπιασαν τα πόστα τους. Οι 
μαγαζάτορες έκλεισαν τα μαγαζιά τους, η πλατεία άδειασε και οι τέσσαρες Κωτσιώτες 
έμειναν μόνοι τους στην πλατεία. Μετά τις καμπάνες άρχισαν να πέφτουν τουφεκιές στον 
αέρα και το χωριό βρισκόταν σε ατμόσφαιρα πολέμου, για πρώτη φορά στα χρονικά του.  
 Οι Κωτσιώτες βλέποντας κι ακούγοντας τα χρειάστηκαν και βρίσκονταν σε σύγχυση. Ο 
Σελίμης με πολλές προσπάθειες τους έπεισε να φύγουνε γιατί έβλεπε ότι η κατάσταση αν 
συνεχιστεί θα οδηγήσει σε αιματοχυσία και που ήταν το μόνο που δεν ήθελε. Όμως με τη 
θεωρία του και τα μεγαλόσχημα λόγια του και τους επαίνους για την Οθωμανική 
αυτοκρατορία, είχε κάνει την παρέα του και όχι μόνο, να πάρουν τα μυαλά τους αέρα και να 
νομίζουν ότι αυτοί συνεργαζόμενοι παρανόμως με την εξουσία, μπορούν να ποδοπατήσουν 
κάθε έννοια αξιοπρέπειας των Χριστιανών. Κάποια στιγμή βρίζοντας με όση δύναμη που 
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είχαν, αποφάσισαν να κατηφορίσουν το Καλντερίμι, βρίζοντας και πυροβολώντας δεξιά κι 
αριστερά και μετά τα μέσα  του Καλντεριμιού δέχονται τουφεκιές από το Μιχάλη Δόβρα από 
το μπαλκόνι του. Ένα βόλι πέτυχε στη δεξιά πλευρά θανάσιμα το Σελίμη Ντούλιε που βάδιζε 
τελευταίος. Δεν πρόλαβε να βαδίσει είκοσι μέτρα κι έπεσε κάτω νεκρός.  
 Οι άλλοι τρεις σοκαρισμένοι, τρέχανε όσο μπορούσαν, εγκαταλείποντες το νεκρό Σελίμη. 
Πέρασαν το Παρασπόρι μέσα σε πανδαιμόνιο πυροβολισμών στον αέρα. Όταν έφθασαν στο 
εικόνισμα της Παναγίας στου Μπασιάκου, στάθηκαν κι άρχισαν να πυροβολούν τα σπίτια 
του Αγίου Νικολάου. Οι έχοντες τις θέσει και στον Άγιο Νικόλαο κάτω από τα πουρνάρια 
αλλά κι από τα σπίτια που πρώτα πυροβολούσαν στον αέρα για εκφοβισμό, τώρα έβαλαν 
εναντίων των και τραυμάτισαν στο πόδι και τον Αλή Πάσιο. Μετά ταύτα αποχώρησαν κι 
εξαφανίστηκαν στην Κώτσικα. Το κακό είχε γίνει πια. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίζει, οι 
κριτικές για το συμβάν δίναν και παίρναν. Συνέρχεται η Δημογεροντία να συζητήσει για τη 
διαμορφωθείσα κατάσταση. Πρώτη κίνηση ήταν να στείλουν άνθρωπο στις Φιλιάτες, να 
ειδοποιήσουν την Τουρκική Αστυνομία για τα συμβάντα. Δεύτερο, συζητούν το ότι η 
τουρκική αστυνομία θα κάνει συλλήψεις και δια τούτο πρέπει οι νέοι να φύγουν αμέσως να 
κρυφτούν σε κρησφύγετα εκτός του χωριού. 
 Τρίτον, η απάντηση που θα έδιναν προς τους αστυνομικούς θα ήταν στερεότυπη, αφού θα 
εκτεθούν τα γεγονότα ως έχουν με έμφαση τις προκλήσεις, τις επιθέσεις, τις ύβρεις, τις 
ταπεινώσεις και ιδιαιτέρως τις ύβρεις των θείων και των πυροβολισμών. Ο θάνατος του 
Σελίμη ήταν από αμυντική ανταπόδοση πυρών και προπαντός, ότι είναι άγνωστο το ποιος τον 
πυροβόλησε μέσα στη σύγχυση που επικρατούσε από τους εξτρεμιστές Κωτσιώτες. 
Τέταρτον. Έγινε διάλογος εν συνεχεία και κατετέθησαν απόψεις δια το γεγονός αν καλώς 
έπραξαν. Η πλειοψηφία ήταν υπέρ της ένοπλης αμύνης κι αντιμετώπισης των τελευταίων 
ενόπλων προκλήσεων και διότι δεν μπορεί να ποδοπατούνται τα ιερά και τα όσια, να 
ατιμάζεται πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια αλλά και η σωματική ακεραιτότητα από 
τέσσαρους φανατισμένους κι άμυαλους Μουλσουμανοτσάμηδες, που ενεργούσαν βάσει 
προδιαγεγραμμένου σχεδίου, αψηφώντας ακόμη και τις συμβουλές πολλών αξιόλογων και 
φρονίμων ομοχώριων των, που ήταν αντίθετοι σε τέτοιες ενέργειες κι αγαπούσαν την 
Πλεσίβιτσα και τηρούσαν στάση θετική στο νέο σύνταγμα που αναγνώριζε την ισότητα όλων 
των υπηκόων.  
 Πέμπτον. Υπήρχε και μία μερίδα με μεγαλύτερη ψυχραιμία κι αυτοσυγκράτηση, που δεν 
ήθελαν τι χρήση των όπλων, τουλάχιστον διότι δεν είχε φθάσει η ώρα της χρήσης των για τα 
τέσσαρα αυτά άτομα. διαφορετικό είναι υποστήριξαν, να αντιμετώπιζαν ομάδες ενόπλων 
επιθετικών Μουλσουμανοτσάμηδων και δίδοντας σημασία μάλιστα στα νέα που έφθαναν για 
τη λευτεριά που ερχόταν κι ήταν βέβαιο, ότι ήταν επί θύρας. Άλλωστε η σύσταση της 
Δημογεροντίας ήταν αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Δεν τηρήθηκαν όμως, λόγω της 
ακραίας τροπής κι ο λαός πήρε το νόμο στα χέρια του. Η Δημογεροντία δε θέλησε ν’ 
αντιδικήσει, αφού άκουσε όλες τις απόψεις αλλά πρότεινε ομοψυχία και προσοχή από τη 
μέρα που θα ξημερώσει, γιατί τα αντίποινα είναι αναπόφευκτα από τη μεριά των Κωτσιωτών 
και οι μετακινήσεις θα γίνονταν ομαδικώς, με φύλακες έμπιστους, οπλισμένους 
Μουλσουμανοτσάμηδες που υπήρχαν. Τονίστηκε ιδιαίτερα δια το Μιχάλη Δόβρα, να φύγει 
αμέσως από το χωριό με μυστικό τρόπο για την Κέρκυρα, γιατί κινδύνευε άμεσα κι ήταν 
αδύνατον ν’ αποφύγει τη σύλληψη, που πράγματι χωρίς χρονοτριβή από βουνά και λαγκάδια, 
κατάφερε να διεκπεραιωθεί στην Κέρκυρα.  
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79.  ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
 
 
 Η τουρκική αστυνομία δεν άργησε να έρθει. Έβαλε τον τελάλη του χωριού, να μαζευτούν 
όλοι οι άνδρες στην πλατεία, να κάνει ανακρίσεις για τα συμβάντα. Παράλληλα έστειλε 
αγγελιοφόρο αστυνομικό στην Κώτσικα να ’ρθουν να πάρουν το νεκρό Σελίμη. Οι 
ανακρίσεις που κράτησαν πολλές ώρες, εξετάζοντας το σύνολο των συγκεντρωμένων έριξαν 
άπλετο φως  στα γεγονότα. Ζήτησαν να βρεθεί πρώτον, ο πυροβολήσας  το Σελίμη Ντούλιε, 
που εφονεύθη και για το δεύτερο που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον Αλή Πάσιο, πράγμα 
που δεν κατόρθωσαν να τους βρουν, ούτε ποιος είναι φυσικά είπαν, ούτε και πού ήταν όταν 
πυροβολήθηκε, δεδομένου του ότι ο νεκρός Σελίμης ήταν είκοσι μέτρα πιο κάτω από το 
σημείο που κτυπήθηκε, ούτε και για τον τραυματισμό του Αλή Πάσιο στου Μπασιάκου. 
 Αργότερα οι Κωτσιώτες υπέθεταν ότι μπορεί να κτυπήθηκε από το σπίτι του Νικ. 
Μπούκουρη. Οι ανακριτές, παρά τις πιεστικές ανακρίσεις και μη καταφέροντας να 
καταλήξουν το ποιος τους πυροβόλησε, ενοχοποίησαν τρεις για το συμβάν. 1) τον Ευάγγελο 
Λωλή, καταστηματάρχη που ήπιαν ποτά τελευταία, 2) τον Μιχάλη Κούτη, που κακοποίησαν 
σπρώχνοντας οι Κωτσιώτες γιατί παρότρυνε τους χωριανούς ν’ αντιδράσουν στις 
ταπεινώσεις, 3) το Μιχάλη Ιωάν. Ζώη, που με έντονο τρόπο καυτηρίασε τη διαγωγή και τις 
ενέργειες των αλλοφρόνων Κωτσιωτών.  Η αστυνομία περίμενε στο χωριό να ‘ρθουν από την 
Κώτσικα Κωτσιώτες, να μεταφέρουν το νεκρό Σελίμη για ταφή, όπου δεν άργησαν να 
‘ρθουν, είχαν ήδη ξεκινήσει είχαν μάθει το γεγονός. Τους συλληφθέντες, τους μετέφεραν στις 
Φιλιάτες κι εν συνεχεία στα Ιωάννινα, που τους ,έκλεισαν φυλακή, εν συνεχεία τους πέρασαν 
από δίκη κι αφού δεν κατόρθωσαν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος τους, τους 
αθώωσαν και γύρισαν στο χωριό.  
 Στην Κώτσικα, τώρα φθάνοντας μετά το φόνο του Σελίμη, οι τρεις τύφλα στο μεθύσι 
Κωτσιώτες, με κόπο καταφέρανε να τους πούνε ότι ο Σελίμης είναι νεκρός στην Πλεσίβιτσα.  
Ο Μουχαρέμ Ρουσίτ, μαθαίνοντας για το Σελίμη, που ήταν ανιψιός του, ο θυμός του ήταν 
πολλαπλάσιος της λύπης του. Επίσης ήταν ανιψιός από αδελφή του Κιαζίμη και τον είχαν 
σαν παιδί των. Αναστατώθηκε η Κώτσικα για το θάνατο του Σελίμη. Έστειλαν δύο 
Κωτσιώτες να πάρουν το νεκρό και τον αγγελιοφόρο Τούρκο τον συνάντησαν στο δρόμο. Η 
άφιξη του νεκρού Σελίμη στην Κώτσικα, πυροδότησε την ατμόσφαιρα. Οι θερμόαιμοι 
κινούσαν γη και ουρανό, για καθολική αντίδραση, για εκδίκηση κι αφανισμό της 
Πλεσίβιτσας. Μετά την ταφή του Σελίμη, άρχισαν συστηματικές συνελεύσεις των αγάδων, να 
πάρουν αποφάσεις εναντίον της Πλεσιβίτσης. Έστειλαν αγάδες αντιπροσώπους, στα 
ομόθρησκα χωριά τόσο της Θεσπρωτίας, όσο και της Βορείου Ηπείρου, για την κατάστρωση 
σχεδίων που θα εξαφάνιζαν από το χάρτη την Πλεσίβιτσα.  
 Οι ψύχραιμοι και συνετοί αγάδες της Κώτσικας, που έβλεπαν με λογική κι 
αυτοσυγκράτηση την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε, με νηφαλιότητα και επιχειρήματα, 
κατέκριναν την επαίσχυντη συμπεριφορά της παρέας του Αβδούλη, τονίζοντας ότι αυτές οι 
πράξεις δεν έχουν ποτέ καλό τέλος. Εναντιώθηκαν στις αποφάσεις των αντεκδικήσεων, 
ρίχνοντας στην πυρά των από αιώνων φιλία και συνεργασία των δύο χωριών. Επικράτησαν οι 
πολεμοχαρείς, που με την παρότρυνση και προσφορά σε έμψυχο κι άψυχο υλικό των άλλων 
ομοθρήσκων χωριών και κατέληξαν σε σχέδια που θα υλοποιούσαν χωρίς χρονοτριβή με 
κλιμακωτές προεκτάσεις.  
 Τα σχέδια ξεκινούσαν με το γνωστό κι εφαρμοσμένο ήπιο προηγούμενο σχέδιο και τώρα 
σκληρό, με ενέδρες ένοπλες από Κωτσιώτες στα αναγκαστικά περάσματα δρόμων των 
Πλεσιβιτσιωτών κι εκτελέσεις αδιακρίτως εν ψυχρώ. Αποφάσισαν να ακολουθήσει με 
καλύτερη οργάνωση και συνεργασία με τα άλλα ομόθρησκα χωριά, γενική επίθεση κι 
αφανισμό της Πλεσιβίτσης, του χριστιανικού χωριού με την εμπορική ακτινοβολία, με τις 
τέχνες, με την γενική πρόοδο τόσων αιώνων. Οι Κωτσιώτες ένοιωθαν μειονεκτική την 
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ύπαρξή των και τώρα βρήκαν την κατάλληλη στιγμή κι ευκαιρία, με την υποστήριξη των 
ομοθρήσκων των, να προβούν σε πράξεις βάρβαρες κι απάνθρωπες.   
 
 
 

80. ΦΟΝΟΣ ΤΟΛΗ ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ 
 
 

 Στην Πλεσίβιτσα, οι χωριανοί τα βράδια μετά τη δουλειά τους μαζεύονταν παρέες-
παρέες, στα μαγαζιά του χωριού, πίνοντας και κανένα ρακί και το θέμα συζήτησης δεν ήταν 
άλλο από την διαμορφωθείσα κατάσταση, που όχι μόνο τα βράδια αλλά και σε κάθε ευκαιρία 
στην πλατεία μέσα στην ημέρα, ατέρμονες οι συζητήσεις. Πολλές οι απόψεις, απορίες, 
εκνευρισμοί, δικαιολογημένοι και μη. Πρέπει να τονίσουμε βέβαια, οι συζητήσεις γίνονταν 
μόνον τότε που δεν ήταν παρών κάποιος Μουλσουμανοτσάμης. Δεν είναι μικρό πράγμα για 
τόσους αιώνες το χωριό να γνωρίζει τέτοια ακμή σαν αυτή την τελευταία και μια αναποδιά 
μιας ημέρας να φέρει το επάνω κάτω.  
 Μια συζήτηση τέτοια έντονη πρωινή, είχε σαν αποτέλεσμα έναν νεκρό αθώο που τον 
πυροβόλησε χωριανικό χέρι. Αιτία ο εκνευρισμός, η σύγχυση. Ο εκνευρισμός παρασύρει τον 
άνθρωπο σε πράξεις μη ελεγχόμενες, ακόμη και ανθρώπους με πατριωτική δράση, 
θυσιάζοντας για την πατρίδα και την ίδια τη ζωή του, αψηφώντας τους κινδύνους, όπως θα 
γνωρίσουμε στα επόμενα χρόνια της παρούσης εργασίας. Το γεγονός που θα αφηγηθούμε με 
λύπη , που αφορά πράγματι ένα παλικάρι της Πλεσίβιτσας και για την πράξη αυτή θα έλεγε 
ένας παλιός Πλεσιβιτσιώτης «γιαζίκ (κρίμα) μωρέ παιδιά γιατί;» 
 Ήταν πρωί και πριν φύγει για το περιβόλι του στην Κόντρα, ο Γιώργος (Λιόλιος) Τόλη 
Ξακουστός, σε πρωινή συζήτηση στην πλατεία είπε την άποψή του εντόνως, για τη 
διαμορφωθείσα κατάσταση, να κινδυνεύει η ακεραιτότητά τους, βγαίνοντας έξω από το 
χωριό. Επέκρινε την παρότρυνση χρησιμοποίησης των όπλων, που είχε σαν αποτέλεσμα το 
φόνο του Σελίμη και την πρόωρη επίδειξη πολεμικής δυνάμεως του Πλεσιβιτσιώτικου 
Συλλόγου, πράγμα που βάζει το χωριό σε περιπέτειες, από ενέργειες ορισμένων και μόνο του 
Συλλόγου και κατέληξε: «Έτσι μούρχτεται να τα μαρτυρήσω όλα στην τουρκική αστυνομία 
στο Φιλιάτι» κι αναχώρησε για το περιβόλι του στην Κόντρα κι όχι για προδοσία στο Φιλιάτι 
και φυσικά κάποιος αφελής μπορούσε να φαντασθεί ότι θα προέβαινε σε τέτοια πράξη, διότι 
το ήθος του ανδρός και η έως τότε πορεία της ζωής του, βεβαίωνε το αντίθετο. Δυστυχώς ο 
αρχηγός του Πλεσιβιτσιώτικου Συλλόγου, Αντώνιος Νικ. Χαϊδούσης, ακούγοντας για 
προδοσία του Συλλόγου, ανέβηκε το αίμα του στο κεφάλι, τρέχει και παίρνει το όπλο του και 
τον προφθαίνει στη θέση Κόντρα και από το αλώνι του εικονίσματος του Προφήτη Ηλία, τον 
πυροβολεί. 
 Ο Γιώργος ακούγοντας τον πυροβολισμό και το σφύριγμα του βλήματος να περνά δίπλα 
του πέφτει στο έδαφος να προφυλαχτεί προσποιώντας το νεκρό. Ο Αντώνης, βλέποντας το 
Γιώργο να πέφτει, το θεωρούσε νεκρό και γυρίζει στην πλατεία που ανήγγειλε την εκτέλεσή 
του. Οι παρευρισκόμενοι χωριανοί που δεν περίμεναν αυτήν την κατάληξη κι εκτιμώντας την 
κατάσταση, πρώτον, τους λύπησε πολύ το γεγονός για το χαμό ενός νέου για προδοσία που 
δεν έγινε, ούτε και πιστεύονταν να γίνει, και δεύτερον, για τις συνέπειες και τις αποκαλύψεις 
που θα έφερνε σε φως ένα τέτοιο γεγονός, προκαλώντας το, ο ίδιος ο αρχηγός. Αντίθετα 
χρειαζόταν προς το Γιώργο και σ’ όποιον άλλο, να πεισθεί με σοβαρά επιχειρήματα, ότι 
καλώς έπραξαν για το συμφέρον  του χωριού ή ακόμη αν δεν έπραξαν καλώς, να ψάξουν να 
βρουν τρόπους να διορθώσουν τα κακώς πράξαντα, αναγνωρίζοντας τα λάθη των.  
 Χωριανοί έτρεξαν προς την Κόντρα να σηκώσουν τον υπολογιζόμενο νεκρό κι άλλοι 
πήγανε να πουν το μαντάτο στον πατέρα του Γιώργου στον Τόλη Ξακουστό, για το φόνο του 
γιου του. Ο Τόλης πληγωμένος από τον πόνο κι αλαφιασμένος, κατεβαίνει στην πλατεία και 
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πηγαίνει κοντά στον Αντώνη και με πόνο ψυχής διαμαρτύρεται δικαιολογημένα. «τι σου 
έκανε το παιδί μου μωρέ φονιά και μου το σκότωσε;» Στον αναβρασμό και στη σύγχυση ο 
Αντώνης, δε χάνει καιρό σηκώνει το όπλο του, σημαδεύει τον Τόλη και λέγοντάς του «αυτά 
λες και συ πάρτη και συ» και πάτησε τη σκανδάλη που σώριασε τον Τόλη νεκρό στο χώμα 
της πλατείας. Ο Γιώργος εν τω μεταξύ στην Κόντρα ξαπλωμένος, κρυφοκοιτάζοντας μετά 
τον πυροβολισμό και βλέποντας να φεύγει για την πλατεία ο Αντώνης, σηκώθηκε με τρόπο κι 
από τον επάνω δρόμο των Νερουλιών, γύρισε στο σπίτι του.  
 Εκείνη τη στιγμή πήγαιναν οι χωριανοί τον Τόλη, νεκρό στο σπίτι και βλέπουν το Γιώργο 
ζωντανό, προς έκπληξη και χαρά των, τουλάχιστον για το αποτέλεσμα αποφυγής διπλής 
τραγωδίας. Αυτοί που είχαν πάει στην Κόντρα και έψαχναν μη τυχόν είναι τραυματισμένος 
και κρυβόταν ειδοποιήθηκαν και γύρισαν. Νέος άθλος για να δικαιολογηθεί ένας φόνος για 
λόγους προδοσίας εθνικής υπόθεσης, που θα παρουσιασθεί οπωσδήποτε ως φόνος για 
προσωπικούς λόγους ή ακόμη για ατύχημα, στην τουρκική αστυνομία.  
 
 
 

 81. ΕΝΕΔΡΑ ΣΤΟ ΠΟΥΣΙ ΦΟΝΟΣ ΧΑΛΙΛ ΜΟΥΧ. ΡΟΥΣΙΤ 
 
 

 Μετά τον φόνο του Σελίμη Ντούλιε η ατμόσφαιρα στα δυο χωριά ήταν πολύ βαριά. Στην 
Κώτσικα ο αναβρασμός και το μίσος και ο προγραμματισμός των δολοφονικών ενεργειών 
γιγάντωνε. Στην Πλεσίβιτσα η ανησυχία και η προαίσθηση μιας αναμενόμενης αντεκδίκησης 
τους προβλημάτιζε. Έγιναν βήματα από την Δημογεροντία στέλνοντας χωριανούς συμπαθείς 
προς τους Κωτσιώτες, να διευθετηθεί η αναταραχή και να ξανάρθει η τόσων αιώνων φιλία, 
στα δυο γειτονικά χωριά. Οι υποσχέσεις που δόθηκαν από τους Κωτσιώτες, ήταν προς 
παραπλάνηση και μόνο, που όχι δεν κρατήθηκαν, αλλά απεναντίας εργάζονταν με 
μεγαλύτερο ζήλο γι’ αντεκδίκηση.  
 Οι εμπορικές επικοινωνίες των δυο χωριών και οι συνεργασίες περιορίστηκαν στο 
ελάχιστο κι αυτό με πολλές προφυλάξεις, για λίγες ώρες της ημέρας, ειδικότερα εκ μέρους 
των Πλεσιβιτσιωτών. Οι πιέσεις και τα λόγια που ακουγόταν από τους Κωτσιώτες ήταν 
προαναγγελία γεγονότων. Αυτό άρχισε σχεδόν ταυτόχρονα και στα άλλα 
Μουλσουμανοτσάμικα χωριά σε συμπαράσταση των Κωτσιωτών. Σε όλα τα χωριά υπήρχαν 
Πλεσιβιτσιώτικα καταστήματα, παντοπωλεία, τσαρουχάδικα κι άλλα. Από τις φοβέρες και τις 
πιέσεις που δεχόταν συστηματικά από βαλτούς του είδους, ένας-ένας τα εγκατέλειψαν από 
τον φόβο για την ακεραιότητά τους. Υπήρχαν πολλοί πλανόδιοι πωλητές που γύριζαν τις 
πραμάτειες τους, οι οποίοι δέχθηκαν απειλές και σταμάτησαν να πηγαίνουν.  
 Οι Πλεσιβιτσιώτες περιορίστηκαν πολύ κι ο περιορισμός μέρα με την μέρα γινόταν 
εντονότερος, με οικονομικές επιπτώσεις, στην ασθενέστερη τάξη. Οι μετακινήσεις των 
γινόταν ομαδικά, ιδιαίτερα για τους Φιλιάτες, παίρνοντας μαζί των όπλα δια την ασφάλειά 
των. Προς τα πανωχώρια τα Χριστιανικά από Φατήρι, Γηρομέρι κι επάνω κυκλοφορούσαν 
πιο άνετα. Στις Φιλιάτες διατηρούσαν τα μαγαζιά τους και πήγαιναν την Δευτέρα και γύριζαν 
το Σάββατο βράδυ στο χωριό.  
 Οι Κωτσιώτες και λοιποί ομόθρησκοί των, το γνωρίζανε και σαν πρώτη δολοφονική 
πράξη προγραμμάτισαν στην ένοπλη ενέδρα που θα γινόταν στο πέρασμα του Πουσιού πριν 
από την στροφή προς Φιλιάτες, για την Δευτέρα 9 Μαρτίου 1909, δεκαπέντε μέρες μετά τον 
φόνο του Σελίμη Ντούλιε. Από βραδύς της Κυριακής 8 Μαρτίου 1909, πήγε στο Πουσί μια 
ομάδα της συμμορίας του Μουχαρέμ Ρουσίτ, δέκα περίπου Κωτσιωτών με οπλισμό γερό και 
αρχηγό τον Χαλίλ Μουχαρέμ Ρουσίτ κι υπαρχηγό τον Αμπεντίν Ντισιάτη. Έλεγξαν την 
διάβαση, βρήκανε τις καταλληλότερες και προνομιούχες θέσεις για την ενέδρα από τις δυο 
πλευρές του δρόμου, τις διαμόρφωσαν καταλλήλως δια την καλύτερη κάλυψη και ορατότητα 
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του πεδίου και αφού πήραν τις οδηγίες για την πρωινή δράση τους, τυλιγμένοι στις χονδρές 
κάπες τους, γύρανε να κοιμηθούν, αφήνοντας σκοπό με βάρδιες και πριν το χάραγμα να τους 
ξυπνήσει.  
 Στην Πλεσίβιτσα, από το απόγευμα της Κυριακής, οι ενδιαφερόμενοι που είχαν μαγαζιά 
και άλλοι που θα πήγαιναν για ψώνια κι εργασίες στις Φιλιάτες, συγκεντρώθηκαν στην 
πλατεία και συζήτησαν για την μετάβασή των, το πρωί να συγκεντρωθούν όλοι μαζί μετά την 
λειτουργία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και οπλισμένοι καταλλήλως να πάρουν τον 
δρόμο για τις Φιλιάτες. Συμφώνησαν, μετά τον κατήφορο της ράχης της Δάφνης να 
προχωρούν με κατάλληλο σχηματισμό, με κάποια απόσταση ο ένας από τον άλλον, που 
άρχιζε το ίσιωμα έως την Βάναρη.  
 Έτσι λοιπόν σαν ξημέρωσε η Δευτέρα και μετά την λειτουργία συγκεντρώθηκαν στην 
πλατεία όσοι ήταν για τις Φιλιάτες.  
 1) Χαράλαμπος Σιούτης αρχηγός της ομάδος με πιστόλα 
 2) Δημήτριος Χαϊδούσης με όπλο 
 3) Πέτρος Ζήσης με όπλο 
 4) Νικόλαος Γκενές με πιστόλα 
 5) Αντώνιος Γκενές με πιστόλα 
 6) Γεώργιος Γαμβρούλης με πιστόλα 
 7)Γεώργιος Χρήστου Διαμάντης πρόεδρος της Δημογεροντίας με πιστόλα 
 8) Αναστάσιος Σταύρου Δακούκης (Πετεινός) με πιστόλα 
 9) Νικόλαος Κεφαλάς με πιστόλα 
 10) Παναγιώτης Νίνος με πιστόλα 
 11) Παναγιώτης Δημ. Σκάγιας με όπλο και άλλοι χωριανοί. 
 
 Ξεκίνησαν κάπως αργά και δεν ήταν η συνηθισμένη ώρα που πήγαιναν. Δευτέρα για τις 
Φιλιάτες. Η αργοπορία αυτή από τον εκκλησιασμό, τους βγήκε σε καλό αν υπολογίσουμε τι 
μπορούσαν να πάθουν αν ξεκινούσαν χάραγμα όπως θα δούμε στην συνέχεια. Οι Κωτσιώτες 
που γνώριζαν την ώρα, που συνήθως πήγαιναν οι Πλεσιβιτσιώτες στις Φιλιάτες τους 
περιμένανε στο Πουσί να περάσουν πριν φέξει η μέρα. Βλέποντας ότι η ώρα περνούσε και 
είχε βγει ο ήλιος, υπέθεσαν ότι δεν πρόκειται να περάσουν αυτήν την ώρα για Φιλιάτες κι 
αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την ενέδρα απογοητευμένοι. Σηκώθηκαν από τις θέσεις τους 
και κατηφόρισαν. Όμως κάποιος τελευταίος που είχε παραμείνει στη θέση του και 
κοιτάζοντας προς την Κιάφα, βλέπει να προβάλλει η Πλεσιβιτσιώτικη ομάδα και να 
κατηφορίζει προς την Δάφνη. Τρέχει με προφυλάξεις να μην τον δουν από επάνω και το 
αναφέρει στον Χαλίλ Μουχαρέμ Ρουσίτ, που αποφασίζει να ταμπουρωθούν και να τους 
περιμένουν. Το άσχημο γι’ αυτούς ήταν ότι δεν μπορούσαν να ξαναγυρίσουν στις αρχικές 
τους θέσεις που ήταν ψηλά προνομιούχες και από εκεί οι απώλειες των Πλεσιβιτσιωτών θα 
ήταν ολέθριες. Έτσι ταμπουρώθηκαν όπως-όπως σε πρόχειρες θέσεις να μην τους δούνε από 
ψηλά οι Πλεσιβιτσιώτες και γυρίσουν ξανά στην Πλεσίβιτσα, νομίζοντας ότι θα τα 
καταφέρουν και απ’ εκεί, περιμένανε την συνάντηση μαζί τους εντός ολίγου.  
 Οι Πλεσιβιτσιώτες κατηφόρισαν την Δάφνη όλοι μαζί. Εν συνεχεία πρώτος στην ομάδα 
μπήκε ο Παναγιώτης Δημ. Σκαγιάς με το όπλο στον ώμο. Δεύτερος σε απόσταση 
τουλάχιστον δέκα μέτρων ο Δημήτριος Νικ. Χαϊδούσης με το όπλο στον ώμο. Τρίτος με την 
ίδια απόσταση ο Χαράλαμπος Σιούτης με την πιστόλα στο χέρι κι αρχηγός της ομάδος κι 
ακολούθησαν οι υπόλοιποι ένας-ένας με την ίδια απόσταση. Η εντολή που είχαν να 
περπατούν μαλακά χωρίς θόρυβο, τα αυτιά τους τεντωμένα να ακούνε και τα μάτια τους 
δεκατέσσερα να ελέγχουν την περιοχή γύρω για να μην βρεθούν εξ απροόπτων. Όταν 
σταματούσε ο πρώτος, θα σταματούσε όλη η ομάδα για να ελέγχεται η περιοχή. Αυτό έγινε 
έως το ρέμα πριν την ράχη του Πουσιού. Επικίνδυνο σημείο περάσματος ήταν η ράχη του 
Πουσιού. Ήταν επισημασμένο ως σημείο εμπλοκής, πιθανόν μεν, αλλά επικίνδυνο. Εκεί στο 
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ρέμα σταμάτησαν κι έστειλαν ανιχνευτές τους αδελφούς Γκενέ να προχωρήσουν παράλληλα 
επάνω ψηλότερα του δρόμου, σκυφτοί και συρόμενοι κατάχαμα, να ελέγξουν όσο μπορούσαν 
χωρίς να τους αντιληφθούν, αν υπήρχαν πιασμένα σημεία στο πέρασμα. Πράγματι 
διαπιστώσανε στην διάβαση στημένη ενέδρα. Είδαν κρυμμένους σε θάμνους άνδρες με όπλα 
σε πολύ πρόχειρες θέσεις. Γυρίζουν με τον ίδιο τρόπο και το αναφέρουν στον αρχηγό, ότι το 
πέρασμα ήταν κατειλημμένο από ενέδρα οπλισμένων σε πρόχειρα ταμπούρια, που δεν ήταν 
ικανά να τους προστατεύσουν, εκτιμώντας την κατάσταση ο Χαράλαμπος Σιούτης πρότεινε 
να προχωρήσουν οι έχοντες όπλα, ακροβολισμένοι έως των σημείων που θα γίνεται ο εχθρός 
ορατός, να πιάσουν ταμπούρια ο καθένας να τους αντιμετωπίσουν όπως τους χρειάζεται και 
οι άοπλοι να καθίσουν εκεί μέχρι να ανοίξουνε την διάβαση. Κάποιος να πάει ψηλά να βλέπει 
να ειδοποιήσει το χωριό για το τι θα συμβεί αυτή την στιγμή.  
 Εμπρός προχωρεί ο Παναγιώτης Δημ. Σκάγιας με το όπλο στο χέρι, λίγο πιο πίσω πλάι οι 
Δημήτριος Νικ. Χαϊδούσης και ο Χαράλαμπος Σιούτης, πιο πίσω ο Πέτρος Ζήσης κι ο 
Νικόλαος Κεφάλας, όλοι τους με όπλα στο χέρι και μπιστόλες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
αρχηγού, προχώρησαν αθέατοι προς συνάντηση του εχθρού. Δεν δυσκολεύτηκαν να τους 
εντοπίσουν από τις πληροφορίες που είχανε από τους ανιχνευτάς. Ταμπουρώθηκαν απέναντι 
τους στο γύρισμα της στροφής χωρίς να τους πάρουν είδηση. Λόγω του φόνου του Σελίμη 
δεν θέλανε να δώσουν νέα αφορμή, γι’ αυτό στο σχέδιο ήταν να τους ζητήσουν να ανοίξουν 
την διάβαση με το καλό, να μην χυθεί άλλο αίμα. Εξουσιοδοτημένος ο Παναγιώτης Δημ. 
Σκάγιας που ήταν πιο μπροστά σηκώνεται επάνω και με την βροντερή φωνή του φωνάζει από 
το μετερίζι του προς τους Κωτσιώτες, για ειρηνική αποχώρηση από το πέρασμα στα 
Αρβανίτικα: «Ορέ Κωτσιώτες αναμερίστε με το καλό να περάσομε να πάμε στις δουλειές 
μας. Το κακό να σταματήση εδώ για το καλό και των δυο χωριών».  
 Δεν πρόλαβε να τελειώσει την τελευταία λέξη και δέχεται μια σφαίρα στην κοιλιά από τα 
πυρά που άρχισαν ακατάπαυστα οι Κωτσιώτες. Χωρίς να χάσει το θάρρος του 
τραυματισμένος σοβαρά, ταμπουρώθηκε, για να πολεμήσει μαζί με τους συντρόφους του. Ο 
αρχηγός Χαράλαμπος Σιούτης ταυτοχρόνως διατάζει: «Ταμπουρωμένοι παιδιά και φωτιά 
στους απίστους» κι άρχισε το ντουφεκίδι κι από το μέρος των Πλεσιβιτσιωτών. Τους 
εμψύχωνε και τους καθιστούσε την προσοχή για το κάθε βόλι, που το είχανε ακριβό και 
μετρημένο, να μην πηγαίνει χαμένο «Κάθε βόλι στο ψαχνό παιδιά», «όχι βόλι χαμένο». 
 Τα πυρά των Κωτσιωτών ήταν πολλαπλάσια κι εκοφαντικά που τάραζαν την πρωινή 
ησυχία και περνούσαν σε διάρκεια επάνω της μιας ώρας. Οι κρότοι έφθαναν στις Φιλιάτες 
και στα απέναντι χωριά, δίδοντας την είδηση της μάχης. Ο αρχηγός των Κωτσιωτών Χαλίλ 
Μουχαρέμ Ρουσίτ, παρά τις συνεχόμενες οδηγίες του, βλέποντας το αποτέλεσμα μάταιο και 
πολύ οργισμένος για την έως εκείνη την στιγμή αποτυχία αυτού και των συντρόφων του, να 
εξουδετερώσουν φονεύοντας την ομάδα των Πλεσιβιτσιωτών, που την θεωρούσε ως βεβαία 
επιτυχία, θεώρησε καλώς να ενεργήσει μόνος του να εξουδετερώσει τον Δημήτριο Χαϊδούση, 
που τον είχε εντοπίσει ως σημαντικό, μετερίζι, θέλοντας να τον κτυπήσει από τα πλευρά και 
για να το κατορθώσει έκανε το μοιραίο λάθος να σηκωθεί από το ταμπούρι του και προχωρεί 
όπως-όπως πλάι για νέο ταμπούρι.  
 Το αετίσιο μάτι του Δημήτρη Χαϊδούση που δεν έπαψε να τον παρακολουθεί και να 
περιμένει την κατάλληλη στιγμή, πριν κάνει δυο βήματα για το νέο ταμπούρι, με την εύστοχη 
βολή του τον κτυπά στο κεφάλι και πέφτει κάτω βαριά πληγωμένος. Ενθουσιασμένος ο 
Δημήτρης που πέτυχε τον στόχο του, ανασηκώθηκε να δει το αποτέλεσμα. Ο Χαράλαμπος 
που δεν σταμάτησε να δίνει οδηγίες προς τους συντρόφους του και για την επιτυχία και για 
την προφύλαξη των, είδε παρακολουθώντας κι αυτός τον αρχηγό των 
Μουλσουμανοτσάμηδων Χαλίλη, εντοπίζοντάς τον από τις οδηγίες που έδινε προς αυτούς, 
ότι παρ’ ότι βαριά τραυματισμένος και κάτω πεσμένος, σημάδευε με το όπλο του κι ήταν 
έτοιμος να κτυπήσει τον Δημήτρη, που είχε βάλει εξ’ αρχής στόχο προς εξουδετέρωση και 
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φωνάζει ο Χαράλαμπος: «Κάτω Μήτση(Δημήτρη) σε σημαδεύει το σιοκόλι (τιποτένιος)». 
Δεν πρόλαβε να κτυπήσει ο Χαλίλης, γιατί τον πρόλαβε ο θάνατος.  
 Ο Αμπεντίν Ντισιάτης υπαρχηγός, έτρεξε να προσφέρει βοήθεια προς τον Χαλίλη 
ανασηκώνοντάς τον, αλλά ήταν ήδη αργά, ήταν νεκρός. Στην προσπάθειά του αυτή ο 
Αμπεντίν τραυματίστηκε κι αυτός ελαφρώς από τον Δημήτρη Χαϊδούση, που του φώναξε 
αρβανίτικα: «Άφησέ τον κάτω και φύγε θα σκοτώσω και εσένα». Οι Κωτσιώτες βλέποντας 
τον αρχηγό τους Χαλίλη νεκρό, βρεθήκανε σε απόγνωση και στην σύγχυση τους αυτή, 
σταμάτησαν να πυροβολούν. Ο Χαράλαμπος Σιούτης βλέποντας και κρίνοντας τα γεγονότα 
φωνάζει: «Παύσατε πυρ» δια δυο λόγους, ο ένας ήταν ότι κατάφεραν φονεύοντας τον αρχηγό 
τους, να τους φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση και ο άλλος, να μην έχουν απώλειες 
μεγαλύτερες από μια στημένη ενέδρα καλώς εξοπλισμένων φανατικών Κωτσιωτών.  
 Μερικοί Πλεσιβιτσιώτες πρότειναν να συνεχίσουν τον πόλεμο κυνηγώντας τους μέχρι 
εξοντώσεως και τον τελευταίου παραδειγματικώς να μη το επαναλάβουν άλλοι. Επεμβαίνει 
τότε ο Νικόλαος Κεφάλας και τους λέει: «Σταθήτε αδέλφια εμείς είμαστε όλοι ζωντανοί και 
τους δώσαμε μάθημα καλό να χάσουν τον αρχηγό τους, δεν χρειάζεται από μας να το 
πληρώσουν με περισσότερο αίμα, να μεγαλώσουμε την έχθρα που αυτοί την ξεκίνησαν, να 
σταματήσουμε ως εδώ». Τα λόγια του Νικόλαου Κεφάλα σύμφωνα με την γνώμη του 
αρχηγού έπεισαν τους Πλεσιβιτσιώτες και συμφώνησαν μαζί τους. Τότε ο Χαράλαμπος τους 
λέγει: «Καθήστε στις θέσεις σαν να δούμε τι θα κάνουν, θα φύγουν ή θα ανασυγκροτηθούν 
για επίθεση». Στο διάλειμμα αυτό πληροφορήθηκε ο Χαράλαμπος για τον τραυματισμό του 
Παναγιώτη Δημ. Σκάγια και φρόντισε να του δεθεί το τραύμα από τους συντρόφους του όπως 
μπορούσαν καλύτερα, μέχρι να περάσει η μπόρα.  
 Ο Αμπεντίν Ντισιάτης, βλέποντας τον Χαλίλη νεκρό και τραυματισμένος στο πόδι, 
εκτίμησε ότι κινδυνεύουνε όλοι τους και διέταξε να αποχωρήσουν από το σημείο εκείνο και 
να συγκεντρωθούν πιο κάτω, στο καθορισμένο σημείο από πριν, για την μετ’ έπειτα πορεία 
τους. Όπως προαναφέραμε οι πυροβολισμοί ακούστηκαν σ’ όλη την περιοχή φυσικά και στις 
Φιλιάτες. Οι υπεύθυνοι των Μουλσουμανοτσάμηδων Φιλιατών που γνωρίζανε για τα σχέδιο 
δράσεως στείλανε τρία άτομα 1) τον αγά Μέτε Ντούτσιε, 2) τον Αδελφόν του Κάσο και 3) 
έναν Δικηγόρο Τούρκο ένοπλους, για την κατάπαυση του πυρός και για την εκτίμηση των 
αιτίων και τις απώλειες που περιμένανε από μέρους των Πλεσιβιτσιωτών. Είχαν φθάσει σε 
απόσταση διακοσίων περίπου μέτρων με την παύση των πυρών και προχωρώντας πιο κάτω 
κοντά σε μικρή απόσταση φώναξε προς τους Πλεσιβιτσιώτες ο Μέτε Ντούτσιες: «Ω ρε 
Πλέσιοι κατεβήτε ωρέ κάτω να πάτε στις δουλειές σας». Στην πρόταση του Μέτε Ντούτσιε 
απαντά αμέσως ο Πέτρος Ζήσης: «Τι να έλθουμε κάτω μας λες ωρέ σκυλί, δεν άκουσες, δεν 
βλέπεις το καρτέρι που μας έκαναν τα σκυλιά να μας σκοτώσουν;».  
 Τότε παίρνει τον λόγο ο Χαράλαμπος Σιούτης και ρωτάει: «Ποιος είσαι εσύ ωρέ και μας 
προστάζεις να κατεβούμε;», «Είμαι ο Μέτε Ντούτσιες» του απαντάει εκείνος. «Ανέβα εσύ 
εδώ να δεις» του απαντάει ο Χαράλαμπος. Πράγματι ανεβήκανε στο σημείο της ενέδρας, 
είδανε τον νεκρό που ήταν ο Χαλίλ Μουχαρέτ Ρουσίτ. Ο Χαράλαμπος Σιούτης που ήταν 
δικολάβος σε δίκες γνώριζε τον Τούρκο δικηγόρο καθώς και τον Μέτε Ντούτσιε. Ο Μέτε 
Ντούτσιε έστειλε τον αδελφό τον Κάσο πιο κάτω και φώναξε στους Κωτσιώτες, που ήταν 
συγκεντρωμένοι σε κάποια απόσταση, να έλθουν να πάρουν τον νεκρό Χαλίλη και πράγματι 
ήλθαν και τον πήραν και τον μετέφεραν εν συνεχεία στην Κώτσικα με την αποχώρηση των 
απ’ εκεί.  
 Ρώτησε ο Μέτε Ντούτσιες τους Πλεσιβιτσιώτες που θέλουν να πάνε στις Φιλιάτες ή στο 
χωριό τους και του απάντησαν στις Φιλιάτες. Τον τραυματία Παναγιώτη Δημ. Σκάγια τον 
βάλανε καβάλα σ’ ένα ζώο, διότι η κατάσταση του χειροτέρευε και πονούσε πάρα πολύ από 
το σοβαρό τραύμα που είχε. Με τις συζητήσεις και την τρόπη που είχε πάρει η κατάσταση, 
είχε επικρατήσει ένα κλίμα κάποιας ασφάλειας κι όλοι μαζί ξεκίνησαν για τις Φιλιάτες. 
Φθάνοντας στις Φιλιάτες, όσοι είχαν όπλα πήγαν και τα άφησαν στο Μητροπολιτικό κτίριο, 
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αυτοί που δεν είχανε συνοδεύσανε τον τραυματία Παναγιώτη Δημ. Σκάγια στο χάνι του 
Μικρούλη δια ιατρική και φαρμακευτική μέριμνα. 
 Η κατοχή των όπλων δικαιολογήθηκε για την προσωπική τους ασφάλεια κι ενισχύθηκε η 
δικαιολογία από το γεγονός της ημέρας εκείνης. Εν συνεχεία άλλοι πήγαν στα μαγαζιά τους, 
άλλοι στο χάνι του Μικρούλη κι άλλοι για δουλειές άλλες. Οι τρεις της Μικτής Τουρκικής 
αποστολής με τον Μέτε Ντούτσιε πήγαν κι αναφέρανε στην Τουρκική Αστυνομία τα 
συμβάντα και δόθηκε εντολή στον Ζαπετά Χασάν αγά να τους συλλάβουν όλους και να τους 
οδηγήσουν στην Αστυνομία. Ο Ζαπετάν με συνοδεία συλλαμβάνει όπου τους έβρισκε, σε 
μαγαζιά και δρόμους, τους συμμετέχοντας και τους μεταφέρει πρώτα στο χάνι του Μικρούλη, 
που βρίσκονταν οι υπόλοιποι και όλους μαζί τους μεταφέρει στο Τουρκικό αυτόφορο 
δικαστήριο για ανακρίσεις για τα γεγονότα, εν συνεχεία μεταφέρονται στις Τουρκικές 
φυλακές Φιλιατών, κρατούμενοι έως την άφιξη ανώτερου δικαστού από τα Ιωάννινα να γίνει 
κανονική δίκη.  
 Στο χάνι του Μικρούλη με την άφιξη του τραυματία Παναγιώτη Σκάγια ειδοποιήθηκε 
αμέσως ο γιατρός Νικολάκης, ο οποίος έφθασε στη στιγμή. Διαπίστωσε ότι το τραύμα ήταν 
πολύ σοβαρό και το μεγάλο βόλι που ήταν σφηνωμένο στο βάθος της κοιλιακής χώρας, ήταν 
αδύνατον να το εγχειρήσει ένας απλός παθολόγος, χρειαζόταν νοσοκομείο , να γίνει κανονική 
εγχείρηση. Περιποιήθηκε το τραύμα διαπιστώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης, εκ του 
φόβου τι μπορεί να συμβαίνει μέσα στα σπλάχνα διότι η εξωτερική οπή του βλήματος δεν 
φανερώνει την εσωτερική ζημιά που μπορεί να είναι μοιραία. Όλοι του δίνανε κουράγιο.  
 Στον Δημήτρη Χαϊδούση, που του ευχήθηκε να του γίνουν περαστικά και γνώριζε ότι 
αυτός φόνευσε τον Χαλίλη Μουχαρέμ Ρουσίτ, του είπε με πολύ αγάπη και συγκίνηση: 
«Μήτση μου σ’ ευχαριστώ από καρδιάς που πήρες το αίμα μου πίσω, τώρα ας πεθάνω, θα 
πεθάνω ευχαριστημένος». Αισθανόταν ότι έρχεται το τέλος και τα λόγια του βγαίναν με κόπο 
από τα χείλη του. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε σχεδόν μόνος του, διότι μπήκαν ο Ζαπετάν, με 
την συνοδεία του και συνέλαβε τους παρευρισκόμενους Πλεσιβιτσιώτες, όπως 
προαναφέραμε. Η κατάσταση του χειροτέρευσε ραγδαία την νύχτα και την επόμενη μέρα, 
Τρίτη ξεψύχησε. Ήρθαν χωριανοί και τον μετέφεραν στο χωριό κι έγινε πάνδημη η κηδεία 
του, όπως ταιριάζει σε ήρωες, γιατί και κτυπήθηκε σαν ήρωας, αψηφώντας τους εχθρούς και 
σαν ήρωας άφησε την τελευταία του πνοή.  
 Η εκδοχή από τα σχόλια που έγιναν μετά τον θάνατό του, ότι δήθεν αφέθηκε να πεθάνει 
αβοήθητος ως εξιλαστήριο θύμα, για τον φόνο του Χαλίλη, δεν ευσταθούν δεδομένου του ότι 
μόνο η εγχείρηση μπορούσε ίσως να τον κρατήσει στη ζωή, σταματώντας την ελαφρά ίσως 
αιμορραγία, ή και συνεχόμενη μετάγγιση αίματος. Έπρεπε λοιπόν να μεταφερθεί στην 
Κέρκυρα, ή στα Γιάννενα. Ο χρόνος για τα Γιάννενα με μέσον το ζώο δεν επαρκούσε, ούτε 
ήταν πρακτικό. Για την Κέρκυρα, ίσως να τον προλαμβάνανε. Εδώ η τύχη έπαιξε άσχημο 
παιχνίδι. Αυτοί που μπορούσαν να μεριμνήσουν για ένα τέτοιο εγχείρημα, είχαν συλληφθεί 
και κρατούνταν στις φυλακές. Κι αν υπήρχαν κάποιοι αδύναμοι δίπλα του μέσα στην 
σύγχυση και στην άγνοια, έμειναν αδρανείς δικαιολογημένοι. Η μεγάλη εσωτερική 
αιμορραγία φέρνει θάνατο σύντομο. Μια ελαφρά εσωτερική αιμορραγία δίνει κάποιο 
περιθώριο ωρών. Να πεθάνει από μόλυνση αυτό παρατηρείται σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, διότι το βλήμα στερείται μικροβίων και η μόλυνση προέρχεται από την  εισχώρηση 
μικροβίων από το δέρμα, που εδώ την μόλυνση την πρόλαβε ο θάνατος των εικοσιτεσσάρων 
ωρών. 
  Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το γεγονός και τα επακόλουθα του Πουσιού 
στον Βεκίλ Δεσπότη Φιλιατών και τοποτηρητής της Μητροπόλεως Παραμυθιάς, το 
ενδιαφέρον του ήταν αμέριστο. Τους επισκέφθηκε στις φυλακές τους κρατουμένους τους 
συμβούλευε και τους εμψύχωσε για την δοκιμασία τους. Τους υποσχέθηκε ότι θα προβεί σε 
κάθε ενέργεια, ικανή για την αθώωση κι αποφυλάκισή των. Μερίμνησε για τροφή κι ότι άλλο 
χρήσιμο για την έγκλειστη διαμονή των. Αμέσως έστειλε επιστολή με απεσταλμένο στην 
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Μητρόπολη Παραμυθιάς, με λεπτομέρειες για τα γεγονότα στον Μητροπολίτη Ιερόθεο. Ο 
Βεκίλ Δεσπότης Φιλιατών λόγω της θέσεώς του, ήταν σεβαστός στις Τουρκικές αρχές, κι 
έκανε διαβήματα με σοβαρά επιχειρήματα προς τους αρμόδιους, για την αθωότητα των 
κρατουμένων και καυτηρίασε την προκλητικότητα και τις εχθρικές διαθέσεις και 
δολοφονικές πράξεις των Κωτσιωτών που μένουν στο απυρόβλητο. Διαβήματα για την 
αθωότητα έκανε και προς τους δυναμικούς αρμόδιους αγάδες των Μουλσουμανοτσάμηδων 
Φιλιατών, να προβούν σ’ ενέργειες προς την εκτόνωση της έκρυθμου καταστάσεως, της 
μεταξύ του Χριστιανικού και ομοθρήσκων του πληθυσμού. Επιστράτευσε δικολάβους της 
περιοχής να παραστούν στην αναμενόμενη δίκη.  
 Ο Μητροπολίτης Ιερόθεος αμέσως χωρίς να χρονοτριβεί αυτοπροσώπως έφθασε στις 
Φιλιάτες κι έκανε διαβήματα προς τις Τουρκικές αρχές και προς πάσαν κατεύθυνση, για την 
αθώωση των κρατουμένων. Επισκέφθηκε τους κρατούμενους και τους υποσχέθηκε κάθε 
δυνατή βοήθεια, τόσο για την αθώωση των, όσο και για την επικράτηση ηρεμίας κι 
ασφάλειας στην περιοχή, που δοκιμάζεται τελευταίως. Στις φυλακές κάθισαν κρατούμενοι 
από την Δευτέρα 9 Μαρτίου έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 1909. Την Πέμπτη πρωί, τους 
μετέφεραν στο δικαστήριο Φιλιατών που είχε έλθει ανώτερος δικαστής από τα Ιωάννινα και 
γίνεται δίκη. Η δίκη κράτησε ώρες και οι δικολάβοι των κατηγορουμένων, με αδιάψευστα 
στοιχεία εις βάρος των Κωτσιωτών, κατορθώσανε με πολύ άνεση, την αθώωση των 
κατηγορουμένων. Μετά την αθώωση των, κατόπιν μεσολαβήσεως του Βεκίλ Δεσπότου, όλοι 
μαζί πήγαν στο Μητροπολιτικό κτίριο Φιλιατών και φιλοξενήθηκαν εκεί. Πολύ πρωί πήραν 
τα όπλα τους κι ευχαριστώντας το Βεκίλ Δεσπότη και τους συν αυτώ, ξεκίνησαν για την 
Πλεσίβιτσα μέσα Βούβας. 
 Στη Φανερωμένη σταμάτησαν. Εκεί πληροφορήθηκαν ότι κάποιοι αμετανόητοι 
φανατικοί, έστησαν νέες ενέδρες στο Πουσί και στη Βούβα, ούτως ώστε όποιο πέρασμα να 
διαλέξουν να τους κτυπήσουν. Τότε στέλνουν τον Πέτρο Γιοβάνη, να πάει στην Πλεσίβιτσα 
βουνό-βουνό κι όχι από δρόμο, να βγουν ένοπλοι Πλεσιβιτσιώτες στη Βούβα κι αν είναι 
ελεύθερη η διάβαση, να ρίξουν συνθηματικά τρεις τουφεκιές. Έτσι κι έγινε και γύρισαν στο 
χωριό σώοι μέσω Βούβας, που δεν είχε στηθεί ενέδρα εκεί. Μετά την  επιστροφή των 
αθωωθέντων στην Πλεσίβιτσα κι εν γνώσει ότι δε θα σταματήσει η αντεκδίκηση εκεί, 
έκριναν σκόπιμο να φύγουν όπου μαζί με άλλους μέσα σε τρεις μέρες, κρυφά νύχτα από 
βουνό σε βουνό, έφθασαν στο Στύλο Σαγιάδος και με βάρκα πήγαν στην Κέρκυρα, με τη 
δικαιολογία της εργασίας εκεί, μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ορισμένοι, γύρισαν 
αργότερα κι άλλοι με την απελευθέρωση της Ηπείρου.  
 
 
 

82. ΝΕΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΧΑΛΙΛ Μ. ΡΟΥΣΙΤ 
 
 

 Η αθώωση στις 12 Μαρτίου 1909, για το φόνο του Χαλίλη, δεν άρεσε καθόλου στο 
Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο της περιοχής Φιλιατών και κίνησαν γη και ουρανό, να 
ξανασυλληφθούν οι Πλεσιβιτσιώτες, που είχαν εμπλακεί στην ενέδρα του Πουσιού, με το 
φόνο του Χαλίλη και το κατόρθωσαν να πείσουν την Τουρκική αρχή για νέα δίκη. Την 
επόμενη βδομάδα του φόνου, ήρθε αιφνιδιαστικά τουρκικός στρατός, από τις Φιλιάτες και 
έπιασαν επίκαιρα σημεία του χωριού, όπως τον αυλόγυρο της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, 
τη Σκάλα του Αϊλιά, τα περάσματα Βούβας και Ελιάς του Ντακούκη, τον Αϊ Νικόλα και 
Κάτω σκάλα Μπαλογιάννη. Κάλεσαν με τελάλη τους χωριανούς, να μαζευτούν στην πλατεία 
και ζήτησαν πρώτα-πρώτα τους αθωωθέντες του Πουσιού και μερικούς άλλους, βάσει 
απαιτήσεων των Μουλσουμανοτσάμηδων.  

 101



 Όλοι αυτοί που τους ζητούσαν, δεν ήταν παρόντες, γιατί όπως προαναφέραμε, ήταν στην 
Κέρκυρα. τους δικαιολόγησαν ότι είναι σε ταξίδια στις δουλειές τους. Η αποτυχία των 
Τούρκων υπευθύνων, να μη κατορθώσουν να συλλάβουν ούτε έναν του καταλόγου που είχαν, 
συνέλαβαν αντί αυτών, είκοσι πέντε άνδρες Πλεσιβιτσιώτες, με την κατηγορία τώρα «ως 
επαναστάτες Έλληνες», ενώ οι αληθείς θρασύδειλοι εξτρεμιστές και δολοφόνοι, είναι οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες και όχι μόνο το γνώριζαν αλλά και τους ενθάρρυναν. Οι 
συλληφθέντες ήταν: 

1) Αγγελάκης (Μπότης) Μιχαήλ 
2) Γιαννούτσος Θεόδωρος 
3) Δόβρας Βασίλειος  
4) Κοντογιάννης Κωνσταντίνος 
5) Κωτσίδας Νικόλαος  
6) Λωλής Ηλίας  
7) Νίνος Βασίλειος 
8) Ράγκος Ηλίας 
9) Στεργίου Χρήστος 
10) Τσιούρης Αντώνιος  
11) Φατήρας Μιχαήλ και 14 ακόμη άτομα που δεν κατόρθωσαν να βρεθούν στην έρευνα 

τα ονόματά τους, σύνολο εικοσιπέντε. Τους μετέφεραν στις Φιλιάτες κι εν συνεχεία στα 
Ιωάννινα και τους έκλεισαν στις φυλακές για να δικαστούν. 
 
 
 

83. ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΤΣΙΚΑ-ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 

 Στην Κώτσικα με το θάνατο του Χαλίλη, έπεσε μεγάλο πένθος κι αναβρασμός, απ’ άκρο 
σ’ άκρο, για άμεση αντεκδίκηση. Δεύτερος θάνατος δύο νέων σε διάστημα είκοσι ημερών. Το 
θάνατο του Πλεσιβιτσιώτη Παναγιώτη Σκάγια δεν το μετρούσαν ως αντιστάθμισμα. Οι 
μετριοπαθείς Κώτσικες, που έβλεπαν ότι το φταίξιμο ήταν δικό τους, όπως οι προκλήσεις και 
η ενέδρα, μα του κάκου πήγαιναν οι φωνές τους, το πάθος και το μένος δεν τους άφηνε να 
δουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Άρχισαν συζητήσεις επί συζητήσεων και 
σχέδια επί σχεδίων, για τις επόμενες κινήσεις των, μέχρι εξοντώσεως κι αφανισμού της 
Πλεσιβίτσης.  
 Το ομόθρησκο στοιχείο της επαρχίας τους φανάτιζε, τους εμψύχωνε και τους παρότρυνε 
για αντεκδίκηση δυναμική.  Κατέληξαν κατ’ αρχήν στη συνέχιση της παλιάς απόφασης και 
πράξης των ενεδρών κάθε περάσματος, με δολοφονικές πράξεις κάθε περαστικού 
Πλεσιβιτσιώτη, δια την αποδυνάμωση, αρχικώς του ανδρικού στοιχείου και την εν συνεχεία 
γενική έφοδο στην Πλεσίβιτσα, να μην αφήσουν λίθο επί λίθου και γενικό ξεκλήρισμα κι 
αφανισμό των κατοίκων της. Στην Πλεσίβιτσα, μετά τα γεγονότα και τις συλλήψεις, η 
Δημογεροντία έκανε γενική συνέλευση για το τι μέλει γενέσθαι. Πρώτον, διόρισαν ως 
φύλακα «Νταουρτιτζή» του χωριού, με μισθό δέκα Ναπολεόνια το μήνα, για τη  φύλαξη των 
κτημάτων, καθώς και για συνοδεία μαζικής συντροφιάς προς Φιλιάτες κι αντιστρόφως. 
 Φύλακας διορίστηκε ο δυναμικός Μετέ Ντούτσιε, από τις Φιλιάτες, ειδικός για την 
περίσταση. Ζητούσαν επίσης από τις Τουρκικές αρχές, την προστασία του χωριού και των 
χωριανών, από τις κυκλοφορούμενες φήμες της εξόντωσης του χωριού και των κατοίκων, 
που ήταν γνωστά τοις πάσι, όπου και τα γεγονότα το επιβεβαίωναν. Οι υποσχέσεις που 
δόθηκαν από τις Τουρκικές αρχές, δεν τηρήθηκαν, αντιθέτως παρασκηνιάκως υποστηριζόταν 
με όλα τα μέσα το Μουλσουμανοτσάμικο καπετανάτο, που ανενόχλητο αλώνιζε τον τόπο και 
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συνέχιζε το έργο του σ’ όλη τη Θεσπρωτία. Η Πλεσίβιτσα ήταν σχεδόν αποκλεισμένη εκ των 
πραγμάτων σχεδόν πανταχόθεν. 
 Εξαίρεση αποτελούσαν οι δρόμοι προς τα επανωχώρια της Μουργκάνας και ήταν μια 
διέξοδος και προς Ιωάννινα και προς Παραμυθιά. Η έως τώρα Πλεσίβιτσα, που είχε 
δημιουργήσει μια λαμπρή εμπορική ακμή, με τη διακίνηση αγαθών κι εμπορευμάτων προς 
πάσαν κατεύθυνση, εσωτερικό κι εξωτερικό, τώρα που η λευτεριά ήταν επί θύρας, να 
γνωρίσει τέτοιον αποκλεισμό κι απειλούμενο μαρασμό.  Επακόλουθο του φόβου 
καταστροφής και συλλήψεως, ανάγκασε κατοίκους να μεταναστεύουν στην Κέρκυρα – 
Ιωάννινα κι αλλού. Ο περιορισμός αυτός έφερνε στερήσεις για τη διαβίωση των 
περισσοτέρων μεροκαματιάρηδων. Αποφασίστηκε επίσης για τις μετακινήσεις 
εμπορευμάτων, λόγω της δυσμενούς αυτής καταστάσεως, να γίνονται ομαδικώς με συνοδό 
έμπιστο κι ένοπλο Μουλσουμανοτσάμη, που ν’ απεχθανόταν την αιματοχυσία και το μίσος 
και που πράγματι δεν έλειψαν τέτοιοι την περίοδο εκείνη και βέβαια πολύ καλώς αμειβόμενο. 
Ήταν η έσχατη λύση του αποκλεισμού, μέχρι να ξεπεραστεί ο αναβρασμός από το χρόνο. 
 Δημιουργήθηκε μια διαφορετική εμπορική κίνηση με τα γύρω Μουλσουμανοτσάμικα 
χωριά. Γνώριζαν οι Μουλσουμανοτσάμηδες ότι οι Πλεσιβιτσιώτες δεν ενοχλούσαν κανέναν 
τους, δε χειροδικούσαν και περισσότερο δε στρέφονταν κατά της ακεραιότητάς των. Έτσι 
λοιπόν, βέβαιοι και χωρίς κανένα φόβο δεν σταμάτησαν να μπαινοβγαίνουν στην Πλεσίβιτσα 
με προϊόντα τους, προς πώληση αλλά και για αγορές εμπορευμάτων που έγιναν συχνότεροι. 
Αυτοί οι μετριοπαθείς και συνετοί, που έβαζαν το μυαλό τους να δουλέψει, για το καλό όλων 
κι ευτυχώς ήταν αρκετοί, πρέπει να ομολογηθεί. Ορισμένοι εξ’ αυτών, πήγαιναν παραγγελίες 
πελατών αλλά και έφερναν εμπορεύματα κατόπιν παραγγελίας στο χωριό.  Προσαρμόστηκαν 
στη νέα κατάσταση κι επί πλέον χρησιμοποίησαν και νέους δρόμους, μονοπάτια γι’ αποφυγή  
των ενεδρών περιστασιακά, πότε ,απ’ εδώ και πότε απ’ εκεί. 
 Η τουρκική αστυνομία, άρχισε να στέλνει ομάδα έως πέντε τζεντριμάδες (χωροφύλακες), 
κατά διαστήματα, που έμεναν και μέρες στο χωριό, στο χάνι, σε διαμορφωμένο δωμάτιο από 
τη Δημογεροντία, δια την τήρηση της τάξεως κι αποφυγή επεισοδίων με τους Κωτσιώτες 
υποτίθεται, ενώ άλλος ήταν ο σκοπός των επισκέψεων αυτών, η κατασκόπευση των κάθε 
λογής κινήσεων των Πλεσιβιτσιωτών και τις σχέσεις με τον Ηπειρώτικο Σύλλογο και της 
Βορείου Ηπείρου, αλλά και για κάθε πληροφορία που τους ενδιέφερε.  
 
 
 

84. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΙΣ 6-7-1909 ΦΟΝΟΙ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ-ΕΛΕΞΕΝΑΣ 
 
 

 Από την ημέρα των γεγονότων της 9ης Μαρτίου 1909, κύλησαν τέσσαρες μήνες. 
Βρισκόμαστε αρχές Ιουλίου 1909. Από τα Ιωάννινα είχαν σταλεί προσκλήσεις στην 
Πλεσίβιτσα, να παραστούν στη δίκη των εικοσιπέντε που κρατούσαν στα Ιωάννινα με την 
κατηγορία σαν επαναστάτες αντάρτες, μάρτυρες υπερασπίσεως, αλλά και για φόνους του 
Χαλίλη Μουχαρέμ Ρουσίτ και Σελίμη Ντούλιε. Για το φόνο του καημένου του Παναγιώτη 
Σκάγια, ούτε κουβέντα, γιατί αυτός ήταν Ρωμιός. Προσκλήσεις έλαβαν 1) Παπα-Γεώργιος  
Θεοδ. Σύμος, 2) Αικατερίνη σύζυγος Θεοδώρου Σύμου και μητέρα του παπα-Γιώργη, 3) 
Γεώργιος Βένος, 4) Αναστάσιος Γιαννούτσος, 5) Κωνσταντίνος Γκάνιας, 6) Ευάγγελος 
Γκουρούσης, 7) Αικατερίνη, σύζυγος Αλεξίου Κλαμπογιάννη, το γένος Γκίτση, 8) Ευάγγελος 
Κοντογιάννης του Νικολάου, 9) Μάρκος Σκάγιας του Παναγιώτου, 10) Αναστασία, σύζυγος 
Νικολάου Παπαϊωάννου.  
 Η μέρα της δίκης είχε ορισθεί η 8η Ιουλίου 1909. Όλοι οι μάρτυρες είχαν προετοιμασθεί 
και θα ξεκινούσαν δύο μέρες γρηγορότερα, να  φθάσουν εγκαίρως στα Ιωάννινα στις 6 
Ιουλίου 1909. Είχαν συνεννοηθεί και με δύο Κωτσιώτες αγωγιάτες, το Σούλιο και τον 
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Αμπεντίνη, να τους πάνε καβάλα στα Ιωάννινα, τον παπα-Γιώργη και τον Ευάγγελο 
Κοντογιάννη, επί καλής αμοιβής, αλλά και με δικά τους ζώα οι υπόλοιποι, λόγω της μεγάλης 
απόστασης των εκατό χιλιομέτρων. Στην Κώτσικα, που το μένος των φανατικών διατηρείτο 
στο αποκορύφωμα, γνώριζαν την ημερομηνία της δίκης και όχι μόνο.  Ήξεραν ποιοι είναι 
μάρτυρες υπερασπίσεως, ακόμη και την ώρα αναχώρησή των από τους κολαούζους των.  
 Οι δύο αγωγιάτες Σούλιος και Αμπεντίνης, ήταν στο κύκλωμα δικοί τους άνθρωποι, που 
θα συνόδευαν τους μάρτυρες από το Πουσί και θ’ αρνούνταν από άλλο πέρασμα με εντολές 
του Μουχαρέμ Ρουσίτ. Το Πουσί ήταν ξανά το σημείο που θα έπαιρναν το αίμα πίσω οι 
αιμοχαρείς Κωτσιώτες, με αρχηγό το Μουχαρέμ Ρουσίτ και περίμεναν την ημέρα 
αναχώρησης, Δευτέρα 6 Ιουλίου 1909, να στήσουν ενέδρα. Στην Πλεσίβιτσα, ο Γεώργιος 
Βένος, με τον έμπιστό του αγωγιάτη από τη Σκέφαρη, το Ζεϊνέλη, συνδυάζοντας το ταξίδι 
στα Ιωάννινα επ’ ευκαιρία να κάνει και αγορές για το μαγαζί του, ξεκίνησε μέσω Σκέφαρης 
τέσσαρες μέρες γρηγορότερα, το Σάββατο 4 Ιουλίου 1909, δια τα Ιωάννινα και δε θα 
βρισκόταν μαζί με τους άλλους στη συντροφιά. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 1909, δύο ώρες πριν 
φέξει, ήρθαν οι αγωγιάτες Σούλιος και Αμπεντίνης ένοπλοι. Συγκεντρώθηκαν οι δέκα 
μάρτυρες στην πλατεία, μαζί τους και πέντε άλλοι χωριανοί που πήγαιναν στις Φιλιάτες για 
δουλειές τους. 
 Χωρίς αργοπορία ξεκίνησαν και βέβαια άοπλοι, πέρασαν την Κιάφα, κατηφόρισαν τη 
Δάφνη και έφθασαν στην Αϊλένη κι εν συνεχεία στο Πουσί. Εμπρός ο παπα-Γιώργης και 
πίσω του ένας-ένας με απόσταση ολίγων μέτρων, για κάθε ενδεχόμενο. Στο σημείο εκείνο οι 
αγωγιάτες Κωτσιώτες Σούλιος και Αμπεντίνης, ως δια μαγείας, χωρίς να τους αντιληφθούν οι 
χωριανοί και λόγω του σκότους εξαφανίστηκαν, γνωρίζοντες ότι πλησιάζουν στο σημείο της 
ενέδρας, που το γνώριζαν από μέρες γρηγορότερα, διότι εάν δεν ήταν ένοχοι στο κόλπο, 
έπρεπε να είναι μπροστά κι ένοπλοι, όπως ήταν για να προστάτευαν τους ανθρώπους που 
συνόδευαν, ή ακόμη αν ήσαν αθώοι έπρεπε να γυρίσουν με τους άλλους πίσω στην 
Πλεσίβιτσα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.  
 Ξαφνικά κι ενώ ακόμη δεν είχε χαράξει, βαδίζοντας στο Πουσί, ομοβροντία πυροβόλων 
όπλων, σκορπάει τον όλεθρο. Ο παπα-Γιώργης, που ήταν πρώτος πέφτει από τα βόλια βαριά 
τραυματισμένος. Η Αικατερίνη, σύζυγος Αλεξίου Κλαμπογιάννη, δέχθηκε το βόλι στο κεφάλι 
κι έπεσε κάτω νεκρή. Ο Κωνσταντίνος Γκάνιας τραυματίζεται στο δεξί του χέρι, που έτρεξε 
και μπήκε στη ρεματιά και γλίτωσε. Οι υπόλοιποι που ήταν πιο πίσω, κρατώντας κάποια 
απόσταση ο ένας από τον άλλο, μπήκαν στην ρεματιά, άλλοι στην πλαγιά πότε συρόμενοι, 
πότε σκυφτοί και πότε τρέχοντας με όλες τους τις δυνάμεις να γλιτώσουν τα βόλια που 
σφύριζαν δίπλα τους και ανηφόρισαν την ράχη. Η μάνα του παπα-Γιώργη, που ήταν στους 
ανθρώπους ανηφόρισε κι εκείνη, νομίζοντας ότι κι ο γιος της παπα-Γιώργης, θ’ ανηφόρισε κι 
εκείνος να γλιτώσει και θα το συναντούσε. Οι Κωτσιώτες μετά το θανάσιμο τραυματισμό του 
παπα-Γιώργη κι ενώ βογκούσε ψυχομαχώντας, οι αιμοχαρείς κι αδυσώπητοι κακούργοι του 
έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν ζωντανό. Η φωτιά του καμένου σώματος του παπα-Γιώργη, 
φώτισε το μισοσκόταδο που ήταν ακόμη και οι Κωτσιώτες καμάρωναν το θέαμα ως νίκη 
χαριεντιζόμενοι. 
 Η μάνα του Παπά σαν δε βρήκε το γιο της μαζί με τους άλλους που είχαν απομακρυνθεί 
από το σημείο της συμφοράς και βλέποντας τη φωτιά την έζωσαν τα φίδια. Αλαφιασμένη 
κατεβαίνει την ράχη και πηγαίνει στο σημείο της φωτιάς προαισθανόμενη το κακό που την 
είχε βρει. Είδε μέσα στην ταραχή της ότι καιγόταν άνθρωπος. Το γνώρισε από τα παπούτσια 
που φορούσε και δεν είχαν καεί τα πόδια του από τα γόνατα και κάτω. Δίπλα βλέπει και την 
Αικατερίνη Κλαμπογιάννη να κείτεται νεκρή δολοφονημένη. Οι εγκληματίες δολοφόνοι, 
άοπλων πολιτών, ήταν ακόμη εκεί και διασκέδαζαν με το έγκλημά τους. Η πονεμένη μάνα, 
όπως τα διηγήθηκε αργότερα, παρακαλούσε τους αδίστακτους δολοφόνους με αναφιλητά, 
τραβώντας τα μαλλιά της και προτείνοντας το στήθος της, λέγοντας: «Σκοτώστε κι εμένα ωρέ 
κακά σκυλιά, σκοτώστε με ωρέ άτιμοι αγαρινοί. Είμαι η μάνα του Παπά σκοτώστε με να πάω 
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μαζί  του. Αν σας έκανε κακό ο Παπάς ωρέ σκυλιά σας έκανα κι εγώ σκοτώστε με». Όσο 
όμως κι αν τους παρακαλούσε με πόνο και δάκρυ, ακόμη και με προκλήσεις και ύβρεις που 
τους ταίριαζαν, θα έλεγε κανείς, ευχαριστιόνταν να βλέπουν μια μάνα να σπαράζει από τον 
πόνο για το παιδί της.  
 Χτυπιόταν μόνη της, το στήθος της το σώμα της, τραβούσε τα μαλλιά της, δίπλα στο 
καρβουνιασμένο σώμα του γιου της για ώρες. Κάποια στιγμή οι στυγεροί δολοφόνοι, έφυγαν 
για την Κώτσικα, ικανοποιημένοι για το κατόρθωμά τους. Οι χωριανοί τρέχοντας πήγαν στο 
χωριό με την ψυχή στο στόμα και είπαν τα φοβερά νέα. Ο τελάλης του χωριού κάλεσε τους 
χωριανούς στην πλατεία. Η Δημογεροντία κάλεσε εθελοντές οπλισμένους να πάνε στο Πουσί 
που προθυμοποιήθηκαν πολλοί όπου πήγαν στο Πουσί να σηκώσουν τους νεκρούς. Εκεί 
βρήκαν την χαροκαμένη μάνα , που είχε γίνει αγνώριστη από την αυτομαστίγωση και το 
αναμάλλιασμα δίπλα στον καμένο γιο της, παπα-Γιώργη, σε κατάσταση αλλοφροσύνης. Οι 
χωριανοί πήραν τα αποκαΐδια από το σώμα του παπα-Γιώργη, τα έβαλαν σ’ ένα πρόχειρο 
κουτί και το πήγαν στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Τη μάνα του Παπά, την πήγαν σχεδόν 
στους ώμους στο χωριό, ήταν ένα ράκος. Τύλιξαν σε κουβέρτα και την Αικατερίνη 
Κλαμπογιάννη και τη μετέφεραν κι εκείνη στο σπίτι της.  
 Μεγάλος ο πόνος όλων για το χαμό του παπα-Γιώργη τους, που δολοφονήθηκε με τον πιο 
απάνθρωπο τρόπο, πρώτος στο δρόμο του καθήκοντος, για την απαλλαγή των εικοσιπέντε 
αθώων Πλεσιβιτσιωτών, από την άδικη αιτία που τους κατηγορούσαν. Δεν ήταν μικρός ο 
πόνος και για τη δολοφονία της Αικατερίνης Κλαμπογιάννη αδίκως. Την Τρίτη  Ιουλίου 
1909, έγινε η κηδεία του παπα-Γιώργη, με πάνδημη συμμετοχή των κατοίκων και 
πρωτοστατούντων του Βεκίλ Δεσπότου Φιλιατών Οικονόμου Παπα-Σωτήρη, που στον 
επικήδειο λόγο του, τόνισε δεόντως την προσωπικότητα του παπα-Γιώργη και τη θυσία στο 
δρόμο του καθήκοντος, ταγμένος όπως κάθε κληρικός, μπροστάρης για το σκλαβωμένο 
γένος, αλλά και σύμβολο της Χριστιανοσύνης και του Ελληνισμού. Τα λόγια του ήταν 
βάλσαμο για τους πονεμένους κατοίκους, που τα άκουγαν εν μέσω δακρύων κι αναφιλητών.  
 Ετάφη στον καθιερωμένο χώρο για τους ιερείς του ανατολικού προαυλίου του Προφήτη 
Ηλία. Εν συνεχεία, έγινε κι η κηδεία της Αικατερίνης. Η δίκη, λόγω των αιματηρών 
γεγονότων, ανεβλήθη και συνεχίστηκε η κράτηση των εικοσιπέντε υποδίκων στα Ιωάννινα. 
Βαρύ το κλίμα, μεγάλη η απόγνωση, μεγάλος ο προβληματισμός της κυκλοφορίας των 
κατοίκων εκτός του χωριού. Οι περισσότεροι διακινητές του εμπορίου, που έδινε ζωή κι 
άνθηση ήταν οι πλανόδιοι πωλητές κι αγοραστές στα χωριά της περιφερείας. Το σύστημα των 
μετακινήσεων της συντροφιάς με φύλακα ένοπλο, δεν εξυπηρετούσε απόλυτα.  
 Άρχισε να μαραζώνει κι η αγροτική δραστηριότητα. Τα κτήματα που συνόρευαν με την 
Κώτσικα, σχεδόν εγκαταλείφθηκαν εκ της απειλής της ζωής των, ακόμη και τα πλησίον προς 
αυτά. Οι κάτοικοι μαζεύονταν από τα κοντινά κτήματά τους, νωρίς το βράδυ, έχοντας 
κρυμμένα μαζί τους όπλα για την ασφάλειά τους. Άρχισαν παρενοχλήσεις προς τις γυναίκες 
που μάζευαν χόρτα. Παρενοχλούσαν επίσης γυναίκες που πήγαιναν στους μύλους να αλέσουν 
σιτάρι ή καλαμπόκι και μάλιστα κι αρπαγές των αλεσμένων αλεύρων. Γυναίκες βέβαια  που 
κυκλοφορούσαν σε εκτός Πλεσιβίτσης χώρους, ήταν πάντα κάποιας ηλικίας, άνω των 
πενήντα ετών περίπου, δι’ ευνόητους λόγους.  
 
 
 

85. ΕΝΤΟΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
 
 

 Όπως προαναφέραμε ο Βεκίλ Δεσπότης Φιλιατών παπα-Σωτήρης, όσο κι ο Μητροπολίτης 
Παραμυθίας Ιερόθεος, τόσο στις Τουρκικές αρχές Φιλιατών, όσο και στις αρμόδιες αρχές 
Ιωαννίνων, οι μεσολαβήσεις των ήταν συνεχόμενες. Ο Ιερόθεος άξιος ποιμενάρχης με τον 

 105



τίτλο «Ο λέων της Ηπείρου», πρωτεργάτης στο Ηπειρωτικό κομιτάτο, αμυνόταν στην 
τυραννία με αξιοπρέπεια και η επίθεσή του γινόταν με σωφροσύνη. Οι Χριστιανοί τον  είχαν 
στήριγμα κι οι Τούρκοι αγκάθι. Κατάφεραν με τον τρόπο τους να διώξουν τον Ιερόθεο, 
μεταθέτοντάς τον στις 30 Μαΐου 1909, στη Σιάτιστα. Ο σπόρος όμως που είχε σπείρει, έφερε 
καρπούς στον αγωνιζόμενο ραγιά. Από δε τις 30 Μαρτίου 1909, Μητροπολίτης Παραμυθίας 
ανέλαβε ο Νεόφυτος.  
 Ο Νεόφυτος συνέχισε κι ενέτεινε τις προσπάθειές του προς πάσαν κατεύθυνση για τη 
Θεσπρωτία. Πολλά τα διαβήματά του, δια την απαλλαγή των αδίκως υποδίκων 
Πλεσιβιτσιωτών κι όχι μόνο, αλλά και για την ει δυνατόν συμφιλίωση και διευθέτηση των 
διαφορών μεταξύ των δύο χωριών κι επαναφοράς της γαλήνης κι ειρηνικής συνεργασίας και 
συμβιώσεως των κατοίκων των. Δύο μέρες μετά τη δολοφονία του παπα-Γιώργη, ο Νεόφυτος 
μεταβαίνει στα Ιωάννινα, συνάντησε το Νομάρχη και ζήτησε την ασφάλεια αλλά και την 
αποφυλάκιση των εικοσιπέντε Πλεσιβιτσιωτών, που αδικαιολογήτως κρατούνται ως 
επαναστάτες, ενώ οι αληθινοί και θρασύδειλοι Κωτσιώτες και γνωστοί είναι και ανενόχλητοι, 
από τις αρμόδιες αρχές που τους γνωρίζουν, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έστειλε επιστολή προς 
το Πατριαρχείο στις 11 Ιουλίου 1909 και γνωστοποιούσε στον Πατριάρχη Ιωακείμ και δι’ 
αυτού προς την ιερά Σύνοδο, να μεσολαβήσει δια την ασφάλεια των Πλεσιβιτσιωτών που 
βρίσκονται σε απόγνωση και όσοι μπορούν εγκαταλείπουν την Πλεσίβιτσα οικογενειακώς κι 
απειλείται η ερήμωση, του προ ολίγου ανθούντος χωριού. 
 Στις 9 Αυγούστου 1909, με άλλη επιστολή του προς τον Πατριάρχη, κάνει γνωστό τις 
νέες πρωτοβουλίες δια τη συμφιλίωση των δύο χωριών, Πλεσίβιτσας και Κώτσικας. Στα 
Ιωάννινα, ο Νεόφυτος με το Βαλή Φιλιατών κι άλλους αρμοδίους, προσπάθησε για ένα 
δεκαήμερο, για το σχηματισμό μιας επιτροπής εκ Χριστιανών και Οθωμανών, να μεταβούν 
στην Πλεσίβιτσα, δια το συμβιβασμό μετά της Κώτσικας, δια την έχθραν από δύο μηνών. 
Δυστυχώς δεν τους συμπαραστάθηκαν δεόντως οι Ιωαννίτες αδελφοί, προβάλλοντες 
διάφορες δικαιολογίες. Στις 28 Ιουλίου, μέρα Τρίτη, ο Νεόφυτος πηγαίνει στις Φιλιάτες και 
την επόμενη 29 Ιουλίου 1909, πηγαίνει στην Πλεσίβιτσα, που τον υποδέχθηκαν ως σωτήρα, 
με δάκρυα χαράς και συγκίνησης και κωδωνοκρουσία κι όλοι μαζί ακολούθησαν το 
Μητροπολίτη κι ανέβηκαν στο ναό του Προφήτη Ηλία. 
 Στο ναό εκφώνησε επί ώρες κήρυγμα ανάτασης του φρονήματός των, τόνισε το ηθικό 
των, δίδοντάς τους παρηγοριά και για τα συμβάντα και δια την υπομονή που πρέπει να 
δείξουν κι ο καιρός πλησιάζει για τη λευτεριά της Ηπείρου. Του εκδήλωσαν ομοφώνως ότι 
μόνο δια της συμφιλιώσεως ελπίζουν να αρθεί ο αποκλεισμός του χωριού και θα τους δοθεί η 
ελευθερία κινήσεως για τις εμπορικές κι άλλες δραστηριότητες. Το απόγευμα τέλεσε 
τρισάγιο, επί του τάφου του απανθρακωμένου παπα-Γιώργη και των άλλων κι επισκέφθηκε 
τις οικογένειές των, καθώς έκανε κι έρανο γι’ αυτές. Είχε γράψει στο Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων να πάρει στο ορφανοτροφείο των εννέα ετών αγόρι και στο Μητροπολίτη Αθηνών 
σε κατάλληλο άσυλο το πεντάχρονο κορίτσι του παπα-Γιώργη, που ο ατυχής ήταν τελείως 
άπορος. Επέστρεψε αυθημερόν στις Φιλιάτες και στις 30 Ιουλίου επισκέφθηκε τον Τούρκο 
υποδιοικητή και συνομίλησε δια τη συμφιλίωση των δύο χωριών. 
 
 
 

86. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ-ΚΩΤΣΙΚΑΣ 
 
 

 Οι προσπάθειες του Νεόφυτου ήταν αποτελεσματικές. Ο υποδιοικητής γνώριζε για τις εν 
Ιωαννίνοις ενέργειες του Νεοφύτου, που ίσως να είχε και οδηγίες από τα Ιωάννινα και 
δέχθηκε ευχαρίστως να λάβει μέρος για το συμβιβασμό. Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο 
κι ενέκρινε να προσκληθούν αντιπρόσωποι από όλη την υποδιοίκηση Φιλιατών, Χριστιανοί 
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και Οθωμανοί το οποίο και έγινε. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 1909, ο υποδιοικητής 
Χουσεΐν Εφένδης μετά του Χακάμ Εφένδη Οθωμανού Δημάρχου, πολλών αγάδων εκ 
Φιλιατών και πολλά χωριά ομόθρησκα καθώς και Πρόκριτοι Χριστιανοί, αναχώρησαν να 
συναντηθούν σε σημείο μεταξύ Πλεσιβίτσης και Κώτσικας και φθάνοντες εκεί 
πληροφορούνται ότι οι αγάδες της Κώτσικας μετέβησαν στην Πλεσίβιτσα και τους 
περιμένουν εκεί όπου και πήγαν.  
 Με προτρεπτικούς λόγους από τις δύο πλευρές προς τους αντιμαχόμενους φυγόδικους, 
έγινε η συμφιλίωση των παρόντων της συνάντησης κι αποφάσισαν να μεταβούν και στην 
Κώτσικα να πραγματοποιηθεί συνάντηση και μ’ αυτούς που παρέμειναν εκεί, όπου πήγαν το 
απόγευμα. Εκεί επανελήφθησαν οι λόγοι συμφιλίωσης, και δόθηκαν ένορκοι υποσχέσεις, που 
έδωσαν κάποια βαρύτητα και ότι του λοιπού θα συζήσουν εν ομονοία και αγάπη. Απεχώρησε 
ο Νεόφυτος για Φιλιάτες κι οι Πλεσιβιτσιώτες για την Πλεσίβιτσα. Στη συμφωνία αυτή 
τονίστηκε κι απεδέχθησαν ομοφώνως για τον αρχηγό της δολοφονικής συμμορίας Μουχαρέμ 
Ρουσίτ και τους μετ’ αυτού και τους φυγόδικους Πλεσιβιτσιώτες, να γίνει αίτηση από μέρους 
των δύο χωριών προς το αρμόδιο υπουργείο, να εκθέσουν ότι έχουν συμφιλιωθεί τελείως και 
ειλικρινώς και ότι ουδεμία έχουν διεκδίκηση και οι δύο πλευρές και να ζητήσουν δια τους 
εικοσιπέντε κρατουμένους στα Ιωάννινα, τη Βασιλική επιείκεια και χάρη. 
 Η αίτηση αυτή να σφραγισθεί την προσεχή Πέμπτη 13 Αυγούστου 1909, παρά των 
ενδιαφερομένων και να διαβιβασθεί από την τοπική αρχή στη Νομαρχία Ιωαννίνων, δια να 
τελειώσει η περίοδος αυτής της αιματοχυσίας. Συμφώνησαν άπαντες μετά του υποδιοικητού 
Φιλιατών Χουσεΐν Εφένδη. Στην επιστολή του προς τον Πατριάρχη, ο Νεόφυτος τονίζει ότι 
θεωρεί το συμβιβασμό τούτο των δύο διαμαχόμενων, πολύ σπουδαίον κι αποδοτικόν που θα 
εξουδετερώσει τελείως στο μέλλον κάθε αφορμή για νέες συγκρούσεις κι επιθέσεις. 
Παρακαλούσε τον Πατριάρχη, όπως υποστηρίξει αρμοδίως τη συμφιλιωτική ενέργεια των 
χωριών Πλεσιβίτσης και Κώτσικας, να αμνηστευτούν οι φυγοδικούντες και να ξανάρθει 
μεταξύ  των δύο χωριών η προτέρα ησυχία και ειρηνική συμβίωση. 
 Η πρωτοβουλία του Νεοφύτου, έφερε καρπούς πείθοντας τις αρμόδιες Τουρκιές αρχές 
Ιωαννίνων κι αυτές να δώσουν εντολή προς την υποδιοίκηση Φιλιατών και τη διευθέτηση 
των διαφορών κι απ’ την άλλη μεριά η Δημογεροντία Πλεσιβίτσης και οι καλόπιστοι 
ιθύνοντες της Κώτσικας, να καταλήξουν σ’ ένορκη συμφωνία. Άλλαξε το κλίμα βέβαια με τη 
συμφιλίωση αυτή, αλλά οι Πλεσιβιτσιώτες στις μετακινήσεις των είχαν πάντα το νου τους και 
έπαιρναν πάντα τις προφυλάξεις που έκριναν σκόπιμες. Αποτέλεσμα των συμφωνιών ήταν 
και η απόλυση από τις φυλακές Ιωαννίνων των αδίκως κρατουμένων εκεί. Σιγά-σιγά η ζωή 
στην Πλεσίβιτσα έγινε πιο ήρεμη. Ο κόσμος του εμπορίου άρχισε να κινείται και πάλι με τα 
γύρω χωριά, με πωλήσεις κι αγορές διαφόρων προϊόντων κι εν συνεχεία ξανά τη διακίνηση 
προς Ιωάννινα – Κέρκυρα – Κωνσταντινούπολη – Φιλιππούπολη - Ιταλία κι αλλού. 
 
 
 

87. ΕΝΕΔΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ – ΦΟΝΟΙ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΩΝ 
 
 
 Ήρεμα ήρθε η νέα χρονιά του 1910. όσο κι αν η φιλήσυχη Πλεσίβιτσα, πάντα με καλές 
προθέσεις, βοηθούσε για το καλό και των δύο χωριών να υπάρχει αγάπη κι αλληλοσεβασμός 
η συμμορία του Μουχαρέμ Ρουσίτ, δεν αλλάζει τη γραμμή που χάραξε δια την εξόντωση κι 
εξαφάνιση της Πλεσίβιτσας. Είχε άρρωστους ταραξίες ομοϊδεάτες, των γύρω ομοθρήσκων 
χωριών, που συμφωνούσαν κι ενίσχυαν την ιδέα της εξόντωσης, με προγραμματισμένα 
σχέδια που είχαν εξ’ αρχής. Από τις αρχές του 1910, στήνονται ενέδρες στα αναγκαστικά 
περάσματα για τους Πλεσιβιτσιώτες κι όχι μόνο. Αυτό γίνονταν και σε όλα τα χωριά της 
Ηπείρου, με μυστικές εντολές των Τουρκικών αρχών, που στην αρχή αφόπλιζαν κάθε 
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Χριστιανό και τον παρέπεμπαν στο στρατοδικείο που δικαζόταν σε πολύμηνη ή και ετών 
φυλάκιση κατά περίπτωση.  Γενικεύτηκε η τρομοκρατία σ’ όλη την Ήπειρο.  
 Το σύνταγμα του 1908, καταργήθηκε ουσιαστικά για τους Χριστιανούς, ενώ οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες κυκλοφορούσαν πάνοπλοι παντού και σκορπούσαν το φόβο με την 
παρουσία τους. Οι ληστείες δίναν και παίρναν, μη δυνάμενοι να υπερασπισθούν τον εαυτό 
των οι Χριστιανοί. Ακόμη και οι ένοπλοι Μουλσουμανοτσάμηδες, που είχαν ως αγωγιάτες 
και φύλακες, δεν μπορούσαν ν’ αντισταθούν στις ομαδικές ενέδρες των απίστων. Οι 
διαμαρτυρίες των Μητροπολιτών έπεφταν στο κενό, διότι οι  υποσχέσεις που δίνονταν δεν 
τηρούνταν, με σκοπιμότητα να αδυνατίσουν το Χριστιανικό στοιχείο και τις οργανώσεις του, 
από τις πληροφορίες που είχαν οι Τουρκικές αρχές ότι υπήρχε προετοιμασία για εξέγερση σε 
κάποια δεδομένη στιγμή που την έβλεπαν ότι δεν αργούσε. Οι Χριστιανοί άρχισαν πάλι να 
βάζουν τα όπλα στις κρυψώνες, φυλάγοντάς τα ως κόρη οφθαλμού, για το φόβο ενδεχόμενης 
επίθεσης που θα δέχονταν, για γενική άμυνα των κατοίκων του χωριού. Βρισκόμαστε στο 
Σεπτέμβριο του 1910. 
 Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 1910, επιστρέφοντας από τα Ιωάννινα προς την Πλεσίβιτσα, 
στην περιοχή Τζούμα Φιλιατών, ο Δημήτριος Νικ. Μήτσης και ο Μιχαήλ Δημ. Ζώης, με τα 
ζώα τους φορτωμένα εμπορεύματα, έπεσαν σε ενέδρα της συμμορίας του Μουχαρέμ Ρουσίτ. 
Από απόσταση, με σκοπό να τους δολοφονήσουν, τους πυροβόλησαν τραυματίζοντας 
σοβαρά το Δημήτριο Νικ. Μήτση, που σέρνοντας κρύφτηκε, αποφεύγοντας το αποτελείωμα.  
Ο δε Μιχαήλ Δημ. Ζώης, έφυγε σκυφτά και τρέχοντας το Δημήτριο Νικ. Μήτση, το 
μετέφεραν στις Φιλιάτες Χριστιανοί που το βρήκαν αργότερα και νοσηλεύτηκε εκεί. Λαβών 
γνώση ο Μητροπολίτης Νεόφυτος, από το Βεκίλ Δεσπότη Φιλιατών παπα-Σωτήρη, έστειλε 
επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ, γνωστοποιώντας την νέαν επιδείνωση της 
καταστάσεως. Τόνισε τη μεροληπτική στάση των Τουρκικών αρχών, ενώ φέρονται 
αυστηρότατα προς τους Χριστιανούς αδιακρίτως που τους αφοπλίζουν και τους στέλνουν στα 
στρατοδικεία, που καταδικάζονται σε φυλακίσεις πολύμηνες ή και ετών, οι δε 
Μουλσουμανοτσάμηδες οπλοφορούν, αφοπλίζουν και ληστεύουν τους Χριστιανούς, μη 
έχοντες αυτοί μέσα υπερασπίσεως της ζωής και της περιουσίας των. 
 Η Πλεσίβιτσα μπήκε πάλι σε δοκιμασία σκληρή σχεδόν. Πάλι αποκλείσθηκε εκ των 
πραγμάτων. Τα αμπέλια μετά τον τρύγο, εγκαταλείφθηκαν. Στα ελαιοπερίβολα, πήγαιναν 
αργά το πρωί και γύριζαν γρήγορα το βράδυ κι όχι μόνοι τους. Τα σπαρτά περιορίσθηκαν στα 
κοντινά και σχεδόν εγκαταλείφθηκαν τα κτήματα πλησίον της Κώτσικας και δεν ήταν λίγα. 
Περιορίστηκαν οι έξοδοι από το χωριό. Οι πληροφορίες που είχαν, ήταν ότι όλα τα 
περάσματα είχαν κατά περίπτωση πιασθεί, πότε το ένα και πότε το άλλο, όπως Μπογάζι – 
Σμέρτο – Μύλους – Σκέφαρη – Πουσί – Βάναρη – Γιάννιαρη – Τζούμα προς Ιωάννινα –
Δρόμο προς Τσαμαντά – Μουργκάνα. Οι ανάγκες άρχισαν να γίνονται μεγαλύτερες, λόγω 
του τρόπου εργασίας που είχαν οι περισσότεροι, γυρίζοντας τα γύρω χωριά κι αυτοί ήταν οι 
έχοντες ανάγκη της εξόδου αυτής για την εξοικονόμηση πόρων προς το ζην. 
 Ο Μουχάρεμ Ρουσίτ, αδίστακτος αιμοχαρής κι ακόρεστος στις δολοφονικές πράξεις, από 
το μυαλό του το θολωμένο δεν περνούσε άλλη σκέψη από το αίμα, αίμα, αίμα, ως άγριο 
θηρίο. Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 1910, ο Μουχαρέμ με τη συμμορία του έστησε ενέδρες 
στο πέρασμα Μπογαζίου στο Σμέρτο. Ο Θωμάς Σάρρας, Κωνσταντίνος Σπ. Λεπενιώτης και 
Αναστάσιος Νικ. Γεωργίου, είχανε πάει από το πρωί στο Σκάλωμα (λιμάνι) Σαγιάδος με 
αγωγιάτες Μουλσουμανοτσάμηδες με φορτωμένα τα ζώα εμπορεύματα προς ώθηση για 
αλλού. Επιστρέφοντας από τη Σαγιάδα, μεταφέροντας άλλα εμπορεύματα προς τη 
Πλεσίβιτσα, η ώρα τρεις το μεσημέρι, έπεσαν στη στημένη ενέδρα του Μουχαρέμ, που τους 
εκτέλεσαν επί τόπου ομαδικώς εν ψυχρώ. Οι αγωγιάτες βέβαια ομόθρησκοί των, δεν εθίχθη 
αυτών ούτε τρίχα της κεφαλής των. 
 Μάταια περίμεναν στο χωριό να γυρίσουν στις οικογένειές των, οι τρεις αδικοσκοτωμένοι 
οικογενειάρχες. Η θλιβερή είδηση ήρθε αργά το βράδυ και οι χωριανοί βγήκαν στους 
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δρόμους και στις γειτονιές των δολοφονημένων χωριανών, κλαίγοντας και μοιρολογώντας 
για τη συμφορά που τους βρήκε. Την επόμενη μέρα Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 1910, 
μετέβησαν στον τόπο της εκτέλεσης οι Τουρκικές αρχές που ειδοποιήθηκαν, έγινε η σχετική 
νεκροψία και παρέδωσαν τα σώματα των νεκρών στους Πλεσιβιτσιώτες προς ενταφιασμόν. Ο 
θρήνος που έγινε κατά τη μεταφορά και τον ενταφιασμό των νέων τούτων μαρτύρων της 
μαρτυρικής Πλεσίβιτσας δεν περιγράφεται. Όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης Νεόφυτος προς 
τον Πατριάρχη στην επιστολή του ο αιμοχαρής Μουχαρέμ Ρουσίτ, υποστηριζόμενος από τους 
ντόπιους αγάδες και περισσότερο από τον ίδιο τον εισαγγελέα Φιλιατών Ζεϊνέλ Εφένδη και 
τον πάρεδρο δικαστού Χακή Εφένδη Αλβανών, είναι αδύνατον να το συλλάβει κανείς.  
 Είναι δε γνωστόν τοις πάσι κι ομολογούμενο ότι οι ως άνω κυβερνητικοί υπάλληλοι, 
φιλοξενήθηκαν πολλές φορές στο σπίτι του αιμοχαρούς Μουχαρέμ Ρουσίτ στην Κώτσικα και 
χωρίς αμφιβολία, να καταστρώνουν σχέδια για νέες δολοφονίες εναντίων των αθώων 
Χριστιανών, που θα είναι θύματα της υποτιθέμενης συνταγματικής ελευθερίας. Τονίζει δε ο 
Νεόφυτος ότι πρέπει πρώτα-πρώτα να ζητηθεί η παύση από τα καθήκοντα των ανθρώπων 
αυτών, ή η μετάθεσή των, διότι δε συνεργούν ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη στους υπηκόους της 
Τουρκίας αλλά μεροληψία υπέρ των Μουλσουμανοτσάμηδων κι αφανισμό των Χριστιανών. 
Παρακαλεί τον Πατριάρχη να ενεργήσει το γρηγορότερο προς τους αρμοδίους του κράτους 
δια την αντικατάστασή των.               
 
 
 

88. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ1 
 

Τω Παναγιωτάτω Θειοτάτω και Οικουμενικώ 
Πατριάρχη Κυρίω Ιωακείμ 

τω Πανσεβαστώ μοι Πατρί και Δεσπότη 
Εις Κωνσταντινούπολιν 

 
Παναγιώτατε, 
 
 Μετά βαρυαλγούσης καρδίας έρχομαι να διαβιβάσω τη Υμετέρα θειοτάτη και 
προσκυνητή μοι Παναγιότητι τα τραγικώς διαδραματισθέντα κατά πρωίαν της 6ης του 
τρέχοντος μηνός εν τη μεταξύ Πλεσιβίτσης και Φιλιατών οδώ. Εν ω δηλονότι περί τους 
δεκαπέντε εκ του ειρημένου χωρίου μετέβαινον, οι μεν εις Ιωάννινα κλητευόμενοι ίνα 
μαρτηρήσωσι δια τους εκεί κρατουμένους και ανακρινόμενους είκοσι πέντε τόσους 
Πλεσιβιτσινούς, οι δε χάριν ιδίων υποθέσεων εις Φιλιάταις, ενέπεσαν στηθείσαν υπό των 
Οθωμανών κατοίκων του χωριού Κώτσικα μεθ’ ών ευρίσκονται εις έχθραν, οίτινες και 
πυροβολήσαντες κατά των ανυπόπτως οδοιπορούντων εφόνευσαν εξ’ αυτών τον ιερέα 
Γεώργιον, ον κατακρεούργησαν και έκαυσαν προς κορεσμόν των αγρίων αυτών ενστίκτων, 
κάτα την έκθεσιν του εν Φιλιάταις Επιτρόπου, και μίαν γυναίκα, επλήγωσαν δε θανασίμως 
δύο νέους εξ ών ο εις απέθανεν ήδη και οι λοιποί εσώθησαν δια της φυγής.  
 Τυγχάνουσι γνωστά τη τε Υμετέρα Σεπτή μοι Παναγιότητι και τη αγία και Ιερά Συνόδω 
τα εν τη ατυχεί κώμη από μηνών ήδη διαδραματιζόμενα και οι μέχρι τούδε συμβάντες φόνοι, 
οίτινες έχουσι φέρει εις αληθή απόγνωσιν τους δυστυχείς Πλεσιβιτσινούς μη τολμώντας να 
εξέλθωσιν ακινδύνως του χωριού των και τιθεμένους ούτω μεταξύ του φοβερού διλήμματος ή 
να αποθάνωσι της πείνης ή να φονευθώσιν εξερχόμενοι προς ζήτησιν εργασίας και άρτου.  
 Προ των νέων τούτων δολοφονιών δεν έλειψα επιτοπίως να ενεργήσω τα δέοντα, 
μεταβαίνων δε εις Ιωάννινα μετά δύο ημέρας ίνα ιδώ τον Νομάρχην και ζητήσω την 
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ασφάλειαν των ατυχών τούτων, διενεργήσω δε και την αποφυλάκισιν των εκεί κρατουμένων 
25 Πλεσιβιτσινών, οίτινες αναιτίως κρατούνται ως επαναστάται, ενώ οι αληθείς επαναστάται 
και θρασύδειλοι τυγχάνουσιν γνωστοί και εκ των πραγμάτων καταφαίνεται πού πρέπει να 
ζητηθώσιν υπό των αρμοδίων.  
 Μη αμφιβάλλων ότι η τε Υμετέρα θειοτάτη Παναγιότης και η Αγία και Ιερά Σύνοδος και 
αύθις ενεργήση προς ασφάλειαν των εν τελεία απογνώσει διατελούντων Πλεσιβιτσινών, εξ 
ών οι δυνάμενοι απέρχονται πανοικί και απειλεί ούτω τελεία η ερήμωσις του έως ανθούντος 
χωρίου, διατελώ…. 
   Εν Παραμυθία τη 11 Ιουλίου 1909 
       Ο Παραμυθίας Νεόφυτος   
 

Τω Παναγιωτάτω Θειοτάτω και Οικουμενικώ 
Πατριάρχη Κυρίω Ιωακείμ 

τω Πανσεβαστώ μοι Πατρί και Δεσπότη 
Εις Κωνσταντινούπολιν 

 
Παναγιώτατε, 
 
 Ως προέγραφον, μεταβάς εις Ιωάννινα ενήργησα δια του Βαλή και άλλων τον 
σχηματισμόν Επιτροπής εκ Χριστιανών και Οθωμανών, ίνα μεταβώμεν εις Πλεσίβιτσαν και 
επιδιώξωμεν τον συμβιβασμόν αυτής μετά του γειτονικού αυτή χωρίου Κώτσικα, μεθ’ ού, ως 
γνωστόν τη Υμετέρα θειοτάτη και Προσκυνητή μοι Παναγιότητι, ευρίσκεται εις έχθραν από 
μηνών ήδη. Ατυχώς μετά δεκαήμερον αναμονήν εκεί δεν κατορθώθη να ετοιμασθή προς 
αναχώρησιν η Επιτροπή και ηναγκάσθην να επιστρέψω αναμένων την εξ Ιωαννίνων 
αναχώρησιν αυτής, όπως και αυτός μεταβώ εκεί, αλλά και πάλιν οι μεγαλόφρονες Ιωαννίται 
αδελφοί προβάλλοντες τας εργασίας αυτών ή μάλλον υλικάς δυστυχώς απαιτήσεις, καθ’ όσον 
εκτός των οδοιπορικών εζήτησαν την τελευταίαν στιγμήν και αποζημίωσιν, δεν ηθέλησαν να 
αναχωρήσωσι κατά την τηλεγραφικώς διαβιβασθείσαν μοι πληροφορίαν παρά του εν Χριστώ 
αδελφού αγίου Ιωαννίνων και ούτω την 28ην του περιππεύσαντος μηνός απήλθον εις Φιλιάτας 
και την επομένην εις Πλεσίβιτσαν εν έσω της χαράς και των δακρύων των Χριστιανών, 
οίτινες ως σωτήρα υπεδέξαντό με, αφού από του παρελθόντος Μαρτίου ευρίσκοντο εν 
πολιορκία. Εν τω ιερώ ομιλήσας δια μακρών προσεπάθησα να παρηγορήσω αυτούς επί τοις 
γενομένοις και κατόπιν συνεσκέφθην μετά των προκρίτων επί του ζητήματος της 
συμφιλιώσεως μετά των Οθωμανών κατοίκων Κώτσικας, οι πάντες δε ομοθύμως εδήλωσαν, 
ότι μόνον δια της συμφιλιώσεως ελπίζουσι νά αρθή ο αποκλεισμός του χωριού των και να 
δοθή αυτοίς ελευθερία κινήσεως εις τα εμπορικάς και λοιπάς εργασίας των.  
 Μετά μεσηβρίαν ετέλεσα τρισάγιον επί του τάφου του τελευταίως δολοφονηθέντος και 
καέντος ιερέως Γεωργίου ως και των λοιπών, επεσκέφθην τας οικογενείας αυτών και 
ενήργησα μικρόν έρανον υπέρ αυτών, έγραψα δε προς τον Μητροπολίτην Ιωαννίνων και την 
εφορείαν του εκεί ορφανοτροφείου προς πρόσληψιν του εννεαετούς παιδός του παπά-
Γεωργίου και προς τον Μητροπολίτην Αθηνών, ίνα παραλάβωσιν εις κατάλληλον άσυλον το 
πενταετές κοράσιον του αυτού ιερέως, καθ όσον ετύγχανεν ο ατυχής πάντη άπορος.       
 Την αυτήν ημέραν επέστρεψα εις Φιλιάταις και την επομένην επεσκέφθην τον 
υποδιοικητήν, μεθ’ ού συνωμίλησα περί της συμφιλιώσεως των διεστώτων χωρίων. Ούτος 
γνωρίζων τας εν Ιωαννίνοις ενεργείας, έχων δι’ ίσως και οδηγίας, ευχαρίστως εδέχθη να λάβη 
μέρος εις τας προς συμβιβασμόν ενεργείας και εν συνεδριάσει του διοικητικού συμβουλίου 
ενεκρίθη να μεταβώμεν εις τα διαμαχόμενα χωρία, αφ’ ου προσκληθώσιν αντιπρόσωποι εξ 
όλης της υποδιοικήσεως εκ χριστιανών και οθωμανών, τούθ’ όπερ και εγένετο και την 
παρελθούσαν Παρασκευήν πρωί ο υποδιοικητής μετά του Χακάμ εφένδη, του οθωμανού 
δημάρχου, πολλών αγάδων εκ Φιλιατών και άλλων οθωμανικών χωρίων ως και προκρίτων 
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χριστιανών, ανεχωρήσαμεν δια να συναντηθώμεν εις μέρος εκ των προτέρων ορισθέν και 
μεταξύ των δύο χωρίων κείμενον. Φθάσαντες μετά τρίωρον πορείαν εις το προσδιορισθέν 
μέρος επληροφορήθημεν ότι οι αγάδες της Κώτσικας μετέβησαν εις Πλεσίβιτσαν, όπου μας 
περιέμενον, διό και διευθύνθημεν εκεί. Μετά την ανταλλαγήν προτρεπτικών λόγων 
εκατέρωθεν προς τους διεστώτας εγένετο η συμφιλίωσις των παρόντων, απεφασίσθη δε να 
μεταβώμεν και εις Κώτσικαν, όπως γένηται η αγάπη και μετά των εκεί παραμεινάντων και 
ούτω μετά μεσημβρίαν μετέβημεν εκεί, όπου επανελήφθησαν τα αυτά και εδόθησαν ένορκοι 
υποσχέσεις, ότι του λοιπού θα συζήσωσιν εν ομονοία και αγάπη και προς το εσπέρας  
ανεχωρήσαμεν  επιστρέψαντες εις Φιλιάτας κατά την μίαν της νυκτός. 
 Όσον δ’ αφορά τον αρχηγόν της δολοφονικής συμμορίας Μουχαρέμ Ρεσιέτ και τους μτ’ 
αυτούς ως και τους φυγοδικούντας εκ των ημετέρων, ενεκρίθη να γίνη αίτησις από μέρους 
των δύο χωρίων προς το αρμόδιον Υπουργείον, δι’ ης να εκθέσωσιν ότι συμφιλιωθέντες 
τελείως και ειλικρινώς ουδεμίαν εκατέρωθεν έχουσιν αγωγήν και να ζητήσωσι δι’ όλους 
τούτους και τους εν Ιωαννίνοις κρατουμένους την Βασιλικήν επιείκειαν και χάριν. Η αίτησις 
αυτή υπογραφόμενη θα σφραγισθή την προσεχή Πέμπτην παρά των ενδιαφερομένων και θα 
διαβιβασθή παρά της επιτοπίου αρχής προς την Νομαρχίαν Ιωαννίνων δια τα περαιτέρω ως 
εμείναμεν σύμφωνοι μετά του υποδιοικητού Φιλιατών Χουσεΐν εφένδη. 
 Το διάβημά του εθεωρήθη ως το μάλλον τελεσφόρον προς πραγματικόν και διαρκή 
συμβιβασμόν των διαμαχομένων, καθ’ όσον εξουδετερούνται τελείως πάσα του λοιπού 
αφορμή προς νέας συγκρούσεις και επιθέσεις. Δια τούτο τολμώ να παρακαλέσω την 
Υμετέραν θειοτάτην Παναγιότητα όπως υποστηριχθή αρμοδίως εν καιρώ η προκειμένη 
ενέργεια των χωρίων Πλεσιβίτσης και Κώτσικας και αμνηστευθώσιν ούτοι οι φυγοδικούντες, 
επανερχομένης της προτέρας μεταξύ των γειτόνων ησυχίας και ειρηνικής συμβιώσεως. 
 Την επομένην του γενομένου τούτου συμβιβασμού επέστρεψα ενταύθα ένεκα επειγούσης 
υποθέσεως της αρξαμένης πρό τινος ανεγέρσεως του νέου κοινοτικού σχολείου, και σπεύδω 
να φέρω εις γνώσιν της τε Υμετέρας θειοτάτης και προσκυνητής μοι Παναγιότητος και της 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου τα ανωτέρω, επικαλούμενος τας παναγίας και θεοπειθείς Αυτής 
ευχάς και ευλογίας αρωγός μου εν παντί και κατασπαζόμενος την Παναγίαν και χαριτόβρυτον 
Αυτής δεξιάν.  
 
   Εν Παραμυθία τη 9 Αυγούστου 1909 
       †   Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός 
            Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου  
         ΝΕΟΦΥΤΟΣ 
 
 
 

Τω Παναγιωτάτω Θειοτάτω και Οικουμενικώ 
Πατριάρχη Κυρίω Ιωακείμ 

τω Πανσεβαστώ μοι Πατρί και Δεσπότη 
Εις Κωνσταντινούπολιν 

 
Παναγιώτατε, 
 
 Ήλπιζον ότι μετά την επελθούσαν συμφιλίωσιν κατά το παρελθόν έτον μεταξύ του 
πολυπαθούς χωριού Πλησιβίτσης της ταπεινής μου παροικίας και του γειτνιάζοντος 
οθωμανικού χωρίου Κόσκας θα παρεδίδοντο εις λήθην τα παρελθόντα και θα έζων ως 
πρότερον εν ειρήνη. Δυστυχώς οι εν Κόσκα δεν ησύχασαν μεθ’ όλην την υποκρινόμενην 
αγάπην, και κατά την παρελθούσαν εβδομάδα, ενώ άοπλοι και ανύποπτοι επέστρεφον εξ 
Ιωαννίνων εις Φιλιάταις δύο των καλών πολιτών Πλησιβίτσης, οι κύριοι Δήμητριος 
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Νικολάου Μίτση και Μιχαήλ Δημητρίου Ζώη ενέπεσαν εις ενέδραν και επυροβολήθησαν 
επανελημμένως, εξ ών ο πρώτος επληγώθη, διαφυγόντος του δευτέρου, και κατάκειται ήδη εν 
Φιλιάταις κατά τα γραφόμενα του εκεί επιτρόπου της Μητροπόλεως. Και ήδη οι δυστυχείς 
κάτοικοι Πλησιβίτσης θα κλεισθώσι και πάλιν εντός του χωριού των υφιστάμενοι τα της 
πολιορκίας δεινά και μη τολμώντες να εξέλθωσι και δολοφονηθώσιν υπό των εχθρών αυτών, 
οίτινες τόσον δολίως και ανάδρως επιτίθενται κατ’ αυτών τη ανοχή πάντως των επιτοπίων 
αρχών οίτινες γνωρίζουσαι ότι και ο πέρυσι τον ατυχή ιερέα Πλησιβίτσης δολοφονήσας 
Μουχαρέμ διαμένει εν τω χωρίω αυτού Κόσκα και δυνάμενοι να συλλάβωσιν αυτόν ουδέν 
ενήργησαν μεθ’ όλας τας ενεργείας της Μητροπόλεως και ιδού ότι εξακολουθεί ούτος το 
αιμοχαρές αυτού έργον. Εκ της αφορμής ταύτης παρατηρώ γενικώς ότι υπό τινος και εν τη 
ταπεινή μου παροικία η στάσις των τοπικών αρχών είναι όλως μεροληπτική. Εν ω φέρονται 
αυστηρότατα προς τους Χριστιανούς και αφοπλίζουσι πάντα συλλαμβανόμενον ένοπλον, 
μηδέ του καβάση μου εξαιρουμένου, ον αποστέλλουσιν εις Ιωάννινα όπου δια του 
στρατοδικείου καταδικάζουσιν εις μακράν φυλάκισιν, επιτρέπουσιν εις τους οθωμανούς να 
οπλοφορούσιν ελευθέρως και να τρομοκρατώσιν ούτω τον χριστιανικόν πληθυσμόν και να 
ληστεύωσιν αυτόν μη έχοντα τα μέσα της προασπίσεως της ζωής και της περιουσίας αυτού. 
Περί τούτου έγραψα τω Νομάρχη Ιωαννίνων ποιούμενος έκκλησιν εις την δικαιοσύνην αυτού 
και καταγγέλλων την εν Πάργη προκλητικήν στάσιν των οθωμανών προς τους Χριστιανούς, 
αλλά το αποτέλεσμα εκ των προτέρων τυγχάνει γνωστόν.  
 Φέρω αυτά εις γνώσιν της τε υμετέρας θειοτάτης και Προσκυνητής μοι Παναγιότητος και 
της Αγίας  και Ιεράς Συνόδου προς ενεργείαν των δεόντων. 
 Επί τούτοις διατελώ της Υμετέρας θειοτάτης και προσκυνητής μοι Παναγιότητος.  
 
   Εν Παραμυθίας τη 25 Σεπτεμβρίου 1910 
       †   Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός 
            Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου 
                 ΝΕΟΦΥΤΟΣ 
 
 

Προς 
Τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Ιωακείμ Γον 

Εις Κωνσταντινούπολιν 
  
 Τηλεγραφικώς επληροφόρησα ώδε την υμετ. θειοτ. προσκ. Παναγιότητα περί των νέων 
τριών δολοφονιών των ατυχών κατοίκων της πολυπαθούς Πλησιβίτσης, οίτινες κατά 
ληφθείσας πληροφορίας παρά του εν Φιλιάταις αντιπροσώπου, επιστρέφοντες εις το χωρίον 
αυτών μετά συνοδοιπόρου Οθωμανού και μεταφέροντες εμπορεύματα εις τον λιμένα 
Σαγιάδος, εδολοφονήθησαν μίαν ώραν μακράν του χωρίου των παρά της συμμορίας του 
θηριώδους Μουχαρέμ του γνωστού εκδικητού του Οθωμανικού χωριού Κόσκας, χωρίς 
ουδόλως οι συνοδοιπόροι οθωμανοί να κακοποιηθώσιν. 
 Η στυγερά δολοφονία εγένετο κατά την 9ην ώραν Τουρκιστί του παρελθόντος Σαββάτου 
και κατά την νύκτα διεδόθη η λυπηρά είδησις εις την τοσάκις δοκιμασθείσαν Πλησιβίτσαν 
και αθρόοι οι κάτοικοι εξήλθον εποδυρόμενοι την νέαν συμφοράν ήτις έπληξεν αυτούς. Την 
επαύριον Κυριακήν μετέβησαν επί τόπου αι αρχαί Φιλιατών και μετά την νεκροψίαν 
παρέδωσαν τα σώματα προς ενταφιασμούς. Οι οικτρώς δολοφονηθέντες ονομάζονται Θωμάς 
Σάρρας, Κωνσταντίνος Σ. Μπενιώτης και Αναστάσιος Ν. Γεωργίου. Το τι εγένετο κατά την 
μεταφοράν και τον ενταφιασμόν των νέων τούτων μαρτύρων του ατυχούς ημών γένους εν 
δικαίως θρηνούση κοινότητι Πλησιβίτσης είναι ανώτερον πάσης περιγραφής…. 
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 Εν τούτοις καθ’ ας έχω ασφαλείς πληροφορίας, ο αιμοχαρής Μουχαρέμ υποστηριζόμςνος 
υπό των εγχωρίων αγάδων και δη και παρ’ αυτού εισαγγελέως Φιλιατών Ζεϊνέλ Εφένδη και 
του παρέδρου δικαστού Χακή εφένδη, αλβανών, είναι αδύνατον να συλληφθή. 
 Τυγχάνει μάλιστα μεμαρτυρημένον ότι πολλάκις οι κυβερνητικοί ούτοι υπάλληλοι 
μετέβησαν εις Κόσκαν και εφιλοξενήθησαν εν αυτή τη οικία του Μουχαρέμ συσκεπτόμενοι 
αναμφιβόλως και περί νέων δολοφονιών εναντίον αθώων χριστιανών, των θυμάτων τούτων 
της συνταγματικής ελευθερίας. Δια τούτο επιβάλλεται πρωτίστως η παύσις να ζητηθή ή η 
μετάθεσις των ανθρώπων τούτων, των ταχθέντων υπό της Κυβερνήσεως προς απονομήν της 
δικαιοσύνης και εξασφάλισιν των οθωμανών πολιτών, δι’ ο και παρακαλείται η υμετέρα 
θειοτ. Παναγιότης όπως ενεργήση τα δέοντα αρμοδίως προς αντικατάστασιν αυτών.  
   Εν Παραμυθία τη 17 Δεκεμβρίου 1910 
       Ο Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου 
         ΝΕΟΦΥΤΟΣ.         
 
 
 

89. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟ 
 

 
 Μετά το 1900 άρχισε μετανάστευση από την Πλεσίβιτσα προς την Αμερική και 
μετανάστευσαν αρκετοί. Οι περισσότεροι είχαν προορισμό το Γούστερ της Βοστώνης. Η 
εργασία τους στην αρχή ήταν βοηθοί στα μαγειρεία και ζαχαροπλαστεία για τους 
περισσότερους. Μετά χρόνια όμως δημιούργησαν δουλειές δικές τους και βοήθησαν τις 
οικογένειές τους και τους συγγενείς του. Ορισμένοι εμφορούμενοι από πηγαίο πατριωτισμό, 
γύρισαν το 1912-13 και πολέμησαν στο Μπιζάνι για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. 
Αργότερα μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έκαναν προσκλήσεις σε συγγενείς τους με ειδικό 
νόμο που είχε ψηφιστεί και τους πήραν μετανάστες στην Αμερική.  
 Μετανάστευση το 1900, έγινε και προς την Αίγυπτο ειδικά στο Κάιρο, αλλά και αλλού 
και δημιούργησαν δικές τους δουλειές. Όλοι τους ειδικά στην Αμερική, συλλογικά βοήθησαν 
για έργα στο χωριό αλλά και ορισμένοι ξεχωριστά για τον ίδιο σκοπό. Όλοι επισκέπτονταν 
κατά καιρούς το χωριό ιδίως οι πρώτες γενιές, διότι ο χρόνος αλλοτριώνει τις δεύτερες και 
περισσότερο τις τρίτες γενιές. Τώρα βρίσκονται αρκετοί της δεύτερης γενιάς των μεταναστών 
του 1900 και η πρώτη γενιά της μετανάστευσης του 1950 και οι απόγονοι αυτών. Όλοι  τους 
είναι καλά αποκατεστημένοι οικονομικώς. 

 
 
 

90. ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΔΡΕΣ 
 
 
 Δεν πέρασαν πολλές μέρες και στις 20 περίπου Δεκεμβρίου του 1910, πυροβολώντας 
τραυμάτισαν σοβαρά το Χρήστο Σταμούλη στο ελαιοπερίβολό του κοντά στα σύνορα 
Κώτσικα που μάζευε ελιές. Μετά τον τραυματισμό, έβαλαν φωτιά στο σώμα του και τον 
έκαψαν ακόμη ζωντανό. Σαν άργησε να γυρίσει το βράδυ πήγαν χωριανοί την άλλη μέρα και 
το βρήκαν καμένο. Το μετέφεραν στο χωριό κι έγινε η κηδεία του την ίδια μέρα με οδυρμούς 
των συγγενών και των χωριανών. Στο δρόμο, στο σημείο του στενού του Ζωριάνη, κοντά 
στην Κεραμίτσα, γυρίζοντας από το πανηγύρι της Παραμυθίας, Πλεσιβιτσιώτικη συντροφιά, 
που είχαν πουλήσει τις πραμάτειές τους κι είχαν αγοράσει άλλα είδη εμπορευμάτων, έπεσαν 
σ’ ενέδρα κουκουλοφόρων Μουλσουμανοτσάμηδων, που τους λήστεψαν μόνο χρήματα κι 
εμπορεύματα. Αυτό είχε γίνει σύνηθες φαινόμενο για τη Θεσπρωτία. 
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 Τον Οκτώβριο του 1911, ο Θεόδωρος Γιαννούτσος του Παναγιώτου 38 ετών, γύριζε με το 
άλογό του φορτωμένο μ’ εμπορεύματα από την Παραμυθιά που ήταν στο ετήσιο πανηγύρι 
και με έναν αγωγιάτη Μουλσουμανοτσάμη από το Καλμπάκι επί πλέον μ’ εμπορεύματα.  
Ερχόμενοι μετά τον Καλαμά, στο δρόμο πριν το Φοινίκι, ο Καλμπακιώτης αγωγιάτης τον 
σκότωσε εν ψυχρώ, του λήστεψε χρήματα κι εμπορεύματα, εν συνεχεία τον φόρτωσε νεκρό 
στο άλογό του, τον έδεσε και κτύπησε το άλογο που έφυγε τρέχοντας και τον έφερε μόνο του 
στο χωριό στο σπίτι του, που η οικογένειά του βλέποντας τον άνθρωπό τους νεκρό στο άλογό 
του, το τι έγινε δεν περιγράφεται. Ο δε Καλμπακιώτης, φόρτωσε και τα άλλα εμπορεύματα 
στο δικό του άλογο και τα πήγε στο χωριό του χωρίς να δίνει σημασία για το έγκλημα που 
έκανε και χωρίς φόβο για τιμωρία. 
 Οι Πλεσιβιτσιώτες όλο και περιόριζαν τις εξόδους εργασίας από το χωριό. Περνούσαν 
περιορισμένα οικονομικώς με στερήσεις οι περισσότεροι χωριανοί. Ο μόνος δρόμος που τους 
είχε μείνει ήταν προς τα επάνω χωριά της Μουργκάνας, που πήγαιναν μέσω Βούβας, με πολύ 
προσοχή και από την Κατσιέλα με περισσότερη προσοχή από τους Γιαννιαρίτες. Όμως στις 
18 Οκτωβρίου 1911, εορτή του Αγίου Λουκά, ημέρα Πέμπτη, που  γινόταν παζάρι στις 
Φιλιάτες πηγαίνοντας ομαδικώς με εμπορεύματα βυρσοδεψίας, η οικογένεια Μήτση, που 
ήταν 1) Βασιλική σύζυγος Ευαγγέλου Μήτση, 2) Ιωάννης Ευαγ. Μήτσης, υιός της, 3) 
Γεώργιος Δημ. Μήτσης, κουνιάδος της, 4) Νικόλαος Δημ. Μήτσης, επίσης κουνιάδος της και 
5) ο Μιχαήλ Παναγ. Σκάγιας, που ήταν κι αυτός στην συντροφιά τους γιος του 
δολοφονημένου Παναγιώτου στις 9-3-1909, στο Πουσί της Βάναρης, πέσανε σ’ ενέδρα που 
τους είχανε στήσει ο Μουχαρέμ με τη συμμορία του στην στροφή του δρόμου στο Πουσί της 
Βάναρης και τους εκτέλεσαν εν ψυχρώ κι εξαφανίστηκαν. Κάποιος χωριανός που έβοσκε τα 
ζωντανά του στην Κιάφα άκουσε τους πυροβολισμούς και κοίταξε προς τα εκεί που είναι 
φάτσα κι είδε τους ανθρώπους πεσμένους κάτω.  
 Είδε και τους αδίστακτους φονιάδες να φεύγουν προς τα κάτω στη Βάναρη. Τρέχει και 
ειδοποιεί τη Δημογεροντία για τα συμβάντα και στέλνουν δύο χωριανούς από βουνό σε βουνό 
στις Φιλιάτες και ειδοποίησαν την Τουρκική Αστυνομία. Οι χωριανοί είχαν ανέβει στην 
Κιάφα και περίμεναν να δουν να έρχεται η αστυνομία στον τόπο της δολοφονίας και οι δυο 
χωριανοί που ήρθαν μαζί με τους αστυνομικούς. Τους φώναξαν και κατέβηκαν κάτω μετά 
την τυπική νεκροψία, τους φόρτωσαν σε ζώα και τους μετέφεραν στο χωριό εν μέσω 
κλαυθμών και οδυρμών. Η ομαδική αυτή νέα εκτέλεση εκτός ότι βύθισε και άλλες 
οικογένειες στο πένθος, σκόρπισε και το φόβο στους ήδη τρομοκρατούμενους κατοίκους. Η 
κηδεία έγινε ομαδική με πάνδημη συμμετοχή των χωριανών, μέσα σε ατμόσφαιρα μεγάλου 
πένθους κι οδύνης. Το νέο αυτό γεγονός ήταν ένα μήνυμα φρίκης απελπισίας και τρόμου. 
Κλείστηκαν ακόμη περισσότερο στο χωριό Αποκλεισμός! Πέινα! 
 Μέσα στην απελπισία των χωριανών, δέχθηκαν σαν θεού δώρο για τον κατατρεγμό τους 
από εκεί που δεν το περίμεναν. Τονίσαμε ότι σ’ όλα τα Μουλσουμανοτσάμικα χωριά ήταν 
και αγάδες απλοί οικογενειάρχες τίμιοι, δίκαιοι και καλοί συνεργάτες, που έχει κατά κόρον 
ομολογηθεί από πολλούς. Βλέποντας τον κατατρεγμό τους και τον αποκλεισμό, λυπήθηκαν 
πραγματικά γιατί δεν έτρεφαν καμιά κακία, να χαίρονται γι’ αυτό, αντίθετα μάλιστα έψαχναν 
να βρουν τρόπο συνεργασίας που συνέφερε οικονομικώς και τους ίδιους. Είχαν συνηθίσει 
βέβαια, να πουλάνε μέσα στα χωριά τους, τα αγαθά τους επί το πλείστον, προϊόντα της γης 
σιτάρι, βρώμη, κριθάρι, καλαμπόκι, στους εμπόρους Πλεσιβιτσιώτες. Βλέποντας τον 
αποκλεισμό έστελναν αγωγιάτες που δε διέτρεχαν κανένα κίνδυνο στην Πλεσίβιτσα τα 
προϊόντα τους, που τα πουλούσαν αυτοστιγμής κι αγοράζοντας εμπορεύματα παραγγελιών 
δίνονταν κάποια λύση. Έτσι πήραν μια ανάσα στο πρόβλημα του αποκλεισμού, δεν ήταν 
λύση μόνιμη, ήταν λύση ανάγκης.  
 Δεν άργησε πάλι το κακό για την οικογένεια Μήτση, σχεδόν να την ξεκληρίσει. Σ’ ένα 
περίπου μήνα πηγαίνοντας ο Ευάγγελος Δημ. Μήτσης στον Τσαμαντά, κατά το Νοέμβριο του 
1911, σε πέρασμα προς τα εκεί, δολοφονήθηκε και ληστεύθηκε από ενέδρα της συμμορίας 
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του Μουχαρέμ Ρουσίτ. Άλλος θρήνος για την οικογένεια και για το χωριό. Η έξοδος από το 
χωριό ήταν μεγάλο ρίσκο ζωής και θανάτου. Μπαίνοντας στο 1912, τίποτε δε σταμάτησε το 
αίμα στο δρόμο. Ο Αλέξανδρος Κλαμπογιάννης, πηγαίνοντας σαν αγωγιάτης με το ζώο του 
εμπορεύματα για τη Σαγιάδα, άνθρωπος φτωχός οικογενειάρχης που πήγαινε για τον 
επιούσιο, στο πέρασμα του Μπογαζίου στο Σμέρτο, δολοφονήθηκε από την ίδια συμμορία. 
Προ τριών ετών είχαν δολοφονήσει τη γυναίκα του Αικατερίνη μαζί με τον παπα-Γιώργη, 
όπως προαναφέρθηκε. 
 Δεν πέρασαν πολλές μέρες και στο ίδιο πέρασμα Μπογαζίου στο Σμέρτο, ο Ηλίας 
Μπιρμπίλης βρήκε τον ίδιο τραγικό θάνατο από τα χέρια των ίδιων δολοφόνων. Ένας άλλος 
θρήνος κατά τη μεταφορά και την κηδεία στο χωριό. Η συνέχεια των δολοφονιών αλλάζει 
τοπίο. Ο Βασίλειος Δόβρας του Δημητρίου 52 περίπου ετών, επιστρέφοντας στο χωριό από 
τα επανωχώρια στη θέση Βούβα, μας βεβαιώνει ο εγγονός του Κων/νος Δημ. Δόβρας, έπεσε 
σ’ ενέδρα συμμορίας Μουλσουμανοτσάμηδων που τον δολοφόνησαν και το λήστεψαν 
βυθίζοντας ακόμη ένα σπίτι στο πένθος. Στο δρόμο από Γιάννιαρη, προς το χωριό, 
επιστρέφοντας ο Γεώργιος Σύμος του Ιωάννου ετών 62 περίπου, έπεσε σ’ ενέδρα συμμορίας 
Μουλσουμανοτσάμηδων που τον δολοφόνησαν και το λήστεψαν. Άλλος ένας χαμός και 
πένθος. Ο αιμοχαρής Μουχαρέμ, που τα εκτελεστικά όργανα της συμμορίας του, δρούσαν 
παντού, τώρα πλησίασαν και δολοφόνησαν πλησίον του χωριού. 
 Ο Χρήστος Φατήρας, που ήταν στην Καροπούλα στο περιβόλι του και τίναζε τις ελιές του 
και βρισκόμενος επάνω στο ελαιόδενδρο, δέχθηκε πυροβολισμούς από τους αδίστακτους του 
Μουχαρέμ κι έπεσε στο έδαφος νεκρός. Ο Δημήτριος Χρυσικός, ακόμη ένα θύμα των 
δολοφονικών πράξεων της συμμορίας του Μουχαρέμ. Ο Νικόλαος Ντουλμάς, πηγαίνοντας 
στους Μύλους της Σκέφαρης να αλέσει τα σιτάρια του, δολοφονήθηκε από την ίδια 
συμμορία. Οι συνεχείς δολοφονίες έφεραν την Πλεσίβιτσα σε απόγνωση κι ο αποκλεισμός 
που κάθε μέρα γινόταν μεγαλύτερος, έφεραν ανέχεια και πείνα στις ασθενέστερες 
οικονομικώς οικογένειες. 
 
 
 

91. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ –ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
 
 

 Το 1912 ο κυβερνήτης της Ελλάδος, Ελευθέριος Βενιζέλος ήλθε σε συνεννόηση με τους 
Βουλγάρους και τους Σέρβους, να κτυπήσουν τους Τούρκους να ελευθερωθούν οι υπόδουλοι 
λαοί των. Πρώτοι επιτέθηκαν οι Μαυροβούνιοι μετά οι Βούλγαροι και Σέρβοι. Στις 5-10-
1912, οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις με αρχηγό τον αντιστράτηγο Κ. Σαπουντζάκη, 
άρχισαν επιχειρήσεις και σε λίγες ημέρες κατέλαβαν την Φιλιππιάδα και το Λούρο. Στις 21-
10-1912, κατέλαβαν και την Πρέβεζα. Στις 26-101912, ο ελληνικός στρατός θριαμβεύει στη 
Μακεδονία, ελευθερώνοντας τη Θεσσαλονίκη και τα ανατολικά της Ηπείρου, φέρνοντας σε 
δύσκολη θέση την παραμονή για πολύ στην Ήπειρο.  
 Στις 28-10-1912, με τριήμερη σφοδρή επίθεση του στρατού μας, κατέλαβε τη σπουδαία 
οχυρά θέση των Πέντε Πηγαδιών, με προοπτική προωθήσεως προς Ιωάννινα. Ο θρίαμβος του 
ελληνικού στρατού γινόταν αμέσως γνωστός στην Πλεσίβιτσα, από τις εφημερίδες που 
έρχονταν τακτικά από την Κέρκυρα κρυφά. Όμως τα γεγονότα που μεσολάβησαν ήταν 
οδυνηρά.  
 
 
 

 115



 
92. ΟΙ ΔΥΟ ΛΙΑΜΠΗΔΕΣ = ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΚΩΤΣΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 

 Δια την επιτυχία μιας γενικής επιδρομής κι εφόδου με σκοπό αφανισμού πληθυσμού και 
σπιτιών, ο Μουχαρέμ Ρουσίτ με την παρέα του μη εξαιρουμένων των ομοίων του των γύρω 
Μουλσουμανοτσάμικων χωριών, αποφάσισαν να πάρουν ειδικώς με γνώσεις για 
καταστροφές κι αφανισμούς που να μη πιστεύουν σε κανένα ιερό και όσιο, να ευοδωθούν τα 
ανίερα σχέδιά των. Και βρήκαν δύο τέτοιους ανθρώπους στη Λιαμπουριά της Αλβανίας, με 
περγαμηνές σε πράξεις ισοπέδωσης χωριών κι αφανισμού των κατοίκων. Τους έφεραν και 
έκαναν συζητήσεις επί συζητήσεων δια την οργάνωση κι εκτέλεση της επιχείρησης αυτής. Οι 
Λιάμπηδες τους υποσχέθηκαν ότι θα τους δώσουν τη λύση. Θα μελετήσουν όλα τα 
κατατόπια, βουνών και λόφων, πλαγιές και ρέματα με προσοχή. Ιδιαίτερα θα γυρίσουν με 
συνοδούς Κωτσιώτες, γνωστούς στην Πλεσίβιτσα ως συγγενείς τους, να μη τους 
υποψιαστούν, κάθε δρόμο και δρομάκι, να δουν από κοντά τα εύκολα και δύσκολα σημεία. 
Θα καθίσουμε, τους είπαν, να κουβεντιάσουμε  με τους Πλεσιβιτσιώτες, να τους 
ψυχολογήσουμε για το κουράγιο τους και την αποφασιστικότητά των. Να δούμε μ’ αυτά που 
διαθέτουν, πώς μπορούν να ταμπουρωθούν. 
 Μετά θα καταστρώσουμε το σχέδιο επιδρομής. Όλοι τους συμφώνησαν κι οι δύο 
Λιάμπηδες, άρχισαν το έργο τους. Από την επόμενη μέρα, άρχισαν να γυρίζουν από βουνό σε 
βουνό, απ’ άκρη σ’ άκρη, βλέποντας την Πλεσίβιτσα από ψηλά και χαμηλά για μέρες. Πήγαν 
και μέσα στην Πλεσίβιτσα και δεν άφησαν γωνιά να μη τη δουν. Κάθισαν σε πολλά μαγαζιά 
του χωριού, με πολύ υποκρισία και σκορπίζοντας αγάπη, περισσή, προσπαθώντας να ρίχνουν 
στάχτη στα μάτια και να μη  γίνει αισθητός ο σκοπός των. Μέρες γυρόφερναν για τα 
βρωμερά σχέδια που θα παρουσίαζαν στους Κωτσιώτες και τους ομοθρήσκους των άλλων 
χωριών. Κατέληξαν σε συμπεράσματα. Είδανε ότι αυτή η επιχείρηση, δε θα ήταν καθόλου 
εύκολο πράγμα, αλλά γροθιά στο μαχαίρι. Επειδή όμως οι ίδιοι ήταν αιμοσταγείς εγκληματίες 
και ήθελαν πάση θυσία τον αφανισμό, δεν ήθελαν να τους απογοητεύσουν.  
 Έτσι λοιπόν, με εύσχημο κι ενθουσιώδη τρόπο, όσο κι επιβαλλόμενο που ταίριαζε στη 
βρωμερή ψυχή τους, θα παρουσίαζαν τις δυσκολίες, να τις περνούν με ευκολίες. Στο 
Μουχαρέμ Ρουσίτ, που πρώτα τον ενημέρωσαν ιδιαιτέρως, του είπαν ορθά κοφτά: Η 
Πλεσίβιτσα είναι κάστρο άπαρτο και για να παρθεί πρέπει να πέσουν πολλά κορμιά δικά μας 
κι όπως τα είπαμε και πριν, είναι δύσκολη επιχείρηση. Αυτά θα τα γνωρίζουμε εμείς οι τρεις. 
Με τους άλλους αρχηγούς που θα κουβεντιάσουμε θα τους πούμε ότι η νίκη είναι σίγουρη. 
Γίνεται η συγκέντρωση των αρχηγών και των αγάδων και τους λένε: Οι Πλεσιβιτσιώτες, είναι 
μια χούφτα, ένα χωριό, ενώ εμείς είμαστε δεκατέσσερα χωριά, είμαστε αμέτρητοι κι όποια 
δυσκολία κι αν παρουσιαστεί, θα την περάσουμε. Δε λέμε ότι είναι μικρό το τόλμημα, γιατί 
το χωριό έχει γύρω-γύρω σπίτια οχυρά κι όχι μόνο, αλλά και στη μέση και παντού και ψηλά 
και θα χρειασθούν γιουρούσια. Εμείς είμαστε παλικάρια κι αν λαβωθεί και κάποιος δε θα 
είναι και μεγάλη ζημιά, όμως θα τους νικήσουμε. Έτσι θα γλιτώσετε, μη το ξεχνάτε αυτό από 
τον εχθρό σας ραγιά (άκουσον άκουσον), που σε λίγο καιρό θα λευτερωθεί σίγουρα και θα 
σας πάρει τα κεφάλια.  
 Και συνεχίζουν να τους λένε, οι αρχηγοί σας κι εμείς οι δύο μαζί θα πάμε μπροστά και τα 
αμέτρητα μπουλούκια από πίσω μας, να ζώσουμε το χωριό. Όμως δε θα πάμε κοντά στα 
οχυρωμένα σπίτια τους να μας κτυπήσουν, θα τους πολεμάμε από τους γύρω λόφους. Όταν θ’ 
ακούσουν τα αμέτρητα ντουφέκια μας, θα καταλάβουν ότι είμαστε αμέτρητοι και θα το 
βάλουν στα πόδια εγκαταλείποντας το χωριό από τη Βούβα, που θ’ αφήσουμε αφύλακτη και 
θα τους αφανίσουμε σκοτώνοντάς τους από πίσω και δε θα μείνει κανένας τους. Εάν πάλι, 
που δεν το νομίζουμε, δε θελήσουν να φύγουν, τότε τα μπουλούκια μας με τα γιουρούσια 
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τους θα τους βγάλουν από τα σπίτια τους και θα τους θερίσει η χαντζάρα τους. Τότε θ’ 
αρπάξουμε όλα τα υπάρχοντά τους, για να γεμίσουμε τα σπίτια μας κι εν συνεχεία θα 
βάλουμε φωτιά, απ’ άκρη σ’ άκρη και θα εξαφανίσουμε το χωριό.  
 Ορισμένοι συνετοί μετριόφρονες, που ομολογουμένως υπήρχαν, αντέδρασαν λέγοντας 
ωμά ότι αυτό που λέτε να γίνει είναι αυτοκτονία και θα κλείσουν πολλά σπίτια ακόμη και να 
πάθει ζημιά η Πλεσίβιτσα. Δε βλέπετε ότι η λευτεριά του ραγιά είναι κοντά στην πόρτα μας; 
Ποιος θα μας γλιτώσει από τον ραγιά, όταν ελευθερωθεί για το κακό που θα του έχουμε 
κάνει; Αυτούς η κλίκα του Μουχαρέμ Ρουσίτ τους παραμέρισε με προσβλητικό τρόπο και 
χάθηκαν οι φωνές τους. Συμφώνησαν να γίνει η επιδρομή, μ’ όλες τους τις δυνάμεις την 
κατάλληλη μέρα και ώρα.  
 

93. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΥΝΗΣ 
 
 
 Η Δημογεροντία που συσκεπτόταν επανειλημμένως, για τη δύσκολη κατάσταση και την 
έλλειψη βασικών τροφίμων, όπως το καλαμπόκι, για πολλές οικογένειες, αποφάσισε γι’ αυτά 
τα φορτία που έρχονταν στο χωριό από ερχόμενους καλούς φίλους Μουλσουμανοτσάμηδες κι 
αγοράζονταν, να δοθούν με δελτίο από τρεις οκάδες σε κάθε φτωχή οικογένεια. Οι 
πληροφορίες που έρχονταν ήταν ότι ο Μουχαρέμ Ρουσίτ και η συμμορία του, καθώς και οι 
υποστηρίζοντες ομόθρησκοι των γύρω χωριών, μη εξαιρουμένων των Τουρκικών αρχών, που 
ενίσχυαν με κάθε τρόπο τις αποτρόπαιες πράξεις τους, είχαν σαν τελικό σκοπό την 
εξολόθρευση όλων των κατοίκων και την ισοπέδωση κι εξαφάνιση από το χάρτη την 
Πλεσίβιτσα, ώστε να μη μείνει λίθος επί λίθου που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι με τον αέρα 
που τέθηκε σε ισχύ το νέο σύνταγμα και από τις απελευθερώσεις νέων ελληνικών περιοχών, 
που περίμεναν να ‘ρθει κι η σειρά της υπόλοιπης Ηπείρου.  
 Πρέπει να βιασθούμε, έλεγαν, να τους εξαφανίσουμε, διότι η θέση μας με τα τόσα που 
κάναμε εδώ και όχι μόνο, αλλά και σ’ όλη τη Θεσπρωτία, είναι επισφαλής και δεν είναι να 
σταθούμε εδώ αν ελευθερωθεί ο ραγιάς. Εν όψει του απειλούμενου κινδύνου, η 
Δημογεροντία αποφάσισε την οργάνωση, εκπαίδευση κι ετοιμότητα των κατοίκων, ν’ 
αντιμετωπίσουν με κάθε μέσον που διαθέτουν την άμυνα του χωριού με κάθε μυστικότητα. 
Είχε επαφές με τη διοίκηση του Ηπειρωτικού Συλλόγου κι εφοδιάστηκε ξανά με  επί πλέον 
όπλα, μεγάλο αριθμό φυσιγγιών, πυρίτιδος και μολυβδομπαλών, ικανών εφοδίων ανάγκης τις 
μέρες που έρχονταν οι Τούρκοι χωροφύλακες, αποφεύγοντας να τους συναντούν οι χωριανοί 
στους δρόμους κι οι επαφές μ’ αυτούς να είναι οι λιγότερες δυνατές. Στις συσκέψεις της 
Δημογεροντίας, με τους επικεφαλείς των οπλοφόρων του χωριού, καταστρώνονταν τα σχέδια 
αμύνης. Καθορίζονταν η θέση κάθε οπλίτη κι ο έλεγχος του χωριού και της αμυντικής 
καλύτερης δράσης. 
 Η στρατηγική της οργάνωσης αμύνης της Πλεσιβίτσης, έγινε από την καθοδήγηση του 
Ηπειρωτικού Συλλόγου του ένοπλου συλλόγου της Πλεσιβίτσης, της Δημογεροντίας και 
αξιόλογων μελών, με διορατικότητα και γνώσεις, καθώς και με μέλη με μεγάλη εμπειρία του 
όπλου κι επιτυχία στη σκοποβολή. Έγινε επιλογή των θέσεων με επιτόπια εξέταση και 
μελέτη, για την καλή θέα κι ακτίνα δράσης αλλά και για την ασφάλεια των αμυνομένων. 
Φυσικά το μεγάλο οχυρό του αυλόγυρου του ναού του Προφήτη Ηλία, με τον προστατευτικό 
τοίχο και τις πολεμίστρες τριγύρω του, θα είχε σπουδαία θέα και δράση αλλά και το γενικό 
έλεγχο και την καθοδήγηση της κάθε γειτονιάς απ’ εκεί. Ο ναός θα προστάτευε τα 
γυναικόπαιδα που χωρούσε το σύνολο αυτών. Τα ψηλά σπίτια γύρω στο χωριό και στους 
κεντρικούς δρόμους με τις αμπάρες στις πόρτες, ήταν σωστά φρούρια και με τα μικρά 
παράθυρα της εποχής εκείνης ήταν σωστές πολεμίστρες. Ήταν τα μετερίζια που θα παιζόταν 
η τελευταία πράξη ζωής ή θανάτου της αγωνιζόμενης Πλεσίβιτσας.  
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 Τα σπίτια που είχαν επιλεγεί ως οχυρωμένες θέσεις, θα είχαν την ευθύνη της αμύνης 
γύρω του χωριού. Ο αμυντικός κύκλος επεκτεινόταν από Αμπολιάνα – Αγία Μαρίνα – 
Παρασπόρι – Άγια Νικόλαο – Ντουρμπούκι – Μπαλογιάννη – Κουτσοντούμα – Μπαρέκου – 
Νερούλια – Αγίους Θεοδώρους – Αμπολιάνα, κι ορισμένα σπίτια σε κεντρικούς δρόμους του 
χωριού. Έλεγχος κι ακτίνα δράσης του κάθε σπιτιού οχυρού έχει ως ακολούθως. Στρατηγικό 
οχυρό του Προφήτη Ηλιού να ελέγχει όλο το πεδίο του χωριού και των γύρω λόφων, και να 
κτυπά με όπλα του μεγαλύτερου βεληνεκούς και την καθοδήγηση της πορεία αμύνης για κάθε 
γειτονιά και κάθε σπίτι, παρακολουθώντας από ψηλά. 

1. Από το Ζήση Ευαγγέλου, να ελέγχει την Αμπολιάνα και το δρόμο της σκάλας της 
Ελιάς του Δακούκη, το Ζοριό και προς τις βρύσες Κανάλια.  

2. Από του Μαντέλου Γεωργίου, να ελέγχει το δρόμο της σκάλας της Ελιάς του 
Δακούκη και προς Ζοριό. 

3. Από του Αγγελάκη Μιχαήλ (Μπότη), να ελέγχει την είσοδο του δρόμου από Ελιά του 
Δακούκη και προς τις βρύσες Κανάλια. 

4. Από του Ταβαντζή Μηνά, να ελέγχει την είσοδο του δρόμου από την Αγία Μαρίνα 
και τις βρύσες Κανάλια. 

5. Από του Γκουρούση Δημητρίου, να ελέγχει το Ζοριό, την Αγία Μαρίνα και το ρέμα 
της Αγίας Μαρίνας έως και τον Άγιο Νικόλαο και του Μπασιάκου.  

6. Από του Κώτσιου Ιωάννου, να ελέγχει το δρόμο εισόδου προς το Παρασπόρι από τον 
Άγιο Νικόλαο. 

7. Από του Πέγκα Παναγιώτου, να ελέγχει το δρόμο εισόδου προς το Παρασπόρι από 
τον Άγιο Νικόλαο, το δρόμο Χαλίκι από Αγία Μαρίνα και το χώρο της πλατείας 
Παρασπορίου κι αυτή σημαντική θέση.  

8. Από του Μακατσώρη Χρήστου, να ελέγχει την πλατεία Παρασπορίου, το δρόμο 
Χαλίκι και το δρόμο από ρέμα Γκόρου σημαντική θέση κι αυτή.  

9. Από Κοντοδήμου Δημητρίου, (Σιόλου), από τον επάνω όροφο ψηλά, να ελέγχει τον 
ευρύτερο χώρο προς Ζοριό, Παναγία, Πολιαναυλή, Άγιο Νικόλαο και προς Άγιο 
Γεώργιο. 

10. Από του Μπαρακτάρη (Χαϊδούση), να ελέγχει την πλατεία Αγίου Νικολάου προς 
Παναγία και Μπασιάκου και Ζοριό.  

11. Από του Παπαϊωάννου (Τζομπίλιου), να ελέγχει την είσοδο από το δρόμο 
Ντουρμπούκι και το δρόμο προς πλατεία του Αγίου Νικολάου. 

12. Από του Κολιού Ηλία, να ελέγχει την πλατεία του Αγίου Γεωργίου και τους δρόμους 
γύρω ως και το ρέμα Γκόρου.  

13. Από του Λωλή Ευαγγέλου, με δύο πλευρές ελέγχου. Από τη Δυτική να ελέγχει το 
ρέμα του Γκόρου και τους γύρω δρόμους. Ανατολικά το δρόμο από Παρασπόρι.  

14. Από του Ζαχαριά, να ελέγχει το δρόμο εισόδου από του Μπαλογιάννη, Κάτω σκάλα 
και τα περιβόλια δυτικά στο Ντουρμπούκι. 

15. Από του Νίνου Δημητρίου, να ελέγχει το δρόμο εισόδου από του Μπαλογιάννη Κάτω 
σκάλα και τα περιβόλια στο Ντουρμπούκι. 

16. Από τα Διαμαντάτικα, να ελέγχουν το δρόμο εισόδου από Μπαλογιάννη και το δρόμο 
από Παρασπόρι και πλατεία Αγίου Γεωργίου.  

17. Από του Μάκου, να ελέγχει τα περιβόλια στο Ντουρμπούκι. 
18. Από του Βλάχου Σπυριδ., να ελέγχει το Ντουρμπούκι. 
19. Από τα σπίτια των Στεργαίων, να ελέγχουν την Κάτω σκάλα Μπαλογιάννη και τα 

περιβόλια στο Ντουρμπούκι.  
20. Από του Ντέντε Ιωάννου, να ελέγχει το δρόμο Κάτω σκάλας Μπαλογιάννη και τα 

περιβόλια Ντουρμπούκι. 
21. Από του Γκίκα Νικολάου, να ελέγχει το δρόμο Κάτω σκάλας Μπαλογιάννη και τα 

περιβόλια Ντουρμπούκι. 
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22. Από του Γιώτη (Ράϊκου) Πέτρου, να ελέγχει το δρόμο Κάτω σκάλας Μπαλογιάννη.  
23. Από του Ξένου Ιωάννου, να ελέγχει την Κάτω σκάλα Μπαλογιάννη και τον 

περιφερειακό δρόμο Δημόπλενας Κουτσοντούμα και το Μάλο.  
24. Από του Στρατή (Γκέγκα), να ελέγχει τον περιφερειακό Δημόπλενας Κουτσοντούμα 

και το Μάλο. 
25. Από του Γκαντρή (Τσολή Ιωάννου), να ελέγχει τον περιφερειακό δρόμο 

Κουτσοντούμα και Μάλο. 
26. Από του Χριστιάνου Αναστασίου, να ελέγχει τον περιφερειακό δρόμο Κουτσοντούμα 

και το Μάλο.  
27. Από του Κούτη Μιχαήλ, να ελέγχει την περιοχή Δημόπλενας και το Μάλο. 
28. Από του Κόκοση (παπά Ιωάννου), να ελέγχει το δρόμο της Επάνω σκάλας και το 

Μάλο. 
29. Από του Σκόρδου Νικολάου, να ελέγχει το δρόμο της Επάνω σκάλας έως τη 

Δημόπλενα και το Μάλο.  
30. Από του Μπαρέκου, να ελέγχει το δρόμο της Επάνω σκάλας έως τη Δημόπλενα και το 

Μάλο. 
31. Από τα Ζησαίϊκα , να ελέγχουν το δρόμο εισόδου από την Επάνω σκάλα, εικόνισμα 

προς Νερούλια και Μάλο. 
32. Από του Γκουσάρη Νικολάου, να ελέγχουν το δρόμο εισόδου από την Επάνω σκάλα 

προς Νερούλια. 
33.  Από του Ταρσίτσα (Κατσογιάννη Αποστόλου), να ελέγχει το δρόμο εισόδου από 

Επάνω σκάλα προς Νερούλια, το εικόνισμα και περιοχή Κηπόπλους. 
34. Από τα Τσιμουραίϊκα, να ελέγχουν το δρόμο Γιαννακέσιας πλαγιοεφόδου της Επάνω 

σκάλας από περιβόλια Σταυρού προς Νερούλια.  
35. Από Φιλλίππη Αναστασίου, να ελέγχει την περιοχή των βρύσεων Νερούλια και τους 

δρόμους γύρω.   
36. Από του Χρυσικού Δημητρίου, να ελέγχει δύο μέτωπα. Δυτικά προς το δρόμο 

Νερούλια-Αγίους Θεοδώρους και βορείως προς περιοχή Αμπολιάνας.  
37. Από τα Φατηραίϊκα, να ελέγχουν την περιοχή και τους δρόμους προς Αγίους 

Θεοδώρους. 
38. Από του Νουσινάνου, να ελέγχει προς Αμπολιάνα και περιοχή Γαλή από Κανάλια. 
39. Από το ερειπωμένο Σαράϊ της Κυράς Βασιλικής, να ελέγχει την περιοχή της 

Αμπολιάνας και έως την Ελιά του Δακούκη και το Ζοριό. 
Τα οχυρωμένα σπίτια των Κεντρικών δρόμων    

40. Από του Κώτσιου Ιωάννου , να ελέγχει την πλατεία Παρασπορίου και το δρόμο 
εισόδου. 

41. Από του Τσολή Δημητρίου, να ελέγχει το δρόμο από πλατεία Παρασπορίου προς 
πλατεία Κεντρική. 

42. Από του Πέγκα Νικολάου, να ελέγχει το δρόμο από Παρασπόρι προς Κεντρική 
πλατεία. 

43. Από του Λωλή Ευαγγέλου με διπλό μέτωπο επίσης, να ελέγχει και το δρόμο από 
Παρασπόρι προς την πλατεία την Κεντρική.  

44. Από του Κόντη Χρήστου, να ελέγχει τους δρόμους από Παρασπόρι προς Κεντρική 
πλατεία από Άγιο Γεώργιο και από Μπαλογιάννη προς Κεντρική πλατεία.  

45. Από του Μήτση Ιωάννου, να ελέγχει τους δρόμους από Παρασπόρι και από Άγιο 
Γεώργιο προς Κεντρική πλατεία. 

46. Από του Μπιλιάλη Σπυρίδωνος, να ελέγχει το Καλντερίμι προς πλατεία. 
47. Από του Ρισβάνη Ιωάννου, να ελέγχει το δρόμο καθόδου από βρύσες Κανάλια από 

Αγίους Θεοδώρους προς πλατεία ως και το χώρο της πλατείας.  
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48. Από του Μπούλμου Ιωάννου, να ελέγχει την είσοδο από περιοχή Μπότσαρη, Αγίους 
Θεοδώρους και το δρόμο καθόδου από βρύσες Κανάλια προς πλατεία.  

49. Από Μακατσώρη Νικολάου ιερέως, να ελέγχει την είσοδο από βρύσες Κανάλια και 
από Αγίους Θεοδώρους προς την πλατεία.   

50. Από το Χάνι επί της πλατείας, για τον έλεγχο της πλατείας. 
51. Από του Λίτρη Ιωάννου, για τον έλεγχο επί της πλατείας. 
52. Από τα Ταβαντζαίϊκα, για τον έλεγχο του Μάλου και την άνοδο δρόμου από την 

Κάτω σκάλα Μπαλογιάννη αλλά και προς Κουτσοντούμα.   
53. Η στρατηγική θέση το οχυρό του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία. Ο μαντρότοιχος του 

ναού  του Προφήτη Ηλία, με τις πολεμίστρες (μικρές θυρίδες σκοποβολής), καθώς και 
η νότια πλευρά του Δημοτικού Σχολείου, ήταν το ασφαλέστερο και 
αποτελεσματικότερο οχυρό, δια την άμυνα της Πλεσιβίτσης. Από εκεί με δυνατή 
φωνή, θα δινόταν κάθε οδηγία προς πάσαν κατεύθυνση και κατά περίπτωση στους 
αμυνόμενους.  Ο Ιερός Ναός μέσα, θα ήταν το καταφύγιο των γυναικόπαιδων και των 
ανήμπορων γερόντων. 

 Ο αμυντικός εξοπλισμός, αποτελούνταν από τριακόσια περίπου όπλα διαφόρων τύπων -
Γκρά-Μάνιχερ, Μονόκαννα, Μάουζερ, εμπροσθογεμή, πιστόλες, χαντζάρες, επάρκεια 
φυσιγγιών, καθώς και πυρίτιδα και σφαιρίδια μολύβδου (σκάγια) αρκετά. Δια κάθε θέση ήταν 
αναλόγως της στρατηγικής σημασίας που είχε και οι ανάλογοι οπλίτες για σκοπευτές και 
αντικαταστάτες αυτών, με διπλά και περισσότερα όπλα, για τυχόν υπερθέρμανσης ή βλάβης. 
Φροντίδα επίσης, για εξυπηρέτηση των αναγκών προς τους οπλίτες με ανάλογα άτομα. 
επίσης φροντίδα για υλικά σε κάθε σπίτι, για περιποίηση τυχόντων τραυμάτων.  
 Προβλεπόμενο σχέδιο για κάθε σπίτι οχυρό, τον τρόπο και τους δρόμους διαφυγής και 
σύμπτυξης σε περίπτωση ανάγκης, προς το τελικό οχυρό το ναό του Προφήτη Ηλία. Άμεση 
ειδοποίηση των Τουρκικών αρχών στις Φιλιάτες, με αγγελιοφόρους καμουφλαρισμένους, 
ντυμένους σε Μουλσουμανοτσάμηδες, και το Βεκίλ Δεσπότη των Φιλιατών, να τους φέρουν 
σε δύσκολη θέση επισήμως και να ενεργήσουν δια την αποτροπή της συρράξεως και της 
καταστροφής, στέλνοντας τούρκικο στρατό στην Πλεσίβιτσα το γρηγορότερο, δια την 
κατάπαυση όποιων εχθροπραξιών. Δεν χωρούσε αμφιβολία η αντιμετώπιση της γενικής 
εφόδου των Μουλσουμανοτσάμηδων ότι θα αποφευχθεί. Οι κινήσεις των και οι 
προετοιμασίες προμήνυαν την επίθεση, μόνο ο χρόνος πραγματοποιήσεώς της ήταν 
άγνωστος, διότι ήταν, όπως αποδείχτηκε, μυστικό της ηγεσίας της Τουρκική διοικήσεως και 
της Μουλσουμανοτσάμικης ηγεσίας. 
 Στις αρχές Οκτωβρίου 1912, ήρθε Μουλιαζίμης (Ανθυπολοχαγός Τούρκος) με μια ομάδα 
10 Τσαντάρηδων (στρατιωτών) κι ένας Τσαούσης (Λοχίας) και ζήτησε κατάλυμα διαμονής 
της ομάδος από τη Δημογεροντία, η οποία τους παραχώρησε το σπίτι της Ρουσιώς του 
Σκέντου στο Χαλίκι στο Παρασπόρι. Είπε ο Ανθυπολοχαγός προς τη Δημογεροντία, ότι οι 
στρατιώτες θα εγκατασταθούν δια τη φρούρηση του χωριού από κακοποιά στοιχεία, είτε είναι 
Μουλσουμανοτσάμηδες, είτε αντάρτικες ομάδες, που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα 
των κατοίκων και την προστασία των σπιτιών των. 
 
 
 

94. ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ – ΕΦΟΔΟΙ – ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΙΣ  
 
 

 Στις 26 Οκτωβρίου 1912, ελευθερώνεται η Θεσσαλονίκη. Η είδηση έφθασε αμέσως από 
την Κέρκυρα, που πηγαινοέρχονταν χωριανοί. Η χαρά ήταν μεγάλη κι η ελπίδα έφερνε πιο 
κοντά τη μέρα που θα ερχόταν και στην Πλεσίβιτσα, η ώρα της λευτεριάς. Από στόμα σε 
στόμα μεταδιδόταν το μήνυμα, κάτω από τη μύτη των Τούρκων στρατιωτικών, που 
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τριγύριζαν στους δρόμους του χωριού, αλλά που και που, έλειπαν για τρεις τέσσαρες μέρες 
από το χωριό. Αυτό γινόταν όλο το διάστημα που έμειναν στο χωριό οι στρατιώτες. 
Τελευταία φορά έφυγαν στις 2 με 3 Νοεμβρίου 1912. στις 8 Νοεμβρίου 1912 πρωί έρχονται 
στο χωριό πέντε Τζεντριμάδες (χωροφύλακες), που ζήτησαν κι αυτοί κατάλυμα και τους 
έδωσαν ένα δωμάτιο στον όροφο επάνω στο Χάνι. Κι αυτοί είπαν ότι ήρθαν για την έννομη 
τάξη και τη φύλαξη από εχθροπραξίες των Μουλσουμανοτσάμηδων. 
 Η Δημογεροντία καθώς και σοβαρά πρόσωπα του χωριού, αν και το δέχθηκαν με 
επιφυλάξεις, στο να έρχεται πρώτα στρατιωτική ομάδα, να πηγαινοέρχεται, τώρα να έρχεται 
ομάδα χωροφυλάκων, μετά από τόσα δεινά που γνώρισαν οι κάτοικοι, κατέληξαν να πουν 
τουλάχιστον, όσο υπάρχει τούρκικος στρατός ή χωροφυλακή στο χωριό, δε θα τολμήσουν να 
κάνουν μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις οι Μουλσουμανοτσάμηδες, είχαν αμυδρές ελπίδες εξ’ 
αυτού. Η μέρα αυτή εορτή των Ταξιαρχών για το χωριό ήταν αργία. Τα μισά σπίτια είχαν 
τους Ταξιάρχες προστάτες των σπιτιών τους και σήκωναν ύψωμα (ειδική ακολουθία με τον 
ιερέα στο σπίτι) και βρίσκονταν όλοι στο χωριό. Επίσης για τους Μουλσουμανοτσάμηδες, οι 
Ταξιάρχες είναι σεβαστοί και βέβαια ήταν μέρα Παρασκευή που επίσης την έχουν αργία. 
 Πολλοί έβγαιναν από το χωριό για δουλειές σ’ άλλα χωριά και γύριζαν το βράδυ, λόγω 
αργίας έμειναν στο χωριό, μα ούτε και στα κτήματα προς Κώτσικα και Σκέφαρη δεν πήγαν 
να ‘βλεπαν ή να μάθαιναν κάτι κι έτσι δεν είχαν κάποιο ίχνος υποψίας για την επόμενη μέρα 
που ξημέρωνε και για τα επακόλουθά της και με 5 Τζεντριμάδες φύλακες. Η 
Μουλσουμανοτσάμικη ηγεσία, με κέντρο την Κώτσικα και με αρχηγό της επιχείρησης το 
Μουχαρέμ Ρουσίτ και υπαρχηγούς του Λιάμπηδες το Μουράτη και Χουσνί και άλλα 
πρωτοπαλίκαρα, είχε αποφασίσει και την ημέρα και την ώρα αλλά και τον τρόπο της 
επίθεσης κατά της Πλεσιβίτσης, με συμμετοχή των Μουλσουμανοτσάμικων χωριών 
1)Κώτσικα με πλήρη συμμετοχή, 2) Βέρβα, 3) Ντισιάτι, 4) Σιάλεση, 5) Μαρκάτι, 6) Νινάτι, 
7) Γιάννιαρη, 8) Λιόψη, 9) Σμέρτος, 10) Σκέφαρη, 11) Σπάταρη, 12) Φιλιάτες, 13) Καλμπάκι, 
14) Βρυσέλα.  
 Από πολλές μαρτυρίες Πλεσιβιτσιωτών, που οι ίδιοι τα έζησαν κι άκουσαν, η Ηγεσία της 
Τουρκικής Αστυνομίας και η ηγεσία του τουρκικού στρατού, ήταν εις γνώση, ενίσχυση και 
παρότρυνση του Μουλσουμανοτσάμικου στοιχείου της περιοχής, για την καταστροφή της 
Πλεσιβίτσης απ’ άκρου σ’ άκρο και την εξαφάνιση από το χάρτη σαν χωριό. Ενεργούσε 
βέβαια παρασκηνιακά, διότι οι εντολές της Κωνσταντινούπολης κατόπιν συμφωνιών και 
συνθηκών, δεν επέτρεπε φανερά σε τουρκικό στρατό για εξαφανίσεις χωριών, παρά μόνο για 
παραπομπές σε δίκες κάθε παρανομίας. Κατά τον πιο μετριοπαθή υπολογισμό, τα 14 χωριά 
είχαν οκτακόσιους άνδρες διαθέσιμους οπλισμένους, δια την επίθεση και περί τα 700 ζώα 
άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια με αντίστοιχους αγωγιάτες για τη φόρτωση των πραγμάτων 
του πλιάτσικου που θα γινόταν από τη λεηλασία των σπιτιών και τη μεταφορά στα χωριά 
τους. Το σχέδιο επίθεσης ήταν πρώτον, η πολιορκία από τους γύρω λόφους του χωριού, εκτός 
ενός σημείου διαφυγής των Πλεσιβιτσιωτών, της διάβασης της από Νερούλια – Σταυρό – 
Βούβα. Θα πυροβολούσαν από τους γύρω λόφους ακατάπαυστα, να αναγκάσουν τους 
Πλεσιβιτσιώτες να φύγουν εκ φόβου, λόγω του υπεράριθμου εχθρού και να μη μείνουν για 
άμυνα, ούτως ώστε να μην έχουν οι Μουλσουμανοτσάμηδες απώλειες και βέβαια στη 
διάβαση διαφυγής της Βούβας, να τους κτυπήσουν από τα πλαϊνά, ώστε να μη μείνει κανένας 
ζωντανός και τότε ανενόχλητοι, να μπουν στο χωριό, να το λεηλατήσουν κι εν συνεχεία να 
κάψουν όλα τα σπίτια, να μη μείνει λίθος επί λίθου, επιτυγχάνοντας έτσι την τέλεια 
εξαφάνιση των κατοίκων του και την ισοπέδωση της Πλεσιβίτσης, να σβήσει από το χάρτη.  
  Πολλές μέρες πριν την επίθεση, είχαν κάνει αναγνώριση του πεδίου της πολιορκίας, με 
ιθύνοντες της επιχείρησης κάθε συμμετέχοντος χωριού και τις θέσεις που θα βρίσκονται κατά 
την επιχείρηση. Είχαν ορίσει την ώρα που θα ξεκινούσαν από τα χωριά τους, βέβαια νύχτα να 
είναι στον προορισμό τους, μια ώρα πριν χαράξει στις θέσεις τους, με Κωτσιώτες που θα τους 
οδηγούσαν έως εκεί. Χώροι της πολιορκίας με τις θέσεις ήταν, από την Ελιά του Ντακούκη, 
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όλο το Ζοριό, Παναγία και Περιβόλια Πολιαναυλής έως και το νεκροταφείο Αγίου Ιωάννου, 
του Κρούπινα, όλο το Μάλο, την Επάνω σκάλα στους πρόποδες του Αϊλιά. Όπως 
προαναφέραμε, ελεύθερος χώρος διάβασης και διαφυγής των πολιορκούμενων, ήταν η 
διάβαση Νερούλια, Σταυρός, Βούβα.  
 Η ημέρα της πολιορκίας κι επίθεσης ορίσθηκε το Σάββατο, ενάτη Νοεμβρίου 1912, μόλις 
φέξει καλά η μέρα, γύρω στις 6:30, με 7 η ώρα και το σύνθημα ήταν δύο τουφεκιές από τον 
Κωτσιώτη, Γιασίν Μουράτη. Δεν ήθελαν να επιτεθούν νύχτα, για να δώσουν χρόνο που θα 
έχουν όλοι ξυπνήσει, να εγκαταλείψουν το χωριό να τους κτυπήσουν πισώπλατα, όπως 
προαναφέρθη και διότι το γνώριζαν εκ των προτέρων, ότι μια επίθεση νυχτερινή με άγνωστα 
κατατόπια, ήταν καταδικασμένη. Η Κωτσιώτικη προπαγάνδα ενεθάρρυνε τους ομοθρήσκους 
της, βεβαιώνοντάς τους με παχιά λόγια, ότι ο πόλεμος κατά της Πλεσίβιτσας θα ήταν ένας 
περίπατος, πλιάτσικο με πλούσια λάφυρα κι εξαφάνιση της Πλεσίβιτσας από προσώπου γης. 
Έκαναν λογαριασμό χωρίς τον ξενοδόχο, που λέει ο λαός μας. 
 Τη νύχτα της 8ης προς 9η Νοεμβρίου τα μπουλούκια των οπλοφόρων από τα 14 χωριά 
ξεκίνησαν και έφθασαν μία ώρα πριν το χάραμα στις διατεταγμένες θέσεις. Τα μεταγωγικά 
τους, τα άφησαν πιο πίσω να μη δώσουν στόχο και να μετακινηθούν αργότερα για το 
πλιατσικολόγημα. Ο αρχηγός τους, Μουχαρέμ Ρουσίτ, είχε πιάσει θέση ψηλά στο Ζοριό 
επάνω από την Παναγία, να βλέπει και να κατευθύνει τον πόλεμο. Σε άλλες στρατηγικές 
θέσεις είχε τους υπαρχηγούς του. Περίμεναν να ξημερώσει καλά να επιτεθούν. Πριν χαράξει 
ακόμη η μέρα από της 5ης πρωινής, το χωριό είχε ξυπνήσει ως συνήθως και βρισκόταν στο 
πόδι, που θα ξεκινούσαν για τις διαφόρων ειδών εργασίες των. Οι πέντε Τσιαντάρηδες 
(χωροφύλακες), στο χάραμα βγήκαν από το Καρακόλι (φυλάκιο) του Χανιού, με τα πράγματά 
τους και μιλώντας Τούρκικα κατηφόριζαν την πλατεία. Εκείνη τη στιγμή στην πλατεία 
βρίσκονταν χωριανοί και βλέποντάς τους, με φιλικό τρόπο τους ρώτησαν: «Για πού με το 
καλό πηγαίνετε πρωί χαράματα;» Οι χωροφύλακες τους απαντούν: «Πηγαίνουμε προς την 
Κώτσικα για υπηρεσία της διοίκησης». Φθάνοντας οι χωροφύλακες στο σημερινό 
νεκροταφείο του Αϊ Γιάννη, συνάντησαν τους οπλοφόρους Μουλσουμανοτσάμηδες και 
προσπάθησαν να τους παρεμποδίσουν. Όμως ήταν αδύνατον να υπακούσουν και τους 
απάντησαν: «Εμείς κάνομε αυτό που θέλει η διοίκηση της Τουρκίας» και τους άφησαν 
συνεχίζοντας το δρόμο τους προς την Κώτσικα.  
 Γυναίκες του χωριού που ξεκίνησαν για ξύλα  και ελιές, ως συνήθως πριν το ξημέρωμα, 
κατηφορίζοντας τον Αϊ Γιάννη πιο πίσω από τους χωροφύλακες, είδαν τους οπλοφόρους 
Μουλσουμανοτσάμηδες κι άκουσαν τις φωνές των και φοβισμένες γύρισαν πίσω τρέχοντας, 
φέρνοντας στους άνδρες τους την τρομερή είδηση. Ο παπα-Νικόλας Τσιουμπίδης με τον 
εγγονό του Ηλία Χρήστου Σταμούλη (Φανή), πήγαινε στην Παναγία να λειτουργήσει που 
άνοιγαν το ναό ως λέγεται δυο γυναίκες του Κοντογιάννη, μ’ ένα μικρό κοριτσάκι μαζί.  
Φθάνοντας στο ναό, βλέπει πιο πάνω και πιο πέρα οπλισμένους Μουλσουμανοτσάμηδες 
πολλούς, να έχουν γεμίσει τους γύρω χώρους. Έκανε το σταυρό του και προχώρησε κι άνοιξε 
το ναό. Ένας από την Γιάννιαρη, ο Μπαΐμης, βλέποντας τον παπά του φωνάζει: «Έλα παπά 
μπες μέσα στην εκκλησία με τους άλλους και κλείσε καλά την πόρτα από μέσα». Έκλεισε ο 
παπα-Νικόλας την πόρτα. Το κοριτσάκι από το φόβο του έβαλε τα κλάματα και δε 
σταματούσε. Τότε ο παπάς του έδωσε κρασί κι ήπιε και ζαλίστηκε και κοιμήθηκε. Το άναμμα 
των τσιγάρων τους πρόδιδε ενώ δεν είχε αρχίσει να χαράζει και φαίνονταν στους γύρω 
λόφους οι ταμπουρωμένοι Αγαρηνοί. 
  Εν τω μεταξύ, οι πληροφορίες των γυναικών έφθασαν σε χρόνο ρεκόρ στη 
Δημογεροντία, που έδρασε αμέσως στέλνοντας δύο τελάληδες να φωνάξουν από τις πόρτες 
της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία: «Ακούστε χωριανοί, έχομε πόλεμο, ήρθαν Αγαρηνοί και 
ζώσανε το χωριό. Το κάθε παλικάρι στη θέση του. Τα γυναικόπαιδα κι οι ανήμποροι νάρθουν  
στην εκκλησία». Το άσχημο χαμπέρι, πήγαινε από σπίτι σε σπίτι αμέσως με το γυρισμό των 
γυναικών. Ο Συναρχηγός κι έχων την ευθύνη για το κάστρο του Προφήτη Ηλία και για 
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οδηγίες της Αμύνης Μιχαήλ Ζώης, έφθασε από τους πρώτους εκεί, άνοιξε την πόρτα κι εν 
συνεχεία τις πόρτες του ναού και μπήκαν τα γυναικόπαιδα μέσα που είχαν αρχίσει να 
έρχονται. Σύμφωνα με το σχέδιο αμύνης όπως προαναφέρθη, οι οικογένειες των ακριανών 
σπιτιών, θα μεταφέρονταν σε σπίτια πιο μέσα ασφαλή ή στην εκκλησία. Εκείνη τη στιγμή 
φθάνει ο συνυπεύθυνος του κάστρου του Προφήτη Ηλία, ο Χαράλαμπος Σιούτης και τα άλλα 
ισάξια παλικάρια, που θα καθοδηγούσαν με πληροφορίες, συμβουλές και κατευθύνσεις από 
ψηλά, τους αμυνόμενους από κάθε πλευρά του κάστρου, στις αντίστοιχες πλευρές αμύνης του 
χωριού, για κάθε κίνηση του εχθρού.  
 Εν συνεχεία, ο Μιχάλης ανέβηκε στο κωδωνοστάσιο και κτύπησε τις καμπάνες καλώντας 
σε γενικό συναγερμό τους κατοίκους. Σε μισή ώρα όλοι ήταν στις θέσεις των, 
ταμπουρωμένοι, περιμένοντας αμυνόμενοι τους Αγαρηνούς Μουλσουμανοτσάμηδες. Μικρή 
καθυστέρηση παρατηρήθηκε στη μετακίνηση των γυναικόπαιδων και των ανήμπορων προς 
την εκκλησία και σε κεντρικά σπίτια ασφαλείας. Θεωρείται επιτυχία, ότι τόσο γρήγορα, με 
τις συμβουλές της Δημογεροντίας, που από καιρό είχε δώσει, το χωριό σε μισή ώρα βρέθηκε 
πανέτοιμο για την άμυνά του από πάσης πλευράς. Ο αρχηγός του Πλεσιβιτσιώτικου 
συλλόγου οπλιτών αμύνης, θεώρησε σκόπιμο, για μια ενισχυμένη θέση αμύνης στο 
Παρασπόρι και σωστά προέβλεψε ότι εκεί θα έριχναν τις μεγαλύτερες δυνάμεις οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες και για τον ίδιο λόγο ανέλαβε ο ίδιος τον έλεγχο και άμυνα του 
χώρου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του Κώτσιου, με βοηθό τον Κιαλίμη από το Καστρί κι 
άλλους. Ο Υπαρχηγός του Δημήτριος Χαϊδούσης, αδελφός του, με βοηθό το Βλάση από το 
Καστρί κι άλλους, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του Παναγιώτη Ιωάν. Πέγκα και στα 53 
ταμπούρια που προαναφέραμε ήταν υπερασπιστές, θαρραλέα παλικάρια, με βοηθούς κι 
αντικαταστάτες ισάξιους.  
 Ο καθένας βρισκόταν στο μετερίζι του, ούτε σκέψη δεν έγινε να εγκαταλείψουν το χωριό. 
Η ζωή τους ήταν εκεί και μια τέτοια φυγή, θα ήταν αυτοκτονία με κτύπημα από τα νώτα. Ώρα 
και στιγμές αναμονής ζωής ή θανάτου, που γνώριζαν ότι θα έρθει κι ήταν αποφασισμένοι γι’ 
αυτό, όμως δε γνώριζαν το πότε. Μια ζωή δεν είχαν ενοχλήσει τους γείτονές των 
Μουλσουμανοτσάμηδες, αντιθέτως διακριτικά με τον καλύτερο τρόπο απέφευγαν τυχούσες 
τριβές και κάθε συνεργασία τους ήταν άψογη. Με την εργατικότητά των και τη 
δραστηριότητα που τους διέκρινε πάντα, προόδευαν και η πρόοδός τους γινόταν κόκκινο πανί 
γι’ αυτούς. Η εκκλησία είχε γεμίσει από γυναικόπαιδα κι ανήμπορους. Οι γυναίκες άναψαν 
όλα τα καντήλια του Προφήτη Ηλία και γονατιστές προσεύχονταν με δάκρυα στα μάτια και 
ζητούσαν από τον Προφήτη Ηλία, να γλιτώσει το χωριό από το ολοκαύτωμα, που η απειλή 
ήταν επί θύρας. Ο παπα-Κολιός (Νικόλαος) Μακατσώρης, έκανε παράκληση προς την 
Παναγία και τον Προφήτη Ηλία να μεσολαβήσουν για ν’ απαλλαγεί το χωριό από το 
χαλασμό. Τις έσχατες αυτές στιγμές, ο καθένας έφερνε στο νου τα δεινά των τεσσάρων ετών 
1908-1912, που πλήρωσαν με τη ζωή των εικοσιπέντε αθώοι Πλεσιβιτσιώτες πηγαίνοντας 
στις δουλειές τους. 
 Ήταν για τους Μουλσουμανοτσάμηδες και ειδικότερα για τους Κωτσιώτες, ο καρπός του 
φθόνου και της κακίας. Πάντα έκαναν επίθεση και τα δύο θύματα αυτών, ο Σελίμης Ντούλιε 
στις 10-20 Φεβρουαρίου 1909 και ο Χαλίλ Μουχαρέμ Ρουσίτ στις 9 Μαρτίου 1909, ως 
αμυνόμενοι οι Πλεσιβιτσιώτες τους εφόνευσαν. Δεν αρκέστηκαν, που αν και προκλητικοί και 
επιτιθέμενοι, εφόνευσαν 25 Πλεσιβιτσιώτες έως τότε, ήθελαν και τη γενική εξολόθρευση των 
κατοίκων και την εξαφάνιση της Πλεσιβίτσης. Η Δημογεροντία, έχοντας εκ των προτέρων 
γνώση δια την  έκταση της απειλής κι έχοντας τη συμπαράσταση του συνόλου των κατοίκων, 
έκανε γνωστό τι πρόκειται να συμβεί και με τον τρόπο και τις συμβουλές της, ενθάρρυνε τους 
πάντες για την τελευταία πράξη που θα παιζόταν μέσα στο χωριό. «Ή λευτεριά ή θάνατος» 
λέξεις βαριές κι αποφασιστικές. Άλλη λύση δεν τους έμενε και το γνώριζαν καλά πριν τη 
στιγμή αυτή την έσχατη. Δεν ήθελαν ν’ αφήσουν το χωριό να φύγουν. Στο σύνολό τους ήταν 
αξιοπρεπείς κι αυτάρκεις. Δεν άντεχαν ούτε το άκουσμα της λέξης. Ξεριζωμός.  
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 Στην εκκλησία ο Μιχάλης Ζώης, μετά το χτύπημα των καμπάνων, από το κωδωνοστάσιο, 
με τη βροντώδη φωνή του εμψύχωνε κι ενθάρρυνε τους αμυνόμενους, να πετάξουν το φόβο 
από τις καρδιές τους, τους έλεγε: «Παιδιά, το χωριό μας είναι φρούριο άπαρτο. Όλοι στις 
θέσεις σας και προ παντός ταμπουρωμένοι. Μη τους φοβάστε. Όποιος Αγαρηνός τολμήσει να 
μπει στο χωριό, θα φάει το κεφάλι του. Όταν έρθει η ώρα, να κτυπάτε από κοντά μόνο στο 
ψαχνό. Ούτε ένα βόλι χαμένο». Εκείνη τη στιγμή σχεδόν είχε σταματήσει η κίνηση στους 
δρόμους του χωριού. Όλοι είχαν βρει τις θέσεις τους και τα καταφύγιά τους σε χρόνο ρεκόρ. 
Ούτε ένα βόλι χαμένο καημένε ραγιά! Εχθρός σου δεν είναι μόνο ο Αγαρηνός, που ξέρεις να 
τον πολεμήσεις, είναι και τα βόλια σου, τα πυρομαχικά σου, που τα έχεις μετρημένα και δεν 
πρέπει κανένα να πάει χαμένο, παρά κάθε βόλι στο ψαχνό! 
 Ώρα μηδέν! Ακούγοντας ο Μουχαρέμ Ρουσίτ τους τελάληδες και προπαντός το 
προσκλητήριο κτύπημα των καμπάνων, κατά τις 6:30, επίσπευσε το χρόνο έναρξης της 
μάχης, φωνάζοντας από τη θέση του που ήταν ταμπουρωμένος επάνω από την Παναγία στο 
Ζοριό, πίσω από μεγάλες πέτρες, το Γιασίν Μουράτη, να ρίξει δύο τουφεκιές το σύνθημα 
έναρξης των εχθροπράξεών των. Τότε άρχισαν ομοβροντίες καταιγιστικών πυρρών απ’ όλα 
τα σημεία γύρω του χωριού, δημιουργώντας ένα πανδαιμόνια εκκωφαντικό, κτυπώντας τα 
βόλια στους τοίχους και τα παράθυρα των σπιτιών. Οι Πλεσιβιτσιώτες αμυνόμενοι μαχητές, 
δεν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο, όσο τους κτυπούσαν από τους γύρω λόφους στο βρόντο που 
λέει ο λαός, διότι ήταν καλά ταμπουρωμένοι. Ας έριχναν όσα βόλια ήθελαν, εξαντλώντας τα 
αποθέματα των πυρομαχικών των. Ο Μιχάλης Ζώης, βρισκόταν στο κωδωνοστάσιο κι όπως 
προαναφέρθη, ενθάρρυνε τους αμυνόμενους όταν άρχισαν τα πρώτα πυρά. Τον είχαν 
εντοπίσει από τις φωνές του, οδηγίες προς το χωριό και δέχθηκε πυρά από το Μάλο κι όχι 
μόνο, ευτυχώς χωρίς να βρουν το στόχο. Ένα βόλι κτύπησε στο χείλος την καμπάνα κι ο ήχος 
της ακούστηκε στο χωριό και πιο πέρα.  
 Ταμπουρώνεται κατά το δυνατόν, με κίνδυνο πάντα και συνέχισε να εμψυχώνει τους 
πολιορκημένους με τη βροντερή φωνή του: «Παλικάρια της Πλεσίβιτσας, μη τους φοβάστε. 
Άστε τους να χτυπούν στο βρόντο. Ούτε ένα βόλι χαμένο. Μόνο στο ψαχνό, όταν έρθουν 
κοντά. Θάνατος στους Αγαρηνούς. Το δίκιο είναι με μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Η νίκη είναι 
δική μας. Ζήτω η Πλεσίβιτσα». Όταν κατέβηκε από το κωδωνοστάσιο, κατεβαίνοντας το 
σκαλί της πόρτας του Ναού για το προαύλιο, να ενθαρρύνει τους μαχητές, ένα βόλι πέρασε 
ανάμεσα τα πόδια του και έκανε σημάδι στο σκαλί που υπάρχει και σήμερα. Πότε ανέβαινε 
στο κωδωνοστάσιο και πότε κατέβαινε ήταν ο μόνος κινητός στόχος των Αγαρηνών, χωρίς να 
τον πετύχουν ευτυχώς. Έδινε πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τις κινήσεις του 
εχθρού απ’ όλο το μέτωπο. 
 Οι αμυνόμενοι χωριανοί παρακολουθούσαν κάθε κίνηση του εχθρού σ’ όλα τα μέτωπα 
και τους καθήλωναν στις θέσεις τους. Εντόπισαν το Μουχαρέμ Ρουσίτ, από τις φωνές του και 
τον είχαν στο στόχαστρο ακινητοποιημένο, με πυρά από το σπίτι του Δημητρίου Γκουρούση, 
κάτω από την Αγία Παρασκευή κι από το Παρασπόρι και τον Άγιο Νικόλαο και δεν 
μπορούσε να μετακινηθεί από τις πέτρες του ταμπουριού του. Κάθε κίνηση ήταν στόχος 
αποτελεσματικός κι ενδεδειγμένος. Για τρεις ώρες τουφέκαγαν από τους λόφους αδιάκοπα, 
περιμένοντας το αποτέλεσμα του στόχου που είχαν βάλει, να τους αναγκάσουν εκ φόβου να 
εγκαταλείψουν το χωριό και να τους θερίσουν στην έξοδο του χωριού στη Βούβα. Βλέποντας 
ότι τίποτε δεν είχαν πετύχει έως τις 10 η ώρα το πρωί, άρχισε να επικρατεί μεγάλη 
νευρικότητα. Ο εκνευρισμός των εκδηλωνόταν με ύβρεις, εκφοβισμού στα Ελληνικά κι 
Αρβανίτικα, κι αποκαλυπτόμενοι από τις προτροπές τους για φυγή, για το στόχο που είχαν 
βάλει λέγοντας: Φύγετε γρήγορα -ω- ρε Πλεσιβιτσιώτες από το χωριό γιατί αλλιώς δε θ’ 
αφήσουμε κανένα σας ζωντανό. Φευγάτε να γλιτώσετε γιατί αλλιώς θα σας κάψουμε 
ζωντανούς». Και η απάντηση που δεν περίμεναν τους ήρθε: «Αν σας βαστάει η περδικούλα 
σας ελάτε εδώ και θα δείτε ποιοι είμαστε».  
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 Οι αποστάσεις είναι μικρές και οι διάλογοι δίναν και παίρναν από το Ζοριό έως την 
Πολιαναυλή κι Άγιο Ιωάννη, παίρναν απαντήσεις από τους αμυνόμενους του Παρασποριού 
και του Αγίου Νικολάου και του Μάλου, παίρναν τις απαντήσεις από την εκκλησία έως τα 
Νερούλια. Ο Γιάννης, γιος του Μιχάλη Ζώη, ακούγοντας του πατέρα του τα συνθήματα, 
άρχισε κι αυτός από τον ενθουσιασμό του με δυνατή φωνή σαν του πατέρα του, να στέλνει 
απειλές κατά του εχθρού και να πυροβολεί σχεδόν ακάλυπτος από το σπίτι του, που έχει 
δεσπόζουσα θέση στο χωριό. Έγινε στόχος του εχθρού και βαλλόταν από το Ζοριό. Τότε ο 
Μιχάλης Ζώης, αφήνοντας τους συνυπεύθυνους του Κάστρου του Προφήτη Ηλία να 
συνεχίσουν την άμυνα, που όλοι τους σαν πρωτοπαλίκαρα που ήταν, με άψογο τρόπο 
ενεργούσαν κι η άμυνα πολύ καλή κρατούσε σ’ όλα τα μέτωπα και από δρομάκια 
απυρόβλητα, φθάνει στο σπίτι του, αφ’ ενός να καθοδηγήσει το γιο του με τη συντροφιά που 
είχε κι αφ’ ετέρου να συνεχίσει απ’ εκεί την καθοδήγηση διπλασιάζοντας έτσι τα μετερίζια 
καθοδήγησης, πιο πλησίον του Μουχαρέμ Ρουσίτ, που ήταν απέναντί του.  
 Η Δημογεροντία βλέποντας τον ασφυκτικό κλοιό κι εκτιμώντας την κατάσταση που 
διαμορφώθηκε, όσο και την αναπόφευκτη σύρραξη, παρά τη σθεναρή άμυνα και τα μεγάλα 
αποθέματα αντοχής που υπήρχαν, στέλνει τους δύο αγγελιοφόρους τον Τάτση (Αναστάσιο) 
Πέτεινο και τον Ντόμπρα (Δόβρα), που είχαν ετοιμαστεί ντυμένοι με τουρκικά ρούχα που 
είχαν προμηθευθεί προ πολλού για ακριβώς τέτοια περίπτωση, για τις Φιλιάτες στην 
Τουρκική Στρατιωτική Διοίκηση, με εντολή να αναφέρουν τα τραγικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στην Πλεσίβιτσα και την άμεση αποστολή Τουρκικού στρατού για την 
κατάπαυση των εχθροπραξεών. Ήταν γνωστό ότι η Τουρκική Διοίκηση Ιωαννίνων, είχε 
δώσει αυστηρές εντολές προς τη Διοίκηση Φιλιατών, να προστατεύει τα Χριστιανικά χωριά 
που τα τελευταία χρόνια υπέστησαν δεινά και συνεχιζόταν από τους Μουλσουμανοτσάμηδες 
επιδρομείς όμως στις Φιλιάτες κάναν τα στραβά μάτια και τους παρότρυναν παρασκηνιακώς. 
 Έτσι λοιπόν από δρομάκια, πότε σκυφτοί πότε σερνόμενοι, πέρασαν τα Νερούλια, το 
Σταυρό, ανέβηκαν το διάσελο της Αγίας Παρασκευής και κατηφόρισαν τη Βούβα 
πηγαίνοντας για Φιλιάτες. Κατά τις 10 η ώρα το πρωί, άρχισαν ανά δύο τρία άτομα του 
εχθρού, προσπαθώντας από ρέματα ν’ ανηφορίζουν στις άκρες του χωριού, από μερικές 
κατευθύνσεις, να εισχωρήσουν δημιουργώντας προγεφύρωμα διευκόλυνσης, με φθορά των 
ορισμένων ακραίων σπιτιών κι εύκολη κατά κάποιον τρόπο τη γενική έφοδο. Η προσπάθειά 
των, απέβη μάταια, διότι εξουδετερώνονταν αυτομάτως από τους αμυνόμενους, φονεύοντας ή 
τραυματίζοντάς τους και τρέποντάς τους σε φυγή όσους επιχειρούσαν. Αυτό κράτησε έως τις 
10:30 περίπου, πριν το μεσημέρι. Ο εχθρός είχε απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες σ’ όλο 
το μέτωπο, με τον εντοπισμό κι ευστοχία των αμυνόμενων, τόσο στους λόφους όσο και στις 
προσπάθειες να εισχωρήσουν στο χωριό.  
 Ο εκνευρισμός και η αμηχανία της Ηγεσίας του εχθρού ήταν εμφανής. Υπήρχε δυσκολία 
άμεσου συντονισμού των επιχειρήσεων, του Ζοριού που διηύθυνε ο Μουχαρέμ Ρουσίτ, με 
τον Κρούπινα και τα περιβόλια και το Μάλο, που διηύθυναν οι δύο Λιάμπηδες, οι οποίοι δε 
συμμετείχαν σε εισχωρήσεις, παρά μόνο πυροβολούσαν κατά του χωριού. Κυριαρχούσε 
ηττοπάθεια κι αμηχανία. Οι ώρες περνούσαν εις βάρος του εχθρού. Έπρεπε να πάρει την 
απόφαση της γενικής εφόδου, σαν μια ύστατη ελπίδα του Μουχαρέμ Ρουσίτ, μία 
απεγνωσμένη προσπάθεια των άτακτων μπουλουκιών του, χωρίς να πιστεύει στη νίκη, παρά 
σε μία ελπίδα καταδικασμένη από την έως τότε εικόνα του αποτελέσματος όλων των 
ενεργειών του. Ήταν μία απόφαση αυτοκτονίας, που τον οδηγούσε το πάθος κι ο εγωισμός 
του, γιατί ντρέπονταν να δεχθεί την ήττα, που ενώ  την έβλεπε δεν ήθελε να το πιστέψει.  
Στέλνει  αγγελιοφόρους στους Λιάμπηδες του Κρούπινα και του Μάλου και τους ειδοποιεί 
για τις 11 η ώρα το μεσημέρι να γίνει γενική έφοδος.  
 Η απόφαση του Μουχαρέμ Ρουσίτ, ήταν η τελευταία πράξη του παιχνιδιού του 
αποτρόπαιου, που θα την έπαιζαν τα άτακτα μπουλούκια του, από όλες τις κατευθύνσεις. Για 
να πραγματοποιηθεί η έφοδος, κατέβασαν τους μισούς οπλοφόρους από τους λόφους στα 
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ρέματα που ήταν μπροστά τους κι εν συνεχεία ν’ αναρριχηθούν στα ακριανά σπίτια του 
χωριού. Από το Ζοριό και Περιβόλια Πολιαναυλής και Αγίου Ιωάννου, τους κατέβασαν στο 
ρέμα του Αγίου Νικολάου από την κάτω μεριά του Αγίου Ιωάννου. Από τον Κρούπινα και τα 
περιβόλια εμπρός, προχώρησαν απέναντι από τον Μπαλογιάννη. Από του Μάλου την 
Γκορτζιά, τους κατέβασαν από δίπλα στο ρέμα του Μάλου στην Κάτω σκάλα. Οι 
πυροβολισμοί είχαν σιγήσει από τις 10:30 περίπου. Στις 11, με νέο σύνθημα άρχισαν μαζικά 
πυρά από το Ζοριό και το Μάλο, κτυπώντας τα σπίτια για να προχωρήσουν τα μπουλούκια 
τους, πραγματοποιώντας τη γενική τους έφοδο, με στόχους στις εξής περιοχές και μέτωπα. 

1. Κυριότερο μέτωπο και στόχος το Παρασπόρι και σπάσιμο του κυρίου μετώπου του 
χωριού 

2. Το μέτωπο του Ντουρμπουκιού Αγίου Νικολάου 
3. Το μέτωπο Μπαλογιάννη  
4. Το μέτωπο Αγίας Μαρίνας Κανάλια 

 Στρατηγική τους, όπως προαναφέρθη, πρώτον ήταν η εξουδετέρωση της Βορειοδυτικής 
άμυνας, ν’ αναγκάσουν τους αμυνόμενους να φύγουν Ανατολικά, για να τους θερίσουν τα 
πυρά των οπλοφόρων τους που ήταν στημένα στην Επάνω Σκάλα για το σκοπό αυτό. Θα 
ακολουθούσε το πλιατσικολόγημα και η τελική πυρπόληση απ’ άκρου σ’ άκρο. Δεύτερο. Όσο 
και αν είχε από το πάθος της εκδίκησης, ενδόμυχη ελπίδα ο Μουχαρέμ Ρουσίτ, ότι θα τα 
καταφέρει, έστω με κάποια υποτυπώδη νίκη, άλλο τόσο γνώριζε εκ των προτέρων ότι η 
Πλεσίβιτσα δεν είναι περίπατος, αλλά γροθιά στο μαχαίρι και κρατούσε πισινή, κατά το 
κοινώς λεγόμενο, και σε περίπτωση οπισθοχώρησης των μπουλουκιών του, να έχουν τον 
εύκολο δρόμο προς τα κάτω προς την Κώτσικα και τα άλλα χωριά. 
 Για την είσοδο προς το κύριο μέτωπο του Παρασποριού, είχε τέσσαρα μπουλούκια με 
αρχηγούς 1) τον Γιασίν Μουράτη, 2) τον Αμπεντίνη Μαντάνη, 3) τον Φετά Μελέκη και 4) το 
Χότζα και με βοηθούς τους 1) Ρετζέπη Ντέμη, 2) Ιζέτ Λιάμε, 3) Μπελούλ Φεήμη, 4) Σαντούς 
Τάρε και 5) Καϊτάς Μπιλιούση. Καλυπτόμενοι από τα καταιγιστικά πυρά από το Ζοριό, 
ανηφόρισαν ρέμα-ρέμα κι ανέβηκαν στους κήπους του Νάνου και πλησίασαν στο σπίτι του 
Μπούκουρη. Ο Νικόλαος Μπούκουρης, είχε φύγει οικογενειακώς στην Κέρκυρα, διότι είχε 
κατηγορηθεί άδικα από τους Κωτσιώτες ως υπαίτιος δια το τραυματισμό του Αλή-Πάσιο, τα 
μέσα Φεβρουαρίου 1909 στου Μπασιάκου και ότι δήθεν το είχε κάνει για λόγους 
αντεκδίκησης για το φόνο προ ετών του θείου του, Βασιλείου Μπούκουρη. Πρώτος ο 
Αμπεντίν Μεντάνης με μερικούς συντρόφους του κατάφερε και μπήκε στο σπίτι και από την 
πίσω μεριά που ήταν καλυμμένος, έβγαζε έξω το πλιάτσικο. Εν συνεχεία του έβαλε φωτιά 
που λαμπάδιασε. Βγαίνοντας από την πόρτα της αυλής προς το Παρασπόρι, να δει έξω αν 
ανέβηκε και το μπουλούκι του Φετά Μελέκη, τον πέτυχε το βόλι του Αντώνη Χαϊδούση από 
του Κώτσιου, εύστοχα και τραυματίστηκε βαριά. Τον κατέβασαν στο ρέμα οι σύντροφοί του 
και βογκούσε στο δρόμο, που στο ρέμα υπέκυψε. Δίπλα στη πόρτα του Μπούκουρη 
σκοτώθηκαν και δύο σύντροφοι του Αμπεντίν.  
 Εν τω μεταξύ, ανεβαίνοντας κι ο Φετάς Μελέκης με το μπουλούκι του, χτυπιέται κι αυτός 
από το βόλι  του Αντώνη Χαϊδούση από του Κώτσιου. Φονεύονταν οι αρχηγοί των που 
πήγαιναν μπροστά να δώσουν θάρρος στα μπουλούκια τους και βλέποντάς τους να τους 
θερίζουν τα βόλια των αμυνόμενων, υποχωρούσαν ατάκτως ή κρυπτόμενοι στις γωνίες και τις 
άκρες του δρόμου, από τον πανικό τους. Ανεβαίνει εν συνεχεία, ο Χότζας με το μπουλούκι 
του, που κατάφερε άκρη-άκρη να ανέβει ο ίδιος στην αυλή του Σιόλου Κοντοδήμου, που εκεί 
τον βρήκε το βόλι του Δημητρίου Χαϊδούση από το σπίτι του Παναγιώτη Πέγκα. Δύο 
προχώρησαν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού του Παναγιώτη Πέγκα, να βάλουν φωτιά 
στη στοίβα των ξύλων από πουρνάρια δίπλα στην πόρτα, τους βρήκαν το βόλια του Αντώνη 
Χαϊδούση και του Κιαλίμη, που τους άφησαν επί τόπου. Οι υπόλοιποι υποχώρησαν όπως-
όπως από το φόβο των.  
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 Τελευταίος με το μπουλούκι του ανεβαίνει ο Γιασίν Μουράτης, οργισμένος για τις 
αποτυχίες των συντρόφων του και με καταιγισμό πυρών από το Ζοριό προς τα σπίτια και 
πυροβολώντας το μπουλούκι του επίσης τα σπίτια, προχωρεί κι αυτός μπροστά έως το ύψος 
της Ελιάς του Τσάρκου, που ευστόχως το βόλι του Αντώνη Χαϊδούση, τον άφησε νεκρόν επί 
τόπου, επάνω από την Ελιά. Βλέποντας οι εχθροί και το Γιασίν Μουράτη στο δρόμο νεκρό 
και φυσικά κι άλλους νεκρούς πεσμένους δίπλα, δεν έμεινε κανένας τους, έφυγαν κακήν-
κακώς, αφήνοντας μάλιστα εκεί και βαριά τραυματισμένους. O Αντώνης Χαϊδούσης, έστειλε 
το βοηθό του Κιαλίμη και πήρε το όπλο του Γιασίν και τη φουσεκαριά του, ως έπαθλο της 
επιτυχίας του. Φυσικά κι άλλοι βγήκαν στο δρόμο και πήραν τα ντουφέκια των σκοτωμένων 
και τις φουσεκαριές των στα γρήγορα.  
 Η Πλεσιβιτσιώτικη μούσα θέλησε την επιτυχία της αμύνης αυτής να την απαθανατίσει με 
τους σατυρικούς στίχους: «Μες του Μπούκουρη την πόρτα, δυο σιοκόλια πέφτουν πρώτα, 
παρακάτω στην ελιά του Γιασίνη τα κολιά». Η άμυνα Παρασπορίου ανταποκρίθηκε επάξια. 
Συγχρόνως με την έφοδο Παρασπορίου γίνεται και η έφοδος από το Ντουρμπούκι με το 
Χουσνή και το μπουλούκι του. Ανέβηκαν από το ρέμα της Πινημένης στα περιβόλια του 
Παναγιώτη Πέγκα και του Ντακούκη κι οχυρώθηκαν στους κήπους και χτύπησαν με 
καταιγισμό πυρός τα σπίτια του Παπαϊωάννου (Τζιομπίλιου) Μιχάλη, του Τζόγια και του 
Παπα-Νικόλα. Οι δύο τρεις αμυνόμενοι στο σπίτι του Παπαϊωάννου, ανταπέδωσαν τα πυρά 
σχεδόν μέχρι εξαντλήσεως των πυρομαχικών τους, τραυματίζοντας ορισμένους επιδρομείς. 
Εγκαίρως χωρίς να γίνουν αντιληπτοί εγκατέλειψαν το σπίτι αμυνόμενοι από πίσω κι 
ανέβηκαν σε σπίτι αμύνης στο Παρασπόρι. Οι επιδρομείς, βλέποντας ότι σίγησαν τα πυρά 
των αμυνόμενων, μπήκαν στο σπίτι του Παπαϊωάννου, πρώτα το λεηλάτησαν, έβαλαν φωτιά 
εν συνεχεία και έκλεισαν μέσα τον ανήμπορο γέρο Μιχάλη Παπαϊωάννου, όπου κάηκε 
ζωντανός. Στη συνέχεια λεηλάτησαν και το σπίτι του Τζόγια κι εν συνεχεία έβαλαν φωτιά. 
Συγχρόνως λεηλάτησαν και το σπίτι του παπα-Νικόλα κι εν συνεχεία έβαλαν φωτιά και σ’ 
αυτό. Ο Παπάς ήταν κλεισμένος στην Παναγία όπως προαναφέρθη. Οι οικογένειες των 
σπιτιών αυτών ήταν στην εκκλησία.  
 Συγχρόνως με τον Χουσνή, προχώρησε δίπλα του ο Ιζέτ Αντουλαμάνης με το μπουλούκι 
του, από κάτω τα πουρνάρια του Αγίου Νικολάου και κτύπησαν τα σπίτια του Πέτρου 
Γκουρούση (τώρα Κώτσιου) στον Άγιο Νικόλαο και τον Μπαραχτάρη, τα οποία δεν ήταν στο 
σχέδιο αμύνης και οι οικογένειές τους είχαν καταφύγει στην εκκλησία. Μπήκαν μέσα στα 
σπίτια και τα λεηλάτησαν. Ο Χουσνής ανέβηκε κι αυτός στον Άγιο Νικόλαο, μπήκε στο σπίτι 
του Μπαραχτάρη και πήρε τη σέλα του αλόγου που είχε δώσει δώρο στον Μπαραχτάρη ο 
Καπετάνιος της Πλεσίβιτσας Γεώργιος Κίτσος Κονταξής, που είχε συγγένεια μ’ αυτόν. Ο Ιζέτ 
Αντουλαμάνης, που κι αυτός έψαξε, βρήκε μία ζώνη χρυσή με διαμαντόπετρες δώρο της 
Κυρά – Βασιλικής – Κονταξή προς την Μπαρακτάρω λόγω συγγένειας. Την είχε βγάλει από 
την κασέλα της η Μπαρακτάρω, να την πα΄ρει μαζί της φεύγοντας για την εκκλησία αλλά 
στην αναταραχή της, την ξέχασε επάνω στο ράφι κι όταν τη θυμήθηκε ήταν αργά. Στο τέλος 
μπήκαν και στου Ηλία Μπίρου το σπίτι, το λεηλάτησαν και έβαλαν φωτιά. Ένας Κωτσιώτης, 
προχώρησε από του Μπαρακτάρη, στην αυλή του Μιχάλη Χαϊδούση και τον βρήκαν τα 
βόλια από το σπίτι του Ηλία Κολιού κι έπεσε νεκρός. Φωτιά έβαλαν και στο σπίτι του 
Πέτρου Γκουρούση που λαμπάδιασε κι αυτό.  
 Μια γραμμή ακριανή, σπιτιών από Ντουρμπούκι – Άγιο Νικόλαο – κι έως Μπούκουρη 
Παρασπόρι – ήταν λαμπαδιασμένη στη βορειοδυτική πλευρά του χωριού. Όμως η πλευρά 
αυτή, δε βοήθησε τον εχθρό να εισχωρήσει στο χωριό, διότι υπήρχε εσωτερικότερη γραμμή 
αμύνης και περισσότερο το φρούριο του Προφήτη Ηλία που έλεγχε εκείνο το μέρος από 
ψηλά πολύ καλά.  Τα δυο μπουλούκια της Κάτω Σκάλας του Μάλου, που είχαν συγκεντρωθεί 
από τη Γκορτζιά του Μάλου και του Κρούπινα, με αρχηγούς τους δυο Λιάμπηδες, 
πρωτεργάτες του σχεδίου ως προαναφέρθη και συνεργοί στην επιχείρηση, ανηφόρισαν 
ταυτόχρονα με τα μπουλούκια προς Παρασπόρι και Ντουρμπούκι κι Άγιο Νικόλαο. Ο ένας 
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προχώρησε επάνω προς του Ξένου κι ο άλλος αριστερότερα προς τους Στεργαίους, 
καλυπτόμενοι από καταιγιστικά πυρά, από την Γκορτζιά του Μάλου και τα περιβόλια κάτω 
του Μπαλογιάννη. Οι αμυνόμενοι δύο τρεις στο σπίτι του Αντώνη Ξένου, αφού τους 
πυροβολούσαν για αρκετή ώρα και κινδύνευαν να κυκλωθούν από το μπουλούκι, 
εγκατέλειψαν το σπίτι από πίσω και ανέβηκαν στη εκκλησία. Οι εχθροί μπήκαν στο σπίτι, το 
λεηλάτησαν και στο τέλος έβαλαν φωτιά.  
 Εν συνεχεία, μπήκαν στο σπίτι του Τσολή «Γκαντρή», το λεηλάτησαν και έβαλαν φωτιά. 
Οι δύο τρεις που ήταν ταμπουρωμένοι, αφού εξάντλησαν τα πυρομαχικά τους κι εκείνοι, 
είχαν φύγει μαζί με τους άλλους από του Ξένου. Οι οικογένειες και των δύο σπιτιών είχαν 
καταφύγει στην εκκλησία. Τα πιο πάνω σπίτια οχυρά του Πέτρου Γιώτη, του Νικολάου Γκίκα 
και του Γιάννη Ντέντε καλά κρατούσαν, λόγω καλύτερης ορατότητας δεν υπήρχε και φόβος 
να κυκλωθούν. Οι οικογένειές τους είχαν καταφύγει νωρίς στην εκκλησία όπως και οι 
οικογένειες των Σκαγαίων πιο πάνω. Εξαίρεση μοιραία, αποτέλεσε η παραμονή στο σπίτι της 
πιο πάνω η οικογένεια του Χρήστου Σταμούλη, που ήταν έως εκείνη τη στιγμή μέσα. 
Βλεποντας τις φωτιές στου Τσολή και Ξένου, εγκατέλειψαν το σπίτι και με χίλιες 
προφυλάξεις, εμπρός η γυναίκα του Φανή και πίσω ο Χρήστος με το παιδί του Σπύρο στην 
αγκαλιά, το άλλο του παιδί ο Ηλίας ήταν με τον παπα-Νικόλα στην Παναγία, όπως 
προαναφέρθηκε, και τοίχο-τοίχο στις άκρες του δρόμου, προχώρησε για την εκκλησία. 
Φθάνοντας από τη Λουκουλίστρια, στα πρώτα σκαλιά προς την εκκλησία, ένα βόλι τον βρήκε 
από το Ζοριό και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Κατάφεραν να το μεταφέρουν χωριανοί με 
προφυλάξεις στην εκκλησία αλλά ήταν βαρύ το τραύμα κι υπέκυψε δυστυχώς. 
 Ο δεύτερος Λιάμπης, με το μπουλούκι του περνώντας αριστερά από τον άλλο Λιάμπη, 
σκυφτοί κάτω από τις μάνδρες των περιβολιών και κήπων του Μπαλογιάννη, κάτω του 
Ντέντε, ταμπουρώθηκαν κι έβαλαν πυρά κατά των σπιτιών των Στεργαίων Παναγιώτη και 
Χρήστου. Οι αμυνόμενοι στα σπίτια αυτά, έλαβαν εντολή από την εκκλησία που τους 
παρακολουθούσε και τα εγκατέλειψαν για να μη κυκλωθούν, φεύγοντας από το πλάι προς τον 
Άγιο Γεώργιο. Οι οικογένειές των είχαν καταφύγει στην εκκλησία. Οι επιδρομείς μπήκαν στα 
σπίτια, τα λεηλάτησαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά. Εν συνεχεία προχώρησαν προς του 
Δημητρίου και Νικολάου Νίνου και μπροστά ο Λιάμπης βοηθούμενος από το μπουλούκι του 
και πυροβολώντας αδιάκοπα, προσπάθησε να μπει στο σπίτι των Νιναίων, όπου από του 
Κίτσου Διαμάντη από επάνω, του ήρθε το βόλι και το σώριασε νεκρό στο έδαφος. Τα βόλια 
των αμυνομένων τραυμάτισαν αρκετούς και δύο τρεις νεκρούς στο σημείο εκείνο. Βλέποντας 
το μπουλούκι του εχθρού τον Λιάμπη νεκρό και άλλους επίσης και τραυματίες να τρέχουν, το 
έβαλαν στα πόδια όπως-όπως, από τον πανικό τους παίρνοντας τους τραυματίες κι αφήνοντας 
το Λιάμπη εκεί και τους άλλους νεκρούς και κατέφυγαν στο ρέμα της Κάτω Σκάλας. Η άμυνα 
στην πλευρά αυτή κρατήθηκε καλά, στου Ντέντε Ιωάννου, στων Νιναίων, στου Μάκου, στου 
Βλάχου Σπυρίδωνος κι ο έλεγχος της περιοχής δε διέτρεχε προς τα εκεί κίνδυνο.  
 Έτσι λοιπόν μία άλλη σειρά σπιτιών Ξένου Τσολή και Στεργαίων, καιγόταν μαζί με τα 
άλλα του Ντουρμπουκιού Αγίου Νικολάου μέχρι Μπούκουρη στο Παρασπόρι. Η οικογένεια 
του Παναγιώτη Λάμπρου, που δεν είχε εγκαταλείψει το σπίτι βλέποντας την φωτιά και τον 
χαλασμό από το ντουφεκίδι δίπλα από το σπίτι τους, εγκατέλειψαν το σπίτι εκείνη την ώρα, 
καταφεύγοντας προς την εκκλησία. Πριν ανέβουν στην εκκλησία, στα σκαλιά, ένα βόλι από 
το Ζοριό βρήκε την δωδεκάχρονη Μαρίνα Παν. Λάμπρου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Την 
μετέφεραν στην εκκλησία, όμως το τραύμα ήταν σοβαρό κι υπέκυψε στο μοιραίο. 
 Ένα άλλο μπουλούκι με αρχηγούς πρωτοπαλίκαρα, τον Μουχαρέμ Ρουσίτ, προχώρησε 
από το ρέμα του Αγίου Νικολάου στο ρέμα της Αγίας Μαρίνας κι ανέβηκε αθέατο στο αλώνι. 
Εν συνεχεία από τους κήπους, μπήκαν στους δρόμους προς τις βρύσες Κανάλια, 
παρακάμπτοντας την άμυνα Μαντέλου, Ζήση και Ταβαντζή. Τους αντελήφθηκαν οι 
αμυνόμενοι στου Αγγελάκη (Μπότη) Μιχάλη κι άρχισε μάχη με ακατάπαυστα πυρά. Όμως οι 
εχθροί ήταν πολλοί και οι δυο τρεις αμυνόμενοι εγκαίρως πριν κυκλωθούν, εγκατέλειψαν το 
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μετερίζι τους και οι αμυνόμενοι του Ταβαντζή και του Μαντέλου, συμπτύχθηκαν στου Ζήση. 
Οι οικογένειες όλων των σπιτιών της περιοχής των Καναλιών και της Αγίας Μαρίνας, είχαν 
καταφύγει από το πρωί στην εκκλησία. Μπήκαν στο σπίτι του Αγγελάκη, το λεηλάτησαν κι 
εν συνεχεία έβαλαν φωτιά. Επίσης μπήκαν ανενόχλητοι και στο σπίτι του Δημητρίου 
Μακατσώρη (Τσιούση), το λεηλάτησαν κι εν συνεχεία έβαλαν φωτιά. Λεηλάτησαν όλα τα 
σπίτια των Καναλιών και Αγίας Μαρίνας και έβαλαν φωτιές, όμως δεν πήρε η φωτιά σ’ αυτά 
μεγάλες διαστάσεις.  
 Προχώρησαν και μπήκαν ανενόχλητοι στο σπίτι του Χρήστου Πέγκα, το λεηλάτησαν και 
έβαλαν φωτιά, έκλεισαν και την πόρτα και κάψανε ζωντανό τον Χρήστο Πέγκα που ήταν 
τυφλός και δεν είχε φύγει από το σπίτι του, βρίσκοντας φρικτό θάνατο εις αγαλλίαση των 
εχθρών. Την ίδια τύχη είχε και το σπίτι του Αντωνίου Θεοδώρου, που αφού το λεηλάτησαν, 
έβαλαν φωτιά και λαμπάδιασε κι αυτό όπως όλα σχεδόν τα άλλα. Οι οικογένειες των σπιτιών 
αυτών, όπως και όλες οι ακριανές του χωριού, είχαν καταφύγει στην εκκλησία. Λεηλατούσαν 
όλα τα σπίτια που ήταν αφύλακτα, τα υπάρχοντα φορτώνονταν στο ρέμα που έρχονταν από 
κάθε περιοχή ελεγχόμενη από αυτούς λίγο αργότερα και κατηφόριζαν για τον Κώτσικα και τα 
άλλα χωριά με τα ζώα τους. Προχωρούν προς τα κάτω και φθάνουν επάνω από του Ρισβάνη 
στου Αριστοτέλη Μπούλμου. Ήταν πλέον πλησίον δυο βήματα από την πλατεία. Τους είδαν 
από του Ρισβάνη κι άρχισε μάχη. Επίσης από του Παπά Νικόλα Μακατσώρη από πίσω τους, 
ήταν μεταξύ δυο πυρών. Ένα βόλι από του Ρισβάνη, από τον Αντώνιο Ξένο βρήκε το 
πρωτοπαλίκαρο του εχθρού και τον ξάπλωσε νεκρό, στην πόρτα του Μπούλμου. 
Τραυματίστηκαν και ορισμένοι. Βλέποντας τον κίνδυνο οι εχθροί έφυγαν τρέχοντας απ’ εκεί 
που ήρθαν, πανικοβλημένοι, να αποφύγουν την κύκλωση. Οι αμυνόμενοι στου Ζήση που 
είχαν συμπτυχθεί, έμειναν ανενόχλητοι φυλάγοντας μόνο την διάβαση της Σκάλας της Ελιάς 
του Ντακούκη. Με τα δυο σπίτια Νικ. Πέγκα και Θεοδώρου, συμπλήρωνε το πύρινο 
ημικύκλιο κι ο καπνός έφθανε ψηλά, σημάδι του χαλασμού. Όμως χαλασμός στα άψυχα. 
Ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ανθρώπινα θύματα. 
 Η ώρα είχε φθάσει περίπου δυο το μεσημέρι και η κατάσταση αμύνης είχε 
σταθεροποιηθεί και καλά κρατούσε. Είχαν τον έλεγχο αμύνης στα χέρια τους. Ήταν μια 
χούφτα εμπρός στα μπουλούκια του εχθρού και τα πυρομαχικά τους δεν ήταν ανεξάντλητα. Η 
απόφαση τους όμως ήταν μεγάλη «θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε» έλεγαν. Οι επιδρομείς 
πότε απ’ εδώ και πότε απ’ εκεί, όλο και προσπαθούσαν να κάνουν ρήγμα, μα δε κατάφεραν 
να το πραγματοποιήσουν. Βέβαια οι πυροβολισμοί από τους λόφους ήταν ασταμάτητοι. Το 
αποτέλεσμα όμως ήταν ανώφελο γι’ αυτούς. Οι μετακινήσεις των κατοίκων προς την 
εκκλησία, μέσα στις ώρες των μαχών, που μετακινήθηκαν αρκετοί από τα ακριανά, όσο και 
κοντινότερα προς κέντρο σπίτια, εν μέσω καταιγιστικών πυρών των λόφων, εκτός των δυο 
θυμάτων, δεν έγινε ούτε ένας τραυματισμός, σαν να ήταν γυμνασμένοι, ήταν ένα θαύμα.  
 Μετά από κάθε έφοδο που έκαναν οι επιδρομείς και πλησίαζαν στα νέα διαμορφούμενα 
όρια αμύνης, αντιμετωπίζονταν άψογα από τους αμυνόμενους και γύριζαν πίσω τα 
μπουλούκια τους άπρακτα και κόπαζε το ντουφεκίδι. Οι Πλεσιβιτσιώτες, με την λεβέντικη 
καλοσύνη και την ειρηνική τους διάθεση, έδειχναν την ανθρωπιά τους και στους εχθρούς 
τους χωρίς να περιμένουν κι απ’ αυτούς να κάνουν το ίδιο. Όταν σιγούσαν τα ντουφέκια από 
την εκκλησία κι από τα σπίτια μετερίζια, τους φώναζαν με έμφαση: «Ωρέ Κωτσιώτες κι 
άλλοι. Ελάτε ωρέ να πάρετε τους σκοτωμένους και τους λαβωμένους και μη φοβάστε ω-ρε. 
Δεν θα σας πειράξουμε». Τους δίνανε την ευκαιρία ως χρόνος ανακωχής, να πάρουν τους 
νεκρούς και τους τραυματισμένους που κείτονταν στους δρόμους και βογκούσαν από τις 
λαβωματιές. Κι έρχονταν οι εγκληματίες χωρίς να ενοχληθούν και τους έπαιρναν και τους 
φόρτωναν στα ζώα που είχαν αφήσει πιο κάτω του Αγίου Ιωάννου που τα είχαν και ήταν 
αμέτρητα, να κουβαλήσουν το πλιάτσικο που θα έκαναν και τώρα κουβαλούσαν νεκρούς και 
τραυματίες προς την Κώτσικα, βέβαια και πλιάτσικο, που και γι’ αυτό τους φώναζαν από τα 
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μετερίζια: «Ω-ρε Κωτσιώτες που είναι το «έρτζι» σας;(ντροπή σας); ώ-ρέ; Καταντήσατε 
πλιατσικολόγοι ντροπή σας σιοκόλια ντροπή σας».  
 Μέσα στα συνθήματα αυτά ήταν και το παραπλανητικό σύνθημα προς εκφοβισμό: «Ωρέ 
Κωτσιώτες κι άλλοι που μας ακούτε, φευγάτε για τα σπίτια σας το γρηγορότερο γιατί από 
στιγμή σε στιγμή, έρχονται ο Καπετάν Κρεμύδας με το ασκέρι του από τα Επανωχώρια που 
του στείλαμε χαμπέρι και τότε θα δήτε τι έχετε να πάθετε που θα σας κυκλώσουν, φευγάτε 
όσο είναι καιρός». Τα συνθήματα δίναν και παίρναν κι όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων 
έπιαναν τόπο. Πρώτον και κύρια η σθεναρή άμυνα κι αποτυχία να σπάσει το μέτωπο 
αποτελεσματικά, δεύτερο οι απώλειες των πρωτοκλασάτων αρχηγίσκων και άλλων και των 
πολλών τραυματιών, επίσης, ο φόβος άφιξης των ανταρτών γιατί είχε περάσει χρόνος κι ήταν 
ειδοποιημένοι όπως τους λέγανε κι υπήρχε προβληματισμός κι απογοήτευση όσο και φόβος 
στην ηγεσία τους.  
 
 
 

95. ΑΦΙΞΗ ΤΑΓΜ. ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΡΚ. ΣΤΡΑΤΟ 
ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ 

 
 
 Εδώ κάπου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του άνισου, όσο και ελεεινού χωρίς να 
χαρακτηριστεί με πιο καυστική γλώσσα πολέμου των Μουλσουμανοτσάμηδων με χίλιους 
πεντακόσιους ομοθρήσκων των οπλοφόρων και μη, εναντίων ενός χωριού με πρόοδο κι 
αξιοπρέπεια, χωρίς να έχει βλάψει ποτέ κανέναν και με μια άμυνα υπερασπίζοντας την ζωή 
των και τις περιουσίες των, που αποκτήσαν με πολύ κόπο και θυσίες. Πέρασαν πολλά τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια και τώρα ήταν αποφασισμένοι ή να αποτρέψουν μία νίκη του 
εχθρού ή να πεθάνουν σ’ αυτό τον χώρο που γεννήθηκαν και πόνεσαν μαζί. Ο Μεγάλος Θεός 
της Πλεσίβιτσας κι ο πρώτος προστάτης της Προφήτης Ηλίας, βοήθησαν για το καλό κι έγινε 
το θαύμα, να μην εξαφανισθεί το λαμπρό αυτό χωριό, με την τόση πρόοδο, πρώτο στην 
περιοχή της Επαρχίας, με ακτινοβολία πέραν των συνόρων της. Πέραν των συνόρων της 
Πλεσίβιτσας τα γεγονότα εξελίσσονταν ως εξής.  
 Οι δυο αγγελιοφόροι που έστειλε η Δημογεροντία προς τους Φιλιάτες, ο Αναστάσιος 
Πέτεινος και ο Δόβρας, κατεβαίνοντας στο φαράγγι του ποταμού Γηρομερίου, συνάντησαν 
δυο Γηρομεριάτες που είχαν κατέβει από το Γηρομέρι και πήγαιναν προς Φιλιάτες και ήταν 
πολύ γνωστοί τους. Βλέποντάς τους λαχανιασμένους κι αναστατωμένους τους 
Πλεσιβιτσιώτες, τους ρώτησαν τι συμβαίνει. «Χαλασμός!» τους λένε. «ήρθαν χιλιάδες 
Κωτσιώτες κι άλλοι, ζώσαν την Πλεσίβιτσα και ντουφεκάνε ακατάπαυστα απ’ όλες τις 
μεριές, με σκοπό να την ξεκληρίσουν και να την ισοπεδώσουν και πηγαίνομε στο Φιλιάτι 
στην Τουρκική Στρατιωτική Διοίκηση, ναρθή στρατός να γλιτώσει το χωριό». Οι 
Γηρομεριώτες ακούγοντας τα γεγονότα, τους πληροφορούν ότι ο Στρατιωτικός Διοικητής 
Ταγματάρχης Μπίμπασης με εκατό καβαλαρέους και πεζούς, βρίσκεται στο Γηρομέρι από το 
πρωί που φθάσαν εκεί. Τότε κι οι αγγελιοφόροι αλλάζουν δρόμο, περνούν το ποτάμι κι 
ανεβαίνουν στο Γηρομέρι.  
 Παρουσιάστηκαν στον Ταγματάρχη Μπίμπαση και τον παρακάλεσαν να τους ακούσει τι 
του παραγγέλλει η Δημογεροντία της Πλεσιβίτσης. «Κύριε διοικητά» του είπαν, «στην 
Πλεσίβιτσα γίνεται χαλασμός. Οι Μουλσουμανοτσάμηδες Χιλιάδες, έχουν ζώσει το χωριό 
απ’ όλα τα γύρω βουνά και τα βόλια τους πέφτουν βροχή από παντού. Είναι αμέτρητοι γιατί 
κουβαλήθηκαν απ’ όλα τα ομόθρησκα χωριά γύρω. Κινδυνεύει το χωριό να μπουν μέσα να 
βάλουν φωτιά και να μας κάψουν ζωντανούς. Σας παρακαλούμε ναρθήτε το γρηγορότερο να 
μας προστατεύσετε από τον χαλασμό που θα γίνει». Ο Ταγματάρχης Μπίμπασης τους άκουσε 
με προσοχή και τους ρώτησε με κάθε λεπτομέρεια να διαμορφώσει σωστή γνώμη για τα 
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γεγονότα. Χωρίς χρονοτριβή συγκεντρώνει το στρατό που είχε μαζί του, καβαλαρέους και 
πεζούς και ξεκινάει μέσω Βούβας για την Πλεσίβιτσα. Φθάνοντας στις δυο το μεσημέρι στο 
διάσελο της Αγίας Παρασκευής, βλέπει τους καπνούς που βγαίναν από τα σπίτια κι άκουσε 
τους πυροβολισμούς  που πέφταν ακατάπαυστα. Προχωρεί προς τον Σταυρό κι από ψηλά 
διατάζει τον σαλπιγκτή του, να κτυπήσει υποχώρηση ακατάπαυστα και πίσω προχωρούσε ο 
στρατός με τον Μπίμπαση. Προχωρούν ψηλά προς Αμπολιάνα κι από ψηλά, μία η σάλπιγγα, 
μία οι τελάληδές του στρατιώτες, φώναζαν να σταματήσει ο πόλεμος: «Παύσατε πυρ», πότε 
στα Αρβανίτικα και πότε στα Ελληνικά. Κάποια στιγμή πηγαίνει εμπρός στον πλάτανο της 
Αμπολιάνας ο ίδιος ο Μπίμπασης και φωνάζει: «Είμαι ο Ταγματάρχης Μπίμπασης, σας 
διατάζω παύσατε πυρ». Ακούγοντας και τον Μπίμπαση σταμάτησαν οι πυροβολισμοί από τις 
δυο πλευρές. Τότε οι οπλοφόροι της άμυνας του κάστρου του Προφήτη Ηλία απεχώρησαν 
και πήγαν σε σπίτια της πλατείας κι έμειναν σιωπηρά έως να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. 
 Κατέβηκε μία ομάδα είκοσι στρατιωτών με επικεφαλής αξιωματικό στην πλατεία κι ο 
σαλπιγκτής ανέβηκε στην εκκλησία κι από γύρω του περιβόλου σάλπιζε το παύσατε πυρ. Εν 
συνεχεία, κατέβηκε από την Αμπολιάνα ο Μπίμπασης με τον υπόλοιπο στρατό στην πλατεία, 
που τον περίμενε η Δημογεροντία με αρκετούς χωριανούς, τον καλωσόρισε και τον 
ευχαρίστησε για την μεσολάβηση δια την κατάπαυση του πυρός. Υποσχέθηκε ο ίδιος ότι θα 
φροντίσει να επικρατήσει ειρήνη και ότι δεν θα επαναληφθούν επεισόδια. Ανέβηκε στη 
συνέχεια στον περίβολο της εκκλησίας, να δει από ψηλά σχετικά τόσο τις κινήσεις, όσο και 
τα τόσα σπίτια που το λαμπάδιασμά τους, ήταν στο αποκορύφωμα, ο δε καπνός είχε τυλίξει 
το χωριό και τους γύρω χώρους.  
 Φώναξε ο ίδιος να φύγουν οι επιδρομείς στα χωριά τους παίρνοντας μαζί τους νεκρούς 
και τραυματίες και να επικρατήσει ησυχία. Εν συνεχεία κατέβηκε και κατευθύνθηκε με 
συνοδεία πάντα τη Δημογεροντία προς το Παρασπόρι, που ήταν το κύριο πεδίο μαχών. Πίσω 
του αναχώρησαν από την εκκλησία τα γυναικόπαιδα κι οι ανήμποροι για τα σπίτια τους. 
Μετέφεραν και τους δυο νεκρούς από την εκκλησία στα σπίτια τους. Πληροφορηθείς  δια τον 
Παπά-Νικόλα ότι είναι κλεισμένος από το πρωί στην Παναγία, αφού πήγε έως την πλατεία 
Αγίου Νικολάου κι είδε τις πυρπολήσεις, προχώρησε προς την Παναγία. Κατεβαίνοντας στο 
ρέμα της Αγίας Μαρίνας στου Μπασιάκου, είδαν όλοι μαζί ότι ήταν συγκεντρωμένα μερικά 
πτώματα Μουλσουμανοτσάμηδων, που δεν προλάβανε να τους μεταφέρουν κι αυτούς στην 
Κώτσικα με τα ζώα τους, διότι πρώτα προσπαθούσαν μα μεταφέρουν τους τραυματίες από τις 
μάχες, τόσο από τις γειτονιές, όσο κι από τους λόφους, που δεν ήταν ολίγοι. Κατά τους 
μετριότερους υπολογισμούς οι νεκροί ήταν σαράντα περίπου και περί τους διακόσιους 
τραυματίες ελαφρά και σοβαρά. Το κωμικό είναι ότι φόρτωναν πρώτα πλιάτσικο κι επάνω 
έβαζαν κι έναν τραυματία. Στο ρέμα είχανε παρατηρήσει και πράγματα ρουχισμού και 
προικός που δεν πρόλαβαν να τα μεταφέρουν.  
 Ο Μπίμπασης τα είδε όλα αυτά κι έμεινε εμβρόντητος και δεν έβγαλε άχνα παρά 
προχώρησε προς την Παναγία που ο ίδιος φώναξε κι άνοιξε ο Παπά-Νικόλας, που 
ανησυχούσαν όλοι τόσο γι’ αυτόν, όσο και για τις δυο γυναίκες και το κοριτσάκι που ήταν 
μαζί τους. Γύρισαν όλοι μαζί στην πλατεία. Ο Παπά-Νικόλας τότε πληροφορήθηκε τον 
θάνατο του γαμπρού του Χρήστου Σταμούλη, ζήτησε την άδεια και κατευθύνθηκε στο σπίτι 
του νεκρού λυπημένος. Ο Ταγματάρχης Μπίμπασης αφού διαπίστωσε την αποχώρηση όλων 
των επιδρομέων, άφησε ομάδα δέκα στρατιωτών με υπαξιωματικό Λοχία (Τσαούση) δια την 
φρούρηση του χωριού που εγκαταστάθηκε όπως προηγούμενα στο σπίτι της Ρούσιως. 
Παρέμεινε στην πλατεία συζητώντας με την Δημογεροντία και άλλα υπεύθυνα και σοβαρά 
άτομα του χωριού, για τα τραγικά γεγονότα της ημέρας, κι αναχώρησε πριν νυχτώσει για τις 
Φιλιάτες υποσχόμενος ότι θα ερχόταν το πρωί Κυριακή 10 Νοεμβρίου 1912, που θα φρόντιζε 
ο ίδιος για την μεταφορά των νεκρών στην Κώτσικα κι ότι πρόβλημα άλλο υπάρχει. Μετά 
την αναχώρηση του Μπίμπαση και της ανακούφισης, αλλά και της ηρεμίας που ξαναήλθε στο 
χωριό, η Δημογεροντία αλλά και όλοι οι χωριανοί που δεν επλήγησαν από την λεηλάτηση και 
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πυρπόληση, φρόντισαν για την τακτοποίηση των αστέγων σε σπίτια προσωρινά συγγενών και 
φίλων, μέριμνα για τροφή και για ρούχα απαραίτητα, για τις πρώτες δύσκολες ώρες.  
 Την πρώτη εκείνη νύχτα κανένας δεν νύσταζε όσο ταλαιπωρημένος και αν ήταν, παρά 
βρισκόταν σε εγρήγορση και φροντίδα περισυλλογή κι ελπίδα από το αποτέλεσμα ενός 
αγώνος νικηφόρου, που χαλύβδωσε τις καρδιές τους, ατενίζοντας το μέλλον πιο ελπιδοφόρο. 
Τώρα φαινόταν στο βάθος του ορίζοντα να χαράζει ο ήλιος της λευτεριάς. Ξημέρωσε ο θεός 
την μέρα Κυριακή της δεκάτης Νοεμβρίου 1912. η εκκλησία λειτούργησε κι οι χωριανοί 
εκκλησιαστήκανε κι ευχαριστήσανε το Θεό που τους γλίτωσε από έναν χαλασμό. Η 
Δημογεροντία είχε φροντίσει για την νύχτα έως τον ερχομό του Μπίμπαση το πρωί. Πρώτον 
να υπάρχουν σκοπιές σε όλα τα σπίτια γύρω του χωριού, να παρακολουθούν από τα 
παράθυρα για κάθε ενδεχόμενο, χωρίς να δίνουν στόχο λόγω φυλακίου Τουρκικού πλέον στο 
χωριό. Φρόντισαν επίσης να υπάρχουν στρατιώτες φρουροί κοντά στο ρέμα για την φύλαξη 
των νεκρών έως το πρωί, που θα γινόταν η μεταφορά των.  
 Το πρωί ήρθε ο Ταγματάρχης Μπίμπασης ξανά με συνοδεία στρατιωτών καβαλαρέων. 
Τον περίμενε η Δημογεροντία στην πλατεία. Είχε στείλει στην Κώτσικα καβαλάρηδες 
στρατιώτες με εντολή να έλθουν μαζί τους Κωτσιώτες με ζώα να πάρουν τους νεκρούς των 
από του Μπασιάκου. Έτσι κι έγινε, ήρθαν μαζί με τους Τούρκους στρατιώτες. Ειδοποιήθηκε 
ο Μπίμπασης και παρακολούθησε ο ίδιος την μεταφορά των προς την Κώτσικα. Ξαναγύρισε 
στην πλατεία και συζήτησε ξανά με την Δημογεροντία για θέματα προσεχούς ηρεμίας, 
υποσχέθηκε την συμπαράσταση προς το χωριό και την ασφάλειά του. Εν συνεχεία 
αναχώρησε με κατεύθυνση την Κώτσικα, για να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης και να 
ενεργήσει δεόντως κι εν συνεχεία για Φιλιάτες. Μετά την αναχώρηση του Μπίμπαση, 
σήμαναν οι καμπάνες πένθιμα δια την ταφή των τεσσάρων αδικοχαμένων του χωριού. 
Εκφωνήθηκαν λόγοι επικήδειοι στα πλαίσια της Τουρκικής νομιμότητας, διότι παρίστατο και 
ο Τούρκος Λοχίας στην εκκλησία. Όμως τονίστηκε που οδηγεί το μίσος και το πάθος 
ορισμένων ανθρώπων, που παρασύρουν αθώους ίσως στον ολέθριο δρόμο και που οδηγεί η 
αγάπη και η ειρήνη και η συναδελφοσύνη. Μετά την ταφή των νεκρών, συνεχίστηκε η κίνηση 
των χωριανών από το ένα σπίτι στο άλλο στους συγγενείς να τους δουν, να τους βοηθήσουν 
και να μάθουν καλύτερα πως πέρασαν την φοβερή μέρα του πολέμου.  
 
 
 

96. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΥΡΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ 

 
 
 Επίσης η Δημογεροντία μετά την ταφή των νεκρών συνήλθε με συμμετοχή σημαινόντων 
προσώπων της Πλεσιβίτσης, να συζητήσουν για την κατάσταση που δημιούργησε η 
επιδρομή, να γίνει ένας απολογισμός και να προβούν σε ενέργειες επιβεβλημένες προς πάσαν 
κατεύθυνση. Πρώτον όλοι τους εξέφρασαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την οδύνη για τον 
χαμό των τεσσάρων χωριανών που εφονεύθησαν αδίκως και την συμπαράσταση και βοήθεια 
προς τις οικογένειές των ηθικώς και υλικώς. Αποφασίστηκε να συγκεντρωθούν από 
προσφορές των κατοίκων οικονομική ενίσχυση και ειδών πρώτης ανάγκης και ειδών 
νοικοκυριού, τόσο στις οικογένειες που πυρπολήθηκαν τα σπίτια τους, ολικώς ή μερικώς, 
αλλά και σ’ αυτούς που τα λεηλάτησαν κι έμειναν τα σπίτια άδεια. Φρόντισαν να τους 
τακτοποιήσουν σε σπίτια προσωρινά, έως να βρουν την σειρά των και να αποκαταστήσουν τα 
δικά των. Η συμπαράσταση αυτή να έχει διάρκεια χρόνου, για να είναι πραγματική και 
χρήσιμη και να δώσει ανακούφιση κι ελπίδα στην συμφορά των.  
 Εξέφρασαν και μια έστω μικρή χαρά δια την αποφυγή εκτός των τεσσάρων που πράγματι 
είναι λυπηρό δεν θρήνησαν άλλους νεκρούς, ούτε καν τραυματισμούς, από έναν τέτοιο 
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πόλεμο, έναν τέτοιο χαλασμό. Τα υλικά αγαθά κι αν χάθηκαν από τις αρπαγές και τις 
πυρπολήσεις, πάλι θα τα φτιάξουν οι ζωές αν χαθούν δεν ξανάρχονται, αυτό μετράει. Τα 
σπίτια που πυρπολήθηκαν ολοσχερώς ήταν δεκατέσσερα και άλλα είκοσι πέντε περίπου, που 
πρόλαβαν και τα έσβησαν, ή που η φωτιά δεν πήρε διαστάσεις, πυρπολήθηκαν μερικώς. Όλα 
αυτά όπως προαναφέρθηκαν, λεηλατήθηκαν πριν πυρποληθούν και τα κλοπιμαία 
μεταφέρθηκαν στα ρέματα κι από εκεί στην Κώτσικα και σ’ άλλα χωριά, με τα ζώα τους. Την 
λεηλάτηση δεν την απέφυγαν πάρα πολλά σπίτια στις αφύλακτες άκρες γύρω του χωριού, που 
δεν άφησαν απολύτως τίποτε μέσα, που όμως γλίτωσαν την πυρπόληση. Και τι δεν άρπαξαν 
οι επιδρομείς. Προίκες κοριτσιών, χρυσαφικά, ασημικά, χαλκώματα και ειδών νοικοκυριού 
και γυαλικά. Ακόμη κι εμπορεύματα, δέρματα κατεργασμένα κι ακατέργαστα, τσαρούχια, 
είδη μπακαλικής που είχαν σε αποθήκες κι ότι έβρισκαν χρήσιμο μπροστά τους, πραγματική 
καταστροφή. Ακόμη και κατοικίδια ζώα των κατοίκων, τα πήραν, τα φόρτωναν κιόλας με τα 
κλοπιμαία των.  
 Τα δεινά της θλιβερής αυτής μέρας, τα έβαλαν στη ζυγαριά της σύγκρισης με το τι 
κέρδισαν από αυτόν τον αγώνα κι η ζυγαριά έγειρε με το κέρδος. Κέρδισαν τη Νίκη. Μια 
νίκη που τους έδωσε τον αέρα που διώχνει τον φόβο, να μην τους φοβούνται πια. Η νίκη 
κερδήθηκε με την απόφαση που πήραν: «Ή λευτεριά ή θάνατος». Η νίκη είναι τις 
περισσότερες φορές με το μέρος των αγωνιστών με το δίκιο τους και τολμάει με καρδιά ο 
αδικημένος, να νικήσει πολλαπλάσιους εχθρούς. Τα εκατόν πενήντα περίπου ντουφέκια, που 
είχαν σχετικά καλή δύναμη πυρός κι άλλα σχεδόν τόσα βοηθητικά ελαφρά, που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν, νίκησαν τα οκτακόσια με πολλαπλάσια δύναμη πυρός. Η νίκη αυτή της 
Πλεσιβίτσης, έγινε γνωστή στην Κέρκυρα από την πρώτη μέρα, εν συνεχεία σ’ όλη την 
Ήπειρο και σ’ όλη την ελεύθερη Ελλάδα, όπως και στους απανταχού ομογενείς του 
Εξωτερικού, ως μεγάλη νίκη θεωρώντας την Πλεσίβιτσα «Ηρωική» που από τότε λέγεται έως 
και σήμερα. 
 Αποφασίστηκε ακόμη από την Δημογεροντία, να γίνουν διαβήματα προς πάσαν 
κατεύθυνση. Στον Βεκίλ Δεσπότη Φιλιατών, στην Μητρόπολη Παραμυθίας, στην Τουρκική 
Διοίκηση Ιωαννίνων και μέσω ομογένειας στην Υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη, δια 
την προστασία του χωριού, όσο και άλλων χωριών της επαρχίας, από τέτοιες νέες εχθρικές 
διαθέσεις των Μουλσουμανοτσάμηδων γειτόνων τους.  
 
 
 

97. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΤΣΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
 
 

 Ο εχθρός των δεκατεσσάρων χωριών με οκτακόσιους οπλοφόρους και επτακόσιους 
βοηθούς και μεταγωγούς, συγκριτικώς πολλαπλάσια δύναμη πυρός, ηττήθη κυριολεκτικώς, 
αφήνοντας στο πεδίο μάχης σαράντα νεκρούς κατά τον μετριοπαθέστατο υπολογισμό, που 
μέσα σ’ αυτούς ήταν τα πρωτοκλασάτα στελέχη του και περί τους διακόσιους τραυματίες. Το 
κατόρθωμα του φθόνου και του μίσους, ήταν να βυθίσει σε σαράντα οικογένειες ομοθρήσκων 
των στο πένθος, στον πόνο και στην θλίψη και σε άλλες διακόσιες ανησυχία και στεναχώρια 
και τόσες άλλες οικογένειες των συγγενών αυτών. Η Κώτσικα που πρωτοστάθηκε είχε και το 
μεγαλύτερο κόστος. 
 Την επόμενη μέρα της μάχης κατά την κηδεία των νεκρών τους στην Κώτσικα, πέρασε 
αγγελιοφόρος μέλος του Ηπειρωτικού συλλόγου, καταγόμενος από την Αγία Μαρίνα 
Ηγουμενίτσης Θεσπρωτίας ονόματι Διονύσιος, ερχόμενος από το Δέλβινο και Κονίσπολη 
δίνοντας και παίρνοντας μηνύματα της Βορ. Ηπείρου. Περνώντας λοιπόν από την Κώτσικα, 
άκουσε θρήνους και μοιρολόγια, από ομάδες γυναικών του κάθε σπιτιού και που ήταν σε 
πλειοψηφία των σπιτιών της Κώτσικας. Εξεπλάγη γιατί σχεδόν θρηνούσε όλο το χωριό. 
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Γνωρίζοντας την γλώσσα πλησίαζε κατά το δυνατόν να ακούσει τι λέγανε στα μοιρολόγια. Κι 
άκουγε κατάρες των μανάδων, των γυναικών και των αδελφάδων των, προς τους ίδιους τους 
Μουχαρεμικούς Κωτσιώτες, που τους παρέσυραν με παχιά λόγια στον θάνατο και βύθισαν τις 
οικογένειές τους στην συμφορά. Το διηγήθηκε ο ίδιος ο Διονύσης σε δεύτερό του ταξίδι στον 
Κων/νο Νίνο, που ήταν μέλος του επαναστατικού συλλόγου Σωπικίου της Βορείου Ηπείρου. 
 Ο Νικόλαος Κατσούπης τα έμαθε αργότερα όταν έγινε μπατζανάκης με τον 
Βορειοηπειρώτη Κων/νο Νίνο που πήρε σύζυγο την Βασιλική Ηλία Σταμούλη, αδελφή της 
Αρετής συζύγου του Νικολάου Κατσούπη και τα διηγήθηκε στο χωριό. Με το πέρασμα του 
χρόνου βέβαια μαθεύτηκαν όλα τα παρασκήνια κι ενέργειες των, ποιοι σκοτώθηκαν και ποιοι 
τραυματίσθηκαν από μετριοπαθείς Κωτσιώτες και άλλους που ήταν αντίθετοι στην 
επιχείρηση και που ομολογουμένως είχαν φιλικές διαθέσεις προς τους Πλεσιβιτσιώτες. Το 
μίσος και ο φθόνος παρ’ ότι πολλαπλασιάστηκε, το μάθημα που πήραν όμως τους έκανε να 
θεωρούν αδύνατο ένα νέο τέτοιο τόλμημα, που θα είχε κι αυτό την ίδια τύχη. Τα νέα δε που 
έφθαναν από την Κέρκυρα, τους έκαναν ακόμη διστακτικότερους, διότι βλέπαν κιόλας ότι η 
ημέρα της λευτεριάς για τους ραγιάδες της υπόλοιπης Ηπείρου και φυσικά και της 
Πλεσιβίτσης ήταν επί θύραις.  
 
 
 

98. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 1912 
 

 
 Ήρθε η νέα εβδομάδα μετά την τραγική περιπέτεια και τον θρίαμβο της νίκης των 
πολιορκημένων Πλεσιβιτσιωτών και σιγά-σιγά και προσεκτικά στις κινήσεις των, 
προσπάθησαν να συνέλθουν, να ηρεμήσουν, να αρχίσουν τις δουλειές τους στην αρχή μέσα 
στο χωριό, να ακούσουν, να μάθουν κάποιο νέο, τι γίνεται από την μεριά των 
Μουλσουμανοτσάμηδων, ειδικά για τις μετακινήσεις των χωριανών εκτός χωριού στις 
δουλειές τους. Όπως διηγούνται χωριανοί που ζήσανε την φοβερή μέρα εκείνη, οι επόμενες 
μέρες τους ήταν σαν να ζούσαν κάποιο όνειρο, πότε χαρούμενο και πότε εφιάλτη. Χαρούμενο 
γιατί νίκησαν έναν πολλαπλάσιο εχθρό κι ήταν σαν ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Εφιάλτη γιατί 
είχαν εμπρός τους το τι μέλει γενέσθαι. Η ανασφάλεια για την επόμενη μέρα, οι ερωτήσεις 
δίναν και παίρναν, να μάθουν τι γίνεται πέρα από τα σύνορα του χωριού και να ανταλλάξουν 
σκέψεις, τι πρέπει να κάνουν, πώς να κινηθούν. Αυτό που στεκόταν στην μέση και επάνω από 
όλα αυτά, ήταν τα νέα που έφταναν από την Κέρκυρα για τις νίκες του Βορρά και του Νότου 
του Ελληνικού στρατού και τους ηρεμούσε.  
 
 
 

99. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 
 
 

Στις 5-9-1912 από την Κέρκυρα σώμα εθελοντών με διοικητή τον Ταγματάρχη Σπυρομήλιο, 
αποβιβάστηκε στα παράλια της Β. Ηπείρου, συνενώθηκαν με τα επαναστατικά τμήματα της 
Β. Ηπείρου κι απελευθέρωσαν την Χειμάρα.  
Στις 6-12-1912 οι Τούρκοι εγκατέλειψαν την Κορυτσά που την είχαν κυκλώσει δυο 
Ελληνικές Μεραρχίες. Ο Ελληνικός στρατός έδωσε μάχες στις περιοχές του Αργυρόκαστρου 
και της Κορυτσάς επιτυχώς.  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.  
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Στις 18-111912 με τις πρώτες ήττες της Τουρκίας και με εισήγηση της Αυστρίας και Ιταλίας 
προς την Τουρκίας εκήρυξε στην Αυλώνα την ανεξαρτησία της Αλβανίας.1 
 
 
 

100. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΔΙ’ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

 Αρχάς Δεκεμβρίου 1912 στην Πλεσίβιτσα αφού συνήλθαν κάπως από τα γεγονότα της 
ενάτης Νοεμβρίου, αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις ένοπλες στρατιωτικές δυνάμεις δια 
την απελευθέρωση της Ηπείρου. Τα Ελληνικά στρατεύματα βρίσκονταν πλέον στα βουνά 
πλησίον των Ιωαννίνων. Εθελοντές του Συλλόγου απελευθέρωσης Πλεσιβίτσης με 
μυστικότητα παρουσιάστηκαν και κατετάγησαν σε αντάρτικο τμήμα κοντά στα Ιωάννινα. 
Ήταν 1) Αντώνιος Ν. Χαϊδούσης αρχηγός του συλλόγου, 2) Δημήτριος Ν. Χαϊδούσης, 3) 
Ευάγγελος Π. Γιώτης, 4) Γρηγόριος Π. Γιώτης, 5) Αντώνιος Θ. Κούτης και 6) Ηλίας Αν. 
Μίχας.  
 Αναχώρησαν επίσης εν συνεχεία από την Πλεσίβιτσα μυστικά με πολύ προσοχή και 
συνάντησαν τον Ελληνικό στρατό και κατετάγησαν ως εθελοντές οι 1) Σπυρίδων Ηλ. 
Γκάνιας, 2) Αντώνιος Δημ. Κούτης, 3) Απόστολος Γ. Κατσογιάννης, 4) Κωνσταντίνος Π. 
Κωτσίδας, 5) Παντελής Ν. Παπαγιάννης, 6) Κωνσταντίνος Ν. Παπαγιάννης, 7) Ιωάννης Αντ. 
Παπαγιάννης, 8) Θεόδωρος Ευ. Παπακώστας, 9) Ηλίας Δ. Παπασπύρου, 10) Ιωάννης 
Πέτεινος, 11) Κωνσταντίνος Μ. Ταβαντζής και 12) Γεώργιος Ηλ. Χριστιάνος.  
 Συγκινητική είναι η συμμετοχή τέκνων της Πλεσιβίτσης, που προ ολίγων ετών είχαν 
μεταναστεύσει στην Αμερική κι είχαν ενστερνιστεί την θερμή φλόγα της λευτεριάς της 
πατρίδας, κίνησαν κι ήρθαν στο χωριό. Αφού πήραν οδηγίες, έφυγαν κρυφά και συνάντησαν 
τον Ελληνικό στρατό και κατετάγησαν ως εθελοντές. Ένας εξ’ αυτών ήταν ο Γεώργιος 
Φατήρας. Όλοι τους συμμετείχαν στις επιχειρήσεις του Ελληνικού στρατού έως την 
απελευθέρωση της Ηπείρου, όπου και επέστρεψαν ως νικητές στην Πλεσίβιτσα. Η πράξη 
τους αυτή τιμήθηκε πάρα πολύ τόσο από το χωριό, όσο και πέρα των συνόρων της Επαρχίας 
κι απενεμήθησαν έπαινοι και ονομάστηκαν Μπιζανομάχοι.   
 
 
 

101. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 
 

 Από Ανατολάς των Ιωαννίνων Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Μετσοβίτικη 
κοιλάδα στις 12-11-1912 και στις 26-11-1912 κατέλαβαν το Δρίσκο ,πλησίον των Ιωαννίνων. 
Στις 29 και 30-11-1912 με επιθέσεις του Ελληνικού στρατού καταλαμβάνονται οι θέσεις της 
Αετοράχης και των Πεστών. Την 1-12-1912 καταλαμβάνουν θέσεις τη μία μετά την άλλη, 
του ορεινού όγκου του ξερόβουνου και φθάνουν απέναντι από το Μπιζάνι. Γίνονται μάχες 
καθημερινώς με αντίξοες συνθήκες χειμώνος και με πολλές απώλειες από τις δυο πλευρές 
έως αρχάς Φεβρουαρίου. Η μη αποτελεσματική τελική προσπάθεια κατάληψης των 
Ιωαννίνων αλλάζει το σχέδιο.  
 Το νέο σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή στις 18 και 19 Φεβρουαρίου, προώθηση ολονυκτίς και 
προς παραπλάνηση του εχθρού, το πυροβολικό μας κτυπούσε τις Ανατολικές θέσεις δεξιά, 
ενώ αριστερά στα Δυτικά η μεγάλη φάλαγγα του Ελληνικού στρατού, αριστερά του μετώπου, 
δια του όρους Ολύτσικα, παρακάμπτει το Μπιζάνι από πίσω των Υψωμάτων της Τσούκας και 

                                                 
1 ΜΕΕ., τ. ΙΒ΄., σελίς 341 
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φθάνουν στην Σαδοβίτσα κοντά στα Δυτικά της πόλης των Ιωαννίνων ξημερώματα της 19-2-
1913. Από τις 8 η ώρα το πρωί της 19-2-1913 κτυπούν τον εχθρό με καταιγιστικά πυρά από 
τα νώτα του έως τη νύχτα. Καταλαμβάνουν εν συνεχεία κάθε οχυρωμένη θέση, τη μια μετά 
την άλλη, απωθώντας τον εχθρό στην πόλη των Ιωαννίνων πανικοβλημένον.  
 Κόβουν τα καλώδια επικοινωνίας των οχυρών του Μπιζανίου κι έτσι απομονώθηκαν 
κυκλωμένα πια τα οχυρά. Οι προχωρημένες Ελληνικές δυνάμεις έφθασαν στην θέση 
Βελισάριο με διοικητή τον Ταγματάρχη Ιωάννη Βελισαρίου. Η Δεύτερη Ελληνική 
στρατιωτική φάλαγγα του κεντροαριστερού μετώπου, δια της Μανωλιάσας φθάνει προς του 
Αγίου Νικολάου στις 18-2-1913. Η Τρίτη φάλαγγα Ελληνικού στρατού και η Τέταρτη 
φθάνουν στην Βοδοβίτσα και η Πέμπτη από δεξιά φθάνει στο Κοτόρτσι. Οι φάλαγγες 
Δεύτερη, Τετάρτη και Πέμπτη φθάσανε προ του Μπιζανίου στις 19 Φεβρουαρίου 1913.  
 Η άμυνα του Τουρκικού στρατού είχε καταρρεύσει. Ο αρχηγός του Τουρκικού στρατού 
των Ιωαννίνων Εσάτ Πασάς βρισκόμενος προ ταύτης πανωλεθρίας, ζητεί από τον 
Μητροπολίτη Ιωαννίνων την μεσολάβησή του, να παραδώσει την πόλη αναιμάκτως άνευ 
όρων. Ο Μητροπολίτης δέχθηκε την μεσολάβηση κι έστειλαν στις 10 η ώρα το βράδυ της 19-
2-1913 αντιπροσωπεία κι έναν σαλπιγκτή να σαλπίζει συνεχώς το σάλπισμα της παραδόσεως 
της πόλης. Στην αντιπροσωπεία ήταν ένας Τούρκος Αξιωματικός με σημαία λευκή κι ένας 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη. Έφθασαν στις θέσεις του Ελληνικού στρατού στο Βελισάριο 
και παρέδωσαν το έγγραφο παραδόσεως της πόλης των Ιωαννίνων στον διοικητή του 
τάγματος Ευζώνων Ιωάννη Βελισαρίου. Το έγγραφο εστάλη μαζί με την Αντιπροσωπεία, τον 
Τούρκο Αξιωματικό και εκπρόσωπο του Μητροπολίτη και συνοδεία ομάδος Ελλήνων 
στρατιωτών μετ’ Αξιωματικού αμέσως στο Στρατηγείο στο Εμίν - Αγά στον Διάδοχο 
Κωνσταντίνο.  
 Μετά ταύτα, δίδεται εντολή στις 3 η ώρα τη νύχτα προς την 20η Φεβρουαρίου 1913 στον 
Στρατηγό Σούτσο με το ιππικό και καταλαμβάνει το πρωί της 20ης Φεβρουαρίου 1913, έως τις 
11 η ώρα το πρωί τα Ιωάννινα μέσα σε παραλήρημα ζητωκραυγών, από την χαρά του λαού 
στους δρόμους των Ιωαννίνων. Παρεδόθη ο αρχηγός των Τούρκων Εσάτ-Πασάς με 30.000 
αξιωματικούς και στρατιώτες, τα οχυρά και 120 πυροβόλα και άφθονο πολεμικό υλικό. 
Ταυτόχρονα με την πτώση των Ιωαννίνων, κατέβηκε η 3η Μεραρχία με τον Στρατηγό 
Δαμιανό καταλαμβάνοντας τις Επαρχίες Κολωνίας, Λιασκοβικίου και την Κόνιτσα. Ο 
Ελληνικός στρατός από τα Ιωάννινα εκδιώκει τα κατάλοιπα του Τουρκικού στρατού και 
προχωρούν προς την Βόρειο Ήπειρο προς Βορρά και Νότο.1 
 Επίσης ταυτοχρόνως προχωρούν και Ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις της περιοχής 
Πρεβέζης προς την Θεσπρωτία.  
 
 
 

102. ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1913 
 
 

Έχω γράμμα για να γράψω 
και τα ντέρτια μου να κλάψω 
στα Πεστά και στο Μπιζάνι 
μα το κρύο που’ χε κάνει. 
Του Χριστού το νέο έτος 
όπως κάναμε εφέτως 

στα βουνά και στα λαγκάδια 
σαν τα άγρια λιοντάρια. 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. ΙΓ΄., σελίς 384 

 136 



Άκου άκου τα τριβόλα 
του Δαγκλή τα πυροβόλα 
όταν κάνει και τα βάζει 
με το έρημο Μπιζάνι. 
Πήραμε τον Αϊ Νικόλα 
με τα Τουρκοπυροβόλα 
πήραμε και τον Αϊ Γιάννη 
κλείσαμε και το Μπιζάνι. 
Ω ρε Εσάτε παινεμένε 

και στον κόσμο ξακουσμένε 
έως πότε θα αντέξεις 
το Μπιζάνι να κατέχεις. 

 
 
 Το ποίημα αυτό που έγινε και τραγούδι, είναι της λαϊκής μούσας Πλεσιβίτσης του 1912-
1913. 
 
 
 

103. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 
 
 Ο χειμώνας στην Ήπειρο 1912-1913 ήταν βαρύς με κρύα και χιόνια. Στα μέσα 
Φεβρουαρίου 1913 ο καιρός γύρισε στα Νότια κι έλιωσε το χιόνι που είχε πέσει στην πλατεία 
Πλεσιβίτσης. Με έκπληξη που δεν πίστευαν στα μάτια τους οι χωριανοί είδαν, ότι βγήκαν 
στην επιφάνεια της πλατείας οι τρεις πλάκες του Αγίου Κοσμά, που όταν τις τοποθέτησε είχε 
ειπεί: «Όταν φανούν οι τρεις πλάκες που έχω βάλει βαθειά στο χώμα στην πλατεία, τότε θα 
έλθει η λευτεριά». Από την χαρά τους άρχισαν να φωνάζουν: «Φάνηκαν οι πλάκες του Αγίου 
Κοσμά τώρα θα’ρθη η λευτεριά». Τώρα ήταν βέβαιοι. Και πράγματι η λευτεριά ερχόταν.  
 Η είδηση της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων έφθασε αμέσως στην Θεσπρωτία ως 
σάλπισμα χαράς. Ελεύθεροι ύστερα από 482 χρόνια σκλαβιάς. Στα πρόσωπα όλων 
ζωγραφιζόταν το χαμόγελο και από τα χείλη έβγαιναν λέξεις θριάμβου «Νικήσαμε! Έπεσαν 
τα Γιάννενα! Λευτερωθήκαμε!». Στην Πλεσίβιτσα η χαρμόσυνη είδηση έφθασε την ίδια 
μέρα. Το γεγονός το ανήγγειλαν στους κατοίκους οι χαρμόσυνες κινδυνοκρουσίες και οι 
τουφεκιές κι όλοι ξεχύθηκαν στην πλατεία και πανηγύρισαν το γεγονός. Η Ελληνική σημαία, 
που την είχε προμηθευτεί από καιρό ο σύλλογος Πλεσιβίτσης από την Κέρκυρα, κυμάτιζε στο 
κωδωνοστάσιο του Προφήτη Ηλία, στέλνοντας μήνυμα χαράς και περηφάνιας, για τους έως 
τώρα πικραμένους από τόσα χρόνια σκλαβιάς. Οι ευχές δίναν και παίρναν. Χαρά μεγάλη 
μέσα στο καταχείμωνο του Φλεβάρη, τραγουδώντας χόρευαν, θεωρώντας μέρα Πασχαλιάς κι 
Άνοιξη λέγοντας το «Χριστός Ανέστη, Ελλάδα Ανέστη, ζήτω η λευτεριά, ζήτω η Ελλάδα, 
ζήτω η ηρωική Πλεσίβιτσα» και τσούγκριζαν κόκκινα αυγά. Τι κι αν πήρε η νύχτα. Κανείς 
δεν ήθελε να φύγει από την πλατεία. Τα καταστήματα της πλατείας, αλλά και του 
Παρασπορίου, όλα ανοιχτά. Τα κεράσματα του τσίπουρου δυνάμωναν το κέφι, οι μεζέδες και 
το κρασί επίσης, γλέντι και χορός όλη τη νύχτα. 
 Ξημέρωσε η μέρα και το γλέντι πήρε διαστάσεις. Έφθασαν στην πλατεία αρνιά και 
κατσίκια στις σούβλες, μπήκαν επάνω στα έτοιμα αναμμένα κάρβουνα, από τις μεγάλες 
φωτιές που έκαιγαν όλη τη νύχτα στην πλατεία και έσπαγαν την παγωνιά του χειμώνα και το 
γλέντι διατηρήθηκε όλη την ημέρα της Παρασκευής 22-2-1913 ως αργά τη νύχτα. Την 
επόμενη μέρα Σάββατο από το πρωί άναψαν νέες θεμωνιές με ξύλα, να ψηθούν άλλα αρνιά 
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και το γλέντι συνεχίστηκε σ’ όλη του την έκταση, με χορούς και τραγούδια έως το βράδυ. 
Ξημέρωσε η Κυριακή 24-2-1913, η εκκλησία γέμισε σαν πασχαλιά, από την μεγάλη 
προσέλευση των χωριανών, να ευχαριστήσουν τον θεό για την λευτεριά τους. Μετά την Θεία 
Λειτουργία εψάλλει Δοξολογία επί τη απελευθερώση. Μετά τον εκκλησιασμό, ετοιμάστηκε 
στην πλατεία νέο φαγοπότι που κράτησε ως τις πρωινές ώρες.  
 Από το πρωί της Κυριακής εστάλησαν εκπρόσωποι της Δημογεροντίας στις Φιλιάτες να 
υποδεχθούν τον Ελληνικό στρατό που αναμενόταν, καθώς και αρκετοί χωριανοί. Το ίδιο 
έπραξαν κι όλα τα χωριά της Επαρχίας που έφθασαν στις Φιλιάτες, με σημαίες και λάβαρα, 
να υποδεχθούν και να ζήσουν στιγμές χαράς από την λευτεριά και να ζητωκραυγάσουν 
ελεύθερα. Στην είσοδο των Φιλιατών, στην Κογκέλα συγκεντρώθηκαν να υποδεχθούν τον 
Ελληνικό στρατό, το Χριστιανικό Ιερατείο με το Βεκίλ Δεσπότη Παπά-Σωτήρη, η 
Δημογεροντία Φιλιατών, οι εκπρόσωποι Δημογεροντιών των χωριών της Επαρχίας, οι 
Δικαστικές και λοιπές Κρατικές αρχές της πόλης, οι εκπαιδευτικοί, το Μουλσουμανοτσάμικο 
ιερατείο με τον Μουφτή Φιλιατών. Ο Διοικητής της Τουρκικής Αστυνομίας, ο Υποδιοικητής 
του Τουρκικού στρατού Φιλιατών μετά των αξιωματικών, πλήθος κόσμου Χριστιανών, που 
είχαν κατακλύσει τον χώρο κι αρκετοί Μουλσουμανοτσάμηδες, απλοί άνθρωποι φιλήσυχοι, 
που ομολογουμένως υπήρχαν, που δεν είχαν καμιά σχέση με τις εξτρεμιστικές ομάδες. Με 
την εμφάνιση των πρώτων Ελλήνων στρατιωτών στον Κάμπο του Φοινικίου το πλήθος 
ξέσπασε σε ζητωκραυγές. Δεν άργησαν να ανέβουν στον χώρο της υποδοχής στην Κογκέλα 
που τους υποδέχθηκαν ραίνοντας τους με λουλούδια. Εκφωνήθηκαν λόγοι υποδοχής υπό των 
επισήμων της πόλεως στον διοικητή του Ελληνικού στρατού Λοχαγό Τρυπογιώργο. 
Ανταπαντώντας ο Τρυπογιώργος υπεσχέθη ηρεμία, τάξη και ισονομία αδιακρίτως σε 
Χριστιανούς και Μουλσουμανοτσάμηδες. Εν συνεχεία έδωσε εντολές δια την φρούρηση της 
πόλης και της περιοχής.  
 Στην συνέχεια παρεδόθησαν αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες και το πολεμικό 
υλικό του Τουρκικού στρατού Φιλιατών, που ήταν κλεισμένοι στο στρατόπεδο. Το ίδιο 
γινόταν σε κάθε πόλη της Θεσπρωτίας, μετά την πτώση των Ιωαννίνων, κλείνονταν στα 
στρατόπεδα και περίμεναν να παραδοθούν στον Ελληνικό στρατό. Οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες που είχαν εμπλακεί μια ζωή σε μύριες τόσες άνομες κι εγκληματικές 
πράξεις, δεν ήξεραν που να κρυφτούν. Οι περισσότεροι απ’ όλη την Τσαμουριά 
κατευθύνθηκαν προς την Αλβανία. Ο λαός των Φιλιατών ξέσπασε σε ξέφρενο πανηγύρι, δια 
την απελευθέρωση, ενώ τα γύρω χωριά της Επαρχίας πανηγύριζαν από τριημέρου με την 
πρώτη είδηση.  
 Όπως προαναφέραμε ο Τουρκικός στρατός από την ημέρα της πτώσης των Ιωαννίνων 
ήταν κλεισμένος στο στρατόπεδο Φιλιατών. Ο τότε διοικητής Ταγματάρχης Μπίμπασης αφού 
συγκέντρωσε τον στρατό στο στρατώνα, άφησε αντικαταστάτη του, υποδιοικητή, να 
παραδώσει τον στρατό και την πόλη των Φιλιατών στον Ελληνικό στρατό κι εκείνος μαζί με 
την σύζυγό του και τον αδελφό της συζύγου του, πριν ακόμη φθάσουν τα Ελληνικά 
στρατεύματα στις Φιλιάτες, αναχώρησαν δια την Πλεσίβιτσα. Εκεί συναντήθηκε με την 
Δημογεροντία και τους ζήτησε την προστασία τους, σαν φίλος των Πλεσιβιτσιωτών και να 
φροντίσουν ότι είναι απαραίτητο για την ακεραιότητα, τόσο για του ίδιου, όσο και της 
συζύγου του και του αδελφού της και να παραδοθεί με ομαλές συνθήκες, όταν έλθει εντός 
των ημερών ο Ελληνικός στρατός στο χωριό. Η Δημογεροντία απεδέχθη το αίτημά του, αλλά 
και οι κάτοικοι προθύμως, όπου τους περιέθαλψαν δεόντως. Τους εγκατέστησαν σε δωμάτιο 
του σπιτιού του Ρισβάνη, δίδοντάς τους τα απαραίτητα, φροντίδα για φαγητό και ασφάλεια 
για την ζωή των, ανταποδίδοντας το καλό προς αυτόν, την μεσολάβησή του να σωθεί η 
Πλεσίβιτσα από μεγαλύτερες καταστροφές στην πολιορκία της 9-11-1912.  
 Ο Ταγματάρχης Μπίμπασης βέβαια, γνώριζε με μαθηματική ακρίβεια, ότι μετά την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης προ των γεγονότων πολιορκίας της Πλεσιβίτσης, ότι και η 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων πως δεν θα βράδυνε. Σαν μετριόφρων αξιωματικός που ήταν, 
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ήταν λογικό να συμπεριφερθεί δίκαια και μια φορά για τα Τουρκικά χρονικά μια Τουρκική 
αρχή, να αποτρέψει μια μεγαλύτερη καταστροφή της Πλεσιβίτσης από τους 
Μουλσουμανοτσάμηδες, οι οποίοι ενεργούσαν ανεξέλεγκτα έως τότε, καταπατώντας κάθε 
έννοια δικαίου και διέπραξαν τουλάχιστον από 1908 έως 1912 μύρια τόσα κακά για την 
Πλεσίβιτσα. Σκεπτόταν ο Μπίμπασης, ότι με την πτώση των Ιωαννίνων θα ήταν 
εγκλωβισμένος και την αιχμαλωσία που ήταν το λιγότερο, δεν θα την απέφευγε, άλλωστε που 
μπορούσε να πάει, θα κινδύνευε περισσότερο η ακεραιότητά του. έτσι λοιπόν φρόντιζε να 
διατηρεί καλές σχέσεις και με τους Μουλσουμανοτσάμηδες, για να μην πηγαίνει πολύ κόντρα 
στις άνωθεν εντολές των Ιωαννίνων, αλλά και με τους Χριστιανούς της επαρχίας, ιδιαίτερα 
να μην δημιουργεί μίσος προς αυτόν, για την επερχόμενη στιγμή της κατάρρευσης. Και το 
κατάφερε με το φιλότιμο των Πλεσιβιτσιωτών, που το καλό που τους έκανε, φρόντισαν να 
του το ανταποδώσουν απλόχερα πολλαπλάσιο.  
 Με την άφιξη κι εγκατάστασή του στις Φιλιάτες, ο λοχαγός Τρυπογιώργος, με εντολή της 
διοικήσεως προήχθη εις Ταγματάρχη κι έχοντας ανάλογη δύναμη τάγματος στρατού για την 
περιφέρεια Φιλιατών. Αυθημερόν στις Φιλιάτες, αντικαταστάθηκαν όλες οι Τουρκικές και 
Μουλσουμανοτσαμικές διοικήσεις, από άξιους Έλληνες πατριώτες, δίδοντας εντολές για την 
σωστή λειτουργία των νόμων, για ίση και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών χωρίς καμιά 
διάκριση.  
 Καταρτίστηκε πρόγραμμα προωθήσεως του στρατού κι ελέγχου της περιφέρειας. Την 
επόμενη μέρα Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 1913 ο Ταγματάρχης Τρυπογιώργος, έστειλε ομάδες 
στρατού με επικεφαλείς αξιωματικούς στα γύρω χωριά της επαρχίας, δια τον έλεγχο και την 
τήρηση της τάξεως. Το ίδιο έκανε και για την Πλεσίβιτσα, που από το πρωί ήρθε ομάδα 
στρατού κι έκαναν γνωστό στην Δημογεροντία, ότι εν συνεχεία θα φτάσει στο χωριό ο ίδιος ο 
ταγματάρχης Τρυπογιώργος, αρχίζοντας από το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι της περιφέρειας τις 
επισκέψεις του. Τους στρατιώτες τους περιποιήθηκαν οι Πλεσιβιτσιώτες σαν παιδιά τους, από 
την μεγάλη χαρά που πήραν, βλέποντας Ελληνικό στρατό. Η Δημογεροντία με πρόεδρο τον 
Δημήτριο Κατσούπη προετοίμασε θερμή υποδοχή στον Διοικητή και στην ακολουθία του, 
παρατάχθηκαν στην πλατεία στρατού που είχε έλθει, οι Ιερείς και η ενοριακή επιτροπή, ο 
πρόεδρος και τα μέλη της Δημογεροντίας, οι δάσκαλοι του χωριού, οι σεβάσμιοι γέροντες, τα 
μέλη του Συλλόγου ενόπλου αγώνα Πλεσιβίτσης και πίσω τους οι κάτοικοι του χωριού. Με 
την άφιξη του Διοικητού και της ακολουθίας του, η ομάδα στρατού παρουσίασε όπλα, οι 
καμπάνες του Προφήτη Ηλία σήμαναν χαρμόσυνα. Οι στιγμές ήταν συγκινητικές. Οι 
επίσημοι του χωριού απηύθυναν θερμά λόγια υποδοχής κι ευχές κι ο Διοικητής ανταπέδωσε 
τις ευχές σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Οι Πλεσιβιτσιώτες τους αγκάλιασαν και τους φίλησαν 
με δάκρυα χαράς.  
 Μετά την υποδοχή, επίσημοι και λαός ανέβηκαν στον ναό του Προφήτη Ηλία, όπου 
εψάλλει δοξολογία επί τη απελευθερώση κι εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι, που ο λαός 
έκλαιγε από την χαρά του. μετά την δοξολογία οι επίσημοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία. 
Ο πρόεδρος της Δημογεροντίας Δημήτριος Κατσούπης έκανε γνωστό στον Ταγματάρχη 
Τρυπογιώργο, ότι ο Διοικητής του Τουρκικού στρατού Φιλιατών, παραδόθηκε στις αρχές 
Πλεσιβίτσης προσωρινώς, φοβούμενος την ακεραιότητά του και περίμενε να έρθει στο χωριό 
Ελληνικός στρατός να παραδοθεί κανονικά. Ο ταγματάρχης του είπε ότι το γνωρίζει από την 
προηγούμενη μέρα. Φθάνοντας στο σπίτι του Ρισβάνη, που είχε ετοιμαστεί πλούσιο τραπέζι 
για τους επισήμους, τους περίμενε στην πόρτα ο Ταγματάρχης Μπίμπασης που χαιρέτησε σε 
στάση προσοχής τον Ταγματάρχη Τρυπογιώργο, παραδίδοντας το ξίφος του, εις ένδειξη 
υποταγής. Ο Ταγματάρχης Τρυπογιώργος δεν το απεδέχθη, λέγοντάς του να το κρατήσει και 
του συμπεριφέρθηκε ως ίσος προς ίσον, με πολύ ευγένεια Έλληνα Αξιωματικού. Κατά τη 
διάρκεια του πλούσιου τραπεζιού και σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, συζητήθηκαν γεγονότα 
των πολέμων για την απελευθέρωση της Ηπείρου. 
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 Ο Έλληνας αξιωματικός έδωσε οδηγίες για την καλή  τήρηση της εννόμου τάξεως και την 
άψογη συμπεριφορά των Χριστιανών γενικώς προς τους Μουλσουμανοτσάμηδες και να 
ξεχάσουν τα περασμένα που τα πληροφορήθηκε στη συζήτηση, καθώς και για τη 
μεσολάβηση του Μπίμπαση για το χωριό. Τώρα, τους τόνισε, αρχίζει μια καινούρια ζωή κι 
όλοι οι πολίτες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα σ’ ένα ελεύθερο δημοκρατικό κράτος με 
κυβερνήτη το μεγάλο Έλληνα κρητικό Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Μπίμπασης, που συμμετείχε 
στη συζήτηση γνωρίζοντας την Ελληνική γλώσσα, γιατί ήταν Κρητικός τους είπε, ότι 
γνωρίζει πολύ καλά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, διότι ήταν συμμαθητές στο σχολείο στην 
πατρίδα του την Κρήτη. Θαύμασε την προσωπικότητα του Βενιζέλου, μαθαίνοντας 
λεπτομέρειες από τη δράση του και επιτυχίες του μεγάλου Κυβερνήτη που δεν τις γνώριζε.  
Κατόπιν παρακλήσεως, τόσο του ιδίου Μπίμπαση, όσο και όλων των Πλεσιβιτσιωτών 
επισήμων προς τον Ταγματάρχη Τρυπογιώργο, να παραμείνει στην Πλεσίβιτσα ως φίλος και 
μεσολαβητής που συνέδραμε ν’ αποφύγει η Πλεσίβιτσα μεγαλύτερη καταστροφή κατά την 
πολιορκία της 9ης  Νοεμβρίου 1912, καθώς και η σύζυγός του και ο αδελφός της, με την 
απαραίτητη φύλαξή των, δια την ακεραιότητά των, έως την ανταλλαγή των αιχμαλώτων. 
 Ο Τρυπογιώργος το δέχθηκε, λέγοντάς τους, αναλάβετε την ευθύνη της φύλαξη μέχρι 
νεωτέρας διαταγής. Το απόγευμα αναχώρησε για τις Φιλιάτες, ο Ταγματάρχης Τρυπογιώργος, 
μετά της ακολουθίας του προβοδίζοντάς τους οι επίσημοι και πολύ χωριανοί έως έξω του 
χωριού. Η πρωινή ελληνική ομάδα στρατού, παρέμεινε στο χωριό υπό τη φροντίδα των 
χωριανών και τις εξυπηρετήσεις με προθυμία για την άνετη διαμονή τους στο χωριό. Ο 
Μπίμπασης, η σύζυγός του και ο αδελφός της παρέμειναν στο χωριό έως τη συμφωνία της 
ανταλλαγής αιχμαλώτων που τους βοήθησαν κι αναχώρησαν στην Κωνσταντινούπολη.     
 
 
 

104. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 1913 
 
 
 Μετά την απελευθέρωση της Θεσπρωτίας ο στρατός προχώρησε κι απελευθέρωσε μέρη 
της Βορείου Ηπείρου. Αρχάς Μαρτίου του 1913, ελευθερώνονται Αργυρόκαστρο, Κλεισούρα 
και Τεπελένι και προχωρεί ο στρατός έως έξω της Αυλώνος. Την Αυλώνα την κρατούσαν οι 
Ιταλοί. Στη Θεσπρωτία ελεύθεροι πια, ο κόσμος επιδόθηκε στα ειρηνικά του έργα, στις 
δουλειές του τις αγροτικές και στις τέχνες, στο εμπόριο, χωρίς το φόβο  πλέον του 
κατακτητή. Όλα άλλαξαν κι η ζωή πήρε νόημα, στη θέση του φόβου, θρονιάστηκε η 
ελευθερία και στη στενοχώρια, η χαρά. Οι Χριστιανοί ελεύθερα πια εξέφραζαν την πίστη των 
κι εκτελούσαν ανενόχλητοι θρησκευτικές τους λατρείες. Οι Μουλσουμανοτσάμηδες της 
περιοχής, προσπαθούσαν να ξεχάσουν αυτά που ήξεραν κι έπρατταν. Όμως επί 
Τουρκοκρατίας, ανεξέλεγκτα έκαναν τα πάνδεινα στους Χριστιανούς, τώρα επί ελευθέρου 
Ελληνικού κράτους, οι Χριστιανοί όχι μόνο δεν τους ενοχλούν, αλλά και τους 
συμπεριφέρονται αψόγως, ξεχνώντας τα περασμένα κι απολαμβάνοντας την ισοπολιτεία σ’ 
όλο το μεγαλείο κι αυτό θα πει Ελλάδα.  
 Μέρα με τη μέρα, στην ελεύθερη Θεσπρωτία, με την αμέριστη φροντίδα του ελεύθερου 
κράτους, δημιουργήθηκαν κρατικές υπηρεσίες, Δημόσια Ταμεία, Εφορείες, Δικαστήρια, 
Διοίκηση Στρατού, Χωροφυλακής, Στρατολογία, Ταχυδρομεία, Τηλεγραφεία, Τηλεφωνεία, 
Τελωνεία κλπ. Πόλεις και κοινότητες, οργανώθηκαν, συντάχθηκαν μητρώα αρρένων επίσημα 
δια την εν συνεχεία στράτευση των ανδρών και δημοτολόγια για την σωστή καταγραφή του 
πληθυσμού χωριών και πόλεων, σε μια οργανωμένη πολιτεία. Επί Τουρκοκρατίας έως την 
απελευθέρωση, δια την αποφυγή του Κεφαλικού και άλλων φόρων, αρκετοί δεν ήταν 
καταγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους. Η σωστή καταγραφή απέδειξε ότι η 
Πλεσίβιτσα είχε περί τους δυο χιλιάδες κατοίκους. Στράτευση των νέων έγινε μετά ένα χρόνο 
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περίπου το 1914. οι στρατεύσιμοι καταταγόταν στο κέντρο εκπαιδεύσεως Ιωαννίνων. Όμως 
με την κήρυξη του Α΄ Πολέμου 1914 εκλήθησαν και μεγαλύτερες ηλικίες και κατετάγησαν 
εις το Αυτόνομο Κράτος της Βορ. Ηπείρου κι εκπαιδευόταν στην περιφέρεια Τεπελενίου και 
πήραν μέρος μάλιστα σε πολλές πολεμικές συγκρούσεις. 
 
 
 

105. ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΑΛΒΑΝΙΑΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

17 Μαΐου 1913. η Τουρκία αναθέτει στις Μεγάλες Δυνάμεις να καθορίσουν τα σύνορα της 
Αλβανίας.  
Ιούνιος-Ιούλιος 1913. Ξεσπά Β΄ Βαλκανικός πόλεμος.  
29 Ιουλίου 1913. Υπεγράφη στο Λονδίνο πρωτόκολλο περί Ανεξαρτήτου Αλβανίας.  
8 Αυγούστου 1913. Αποφασίζουν τα Νότια σύνορα Αλβανίας, περιοχή Κορυτσάς μέχρι 
Φτελιά, η Χειμάρα, οι Άγιοι Σαράντα και το Βουθρωτό. 
9 Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου 1913. Καθορίζουν τα σύνορα Αλβανίας, όχι λεπτομερώς, 
σύμφωνα και με την γλώσσα και θρήσκευμα, που δημιουργήθηκε από μέρους των 
Χριστιανών. Η Γαλλία και Ρωσία υποστήριξαν τις Ελληνικές απόψεις και Αυστρία και Ιταλία 
τις Αλβανικές. Τότε ο Άγγλος υποστηρίζει τις Αλβανικές και πλειοψήφησε υπέρ των 
Αλβανικών θέσεων.  
17-12-1913. Υπεγράφη το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας που καθόριζε τη συνοριακή γραμμή 
δια την Ελλάδα, δίδοντας στην Αλβανία τις περιοχές Χειμάρας, Δελβίνου, Αργυρόκαστρου 
και Τεπελενίου. 
13-2-1914. Γνωστοποιούν οι Μεγ. Δυνάμεις, να αποσυρθούν τα Ελληνικά στρατεύματα που 
εξεγέρθηκαν οι Βορειοηπειρώτες, γίνονται συγκρούσεις.  
Στις 17-2-1914. Κηρύχθηκε στο Αργυρόκαστρο Αυτόνομο Κράτος της Βορ. Ηπείρου, με 
κυβερνήτη το Γεώργιο Ζωγράφο.  
Στις 19 έως 25-3-1914. Καταλαμβάνεται η Κορυτσά από τους Αλβανούς και απέτυχε η 
προσπάθεια ανακαταλήψεως από τους Βορειοηπειρώτες. Η Διεθνής επιτροπή ζητεί από τον 
Κυβερνήτη της Αυτόνομου Ηπείρου Γεώργιο Ζωγράφο ανακωχή και τον καλούν στην 
Κέρκυρα και υπογράφουν πρωτόκολλο στις 17 Μαΐου 1914, δια τα διοικητικά δικαιώματα 
Ελλήνων, Θρησκεία, Παιδεία κ.λ.π. 
Στις 20 Ιουνίου 1914 γνωστοποιούν οι Μεγ. Δυνάμεις την έγκριση του Πρωτοκόλλου της 
Κέρκυρας.  
Στις 23 Ιουνίου 1914. Οι Βορειοηπειρώτες κατέλαβαν τις περιφέρειες Τεπελενίου-
Κουρλουβεσίου και Κορυτσάς, με τους Ιερούς λόχους της Αυτόνομου Ηπείρου και των 
Μακεδονομάχων με τον Γεώργιο Τσόντο Βάρδα έως 24 Ιουνίου 1914.  
 
 
 

106. Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1914 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
 

 Ξεσπάει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος Αύγουστος 1914 κατά τον οποίο, Ιταλικά και 
Γαλλικά στρατεύματα κατέλαβαν την Ήπειρο και την Βόρειο Ήπειρο, προς εξασφάλιση των 
νώτων των συμμαχικών στρατευμάτων της Μακεδονίας, όπως ισχυρίστηκαν. Γίνονται 
συνεχώς συρράξεις Αλβανών και Αυτόνομου Β. Ηπείρου, καταλήψεων και ανακαταλήψεων, 
έως τον Οκτώβριο 1914. η Γερμανία με θωρηκτά ποία που καταφθάνουν στην 
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Κωνσταντινούπολη, με συμμετοχή της Τουρκίας, κηρύσσει τον πόλεμο κατά της ΑΝΤΑΝΤ, 
καταλαμβάνοντας τα στενά. Οκτώβριος  1914. αναγνωρίζουν οι Μεγ. Δυνάμεις, το Αυτόνομο 
κράτος της Β. Ηπείρου και συνέστησαν να ανακαταλήψουν όποια εδάφη ανήκουν στην 
Αυτόνομη Περιφέρεια, πράγμα που έγινε με την εντολή που έδωσαν οι Μεγ. Δυνάμεις στην 
Ελλάδα, λόγω του εκραγέντος Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, να προβεί σε κάθε επέμβαση, προς 
υποστήριξη να ανακαταληφθούν τα εδάφη της Αυτόνομου Ηπείρου, αναγνωρίζουσα την 
Ελλάδα, ως μόνη προς εξασφάλιση της τάξεως. Οι Βορειοηπειρώτες της Αυτόνομου Ηπείρου 
το δέχθηκαν με μεγάλη χαρά, δια την ανεξαρτησία και την προστασία τους. Το Αυτόνομο 
κράτος της Β. Ηπείρου αποτέλεσε τμήμα του Ελληνικού κράτους κι έστειλε αντιπροσώπους 
στο Ελληνικό κοινοβούλιο 1 το Αργυρόκαστρο και 6 η Κορυτσά.  
 Φεβρουάριος 1915. Η ΑΝΤΑΝΤ ζητά από τον Βενιζέλο συμμετοχή του Ναυτικού, για 
διάνοιξη των στενών. Ο Βενιζέλος συμφωνεί, όμως ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αντιτίθεται.  
21 Φεβρουαρίου 1915. Παραιτείται ο Βενιζέλος.  
Η Ελλάδα στο Παρίσι στην συνδιάσκεψη της Ειρήνης, ζητά την προσάρτηση της Β. Ηπείρου, 
δια Εθνολογικούς, γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους.  
25-4-1915. Οι Δυνάμεις της ΑΝΤΑΝΤ ανακαταλαμβάνουν τα Στενά και την 
Κωνσταντινούπολη.  
Στις 26-4-1915 η Ιταλία ζητά τα ανταλλάγματα που υποσχέθηκαν οι Μεγ. Δυνάμεις, δια της 
συνθήκης του Λονδίνου. 
31-5-1915. Ο Βενιζέλος ξανακερδίζει τις εκλογές.  
28-9-1915. Ο Βασιλιάς ζητά από τον Βενιζέλο, να μπει σε πόλεμο κατά των Βαλκανίων για 
Μεγάλη Ελλάδα. Ο Βενιζέλος αρνείται σεβόμενος τις συνθήκες που υπέγραψε και τον 
Οκτώβριο 1915 παραιτείται ο Βενιζέλος.  
 Η Ιταλία αντέδρασε δια την Αυλώνα και με το πρόσχημα της ουδετερότητας της Ελλάδος 
τα έτη 1915 και 1916 και που δεν συμμετείχε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προώθησε τα 
στρατεύματά της και κατέλαβε την Β. Ήπειρο, εκτός της Κορυτσάς που κατείχαν οι Γάλλοι. 
Αύγουστος 1916. Στην Αθήνα η Αντιβενιζελική κυβέρνηση Σκουλούδη, τάχθηκε με τη 
Γερμανία, παραδίδοντας την Μακεδονία και να διωχθούν οι Δυνάμεις των Άγγλο-Γάλλων της 
ΑΝΤΑΝΤ και στις 17 έως 30 Σεπτεμβρίου 1916 γίνεται η Επανάσταση Εθνικής Αμύνης στην 
Θεσσαλονίκη εναντίων της Φιλοβασιλικής κυβερνήσεως Σκουλούδη και τάχθηκε στο πλευρό 
των συμμάχων της ΑΝΤΑΝΤ Άγγλο-Γάλλων. Φέρνουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην 
Θεσσαλονίκη και του ανετέθη να γίνει πρόεδρος της προσωρινής «Κυβέρνησης Εθνικής 
Αμύνης». Οι σύμμαχοι εξασφάλισαν την τελική επικράτηση, που κατέβηκε στην Αθήνα και 
παραιτείται ο Βασιλιάς. Στις 10 Οκτωβρίου 1916 ο αντισυνταγματάρχης Ντεκοάν με τμήμα 
Γαλλικού στρατού κατέλαβε την Κορυτσά και την ανακήρυξε Αυτόνομη.1  
 Παράλληλα Ιταλικός στρατός, κατεβαίνει από την Αυλώνα και καταλαμβάνει την 
Ήπειρο. Τον Φεβρουάριο καταλαμβάνει την Κορυτσά. Τον Μάρτιο 1917 την Σαγιάδα, 25 
Μαρτίου 1917 μπήκαν στην Επαρχία Φιλιατών, 26-27 Μαΐου τα Ιωάννινα κι αμέσως την 
Παραμυθιά και το Μέτσοβο. Στις 3 Ιουνίου 1917 οι Γάλλοι καταλαμβάνουν την Πρέβεζα και 
Φιλιππιάδα κι εκδίωξαν όλες τις Ελληνικές αρχές.2 Τα Ελληνικά στρατεύματα της Β. 
Ηπείρου και της Ηπείρου υποχώρησαν στα μετόπισθεν.  
 
 
 
 

                                                 
1 Μ.Ε.Ε. τ., ΙΒ΄., σελίς 340 
2 Ιστορία Ρούσου., τ. 6., σελίς 61 
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107. ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1917 
 
 

 Η Πλεσίβιτσα κατά την τετραετία 1913-1917 δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο, στις 
τέχνες, στην αγροτική απασχόληση. Έδωσε προσοχή και φροντίδα, για την μόρφωση των 
παιδιών μεθοδικά. Χωρίς καμιά σκέψη αντεκδίκησης, ή αποφυγής συνεργασίας προς τους 
Μουλσουμανοτσάμηδες των γύρω χωριών, με πολύ καλές μάλιστα διαθέσεις και φιλικά, 
συνεργαζόταν σε πολλούς τομείς, ξεχνώντας ότι είχε συμβεί και ατενίζοντας εμπρός το 
μέλλον, την ησυχία και την δημιουργία, ως καλοί γείτονες που εκ των πραγμάτων ήταν 
υποχρεωμένοι να ζουν ειρηνικά ο ένας δίπλα στον άλλον, για το καλό όλων τους.  
 Την περίοδο αυτή, συνέβησαν πολλές συγκρούσεις στην Αλβανία και ιδιαίτερα στην Β. 
Ήπειρο. Οι καταλήψεις και ανακαταλήψεις με την μεγάλη αδικία των φίλων μας συμμάχων, 
να μείνει η Β. Ήπειρος στην Αλβανία, αθετώντας συνθήκες και πρωτόκολλα, όλα αυτά δεν 
άφηναν και την περιοχή μας ανενόχλητη. Τα παιδιά της Πλεσιβίτσης, ήταν εκεί στρατευμένα 
όλον αυτόν τον καιρό, με συμμετοχή στις συγκρούσεις και τον κίνδυνο που διέτρεχαν ανά 
πάσα στιγμή.  
 Όλη αυτή η κατάσταση με τις συγκρούσεις, παρά την ελευθερία της Θεσπρωτίας, είχαν 
επιπτώσεις εμποδίζοντας την καλή επικοινωνία και πρόσβαση, σ’ όλη την Β. Ήπειρο, για την 
διακίνηση του εμπορίου, των τεχνών, των δυο περιοχών. Υπήρχε μια αβεβαιότητα και το που 
θα καταλήξει. Σαν αποκορύφωμα όλων αυτών, μας έρχεται και η κατάληψη της Νοτίου 
Ηπείρου έως Ιωάννινα και Πρέβεζα, από τα Ιταλικά στρατεύματα το 1917. Πάλι κατοχή. 
Κατοχή από τους συμμάχους. Αποκλεισμός στην περιοχή μας, απαγορεύσεις στις 
μετακινήσεις, μαρασμός στο εμπόριο, που η Πλεσίβιτσα στην διακίνηση του εμπορίου 
στηριζόταν επί το πλείστον. Η παραγωγή της Πλεσιβίτσης, σε τσαρούχια και ειδών 
βυρσοδεψίας, έμειναν απούλητα. Από τον πρώτο μήνα εκδηλώθηκε ανέχεια και φτώχεια, που 
τους έφερε σε απόγνωση. Τα αποθέματα των καταστημάτων σε σιτάρι και καλαμπόκι και 
οσπρίων εξαντλήθηκαν. Πολλοί οικογενειάρχες πούλησαν πολύτιμα πράγματά τους προς 
εξοικονόμηση ολίγου καλαμποκιού.  
 Η Δημογεροντία προσπαθούσε κι εξοικονομούσε κατά διαστήματα από τα γύρω χωριά 
ολίγο καλαμπόκι, που το έκανε διανομή με δελτίο.  
 1 Ναπολεόνι Γαλλίας είχε το 1917 = 20 Δραχμές  
 1 Χρυσή Λίρα Αγγλίας είχε το 1917 = 25 Δραχμές  
Με 1 Ναπολεόνι Γαλλίας αγόραζε κάποιος 4 οκάδες καλαμπόκι 
Με 1 Λίρα Χρυσή Αγγλίας αγόραζε κάποιος 5 οκάδες καλαμπόκι. 
Η Δημογεροντία κατά προτεραιότητα έδινε στις πιο ασθενέστερες οικονομικώς οικογένειες, 
να τις προφθάσει στην πείνα. Πολλοί συγγενείς επί το πλείστον, από το λιγοστό σιτάρι ή 
καλαμπόκι που είχαν, φρόντιζαν να δώσουν και στους δικούς των ολίγο, να τους 
ανακουφίσουν. Παρ’ όλες τις προσπάθειες τις στοργικές, δεν μπορούσε να καλυφθεί το 
αναγκαίο εκείνης της εποχής το ψωμί και τίποτε άλλο και δυστυχώς αρκετοί πέθαναν από την 
πείνα.  
 Μέσα σε όλη αυτή την ανέχεια και κατοχή, τα στρατευμένα παιδιά της Πλεσίβιτσας που 
βρισκόταν στα Ιωάννινα και Β. Ήπειρο, υποχώρησαν στα μετόπισθεν. Πολλοί ήταν οι άνδρες 
από την Πλεσίβιτσα που είχαν στρατευθεί και οι επιπτώσεις στον δύσκολο καιρό ήταν 
μεγάλες. Έλειψαν πολλά εργατικά χέρια από το χωριό, τα κτήματα, τα χωράφια, τα 
καρποφόρα δέντρα, οι τέχνες, είχαν παραμεληθεί με τα επακόλουθά τους. Και σαν να μην 
έλειπαν όλα αυτά, είχαν και τους Μουλσουμανοτσάμηδες των γύρω χωριών, που αγκάλιασαν 
από την πρώτη μέρα τους Ιταλούς κατακτητές και σήκωσαν κεφάλι ξανά, κατά των 
Χριστιανών, ξεχνώντας από την μια στιγμή στην άλλη αχάριστα, την καλοσύνη, τον σεβασμό 
και την άψογη συμπεριφορά των Χριστιανών προς αυτούς. Οι Χριστιανοί υπέστησαν τα 
πάνδεινα από αυτούς κι όμως προσέφεραν απλόχερα την αγάπη τους. Δημιουργήθηκε σχεδόν 
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η ίδια κατάσταση του 1908-1912, που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν χωρίς φόβο, από 
τις ληστείες που γινόταν καθημερινώς, ως συνήθες φαινόμενο από μέρους τους. Αυτό ήταν 
μια σοβαρή αιτία να γίνει ο αποκλεισμός πιο στενός.  
Στις 14 Ιουνίου  1917 η Ελλάδα αφού βοηθήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις της ΑΝΤΑΝΤ 
να ανασυγκροτηθεί κι εξοπλιστεί, βγήκε στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της 
ΑΝΤΑΝΤ.1 
Στις 15-7-1917. Η συμμαχική σύσκεψη των Παρισίων αποφασίζει να αποχωρήσουν τα 
Ιταλικά στρατεύματα από την Ήπειρο.  
Στις 15-9-1917 αποχωρούν τα Ιταλικά στρατεύματα από την Ήπειρο μεν, αλλά έως πέρα από 
το Καλπάκι κι αυτό μέχρι να τελειώσει ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος τον Νοέμβριο του 1918, με 
την υποχώρηση του ιταλικού στρατού, ήλθε στην περιοχή Ελληνικός στρατός και πέραν 
βορείως της Πλεσιβίτσης. Ο κόσμος ανάσανε από τον φόβο, την ανέχεια και τον αποκλεισμό 
των έξι μηνών.  
 
 
 

108. ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ 1917 ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΕ 
ΝΤΟΥΤΣΙΕ 
 
 

 Μετά την υποχώρηση των Ιταλών από την Ήπειρο το 1917, ήλθε διεθνής επιτροπή 
αντιπροσώπων Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Αλβανίας κι Ελλάδος να καθορίσουν τα σύνορα 
Ελλάδος-Αλβανίας. Η οροθετική γραμμή που καθορίστηκε από Σαγιάδα έως Τσαμαντά, έδινε 
στην Ελλάδα την Σαγιάδα, Βέρβα, Ντισιάτι, Μαρκάτι, Γιάννιαρη, Ρίπεση, Καρόκι, 
Περδικάρι, Τσαμαντά κι άλλους μικρούς οικισμούς στην Β. Ήπειρο. Τα μέρη που έπαιρνε η 
Ελλάδα ήταν περιορισμένα, διότι περιμέναμε όλη τη Β. Ήπειρο, όπως είχαν αποφασίσει με 
τις τόσες συνθήκες και τα πρωτόκολλα και τα οποία δεν τηρήθηκαν.  
 Η Βόρειος Ήπειρος δυστυχώς, έγινε πιόνι στην σκακιέρα των συμφερόντων των 
Μεγάλων Δυνάμεων. Όμως προσαρμόστηκαν σε αυτά τα δεδομένα ιδιαίτερα η Πλεσίβιτσα, 
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Η επικοινωνία επανήλθε σιγά-σιγά στον κανονικό της 
ρυθμό, τόσο εκεί, όσο και στην ελεύθερη Ήπειρο. Πέραν των συνόρων, στην Αυτόνομη Β. 
Ήπειρο δρούσαν ομάδες Μουλσουμανοτσάμηδων που είχαν καταφύγει εκεί από την επαρχία 
Φιλιατών το 1913 κι είχαν οργανωθεί εναντίων των Χριστιανικών χωριών και δρούσαν με 
τον τρόπο που είχαν συνηθίσει στην επαρχία Φιλιατών επί αιώνες έως το 1913 που φύγανε. 
Ένας αρχηγός ομάδος εξ’ αυτών, ήταν ο δυναμικός αγάς των Φιλιατών Μέτε-Ντούτσιε ο 
οποίος όπως προαναφερθήκαμε, είχε χρηματίσει και «Νταουρτιτζής» (φύλακας) Πλεσιβίτσης 
μετά τα γεγονότα του 1909 καλοπληρωμένος με 10 Ναπολεόνια το μήνα, ο οποίος όχι δεν 
ενδιαφέρθηκε στα χρόνια που υποτίθεται φύλαγε, αλλά σαν γνώστης που ήταν κάθε κίνησης 
των Πλεσιβιτσιωτών, έγινε ο καλύτερος πληροφοριοδότης και υποστηρικτής των κινήσεων 
κατά των Πλεσιβιτσιωτών, αλλά και για την καταστροφή της Πλεσιβίτσης το 1912. ο Μέτε-
Ντούτσιε με την ομάδα του δρούσε στην περιοχή του Καροκίου κι όχι μόνο κι είχε γίνει ο 
φόβος και ο τρόμος των φιλήσυχων κατοίκων. Στις 25 Μαρτίου 1917 μια ομάδα 
Βορειοηπειρωτών με αρχηγό τον Χαρίλαο, στήνουν ενέδρα κάτω από το Καρόκι και τον 
περίμεναν που συχνά περνούσε και στο πέρασμα του είχε γίνει μάχη και τον φόνευσαν και 
εσώθη η περιοχή από αυτόν. Η λαϊκή μούσα αποθανάτισε το γεγονός με το εξής τραγούδι, 
που το τραγουδάει ακόμη έως σήμερα εκεί.  
 

Στις είκοσι πέντε Μάρτη έγινε το ενδεκάτι. 

                                                 
1 Μ.Ε.Ε., τ. ΙΒ΄., σελίς 340 
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Ο Χαρίλαος με κομπανία μπήκε μέσ’ στην Αλβανία. 
Παίρνει του Μέτε το κεφάλι από κάτω απ’ το Μαρκάτι 
σκούζει ο Μέτες και φωνάζει και τον αδελφό του κράζει. 
Πού ‘σαι Κάσο παλικάρι που μου πήραν το κεφάλι 

και το βάλαν στο παλούκι να το βλέπουν όλοι οι Τούρκοι. 
 
 
 

109. ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 1918 
 
 
 Μετά την υποχώρηση των Ιταλών το 1917 από την Πλεσίβιτσα και πριν ακόμη 
συνέλθουν από την ανέχεια και την πείνα του αποκλεισμού των έξι μηνών, η επόμενη χρονιά 
1918 έφερε νέα δεινά. Η επιδημία της Ισπανικής γρίπης που ήλθε και στην Ήπειρο, στην 
Πλεσίβιτσα έριξε το σύνολο του πληθυσμού στο κρεβάτι, όπου οι αδύναμοι γέροντες 
εξασθενημένοι από τον αποκλεισμό και φιλάσθενοι, ως και μικρά παιδιά, μα και 
καλοστεκούμενοι στην υγεία τους, δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στην δοκιμασία και 
μερικοί δυστυχώς, υπέκυψαν από την νόσο. Το μεγάλο κτύπημα της νόσου για την 
Πλεσίβιτσα, ήταν το φοβερό νέο που ερχόταν από τα Ιωάννινα, για στρατευμένα παιδιά, που 
έχασαν τη μάχη από τη θανατηφόρο αυτή γρίπη, έξι παλικάρια της Πλεσίβιτσας, που τους 
βύθισε στο πένθος, που ούτε ο πόλεμος δεν τους έκανε να πονέσουν τόσο σκληρά. 
Στρατευμένα παιδιά που απεβίωσαν ήταν: 

1) Καραμούτσιος Δημήτριος ετών 33, άφησε την κόρη Αθηνά ορφανή 4 ετών κι έγκυο την 
σύζυγό του στον υιό του Θεόδωρο. Ήταν δάσκαλος της Μεγ. Του γένους Σχολή. 

2) Παραμυθιώτης Ιωάννης ετών 38, αφήνοντας την κόρη του Ουρανία τεσσάρων ετών 
ορφανή. 

3) Σταμούλης Γεώργιος του Δημητρίου ετών 38, αφήνοντας δυο κόρες ορφανές την 
Λαμπρινή τριών ετών και την Ελένη ενός. 

4) Τσολής Δημήτριος του Ηλία ετών 35, αφήνοντας τέσσερα ορφανά παιδιά, τον 
Αναστάσιο οκτώ ετών, τον Κωνσταντίνο πέντε ετών, δυο θυγατέρες τεσσάρων και δυο 
ετών και την σύζυγο του έγκυο στον Ηλία, που το μόνο παιδί έζησε ενώ τα τέσσερα 
πέθαναν μικρά. 

5) Τσολής Μιχαήλ του Βασιλείου ετών 23, ελεύθερος.  
6) Φατήρας Μιχαήλ του Θεοδώρου ετών 38, αφήνοντας δυο παιδιά ορφανά τον Θεόδωρο 

έξι ετών και τον Παύλο δυο ετών. Η κηδεία έγινε στα Ιωάννινα λόγω επιδημίας.  
 Στα σπίτια των στρατευμένων νεκρών έγινε μεγάλος θρήνος με συμμετοχή όλων των 
κατοίκων. Κατά την επιμνημόνευση δέηση στον Ι. Ναό του Προφήτη Ηλία έγινε 
προσκλητήριο νεκρών και τμήμα στρατού απέδωσε τιμές κι εκφωνήθηκαν λόγοι παρηγοριάς 
για τον χαμό τους.   
 
 
 

110. ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΘΑΛΑΣΣΩΝ 
 
 
Στις 30 Μαΐου 1918, με σκληρή μάχη του Ελληνικού στρατού εναντίων των Βουλγάρων, 
κατέλαβε το Σκρά που είχε στρατηγική σημασία για την έκβαση του πολέμου. 
Στις 2 Σεπτεμβρίου 1918, η Τουρκία ζήτησε ανακωχή. Ο Ελληνικός στρατός καταφθάνει 
στην Κωνσταντινούπολη. 
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1918, ζήτησαν κι οι Βούλγαροι ανακωχή.  
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Τον Νοέμβριο του 1918, έληξε ο Α΄ παγκόσμιος Πόλεμος. 
Στις 29 Ιουλίου 1919 στο Παρίσι υπογράφεται μεταξύ Βενιζέλου και Ιταλού Τιττόνι, 
συμφωνία υποστηρίξεως υπό Ιταλίας, την προσάρτηση της Β. Ηπείρου κι απ’ την Ελλάδα η 
Ιταλία να έχει την εντολή επί της Αλβανίας και την Ιταλική κυριαρχία Αυλώνος.  
Στις 27 Οκτωβρίου 1919, η Βουλγαρία με τη συνθήκη Νεϋγύ, απομακρύνθηκε από το Αιγαίο. 
Στις 9 Δεκεμβρίου 1919, Αγγλία, Γαλλία, Αμερική δέχονται την απόφαση Βενιζέλου – 
Τιττόνι της 29-7-1919. εις την Αμερική απεδέχθη και ο πρόεδρος των Η.Π.Α. δια την 
προσάρτηση της Β. Ηπείρου εις την Ελλάδα.  
Στις 15 Ιανουαρίου 1920 στο Παρίσι το ανώτατο συμβούλιο των συμμάχων συμφώνησαν για 
την παραχώρηση της Β. Ηπείρου στην Ελλάδα.  
Στις 20 Μαΐου 1920, αποχώρησαν οι Γάλλοι από τη Κορυτσά, δίδοντάς την στην Αλβανία. 
 
 
 

111. ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ -10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920 
 
 
 Με τη συνθήκη των Σεβρών, που υπεγράφη από το Βενιζέλο στο Δημαρχείο των Σεβρών, 
παρεχωρήθη στην Ελλάδα η Θράκη με γραμμή Αίνου – Μήδειας και νησιών Ίμβρου και 
Τενέδου, περιοχή Σμύρνης υπό Ελληνική Διοίκηση με ονομαστική κυριαρχία του Σουλτάνου  
και σε πέντε χρόνια θα περιερχόταν  οριστικά στην Ελλάδα με δημοψήφισμα, εφ’ όσον η 
Αγγλία θα παραχωρούσε την Κύπρο. Η Ελλάδα θα είχε τον έλεγχο των Στενών των 
Δαρδανελίων. Δημιουργήθηκε Ελληνικό κράτος κυρίαρχο του Αιγαίου, τμήματος της Μ. 
Ασίας εκτεινόμενο μέχρι των ακτών Προποντίδος κι Εύξεινο Πόντο. Μόνο η τύχη της 
Κωνσταντινούπολης ήταν σ’ εκκρεμότητα, που μέσα ήταν συμμαχικές κι Ελληνικές δυνάμεις 
στρατού. 1 
 Τον Μάιο του 1920, ο Ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη με θερμή υποδοχή 
των κατοίκων της. Το θέρος του 1920, με πρωτόκολλο Ελλάδος Αλβανίας, η Κορυτσά 
παραχωρείται στην Αλβανία. Γίνεται εξέγερση των Αλβανών και διώχνουν τον Ιταλικό 
στρατό ακόμη κι απ’ την Αυλώνα. Στις 10 Αυγούστου  1920, η Ελλάδα πλέον με τη Συνθήκη 
των Σεβρών, έγινε χώρα των Δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.2 
 
 
 

112. ΟΙ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΚΑΝΑΝΕ ΠΟΛΕΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ  
 
 
 Η Ελλάδα πανηγύρισε και πολύ δίκαια, για το αίσιο αποτελέσαμε του αγώνα, με τη 
μεγάλη επιτυχία της συνθήκης των Σεβρών. Ο Βενιζέλος έκρινε σκόπιμο, ότι δια την 
απελευθέρωση κι άλλων ελληνικών εδαφών της Μ. Ασίας έως την Άγκυρα, έπρεπε πρώτα να 
έχει την έγκριση του ελληνικού λαού και τη βεβαία υποστήριξη των συμμάχων εγγράφως. Γι’ 
αυτό την 1η Νοεμβρίου 1920, έκανε εκλογές και τις έχασε. Κερδισμένοι βγήκαν οι 
Αντιβενιζελικοί το Λαϊκό κόμμα του Δημ. Ράλλη, που υπεσχέθη ότι θα σταματήσει πια τον 
πόλεμο, που πράγματι είχε κουράσει το λαό. Στις 6Δεκεμβρίου 1920, επαναφέρει το Βασιλιά 
Κων/νο. Στις 17 Δεκεμβρίου 1920, η Αλβανία ζητά να γίνει μέλος της κοινωνίας των Εθνών 
και γίνεται δεκτή. Στις 26 Μαρτίου 1921, κηρύσσεται ο στρατιωτικός νόμος και η κυβέρνηση 
Δ. Γούναρη, κάνει γενική επιστράτευση, το αντίθετο απ’ ότι είχε υποσχεθεί.  

                                                 
1 Μ.Ε.Ε., τ. Ι΄., σελίς 324 
2 ό.π., σελίς 324 
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 Στην Πλεσίβιτσα στρατεύτηκαν αρκετοί άνδρες, πράγμα που πρόσθεσε κι άλλα 
προβλήματα σ’ αυτά που υπήρχαν, ιδιαίτερα σε οικογένειες πολυμελείς, που στηρίζονταν στα 
εργατικά τους χέρια. Η αγανάκτησή τους ήταν εμφανής, για τι άλλο προσδοκούσαν με τις 
υποσχέσεις ειρήνης κι άλλα τους φανερώθηκαν κι άρχισαν ανέχειες και στερήσεις. Η 
Αλβανία ζητάει να παρέμβει η Κοινωνία των Εθνών για τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Η 
Κοινωνία των Εθνών σε πρεσβευτική συνδιάσκεψη που έγινε τον Ιούνιο 1921, που αρνήθηκε 
ν’ αναγνωρίσει τις συμμαχικές αποφάσεις και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας ως άκυρο, διότι 
ψηφίστηκαν νέοι κανόνες περί μειονοτήτων και η Βόρειος Ήπειρος περιήλθε άνευ όρων στην 
Αλβανία, το Νοέμβριο 1921, τα δε σύνορα να διατηρηθούν όπως καθορίστηκαν το Νοέμβριο 
του 1913.  Στις 27 Ιουνίου 1921, η Ελλάδα κάνει γενική επίθεση στη Μ. Ασία με τα πενιχρά 
μέσα πολέμου, χωρίς καμία συμμαχική υποστήριξη. 
 Η Ιταλία και η Γαλλία αποχώρησαν από τα εδάφη που κατείχαν της Μ. Ασίας, βοηθώντας 
ουσιαστικά το Κεμαλικό καθεστώς. Τελευταία και η Αγγλία, που ήταν αντίθετη με την 
επάνοδο του Βασιλιά Κωνσταντίνου έκανε το ίδιο. Ακόμη και η Κομουνιστική Ρωσία, στο 
πλευρό των Τούρκων. Ο φιλότιμος ελληνικός στρατός, πιστός στις διαταγές και χωρίς καμία 
βοήθεια, έκανε μόνος του την επίθεση με επιτυχίες, εκδιώκοντας τον εκφοβισμένο τουρκικό 
στρατό, καταλαμβάνοντας την Κιουτάχεια, το Εσκί-Σεχίρ και στις 4 Αυγούστου 1921, 
έφθασε στις όχθες του ποταμού Σαγγαρίου. Κάνει μεγάλες νικηφόρες μάχες και περνάει 
αντίπερα του Σαγγαρίου που καταλαμβάνει σπουδαίες θέσεις.1 
 Άλμα μεγάλο για τους ώμους της μικρή Ελλάδος. Άλλες εφεδρείες δεν υπήρχαν. Οι 
αποστάσεις μεγάλες, ο ανεφοδιασμός σε πολεμικό υλικό και τρόφιμα, δύσκολος. Άρχισαν 
σοβαρές δυσκολίες για το στρατό. Η κυβέρνηση Αθηνών, ήρθε σε δύσκολη θέση. 
Αποκρύπτοντας την αλήθεια και τη δεινή θέση από μέρα σε μέρα του αγωνιζόμενου 
ελληνικού στρατού, διοργανώνει σε χωριά και πόλεις, αναθέτοντας στις κατά τόπους μονάδες 
τους στρατού, πανηγυρισμούς και δοξολογίες, για τις νίκες του στρατού, ως το Σαγγάριο. 
Προγραμματίστηκε για μια Κυριακή Αυγούστου 1921. Στην Πλεσίβιτσα, ήταν η έδρα λόχου 
ελληνικού στρατού διακοσίων πενήντα ανδρών, υπευθύνων δια τη φύλαξη των συνόρων, με 
τα φυλάκια από Σαγιάδα έως Τσαμαντά. Διοικητής λόχου ήταν ο Υπολοχαγός Κοντονάσιος. 
Έλαβε τη διαταγή να γίνει δοξολογία και πανηγυρισμός. Έστειλε προσκλητήρια στα χωριά 
που ο λόχος είχε φυλάκια συνόρων, από Σαγιάδα έως Τσαμαντά, αλλά και στα χωριά της Β. 
Ηπείρου που τότε ήταν στην Ελλάδα, Βέρβα, Ντισιάτι, Γιάννιαρη, Ρίπεση, Καρόκι, 
Περδικάρι κι άλλα χωριά να παρευρεθούν στην Πλεσίβιτσα, σαν κεντρικό χωριό και έδρα του 
λόχου, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης.  
 Την καθορισμένη Κυριακή, συνέρευσε κόσμος πολύς στην Πλεσίβιτσα. Έγινε η 
Δοξολογία στο ναό του Προφήτη Ηλία, με όλους του ιερείς του χωριού, αλλά και των άλλων 
χωριών και των επισήμων όλων των χωριών. Εκφωνήθηκαν λόγοι πανηγυρικοί, για τις νίκες 
του ελληνικού στρατού. Μετά τη Δοξολογία, η Δημογεροντία στην πλατεία, κέρασε τον 
κόσμο τσίπουρο και το πατροπαράδοτο λουκούμι. Κάθισε ο κόσμος στην πλατεία γύρω κι 
άρχισε το φαγοπότι, με τα φαγώσιμα που είχαν φέρει των γύρω χωριών και οι Πλεσιβιτσιώτες 
από τα σπίτια των φαγητά και κρασιά από τα καταστήματα του χωριού, που τους κερνούσαν. 
Δεν άργησε ναρθή το κέφι και τα τραγούδια. Ο Υπολοχαγός Κοντονάσιος, έσυρε πρώτος το 
χορό, σαν Ηπειρώτης από τα Δαλιανά, που ήταν, όπου τον ακολούθησαν πολλοί και ο χορός 
γέμισε γύρω-γύρω την πλατεία. Το κέφι πολύ και το γλέντι συνεχίστηκε έως αργά τη νύχτα. 
Οι Μουλσουμανοτσάμηδες που είχαν έρθει, ασχέτως πώς ένοιωθαν και τι πίστευαν, 
γλέντησαν μαζί με τους Πλεσιβιτσιώτες και των άλλων χωριών, σαν να μην είχε συμβεί 
τίποτε στο πρόσφατο παρελθόν.  
 Χόρεψαν κι ανενόχλητοι είπαν κι άπειρα τραγούδια Αρβανίτικα. Ορισμένοι μάλιστα 
συνεχάρησαν τη Δημογεροντία και κυρίως τον Υπολοχαγό, για την αγάπη που έδειξαν οι 

                                                 
1 Μ.Ε.Ε., τ. Ι΄., σελίς 324 
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Έλληνες προς το Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο που δε φαντάζονταν και που αυτό τους 
συγκίνησε. Κάποιο μέλος της Δημογεροντίας, που έβλεπε πολύ μακριά, κατά τη διάρκεια του 
γλεντιού που αγνάντευε του χορούς, εκμυστηρεύτηκε σε ένα άλλο μέλος της εμπιστοσύνης 
του και του λέγει: «Ο Βενιζέλος δεν είναι στο τιμόνι της Ελλάδας. Αυτός μάντευε με την 
εξυπνάδα του πώς να πορευθεί. Γι’ αυτό κι ήθελε να ‘χει δίπλα του τους συμμάχους να κάνει 
πόλεμο. Τούτο το Κουβέρνο μας έβαλε τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι, με το στρατιωτικό 
νόμο πήρε τα παιδιά μας και κάνει το ανάποδο από το τι είχε τάξει. Έταξε ειρήνη και 
θάρθουν τα παιδιά που είναι στο μέτωπο και κάνει πόλεμο. Κάνει πόλεμο μοναχός του, χωρίς 
συμμάχους που τους έχασε και βοηθούν την Τουρκία. Τώρα είμαστε στο Σαγγάριο, σαν 
καλαμιά στον κάμπο. Πώς ν’ αντέξει ο στρατός; Χωρίς καμιά βοήθεια; Καλά είναι τα 
πανηγύρια που γίνονται, να πάρει θάρρος ο κόσμος εδώ. Εκεί μακριά στη Μ. Ασία ο στρατός 
μας είναι στο έλεος του Θεού. Είναι μεγάλο δυστύχημα που τους πίστεψε ο λαός και τους 
ψήφισε κι αδίκησε πολύ το Βενιζέλο και μήπως το πληρώσει ακριβά γι’ αυτό που έκανε. Ο 
Θεός να με βγάλει ψεύτη, αλλά ο φόβος μου είναι μεγάλος. Αυτά σου λέω για να βγάλω ένα 
σαράκι, που με βασανίζει μέσα μου». Ο συνομιλητής του, τον άκουγε σιωπηλός και 
λυπημένος γιατί κι αυτός είχε την ίδια γνώμη. Την ίδια γνώμη την είχαν πολλοί, αυτοί που 
βλέπαν μακριά. 
 Στο μέτωπο του Σαγγαρίου και των άλλων περιοχών, η κάθε μέρα που περνούσε έφερνε 
και μια δυσκολία. Ανυπέρβλητα τα προβλήματα, ο ανεφοδιασμός σε πολεμικό υλικό και 
τρόφιμα ανύπαρκτος, στέρηση βασικών ειδών επιβίωσης, κούραση και ταλαιπωρία. Σοβαρός 
ήταν ο κίνδυνος της απομόνωσης, που επιδρούσε και ψυχολογικά. Έτσι πέρασε ένας χρόνος 
καθηλωμένος στο Σαγγάριο. Στην Πλεσίβιτσα η ανησυχία ήταν μεγάλη για τα παιδιά που είχε 
στην πρώτη γραμμή της Μ. Ασίας και τα γράμματα που έφθαναν ήταν λίγα και πολύ αργά 
από το μέτωπο.  
 
 
 

113. ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
 
 
 Οι επιπτώσεις από τη Μικρασιατική εκστρατεία, σ’ ένα χρόνο έφερε την Ελλάδα σε 
οικονομικό αδιέξοδο. Οι προσπάθειες να πάρει δάνειο από τους πρώην συμμάχους απέτυχε 
κλείνοντάς μας τις πόρτες. Το εσωτερικό δάνειο που έκανε με τη διχοτόμηση του 
χαρτονομίσματος, δεν έλυσε το πρόβλημα. Τα στρατεύματά μας καθηλωμένα στο Σαγγάριο, 
στο έλεος του Θεού. Μεγάλος ο προβληματισμός στο στράτευμα. Στο διάστημα αυτό, 
αντιθέτως η Τουρκία ανασυγκροτεί το στρατό της, με τη βοήθεια των πρώην συμμάχων μας, 
Ιταλών, Γάλλων και Ρώσων. Εδώ γυρίζει η σελίδα δυσμενώς για την Ελλάδα. Στις 13 
Αυγούστου 1922, ο Κεμαλικός στρατός κάνει μεγάλη επίθεση. 
 Ο ελληνικός στρατός που επέμενε, από τις πληροφορίες που είχε, αντιμετωπίζει σθεναρώς 
τις τουρκικές ορδές τις πρώτες μέρες αποτελεσματικά. Όμως τα περιορισμένα μέσα και οι 
κακουχίες μιας χρονιάς στου στρατού μας, του στέρησαν τις δυνατότητες να συγκρατήσει 
έναν άρτια εξοπλισμένο και πολυπληθή στρατό. Αρχίζει τμηματικά να υποχωρεί, που 
γενικεύεται σε άτακτη φυγή. Μεγάλα τμήματα στρατού αιχμαλωτίσθηκαν μαζί με τους 
αξιωματικούς των. Τα περισσότερα όμως, τμήματα στρατού, έτρεξαν στις παραλίες και 
μεταφέρθηκαν με τα πλοία του Ναυτικού κι άλλα, στα απέναντι νησιά του Αιγαίου. Πολλοί 
Έλληνες στρατιώτες εφονεύθησαν στις μάχες, 300.000 Έλληνες εσφάγησαν στις τραγικές 
εκείνες στιγμές στη Μ. Ασία. Η Σμύρνη επυρπολήθη και η προκυμαία και η θάλασσα είχαν 
καλυφθεί από  πτώματα Ελλήνων. Ο Τούρκος διοικητής, έδωσε  το Μητροπολίτη 
Χρυσόστομο και τους προύχοντες της Σμύρνης, στο μαινόμενο όχλο και τους 
κατακρεούργησαν. Αυτό ήταν το δραματικό τέλος που είχε η ελληνική εκστρατεία, προς 
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απελευθέρωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού, που ξεριζώθηκε από τις πατρίδες του, που 
είχε ζήσει και μεγαλούργησε επί τρεις και πλέον χιλιετηρίδες. 
 Η Πλεσίβιτσα πλήρωσε με πολύ αίμα την εκστρατεία αυτή, με το χαμό δεκαεννέα 
παλικαριών της, που άφησαν τα ιερά κόκαλά τους στα βουνά και στους κάμπους της Μ. 
Ασίας.  Τα θλιβερά νέα που έρχονταν το ένα μετά το άλλο, βύθισε τις οικογένειές των, στο 
βαθύ πένθος. Όλο το χωριό λυπημένο κι αναστατωμένο. Ο κόσμος του βρισκόταν ολημερίς 
στους δρόμους, πότε να τρέξει να παρηγορήσει τον έναν και πότε τον άλλο, για τη μεγάλη 
συμφορά που βρήκε το χωριό και όπως κάθε χωριό και πόλη της Ελλάδος. Στα χώματα της 
Μ. Ασίας έμειναν για πάντα τούτα τα παλικάρια, αψηφώντας τη ζωή τους, στο βωμό της 
Μεγάλης Ελλάδος = ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 
 

1) Κωτσίδας Κωνσταντίνος του Παναγιώτου Ανθυπολοχαγός, ετών 25 
2) Παπαϊωάννου (Τζόμπλιος) Βασίλειος του Μιχαήλ Λοχίας, ετών 30 
3) Κόκοσης Μιχαήλ του Νικολάου Λοχίας, ετών 30 
4) Δημητρίου Ηλίας του Βασιλείου στρατιώτης, ετών 27 
5) Γκρέμος Παναγιώτης του Δημητρίου στρατιώτης, ετών 22 
6) Μακατσώρης Συμεών του Νικολάου στρατιώτης, ετών 22 
7) Νίνος Νικόλαος του Δημητρίου στρατιώτης, ετών 24 
8) Πέτεινος Σωτήριος του Σπυρίδωνος στρατιώτης, ετών 32 
9) Πατσιάς Πέτρος του Φιλίππου στρατιώτης, ετών 40 

         10) Σκάγιας Σωτήριος του Παναγιώτου στρατιώτης, ετών 23 
    11) Σταμούλης Επαμεινώντας του Χρήστου στρατιώτης, ετών 22 
         12) Στεργίου Ευάγγελος του Νικολάου στρατιώτης, ετών 24 
    13) Τζόγιας Ιωάννης του Γεωργίου Ιερέως στρατιώτης, ετών 30 
    14) Σύμος Πέτρος του Γεωργίου στρατιώτης, ετών 30 
    15) Μπιρμπίλης Γρηγόριος του Χαραλάμπους στρατιώτης, ετών 33 
    16) Μπιρμπίλης Ιωάννης του Χαραλάμπους στρατιώτης, ετών 31 
    17) Χαϊδούσης Βασίλειος του Ιωάννου στρατιώτης εις Φιλιππούπολη, ετών 46 
    18) Σιούτης Θεόδωρος του Χαραλ. αγνοούμενος εις Κορυτσά στρατιώτης, ετών 32 
    19) Κόκοσης Θωμάς του Νικολ. αγνοούμενος εις Αθήνα στρατιώτης, ετών 33 
 
Πολίτες νεκροί οικογενειακώς στη Μ. Ασία το 1922 
 

1) Κατσούπης Ηλίας του Κων. Οικογενειακώς στη Αγ. Φωτεινή Σμύρνης 
2) Σκάγιας Συμεών οικογενειακώς έξι άτομα στη Μαγνησία 
3) Σκάγιας Στέφανος οικογενειακώς επτά άτομα στη Μαγνησία 
4) Σκάγιας Γεώργιος του Βασιλείου εφονεύθη κατά το 1922 

 
 
 

114. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ 
 
 

 Οι Αξιωματικοί των ελληνικών στρατευμάτων, που μετεφέρθησαν με τα πλοία του 
Ναυτικού στα νησιά του Αιγαίου, Χίο και Λέσβο και οι Αξιωματικοί του Ναυτικού, 
συσκέφθηκαν και στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 κηρύσσουν επαναστατικό κίνημα στρατού και 
στόλου, «κίνημα Πλαστήρα», κατά του Βασιλιά Κωνσταντίνου και της κυβέρνησης Αθηνών, 
ως υπαίτιους της Μικρασιατικής τραγωδίας κι απομόνωσης της Ελλάδος από τους 
Συμμάχους. Αρχηγοί της Επαναστάσεως ήταν οι συνταγματάρχες του στρατού Νικ. 
Πλαστήρας και Σ. Γονατάς και του Ναυτικού, ο αντιπλοίαρχος Δ. Φωκάς. Έπλευσαν στις 13 
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Σεπτεμβρίου 1922 στο Λαύριο κι έστειλαν μήνυμα στο Βασιλιά Κωνσταντίνο, να παραιτηθεί 
και να φύγει καθώς και την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Προσχωρεί στην Επανάσταση και η 
αεροπορία, που αεροπλάνα πετούν προκηρύξεις στην Αθήνα, με περιεχόμενο, το αίτημα των 
Επαναστατών: «Να παραιτηθεί ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και να φύγει, να παραιτηθεί η 
κυβέρνηση και να ορισθεί κυβέρνηση της εμπιστοσύνης των Συμμάχων». 
 Στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, παραιτείται ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και φεύγει 
οικογενειακώς στο εξωτερικό κι ορίζεται ο Γεώργιος Β΄ Βασιλιάς. Διορίζεται Πρωθυπουργός 
ο Αλ. Ζαΐμης, που βρισκόταν στο εξωτερικό κι αντιπρόεδρος ο Σωτ. Κροκιδάς, που 
ουσιαστικά θα κυβερνούσε μέχρι να ‘ρθει ο Αλ. Ζαΐμης. Ανετέθη στον Ελευθέριο Βενιζέλο 
που βρισκόταν στο εξωτερικό να χειρισθεί τα ελληνικά δίκαια στους Διεθνείς φορείς και την 
αποκατάσταση των σχέσεων με τους Συμμάχους. Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης, ήταν η 
ενίσχυση και θωράκιση του Θρακικού μετώπου, με τον Αρχιστράτηγο Θ. Πάγκαλο, που μέσα 
σε λίγες μέρες έγινε το θαύμα της αναδημιουργίας ισχυρού στρατού στη Θράκη, που οι 
Τούρκοι άρχισαν να τον υπολογίζουν. Μέγα πρόβλημα προς αντιμετώπιση, η περίθαλψη των 
εν αθλία κατάσταση, συρρεόντων προσφύγων.  
 Στις 28 Σεπτεμβρίου 1922, υπεγράφη στα Μουδανιά της Μ. Ασίας μεταξύ των Μ. 
Δυνάμεων μετεχόντων και Ελλάδος και Τουρκίας, πρωτόκολλο ανακωχής, που όριζε 
αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από την Ανατολική Θράκη με κάποια 
επιβράδυνση, να δοθεί χρόνος για αποχώρηση προσφύγων από εκεί προς Ελλάδα και τα νέα 
σύνορα στον ποταμό Έβρο. Στην Αθήνα συνεστήθη Επαναστατικό Στρατιωτικό δικαστήριο, 
που δίκασε εις θάνατο, ως υπαίτιους της Μικρασιατικής τραγωδίας τους: 1) Δημ. Γούναρη, 2) 
Νικ. Στράτο, 3) Πετ. Πρωτοπαπαδάκη, 4) Γεωργ. Μπαλταντζή, 5) Νικ. Θεοτόκη, 6) 
Χατζηανέστη Γεώργ. Η εκτέλεση έγινε 15/28 Νοεμβρίου 1922. 
 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΟΖΑΝΝΗΣ 24-6-1923 
 Η συνθήκη θέτει τέρμα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο και στο όνειρο της Μεγάλης 
Ελλάδος. Υπεγράφη ειδικό σύμφωνο, ανταλλαγής πληθυσμών, πλην της 
Κωνσταντινουπόλεως και της Δυτικής Θράκης. Η Ιταλία επωφελήθηκε τη δεινή θέση της 
Ελλάδος και πέτυχε στην πρεσβευτική διάσκεψη, να επιδικαστεί οριστικά η Β. Ήπειρος στην 
Αλβανία.1   
 Με την ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε, ήρθαν σε αρκετά μέρη της Ηπείρου πρόσφυγες 
από τη Μ. Ασία. Στην περιοχή Ντούσκο, το κράτος έκτισε σπίτια και δημιουργήθηκε χωριό 
με πρόσφυγες από τη Σελεύκεια, με όνομα Νέα Σελεύκεια. Άνθρωποι εργατικοί και 
δημιουργικοί, κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να δημιουργήσουν. Η Πλεσίβιτσα 
συμπεθέρεψε με αρκετούς, όπως και πολλά χωριά της περιοχής πολύ δημιουργικά.    
 
 
 

115. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 1923 
 
 

 Βάσει της Διεθνούς εντολής Πρεσβευτικής διασκέψεως της 9ης Νοεμβρίου 1921, που 
κατακύρωσε την Β. Ήπειρο στο νέο κράτος της Αλβανίας τον Αύγουστο του 1923, ορίστηκε 
Διεθνής επιτροπή συνόρων να καθορίσει τα τελικά σύνορα Ελλάδας Αλβανίας, βάσει των 
καθορισμένων σημείων του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας. Ήρθαν οι αντιπροσωπείες της 
επιτροπής κι εξέτασε επί τόπου τις περιοχές στην Ελλάδα και Β. Ήπειρο κατά μήκος και 
Σερβία. Ο Αρχηγός της Ιταλικής αντιπροσωπείας Υποστράτηγος Τελλίνι, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, πρότεινε με επιμονή, η οροθετική γραμμή να ερχόταν από Βαβούρι, στο 

                                                 
1 Μ.Ε.Ε., τ. Ι΄., σελ. 321-325 
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Φαρμακοβούνι, να γύριζε στις Φιλιάτες, Αϊλιά Πλεσιβίτσης και να κατέληγε στη Σκουπίτσα, 
δίνοντας έτσι στην Αλβανία Τσαμαντά, Βαβούρι κι όλα τα χωριά δυτικά του 
Φαρμακοβουνίου, Φιλιάτες, Πλεσίβιτσα, Σκουπίτσα κι όσα περικλείονται μέσα σ’ αυτή την 
οροθετική γραμμή.  Αυτό έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, στην ελληνική αντιπροσωπεία, 
αιφνιδιάζοντας ακόμη και τις άλλες αντιπροσωπείες. 
 Η ελληνική αντιπροσωπεία αντέδρασε εντόνως, δια τη μεροληπτική στάση κι ενέργεια 
του Ιταλού Τελλίνι, υπέρ της Αλβανίας εις βάρος της Ελλάδος. Η επιμονή του Τελλίνι ήταν η 
εντολή της Φασιστικής κυβέρνησης του Μουσολίνι, που την σκοπιμότητα ίσως να μη τη  
γνώριζε η Ιταλική αντιπροσωπεία κι αντικειμενικός της σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένταση 
των διαπραγματεύσεων, με την ελληνική αντιπροσωπεία κι εχθρότητα κατά των Ιταλών, να 
δικαιολογεί δυναμική αντίδραση των Ελλήνων γενικότερα κατά της ιταλικής 
αντιπροσωπείας. Έτσι θα βρεθεί το πρόσχημα στην Ιταλία που το επιζητούσε, να κτυπήσει 
και να καταλάβει την Κέρκυρα, όπως θα δούμε κατωτέρω. Εντάσεις δημιουργήθηκαν εις 
βάρος της Ελλάδος πολλές, όπως διηγούνται οι παλαιότεροι της Πλεσιβίτσης, που έζησαν την 
περίοδο εκείνη. Στην Κονίσπολη, σ’ ένα τραπέζι που έγινε κι ήταν όλες οι αντιπροσωπείες, 
ένας Αλβανός τσιφλικάς ο Αλιούση Τάκας, με τον αέρα της εύνοιας από την ιταλική στάση, 
στα αστεία στα σοβαρά, απευθύνεται στον Ιταλό Τελλίνι, να βοηθήσει την Αλβανία να πάρει 
την Τσαμουριά.  
 Τότε ο Λοχαγός Λαμπράκης, της ελληνικής αντιπροσωπείας, βλέποντας το θράσος των 
λεγομένων του, αλλά και προς τη φιλική διάθεση των Ιταλών προς τους Αλβανούς 
αντιπροσώπους και προσκεκλημένους σ’ έντονο ύφος τους λέγει: «Για ακούστε με: Η 
Ελλάδα πολέμησε για τη λευτεριά της και τα δίκαιά της και μόνο. Έβαψε με το αίμα των 
παιδιών της τα αμέτρητα ελληνικά εδάφη που της ανήκουν και τα δικαιούται να τα πάρει, και 
οι ισχυροί, της τα στερούν. Φτάνει πια αυτή η αδικία προς την Ελλάδα.» Η μεροληψία ήταν 
εμφανής. Ακόμη κι ένας Αξιωματικός της Αλβανικής αντιπροσωπείας, προφανώς βλέποντας 
τα άτοπα, τους διέκοψε λέγοντας: «Όσο θα πάρει η Ελλάδα την Κωνσταντινούπολη, άλλο 
τόσο θα πάρει κι η Αλβανία την Τσαμουριά». Η επιτροπή συνεχίζοντας το έργο της και 
πιεσμένη από την ιταλική αντιπροσωπεία, υπεχώρησε στην οροθέτηση σε πολλά σημεία εις 
βάρος της Ελλάδος, ευνοώντας την Αλβανία για μελλοντική κατάκτηση πιο εύκολη. 
Αφαίρεσε στην περιοχή Φιλιατών τα χωριά Βέρβα, Ντισιάτι, Μαρκάτι, Γιάννιαρη, Ρίπεση, 
Καρόκι, Περδικάρι κλπ. βάζοντας τα σύνορα εκεί που είναι και σήμερα.  
 Όλη αυτή η αδικία είχε δημιουργήσει κλίμα ψυχρότητος, από τη στάση των Ιταλών.  
Αυτό επιζητούσε η ιταλική κυβέρνηση, να δράσει η ιταλική προβοκάτσια με αλβανική 
συμμορία, βάσει σχεδίου του δολοπλόκου φασίστα Μουσολίνι, φονεύοντας την ιταλική 
αντιπροσωπεία, να βρεθεί το πρόσχημα ότι το διέπραξαν Έλληνες και να επιτεθεί κατά της 
Κέρκυρας να την καταλάβει.  Έτσι κι έγινε. Στις 27 Αυγούστου 1933, βρέθηκαν σ’ ελληνικό 
έδαφος στα ελληνοαλβανικά σύνορα στη θέση Ζετ, στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, πέντε 
πτώματα της ιταλικής αντιπροσωπείας. 1) Υποστράτηγος Τελλίνι, 2) Υπίατρος Ταγματάρχης 
Κόρτι, 3) Υπασπιστής Λοχαγός Μπονατσίνι, 4) Οδηγός αυτοκινήτου, 5) διερμηνέας 
Γκράβαρης. Η Ιταλία ενοχοποίησε αμέσως την Ελλάδα και ιδιαιτέρως τον αρχηγό της 
αντιπροσωπείας Δημ. Μπότσαρη, ως δράστες δολοφονίας της ιταλικής αντιπροσωπείας. 
Πράγματι μετά το συμβάν, παίρνοντάς το ως πρόσχημα, στις 31 Αυγούστου 1923, ο ιταλικός 
στόλος, που από μέρες έτοιμος έπλεε στο Ιόνιο, βομβαρδίζει κι εν συνεχεία καταλαμβάνει 
την Κέρκυρα, βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου, ωμή παραβίαση των διεθνών συνθηκών, 
φονεύοντας 15 και τραυματίζοντας 35 αθώους πολίτες. 
 Παρέμεινε η Κέρκυρα στη κατοχή των Ιταλών έως τις 27 Σεπτεμβρίου 1923. Κατόπιν 
μεσολαβήσεως διεθνούς επιτροπής και διευθετήσεως της απαιτήσεως της Ιταλίας, με 
αποζημίωση για τους φονευθέντες, επετεύχθη η αποχώρηση, χωρίς καμία κύρωση για την 
Ιταλία, για τις ζημιές και τους φονευθέντες στην Κέρκυρα. ήταν πρόβα τζενεράλε της Ιταλίας 
για μελλοντικές βλέψεις του ιταλικού επεκτατισμού. Ο Δημ. Μπότσαρης, απαλλάχτηκε των 
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κατηγοριών περίτρανα, από τη Διεθνή επιτροπή, που έκανε τις έρευνες κι άλλοι Έλληνες 
επίσης που κατηγορήθηκαν για την υπόθεση αυτή. Η Πλεσίβιτσα έζησε όλον εκείνο τον 
καιρό του καθορισμού των συνόρων μέσα σ’ ένταση, με αποκορύφωμα την κατάληψη της 
Κέρκυρας, ζώντας την αγωνία μιας νέας ίσως κατάληψης της Ηπείρου κι ενθυμούμενοι την 
κατάληψη του 1917, από τους Ιταλούς, που δεινοπάθησαν από τον αποκλεισμό των έξι 
μηνών με ανέχεια και πείνα.  
 Τους λύπησε αφάνταστα που τα νέα σύνορα στέρησαν την Ελληνικότητα τόσων χωριών, 
που παραχωρήθηκαν στην Αλβανία. Όμως προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα και συνέχισαν 
να πηγαινοέρχονται στα χωριά αυτά, όπως πρώτα, διότι δεν είχαν κλείσει τα σύνορα και η 
διέλευση ήταν ελεύθερη. 
 
 
 

116. ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
 
 
 Είδη βασικής παραγωγής της Πλεσίβιτσας, όπως κατεργασμένα δέρματα, των 
βυρσοδεψείων Πλεσιβίτσης και τα θαυμάσια τσαρούχια που κατασκευάζονταν από 
αριστούχους τεχνίτες του χωριού, διακινούνταν σε διάφορες αγορές «Παζάρια» και τα 
πωλούσαν, όπως τις Πέμπτες στο παζάρι στις Φιλιάτες και σε άλλα παζάρια της Θεσπρωτίας 
έως την Πάργα κι έως τα Ιωάννινα και σε εμποροπανηγύρεις χωριών και βέβαια κάθε 
Σάββατο στο καθιερωμένο παζάρι της Πλεσιβίτσης. Μεγάλες πωλήσεις έκαναν σε δυο 
εμποροπανηγύρεις της Παραμυθιάς το «Λαμπόβο» το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου και στης 
Παλιουρής των Ιωαννίνων στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Το 1918 εμφανίστηκαν στις 
περιοχές μας διάφορες συμμορίες κακοποιών στοιχείων, που έστηναν ενέδρες σε περάσματα 
δρόμων και λήστευαν τους διερχόμενους κι είχε καταντήσει μάστιγα σε πολλές περιοχές της 
Ηπείρου.  
 Δύο συμμορίες ήταν των Ρετζαίων και των Κουμπαίων, που ξεκίνησαν από την περιοχή 
της Άρτης κι είχαν γίνει ο φόβος κι ο τρόμος της Ηπείρου. Άλλη μια συμμορία που 
εμφανίστηκε αργότερα ήταν του Μουσά Σέλε και του Μέρου Ντόλιανη.  Ο Μουσά Σέλε, από 
τη Σπάταρη Φιλιατών Μουλσουμανοτσάμης, βγήκε στην παρανομία από οφειλές του προς το 
Δημόσιο που αρνούταν να το πληρώσει και για καταδίκες ερήμην για ξυλοδαρμούς κι άλλα 
επικηρυγμένος για 50.000 δραχμές. Ο Μέρο Ντόλιανης από την Ντόλιανη, ήταν 
επικηρυγμένος για 75.000 δραχμές. Οι δύο τους έκαναν συμμορία και λήστευαν τον κοσμάκη 
στα περάσματα. Οι διακινητές πλανόδιοι έμποροι της Πλεσιβίτσης, που βρίσκονταν στους 
δρόμους σχεδόν επί καθημερινής βάσης, αρκετοί τους πλήρωσαν ακριβά ευτυχώς χωρίς αίμα, 
όσο αφορά την περίοδο εκείνη. Από τα αρκετά περιστατικά θ’ αναφερθούμε σε τρία γνωστά.  
 Γυρίζοντας από την εμποροπανήγυρη της Παλιουρής Ιωαννίνων, ο Ηλίας Θεοδ. 
Γκουρούσης τσαρουχάς, που είχε πουλήσει τα τσαρούχια και βρισκόταν στην κοιλάδα στην 
ακροποταμιά του Καλαμά με το ζώο του φορτωμένο, με διάφορα εμπορεύματα για τη 
μεταπώληση στο χωριό, τον ακινητοποίησαν ένοπλοι ληστές, του ζήτησαν τα χρήματά του κι 
εκείνος τους λέγει ότι δεν έχει γιατί αγόρασε εμπορεύματα. Αφού τον έψαξαν και δεν του 
βρήκαν τα χρήματα, τον δένουν από τη  μέση με σχοινί και τον ρίχνουν στο ποτάμι λέγοντάς 
του: «Ή μας δίνεις τα χρήματα ή σε αφήνομε να σε πάρει ο Καλαμάς». Προφανώς βιάζονταν 
και δεν είχαν χρόνο να ψάξουν στα εμπορεύματα μέσα για τα χρήματα από το φόβο μήπως 
περάσει απόσπασμα χωροφυλάκων. Ο Ηλίας φοβήθηκε για τη ζωή του και τους λέγει: 
«βγάλτε με και θα σας τα δώσω». Τα είχε κρυμμένα στα εμπορεύματα. Αφού τους τα έδωσε, 
που ήταν 1750 δραχμές, πολλά χρήματα για την εποχή εκείνη, εξαφανίστηκαν χωρίς να 
πειράξουν τα εμπορεύματα. Ο Ηλίας γύρισε με το ζώο και τα εμπορεύματα στο χωριό, 
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βρεγμένος ως το κόκαλο, με πληγωμένο τον ψυχικό του κόσμο, από την οδυνηρή περιπέτεια 
που είχε.  
 Άλλο περιστατικό στην ίδια ακροποταμιά τον επόμενο χρόνο. Γυρίζοντας από την 
εμποροπανήγυρη, ο Ευάγγελος Νικ. Κοντογιάννης και ο Χρήστος Σπυρ. Κόντης 
τσαρουχάδες, με τα ζώα τους φορτωμένα μ’ εμπορεύματα διάφορα για το χωριό, έπεσαν κι 
αυτοί σ’ ενέδρα ληστών. Τους ψάχνουν για χρήματα και δεν τους βρήκαν επάνω  τους 
χρήματα. Οι ληστές πάντα βιαστικοί από το φόβο τους μη περάσει απόσπασμα 
χωροφυλακών, τους βάζουν τα όπλα στα στήθη λέγοντάς τους: «Ή μας δίνετε τα χρήματα ή 
σας σκοτώνουμε». Για τους Πλεσιβιτσιώτες, να υποθέσουμε ότι τους ψυχολόγησαν ότι 
μπλοφάρουν ή το ρίσκαραν και αρνήθηκαν ότι έχουν χρήματα. Δεν κατάφεραν με τις απειλές 
τους, να τους φοβίσουν, ν’ αποκαλύψουν την κρύπτη των χρημάτων, τους άφησαν κι 
εξαφανίστηκαν γι’ αλλού να βρουν άλλα θύματα. Τα χρήματα τα είχαν μέσα στα σαμάρια 
των ζώων. Επέστρεψαν στο χωριό σώοι με τα εμπορεύματά τους, όμως με κλονισμένο το 
ηθικό, με τη σκέψη ότι ρίσκαραν τη ζωή τους με το φιλότιμο των ληστών κι ήταν πολύ, διότι 
δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος από ένα ληστή, βάζοντας την κάνη του όπλου στο 
στήθος, ότι δε θα πατήσει τη σκανδάλη.  
 Άλλο περιστατικό στην ίδια περιοχή της ακροποταμιάς του Καλαμά. Ο Νικόλαος Χρηστ. 
Πέγκας, έπεσε κι αυτό σ’ ενέδρα ληστών. Το ευτύχημα για το Νικόλαο ήταν, ότι τους είδε 
από μακριά που είχαν καρτέρι. Τότε με τρόπο έβγαλε το πουγκί του (πορτοφόλι) με τα 
χρήματα από τον κόρφο του και το έβαλε στην ομπρέλα που κρατούσε στο χέρι του και την 
έκλεισε καλά. Όταν έφτασε κοντά τους και τον σταμάτησαν με τα όπλα του, ο Νικόλαος 
πέταξε την ομπρέλα κάτω στην άκρη του δρόμου. Αφού τον έψαξαν και δεν βρήκαν τα 
χρήματα, τότε ξεφόρτωσαν το ζώο και άνοιξαν στο δρόμο τα εμπορεύματα και τα έψαχναν 
προχείρως. Αφού δεν βρήκαν κι εκεί χρήματα τότε άρχισαν τις απειλές. Ο Νικόλαος τους 
λέγει: «Δεν έχω αν θέλετε ανοίξετε τα όλα και ψάξτε τα, χρήματα δεν υπάρχουν». Εκεί που 
τα είχε δεν τους πήγαινε ποτέ στο νου τους. Κατάφερε να τους πείσει. Όπως ήταν πάντα οι 
ληστές βιαστικοί εξαφανίστηκαν από το φόβο των χωροφυλάκων. Έτσι γύρισε σώος ο 
Νικόλαος και με τα εμπορεύματά του στο χωριό. Η περιπέτεια όμως και γι’ αυτόν ήταν 
οδυνηρή.   
 Πολλά περιστατικά τέτοια συνέβησαν, που θα ήταν δύσκολο να τα απαριθμήσει και να τα 
εξιστορήσει κανείς και που πολλά τα έσβησε ο αδυσώπητος χρόνος της περιόδου 1918-1931. 
Η Χωροφυλακή έστελνε ένοπλα αποσπάσματα και έστηναν ενέδρες στα περάσματα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αποτέλεσμα. Όμως την Παρασκευή 31 Ιουλίου νύχτα, προς 
το Σάββατο 1 Αυγούστου 1931, στην ενέδρα που είχε στηθεί στη θέση Αγία Παρασκευή της 
Βούβας, έφερε θετικό αποτέλεσμα. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα που οι δυο ληστές 
προσπάθησαν να περάσουν. Ο Μέρος πιο τολμηρός προπορευόταν του Μουσά. Ο 
χωροφύλακας  Καρανίκας τον αντιλήφθηκε να έρχεται μέσα στο σκοτάδι κοντά στο πέρασμα 
με πολλές προφυλάξεις βήμα-βήμα. Όμως το εύστοχο βόλι του Καρανίκα βρήκε το Μέρο στο 
στήθος και το σώριασε στο χώμα. Ο Μουσάς που ήταν πιο πίσω λόγω σκοπιμότητος, 
κατάφερε να εξαφανισθεί και να καταφύγει στην Αλβανία, εκεί που οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες έβρισκαν καταφύγιο, ιδιαιτέρως αυτοί που διέπρατταν αξιόποινες 
πράξεις, φόνους, ληστείες, αρπαγές κλπ. Όμως κι ο Μουσάς, κι αυτός αργότερα εφονεύθη 
στα αλβανοσέρβικα σύνορα. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αστυνομικές αρχές Φιλιατών και 
Ιωαννίνων που ήλθαν στη Βούβα αυθημερόν κι έγινε διαπίστωση του φονευθέντος Μέρου 
Ντόλιανη.  
 Το κεφάλι του Μέρου κρεμάστηκε στον πλάτανο της πλατείας Πλεσιβίτσης σε κοινή θέα, 
από Έλληνες και Μουλσουμανοτσάμηδες, που λόγω παζαριού του Σαββάτου η πλατεία ήταν 
κατάμεστη από κόσμο. Εν συνεχεία το κεφάλι το μετέφεραν στις Φιλιάτες και το κρέμασαν 
στον πλάτανο στα Πούσια, που έμεινε αρκετές μέρες σε κοινή θέα. Με το φόνο του Μέρου 
και του Μουσά, ανάσανε η περιοχή της Θεσπρωτίας κι ευρύτερα, από το φόβο των ληστών. 
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Ο φόνος των δύο αυτών ληστών, ήταν αιτία να συνετιστούν και οι λιγότεροι επικίνδυνοι 
τόσο, όσο και οι νέοι επίδοξοι ληστές και να ηρεμήσει η περιοχή.     
 
 
 

117. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 1930-40 
 
 

 Σαν ηρέμησε ο τόπος από τους πολέμους και τις αναστατώσεις, στη δεκαετία του 1930, ο 
Πρόεδρος και τα μέλη της κοινότητος Πλεσιβίτσης, φρόντισε για την ανασυγκρότηση και 
εξωραϊσμό του χωριού με διάφορα έργα. Απαγορεύτηκε η ξύλευση και βοσκή ζώων στο 
λόφο Μάλο και έγινε φύτευση πεύκων και κυπαρισσιών. Επίσης έγινε δενδροφύτευση στην 
πλατεία με ακακίες. Καθιερώθηκε για τα άρρενα άτομα από 21 έως 65 ετών, για κάθε χρόνο 
από 4 ημέρες προσωπικής εργασίας για διάφορα έργα στο χωριό. Το 1930, το Άνω Σχολείο, 
έγινε μικτό και μεταφέρθηκαν τα κορίτσια του Κάτω Σχολείου στο Άνω, μαζί με τα αγόρια. 
Στο Κάτω Σχολείο, έφεραν μηχανές ραψίματος και κεντήματος SIGER, δια τη μάθηση των 
αποφοίτων κοριτσιών του Δημοτικού, ράψιμο και κέντημα. 
 Το 1931-1932, με το κληροδότημα του Σπυρίδωνος Μπότσαρη, έγινε η ανύψωση της 
τοιχοποιίας του Άνω Σχολείου και γενική ανακαίνιση της στέγης, πατώματος και 
κουφωμάτων. Για ένα χρόνο, δυσκολεύτηκαν τα παιδιά και έκαναν μαθήματα στο Κάτω 
Σχολείο και στο γυναικωνίτη της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, να τελειώσει η ανακαίνιση. 
Το 1930 έφεραν τον πρώτο Κοινοτικό γιατρό, με τη φροντίδα της Κοινότητος και συνέχισαν 
διαδοχικά κι άλλοι γιατροί σ’ όλη τη δεκαετία του 1930-1940. Έως  τότε οι ασθενείς 
πήγαιναν στις Φιλιάτες, στην Κέρκυρα και στα Ιωάννινα να εξεταστούν ή έφερναν γιατρό 
από τις Φιλιάτες στο χωριό με αγωγιάτη επάνω στο άλογό του. Για τις γέννες ήταν οι 
πρακτικές μαίες του χωριού, που ξεγεννούσαν τις γυναίκες και το συνέχισαν έως το 1964. 
στη συνέχεια και τόσο αργά άρχισαν να πηγαίνουν στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Ήταν 
ευτύχημα που δεν είχαμε ατυχήματα. Δια τα ορθοπεδικά ατυχήματα υπήρχαν οι πρακτικοί 
Ορθοπεδικοί, όπως επίσης κι άλλοι πρακτικοί δια πάσαν νόσο που σύστηναν τα διάφορα 
μαντζούνια κι αφεψήματα για να γίνουν καλά, θα έλεγε κανείς φύλαγε ο Θεός.  
 Το 1930 κτίστηκε με δαπάνη της Εκκλησίας και της Κοινότητος ο μαντρότοιχος του 
Νεκροταφείου του Αγίου Ιωάννου. Το 1931-1932 με δαπάνη του Ευθυμίου Γεωρ. Ζήση 
τοποθετήθηκε η μεγάλη καγκελόπορτα εισόδου του Νεκροταφείου. Το 1932, έγινε η χάραξη  
του Κοινοτικού δρόμου Πλεσιβίτσης έως το δρόμο Φιλιατών – Σαγιάδος. Ο Αγιασμός των 
εγκαινίων, έγινε τον Ιούνιο του 1932, στην κορυφή της Ράχης των Μύλων, με συμμετοχή των 
Ιερέων του χωριού Ευαγγέλου Σύμου και Μιχαήλ Μακατσώρη, του Πρόέδρου και των μελών 
του κοινοτικού συμβουλίου, οι δάσκαλοι και τα παιδιά του Σχολείου, πολλοί κάτοικοι του 
χωριού, ο Έπαρχος των Φιλιατών Ευστράτιος Αθανασάκος και συνοδεία των Αρχών 
Φιλιατών και φίλων της Επαρχίας. Εκφωνήθηκαν λόγοι που εξήραν το σκοπό της εκτελέσεως 
αυτού του έργου. Εν συνεχεία κεραστήκανε όλοι με το πατροπαράδοτο ούζο και λουκούμι.  
 Αμέσως άρχισαν οι εργασίες, με βάση τη μελέτη Μηχανικού και με την προσωπική 
εργασία των τεσσάρων ημερών των χωριανών. Ξεκίνησε η χάραξη του δρόμου από την 
κορυφή της Ράχης των Μύλων, με κατεύθυνση το Ρέμα της Δάφνης, προς το Δημόσιο δρόμο 
Φιλιατών –Σαγιάδος και μελλοντική χάραξη από την Ράχη των Μύλων έως το Ρέμα Μάλου 
και Αϊλιά στο χωριό. Ο συγχωριανός Ευθύμιος Γεωργ. Ζήσης, πάλι παρών και στο έργο αυτό, 
με την αποστολή δολαρίων εξ Αμερικής, δια τη χάραξη εκατό μέτρων δρόμου, που 
πραγματοποιήθηκε. Χρόνο με το χρόνο, έγινε η χάραξη του δρόμου έως το 1940, εκτός 
ορισμένων τμημάτων, τα οποία έγιναν αργότερα καθώς και η διαπλάτυνση από το 1946 έως 
το 1950, που ήρθε και αυτοκίνητο στο χωριό. Το 1936, δημιουργήθηκε η Αγροφυλακή και 
έγινε σωστή φύλαξη των κτημάτων. Έγιναν επισκευές στα Καλντερίμια των δρόμων του 
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χωριού που είχαν υποστεί φθορές, με τις τέσσαρες μέρες προσωπικής εργασίας, που τις 
πραγματοποίησαν τεχνίτες κτίστες του χωριού.  
 
 
 

118. ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
 
 
 Το 1923 γίνεται στρατιωτικό κίνημα από στρατιωτικούς Αντιβενιζελικούς και 
αποτυγχάνει. Στις 19-12-1932, ο Στρατιωτικός σύνδεσμος διώχνει το Βασιλέα Γεώργιο Β΄. 
Στις 19-8-1928 στις εκλογές ο Ελευθέριος Βενιζέλος θριαμβεύει και κυβερνά επιτυχώς για 
μια τετραετία.  Στις 25-9-1932, τις εκλογές τις κερδίζει το Λαϊκό κόμμα, με τον Τσαλδάρη 
των Αντιβενιζελικών και διατηρείται για δυο μήνες και παραιτείται. Αναλαμβάνει ο 
Βενιζέλος να προκηρύξει εκλογές. Στις 5-3-1933, κερδίζει τις εκλογές το Λαϊκό κόμμα. 
Γίνεται απόπειρα κινήματος από τον Πλαστήρα κι αποτυγχάνει και κατηγορείται κι ο 
Βενιζέλος ως συμμέτοχος. Στις 6-6-1933 γίνεται απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου.  Στις 
2-7-1933, γίνονται αναπληρωματικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη που ήταν υπέρ του 
Βενιζέλου. Στις 3-7-1933, ο Βενιζέλος φεύγει για τη Λυών κι ανέθεσε σε τριμελή επιτροπή να 
διοργανώσει στρατιωτική δύναμη με προορισμό φύλαξης της Δημοκρατίας και να αποτρέψει 
αν γίνει απόπειρα παλινόρθωσης της Βασιλείας ή Δικτατορίας. Η Αντιβενιζελική κυβέρνηση, 
διώχνει από το στράτευμα τους Βενιζελικούς αξιωματικούς. Τότε γίνεται κίνημα στρατού από 
τους Βενιζελικούς κι αποτυγχάνει με 17 νεκρούς. 
 Έγινε δίκη και δικάστηκαν 60 αξιωματικοί, οι 57 απόντες, 3 εις θάνατον παρόντες 1) 
Παπούλας, 2) Κοιμήσης, 3) Βολάνης, που εκτελέστηκαν στις 14-4-1935. Έγινε και δίκη 
πολιτικών ακόμη και του απόντος Βενιζέλου και στις 29-3-1935 απαλλάχθηκαν όλοι της 
κατηγορίας λόγω μη συμμετοχής. Στις 10-10-1935, οι στρατηγοί 1) Παπάγος, 2) Οικονόμου, 
3) Ρέπας, που κατέστειλαν το κίνημα των Βενιζελικών, παραίτησαν στη μέση του δρόμου τον 
πρωθυπουργό Τσαλδάρη. Στις 16-10-1935, διορίζουν πρωθυπουργό το στρατηγό Κονδύλη 
που ορκίζεται και διορίζουν υπουργούς. Τον Κονδύλη, εν συνεχεία τον ορκίζουν και 
Αντιβασιλέα, για παλινόρθωση της Βασιλείας και προκηρύσσεται δημοψήφισμα. Στις 3-11-
1935, γίνεται δημοψήφισμα βίας και νοθείας με 98% υπέρ της βασιλείας. Στις 25-11-1935 
έρχεται ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ στον Πειραιά. Μπαίνοντας ο Γεώργιος στο αυτοκίνητο για 
Αθήνα, πήγε να μπει κι ο Κονδύλης. Ο Γεώργιος τον σταματά με το χέρι του λέγοντας: 
«Επιθυμώ να έχω μόνο το Διάδοχο» προσβάλλοντάς τον κατάμουτρα. Δίκαιο το πάθημα 
κατέστειλε το κίνημα των Δημοκρατικών και το πλήρωσε. 
 Με τον τρόπο του ο Γεώργιος Β΄ τον απομάκρυνε, ως πρόσωπο εμπλεκόμενο στα 
κινήματα και διόρισε το Δερμετζή, δήθεν αμερόληπτο ως δικαστικό, που στις 13-4-1936 
πεθαίνει ο Δερμετζής. Διορίζει αμέσως πρωθυπουργό τον Ιωάν. Μεταξά φιλοβασιλικό και 
φίλο του Φόρεϊν όφις Αγγλίας. Ο Μεταξάς είχε 7 βουλευτές, ο Σοφούλης των Φιλελευθέρων 
126 και ο Τσαλδάρης του Λαϊκού 72. Στις 4-8-1936 με πρόσχημα του κινδύνου εμφυλίου 
πολέμου από τους κομουνιστάς, κάνει ο Βασιλιάς Γεώργιος δικτατορία κι αναστέλλει άρθρα 
του συντάγματος. Εν τω μεταξύ στις 18-3-1936 πεθαίνει στο Παρίσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Τη σωρό του την έφεραν στην Ελλάδα και κηδεύτηκε στα Χανιά της Κρήτης με πανελλήνια 
συμμετοχή ως Μέγας Εθνάρχης.1                         
 
 
 

                                                 
1 Ιστορία Ρούσου, τόμ. 5, 6 
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119. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
 
 

 Το 1938 ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι ανήγγειλαν την ίδρυση του δήθεν αμυντικού άξονα 
Βερολίνου Ρώμης. Τον Απρίλιο του 1939 η Φασιστική Ιταλία με τον Μουσολίνι 
καταλαμβάνει την Αλβανία. Την πρώτη Σεπτεμβρίου 1939 ο Χίτλερ της φασιστικής 
Γερμανίας εισέβαλλε στην Πολωνία. Οι Αγγλογάλλοι ως σύμμαχοι της Πολωνίας έτρεξαν σε 
βοήθειά της. Η Ελλάδα ήταν στο πλευρό των Αγγλογάλλων. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος 
πόλεμος είχε αρχίσει. Στις 15 Αυγούστου 1940 τορπιλίζεται το καταδρομικό Έλλη και 
βυθίζεται στο λιμάνι της Τήνου από ιταλικό υποβρύχιο. Οι προκλήσεις των Ιταλών στα 
Έλληνο-Αλβανικά σύνορα και Δωδεκάνησα, φανέρωναν ότι δεν είναι μακριά η Ιταλική 
εισβολή.  
 Στις 19 Αυγούστου 1940 γίνεται μεγάλη επιστράτευση δέκα κλάσεων χαρακτηρισμένη 
σιωπηρή, διότι οι περισσότεροι έφεδροι εκλήθησαν δια σημειωμάτων σιωπηρώς και 
τοποθετήθηκαν στις κατά τόπους επαρχίες, όπως της Πλεσιβίτσης στην επαρχία Φιλιατών. Οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες αυτή τη φορά δεν επιστρατεύθηκαν δι’ ευνόητους λόγους. Από την 
Πλεσίβιτσα επιστρατεύθηκαν αρκετοί νέοι που παρουσιάστηκαν στα Ιωάννινα ως κληρωτοί 
δι’ εκπαίδευση κατ’ αρχήν. Το 628 τάγμα Φιλιατών με διοικητή τον ταγματάρχη Αλέξανδρο 
Παπαγεωργίου με ευθύνη διαφύλαξης συνόρων από Σαγιάδα έως Τσαμαντά έστειλε ένα λόχο 
στρατού στην Πλεσίβιτσα που εγκαταστάθηκε στο χάνι και τμήμα μεταγωγών που 
εγκαταστάθηκε στο σπίτι του Σιόλου Κοντοδήμων στο Παρασπόρι, με διοικητή του λόχου 
τον υπολοχαγό Γεώργιο Κριαζέα. Αμέσως ο στρατός άρχισε να κατασκευάζει χαρακώματα 
στα υψώματα του χωριού Κίσαρα, Αϊλιά, Μάλο, Κρούπινα, Αγγόνι, Μισοπλάι, Ζοριό κλπ. 
Από το ραδιόφωνο του καφενείου του Ράγκου στην πλατεία, οι Πλεσιβιτσιώτες μάθαιναν τις 
κινήσεις της Ιταλίας και Γερμανίας από τους σταθμούς Αθηνών και Λονδίνου, καθώς και από 
άλλες Ευρωπαϊκές στην Ελληνική γλώσσα, αλλά και από τις εφημερίδες που έφερναν 
τακτικά και τις ξεκοκαλίζανε και σχολιάζανε το κάθε τι λεπτομερώς για την πορεία των 
πολεμικών εξελίξεων στην Ευρώπη.  
 Και οι πιο δύσπιστοι επείσθησαν ότι ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος. Παρά την πολεμική 
ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε, στην Πλεσίβιτσα η ζωή κυλούσε με τις εργασίες τις αγροτικές, 
κτηνοτροφικές, τεχνικές κι εμπορικές δραστηριότητες, όμως χωρίς διάθεση και 
προγραμματισμό χρονικής διάρκειας. Ο φόβος του πολέμου παρότρυνε κάθε 
Πλεσιβιτσιώτικη οικογένεια να προμηθευτεί βασικά είδη τροφίμων κι αναλόγως της 
οικονομικής δυνατότητας του καθενός.  
 Οι κεφαλές του Μουλσουμανοτσάμικου στοιχείου Θεσπρωτίας όλο αυτό το διάστημα 
έτριβαν τα χέρια τους, μαθαίνοντας τα γεγονότα και έτρεξαν με πάσα μυστικότητα να έλθουν 
σε επαφή με τις Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες στην Αλβανία, από τις πρώτες μέρες της 
κατάληψής της και δίδοντάς τους κάθε πληροφορία, ετοιμάζοντας τις αγκαλιές τους, να 
δεχθούν τον ιταλικό στρατό ως ελευθερωτή. Δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους όσο κι αν 
προσπαθούσαν. Η αχαριστία στο έπακρο, για την αγάπη που τους έδωσε απλόχερα η Ελλάδα. 
Πάλι θα είχαμε τα ίδια, όπως επί Τουρκοκρατίας αλλά και το 1917, του διαστήματος της 
Ιταλικής κατοχής για την Θεσπρωτία. Για την Πλεσίβιτσα, από τον φθόνο που είχε ριζώσει σε 
ορισμένες κεφαλές της Κώτσικας κι όχι μόνο, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, με λαχτάρα 
περιμένανε τις εξελίξεις να σηκώσουνε κεφάλι.  
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120. ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 28-10-1940 
 
 

 Όπως κάθε μέρα, πριν το χάραμα στην Πλεσίβιτσα, έτσι και στις 28 Οκτωβρίου 1940 
ημέρα Δευτέρα, η πλατεία ήταν γεμάτη από χωριανούς, που έκαναν στάση προφανώς για 
ενημέρωση της κατάστασης, πριν την αναχώρηση για τις δουλειές τους, περίπου στις 6.30. 
στο καφενείο του Ράγκου το ραδιόφωνο μετέδωσε τη φοβερή είδηση της κήρυξης του 
πολέμου. Δημιουργήθηκε αναστάτωση, ανησυχία και προβληματισμός για το τι έπρεπε να 
κάνουν, να μείνουν στο χωριό ή να φύγουν. Τα γύρω βουνά ήταν σκεπασμένα από πυκνή 
ομίχλη, που είχε κατέβει χαμηλά έως τις επάνω γειτονιές και την πλατεία του χωριού. Σε λίγα 
λεπτά της ώρας, το χωριό πληροφορήθηκε την είδηση του πολέμου και οι περισσότεροι 
ετοιμάστηκαν πολύ σύντομα να φύγουν από το χωριό, να κρυφτούν σε σπηλιές, χαράδρες ή 
και σε άλλα χωριά, που δεν θα ήταν πέρασμα των Ιταλών επιδρομέων. Ήταν στιγμές και 
εικόνες που εμείς μικρά παιδάκια τότε ζήσαμε και τις έχομε βαθιά χαραγμένες στις μνήμες 
μας. Ακούγαμε και βλέπαμε στο χάραγμα, χωριανούς στους δρόμους να τρέχουν κι όταν τους 
ρωτούσαν τι συμβαίνει, απαντούσαν πόλεμος! πόλεμος!  
 Έως το τις 7:30 πρωινής το χωριό είχε σχεδόν αδειάσει. Άλλοι πήγαν στις γράβες 
(σπηλιές) του Μπέκου, άλλοι στην γράβα του Τσιάβου, άλλοι σε χαράδρες κατά μήκος του 
Κίσαρα – Ντουρντουβέτσι, αρκετοί στη Μονή – Γηρομερίου, στα χωριά Γηρομέρι, Φοινίκι, 
Φανερωμένη κι αλλού. Μαζί τους έπαιρναν ό,τι είχαν πρόχειρο φαγώσιμο, για το πέρασμα 
της πρώτης μέρας. Στις 8 πρωινής άρχισε το ιταλικό πυροβολικό, από τη Βέρβα και την 
περιοχή της Λούστρας, να σφυροκοπεί την Πλεσίβιτσα, τα γύρω βουνά και μέσα στο χωριό, 
από πληροφορίες που είχαν, ότι βρίσκονταν στρατιωτικοί στόχοι. Ο χώρος στρατοπέδευσης 
Πλεσιβίτσης ήταν μετακινούμενος, πρώτον δια λόγους εμφάνισης μεγάλης δυνάμεως 
στρατού και δεύτερον δια δύσκολο εντοπισμό από το πυροβολικό του εχθρού. 
 Μια οβίδα κτύπησε δίπλα στο Χάνι που ήταν η έδρα του λόχου. Επίσης στο περιβόλι του 
Παπαγιάννη στους Κηπόπλους, που ήταν μεταγωγικό τμήμα. Στο σπίτι του Γκίκα επίσης που 
ήταν έδρα διμοιρίας. Στη Δημόπλενα, στο σπίτι του Ηλία Λωλή, στο σπίτι του Νικολάου 
Παπαϊωάνου, στο σπίτι του Κοτίτση, προκαλώντας σοβαρές ζημιές κι άλλα σπίτια με 
μικρότερες ζημιές εξωτερικά. Κτυπήθηκε επίσης όλη η περιοχή Φιλιατών. Μετά το κτύπημα 
του πυροβολικού έτρεξαν κι οι εναπομείναντες σχεδόν χωριανοί στις χαράδρες της Αγίας 
Μαρίνας, Σντρώνη και του Μάλου. Τα φυλάκια της Κώτσικας και τα αποσπάσματα φύλαξης 
στα γύρω υψώματα του χωριού, επέστρεψαν στην Πλεσίβιτσα και αναχώρησαν για το τάγμα 
στις Φιλιάτες, πριν κτυπήσει το πυροβολικό. Ο Υπολοχαγός Γεώργιος Κριαζέας με μια ομάδα 
υπαξιωματικών και στρατιώτες παρέμεινε στην Πλεσίβιτσα, ελέγχοντας το λεκανοπέδιο και 
τα υψώματα με τα κιάλια, για κινήσεις εισχώρησης ιταλικού στρατού, για την ενημέρωση του 
τάγματος τηλεφωνικώς. 
 Κατά τις 9 πρωινής σταμάτησε το πυροβολικό και λίγο αργότερα ενεμφανίσθησαν στον 
νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννου, οι πρώτοι στρατιώτες ιταλικού στρατού, ν’ ανηφορίζουν με 
προφυλάξεις από τα περιβόλια προς το χωριό. Εν τω μεταξύ με το σταμάτημα του 
πυροβολικού, που οι ζημιές που προκάλεσε ήταν μόνο υλικές κι ευτυχώς δεν είχαμε 
ανθρώπινα θύματα ούτε τραυματισμούς, αρκετοί χωριανοί που είχαν μείνει στο χωριό, 
βγήκαν στην πλατεία να μάθουν για την κατάσταση που διαμορφωνόταν. Από το ραδιόφωνο 
συνέχιζαν ν’ ακούνε για την πορεία της επίθεσης, από τα δελτία ειδήσεων Αθηνών, Λονδίνου 
κι άλλων σταθμών. Εκείνη τη στιγμή ο υπολοχαγός Γεώργιος Κριαζέας, πήρε εντολή 
τηλεφωνική από το τάγμα ν’ αποχωρήσει. 
 Αποσυνδέει το τηλέφωνο και κατεβαίνει από το Χάνι στην πλατεία που ήταν 
συγκεντρωμένοι αρκετοί χωριανοί με τον πρόεδρο της κοινότητος τον Κωνσταντίνο Θάνο. Ο 
πρόεδρος βλέποντας τον υπολοχαγό έτοιμο για αναχώρηση, ενόψει αφίξεως των Ιταλών από 
στιγμή σε στιγμή στην πλατεία, τον ερώτησε: «Τι θα τους συνεβούλευε γνωρίζοντας 
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καλύτερα από τις πληροφορίες που είχε για το τι πρέπει να πράξουν;» του απάντησε: «Οι νέοι 
που μπορούν να πολεμήσουν  τον εχθρό ας ακολουθήσουν το στρατό, οι ηλικιωμένοι όμως 
και τα γυναικόπαιδα να μείνουν στο χωριό αν και το χωριό τη στιγμή αυτή έχει σχεδόν 
αδειάσει. Σε περιπτώσεις βομβαρδισμού, όπως θα γνωρίζεται, να βρίσκεστε σε μπουντρούμια 
καταφύγια που υπάρχουν στο χωριό. Κάντε υπομονή και σε λίγες μέρες θα είμαστε εδώ πάλι. 
Θα οργανωθούμε και θα τους νικήσουμε γρήγορα. Σας χαιρετούμε και καλή αντάμωση 
γρήγορα». Ανέβηκαν στα άλογά τους, ο υπολοχαγός και η ομάδα που είχε και από το δρόμο 
του δάσους έφυγαν για το Τάγμα στις Φιλιάτες. 
 Ο πρόεδρος της κοινότητος Κωνσταντίνος Θάνος και οι συγκεντρωμένοι της πλατείας, 
παρέμειναν εκεί και περίμεναν την άφιξη των Ιταλών. Οι Ιταλοί με χίλιες προφυλάξεις 
ανέβηκαν δυο τρεις άνδρες στη πλατεία ανιχνευτές να δουν αν υπάρχει φρούρηση στο χωριό. 
Βλέποντας τους συγκεντρωμένους κάποια στιγμή πλησίασε κάποιος βαθμοφόρος και ρώτησε 
στα ιταλικά αν υπάρχει στρατός το χωριό. Ο πρόεδρος που γνώριζε ξένες γλώσσες τον 
διαβεβαίωσε ότι δε διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Ειδοποίησαν το στρατό τους, που είχε μείνει 
έξω του χωριού και συνέχισαν το δρόμο τους από την Κιάφα με κατεύθυνση προς Φιλιάτες. 
Με τη συμπεριφορά τους δεν έδειξαν άσχημες διαθέσεις και αυτό έκανε τον πρόεδρο Θάνο 
να στείλει αγγελιοφόρους προς τις Γράβες του Μπέκου και στις χαράδρες, να επιστρέψει ο 
κόσμος στα σπίτια τους, διότι δε διέτρεχαν κανέναν κίνδυνο επί του παρόντος.  
 Εν τω μεταξύ οι Πλεσιβιτσιώτες, που στο άκουσμα του πολέμου εγκατέλειψαν το χωριό, 
οι μεν που πήγαν σε άλλα χωριά που προαναφέραμε τακτοποιήθηκαν σε φιλικά σπίτια αλλά 
και σε κελιά της Μονής Γηρομερίου, οι δε που πήγαν στις γράβες του Μπέκου, στη γράβα 
του Τσιάβου και στις χαράδρες γύρω, κούρνιασαν να περάσει η πρώτη μέρα να φανούν οι 
προθέσεις των Ιταλών εισβολέων. Η ομίχλη που είχε σκεπάσει όλη την περιοχή, τους παρείχε 
αδιορατότητα. Πριν το μεσημέρι πέρασαν ιταλικά αεροπλάνα για αναγνώριση της περιοχής 
και στο άκουσμά των κούρνιαζε ο κόσμος στο βάθος στις σπηλιές και στις χαράδρες. Οι πιο 
ψύχραιμοι τόνωναν το ηθικό των αδύναμων με τον τρόπο τους και τα ευφημολογήματά τους. 
Το μεσημέρι έφαγαν όλοι μαζί, ότι μπόρεσε ο καθένας να πάρει μαζί του κι είχαν αρκετά 
φαγώσιμα. Μετά το μεσημέρι έφθασαν οι αγγελιοφόροι του προέδρου σε σπηλιές και ρέματα 
και ειδοποίησαν τους χωριανούς να γυρίσουν στο χωριό, λέγοντάς τους ότι: «Είπε ο πρόεδρος 
να γυρίσετε στο χωριό, γιατί οι πρώτοι Ιταλοί που πέρασαν στο χωριό, μας καθησύχασαν και 
ότι δεν διατρέχομε κανένα κίνδυνο. Γυρίστε ν’ αποφύγετε την ταλαιπωρία της ερημιάς και μη 
φοβάστε». Στο άκουσμα των αγγελιοφόρων σαν συνήλθαν από τη αβεβαιότητα, μάζεψαν τα 
πράγματά τους και πήραν το δρόμο για τα σπίτια τους. Πληροφορήθηκαν για ό,τι είχε 
μεσολαβήσει και προσπάθησαν να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση.  
 Κατά τις 6 η ώρα το απόγευμα, πριν νυχτώσει άρχισαν ν’ ανεβαίνουν φάλαγγες ιταλικού 
στρατού, περνώντας από το Παρασπόρι και κατευθυνόμενες προς Φιλιάτες. Κατά το πρωινό 
βομβαρδισμό της επαρχίας στις Φιλιάτες, η πρώτη οβίδα έπεσε στο κέντρο της αγοράς και 
σκοτώθηκε ο Δήμαρχος Φιλιατών Παναγιώτης Κύρκος, μαζί με το γιο του Δημήτρη. 
Κτυπήθηκαν και πολλοί στόχοι στις Φιλιάτες κι αλλού. Τις Φιλιάτες τις κατέλαβαν αμαχητί, 
ο δε ελληνικός στρατός του 628 τάγματος συμπτύχθηκε κάνοντας αμυντική γραμμή κατά 
μήκος του ποταμού Καλαμά. Η επαρχία από την πρώτη μέρα ήταν υπό ιταλική κατοχή. Η 
Ελλάδα μετά την εισβολή αμέσως κάνει πλέον γενική επιστράτευση, εκτός της επαρχίας 
Φιλιατών που ήταν υπό κατοχή. Η άμυνα των ελληνικών αποσπασμάτων επιβράδυνε τον 
εχθρό και εδόθη χρόνος δια την επιστράτευση και προώθηση μονάδων ελληνικού στρατού, 
να αντιμετωπίσει τον εισβολέα. 
 Το απόσπασμα Πίνδου, με τον ήρωα Δαβάκη αντιμετωπίζει την ιταλική Μεραρχία 
Αλπινιστών Τζούλια στο Καλπάκι – Κόνιτσα – Επταχώρι έως την άφιξη ενισχύσεων του 
στρατού μας. Την 1-11-1940, που αφίχθησαν μονάδες ενισχύσεως, εξαπέλυσε επίθεση εκ των 
νώτων του εχθρού από αριστερά, ενώ ο εχθρός προχωρούσε προς το Μέτσοβο, σημειώνοντας 
την πρώτη νίκη των Ελλήνων στην Πίνδο. Στις 2-11-1940, ο Δαβάκης προχωρώντας εμπρός 
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από τους στρατιώτες, τραυματίζεται στο στήθος βαριά στον Προφήτη Ηλία στη Φούρκα. Στις 
3-11-1940, ο στρατός μας με Διοικητή τον Κατσημήτρο, αντιμετωπίζει τη μεγάλη επίθεση 
στο Καλπάκι της ιταλικής Μεραρχίας Φεράρα, με 13 πυροβολαρχίες και τη Μεραρχία 
τεθωρακισμένων Κενταύρων που κινήθηκε και κατά τη παραλιακής αφετηρίας Σαγιάδος – 
Φιλιατών. Έτσι καθηλώθηκε και στη Θεσπρωτία για μια εβδομάδα ο ιταλικός στρατός προ 
Καλαμά, λόγω καλής αμύνης του βορείου μετώπου. Από Πλεσιβιτσιώτες, που ήρθαν από τις 
Φιλιάτες στο χωριό, έμαθαν για τη στάση των Ιταλών, ότι δεν εξασκούσαν βία κι ότι η ζωή 
δειλά-δειλά κυλούσε και στις Φιλιάτες. Έτσι σε δύο τρεις μέρες ξανάρχισε η κίνηση των 
χωριανών προς τις Φιλιάτες και στα γύρω χωριά της επαρχίας. Τους Ιταλούς βέβαια τους 
είχαν γνωρίσει προσφάτως το 1917, με πολύ χειρότερες διαθέσεις και ως εκ τούτου έπαιρναν 
δύναμη να βρουν τον τρόπο να το ξεπεράσουν, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.  
 Στις 5-11-1940, οι Ιταλοί πέτυχαν τη διάβαση Καλαμά.1 Γίνεται σύμπτυξη του ελληνικού 
στρατού και οχυρώνονται στην Πέστανη και οι Ιταλοί στις 7-11-1940 καταλαμβάνουν την 
Ηγουμενίτσα.2 Στις 8-11-1940 οι Ιταλοί από Μενίνα καταλαμβάνουν την Παραμυθιά. Στις 
11-11-1940, συμπτύσσεται ο ελληνικός στρατός στο Γαρδίκι. Στις 14-11-1940 συμπτύσσεται 
ο ελληνικός στρατός τελικά στο Καναλάκι και Μαζαρακιά.3 
 
 
 

121. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 
 
 Εις το βόρειο μέτωπο από τις 9-11-1940 με αντεπιθέσεις του ελληνικού στρατού 
προχωρούν και καταλαμβάνουν υψώματα της Βορ. Ηπείρου στα σύνορα και συνεχίζουν να 
εκδιώκουν τον τρομοκρατημένο ιταλικό στρατό. Στις 14-11-1940 ο στρατός μας πλησιάζει 
την Κορυτσά και γίνονται μάχες για την κατάληψή της. Στις 21-11-1940 καταλαμβάνεται. 
Στις 30-11-1940 καταλαμβάνεται το Πόγαδρετς και στις 4-12-1940 η Πρεμετή.4  
 Στις 16-11-1940 στο Νότιο μέτωπο, οι Ιταλοί είχαν υποχωρήσει από το μέτωπο 
Θεσπρωτίας κι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση του πολέμου. Στις 16-11-1940 αντεπίθεση των 
Ελλήνων και καταλαμβάνεται η Φασκομηλιά. Στις 17-11-1940 προχωρεί ο στρατός μας στον 
Αργυρότοπο5. Στις 18-11-1940 προσχωρεί ο στρατός μας και καταλαμβάνει την Ηγουμενίτσα 
και βορειότερα το Κρυονέρι, Παλαιοχώρι, Στρατινίτσα και Βήσιανη. Οι Ιταλοί υποχώρησαν 
και οχυρώθηκαν στα υψώματα Φιλιατών. Στις 20-11-1940 ο στρατός μας περνάει τη διάβαση 
Καλαμά και καταλαμβάνει τα υψώματα απέναντι των Φιλιατών κι εν συνεχεία στις 22-11-
1940 καταλαμβάνει τις Φιλιάτες.6 Η ευχάριστη είδηση ότι οι Ιταλοί υποχώρησαν στις 
Φιλιάτες έφθασε αμέσως στις 20-11-1940, το μεσημέρι στην Πλεσίβιτσα και οι 
Πλεσιβιτσιώτες εκ φόβου εκδικήσεως των Ιταλών λόγω ήττας των, πολλές οικογένειες το 
απόγευμα της ίδιας μέρας έφυγαν ξανά από το χωριό, άλλοι για τα χωριά Γηρομέρι, 
Φανερωμένη, Φοινίκι, Φατήρι, Παλαμπά κι επάνωχώρια κι άλλοι για τις γράβες (σπηλιές) του 
Μπέκου, του Τσιάβου και τα μεγάλα ρέματα του χωριού. Πληροφορήθηκαν ότι οι Ιταλοί δεν 
είχαν αποχωρήσει από τις Φιλιάτες και ξαναγύρισαν οι περισσότεροι το πρωί της επόμενης 
μέρας 21-11-1940 στο χωριό. 
 Στις 21-11-1940 το απόγευμα, πέρασαν φάλαγγες ιταλικού στρατού και μεταγωγικά με 
βαρύ οπλισμό από την Πλεσίβιτσα, πηγαίνοντας προς τη Βέρβα και τα υψώματά της, όπου 

                                                 
1 Μεγ. Ελ. Εγκ., τ. Ι΄., σελίς 398 
2  Σάρρας Ιωάν. Γ., τ. Γ΄., σελίς 67 
3 ό.π., σελ. 67-71   
4 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ. 5., σελίς 1.030 
5 Σάρρας Ιωάν. Γ., τ. Γ΄., σελ. 72 
6 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. Ι΄., σελίς 340 
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και παρέμειναν εκεί. Εμείς τότε μικρά παιδιά από τα παράθυρα βλέπαμε τους Ιταλούς και το 
διασκεδάζαμε για την αποχώρησή τους με ικανοποίηση και χαιρόμαστε τη λύτρωση με την 
απελευθέρωση. Μάλιστα τους χαιρετούσαμε σαν να τους λέγαμε, άντε κι αφήστε μας 
ήσυχους, που μας κάνετε να μπούμε στις σπηλιές και στις χαράδρες, από τον κίνδυνο των 
βομβαρδισμών σας και της σκλαβιάς. Στις 22-11-1940, ο στρατός μας καταλαμβάνει τις 
Φιλιάτες και προχωρεί προς Σπάταρη και Βάναρη και στρατοπεδεύει εκεί έως τις 26-11-1940. 
Την ίδια μέρα, 22-11-1940, ήρθε η είδηση ότι κατελήφθη η Κορυτσά από τον ελληνικό 
στρατό και η Ελλάδα πανηγύριζε για τη νίκη του στρατού μας. Παρά το σπάσιμο του Βορείου 
μετώπου, οι Ιταλοί οχυρώθηκαν στα υψώματα της Βέρβας, της Λούστρας και της Σαγιάδος. 
 Στις 23-11-1940, απόβαση λόχου ελληνικού στρατού από την Κέρκυρα, στο Στύλο 
Εξαμήλι της Σαγιάδος απωλέσθησαν σχεδόν όλοι, λόγω στρατοπεδευμένου χώρου από 
μεγάλη δύναμη  του ιταλικού στρατού.1 Στις 23-11-1940, έρχεται ελληνικός στρατός στην 
Πλεσίβιτσα. Ένα τμήμα στρατοπέδευσε στην Κιάφα, που ήταν αθέατο πεδίο από τον εχθρό 
και έστησαν ένα μεγάλο πυροβόλο. Άλλο τμήμα στρατού στρατοπέδευσε στο περιβόλι του 
Βασιλείου Σύμα στο Ντουρμπούκι Αϊ Νικόλα, άλλο στη Δημόπλενα και τμήμα μεταγωγικού 
στο περιβόλι του Παπαγιάννη στους Κηπόπλους και στο σπίτι του Σιόλου Κοντοδήμου στο 
Παρασπόρι. Τμήμα διοικήσεως εγκαταστάθηκε στο Χάνι. 
 Έγινε έλεγχος από ανιχνευτές του στρατού των περιοχών Ντουρντουβέτσι, Κατσιέλας, 
Μισοπλάι, Κρούπινα κι Αγγόνι κι ήταν ελεύθερα. Στις 24-11-1940 το απόγευμα περνάει 
Ελληνικό τμήμα του πυροβολικού από τα Νερούλια, Ελιά Ντακούκη, προς Κατσιέλα, με το 
πυροβόλο ασυναρμολόγητο, με τελική θέση το Μάλι-Χότζα και τμήμα πεζικού που 
ακολουθούσε. Τους αντελήφθησαν οι Ιταλοί από την Βέρβα κι άρχισε να κτυπά το 
πυροβολικό τους, τόσο τα υψώματα του χωριού, όσο και μέσα στο χωριό. Τα τμήματα 
πυροβολικού και πεζικού, από χαράδρα σε χαράδρα, ανηφόρισαν στην Κατσιέλα και 
προχώρησαν ως το Μάλι-Χότζα. Συναρμολόγησαν το πυροβόλο αφού σκοτείνιασε, έπιασαν 
θέσεις κατάλληλες και περίμεναν να ξημερώσει η μέρα. Οι κάτοικοι του χωριού, με τις 
πρώτες οβίδες που έπεσαν στα βουνά, έτρεξαν στα μπουντρούμια του χωριού, που τους 
παρείχαν κάποια ασφάλεια από τις οβίδες που πέφταν αδιάκοπα και κινδύνευε η ζωή τους. 
Όταν σουρούπωσε, κατέφθασε νέο μεγάλο τμήμα Ελληνικού στρατού στο χωριό, περνώντας 
από το Παρασπόρι και στρατοπέδευσε στα περιβόλια του Αϊ Νικόλα και Παναγίας.  
 Είχε νυχτώσει και κάποια στιγμή στο Παρασπόρι βγήκε ο Δημήτριος Νάνος από το σπίτι 
του, για να έλθει στο μπουντρούμι του Δημητρίου Λάπα που ήταν γεμάτο με κατοίκους του 
Παρασπορίου κι επειδή ήταν βαθύ σκοτάδι κρατούσε στο χέρι του φανάρι αναμμένο να 
βλέπει. Ακόμη περνούσαν ομάδες Ελληνικού στρατού προς τα περιβόλια. Βλέποντας το 
φανάρι ένας αξιωματικός του φωνάζει να το σβήσει όπως και έγινε. Το κακό όμως είχε γίνει. 
Οι Ιταλοί από την Βέρβα που είναι φάτσα, είδαν το φως και σε δυο λεπτά μας στέλνει το 
Ιταλικό πυροβολικό μια οβίδα, που έπεσε 6-7 μέτρα πιο πέρα από το μπουντρούμι, στον κήπο 
της Ελένης Κώτσιου και ξερίζωσε ένα ελαιόδενδρο όπου οι ρίζες και τα κομμάτια του 
κορμιού, πετάχτηκαν στην Λόντζα του Παρασπορίου. Ο Θεός μας γλίτωσε, που παρά λίγα 
μέτρα για να πλήξει το μπουντρούμι, που ήταν ασφυκτικά γεμάτο γειτόνους και η βόρεια 
πλευρά του, προς την Βέρβα, ήταν αδύναμη να αντέξει το κτύπημα κι ήταν αδύνατο διότι απ’ 
εκεί είχε μεγάλη πόρτα ξύλινη και καθιστούσε το μπουντρούμι ευάλωτο. Ούτε και η πέτρινη 
θολωτή οροφή θα άντεχε το χτύπημα μιας φοβερής τέτοιας οβίδας. Εμείς μέσα από το 
μπουντρούμι ακούγαμε το πέρασμα των οβίδων, που είχαν έναν χαρακτηριστικό θόρυβο χλα-
χλά-χλά-χλά όσες ήταν για τα βουνά ή μακριά και μετά ο κρότος της έκρηξης στο έδαφος, 
ενώ αυτές που ήταν για μέσα το χωριό κατευθείαν ο κρότος. Έπεσαν κι άλλες οβίδες μέσα 
στο χωριό, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα. Το πυροβολικό συνέχιζε να βάλλει έως αργά, 
10 η ώρα το βράδυ, όλα τα γύρω βουνά.  

                                                 
1 ό.π., σελίς 340 
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 Κατά τα μεσάνυχτα, αρκετοί βλέποντας ότι σταμάτησε το πυροβολικό, γύρισαν από τα 
μπουντρούμια στα σπίτια τους κι οι υπόλοιποι έβγαλαν τη νύχτα μέσα στα μπουντρούμια. 
Στις 25-11-1940 πριν ξημερώσει, ο στρατός μας προχώρησε κι έπιασε θέσεις στα 
χαρακώματα των λόφων Κρούπινα κι Αγγόνι. Απ’ εκεί επισήμανε θέσεις της Κώτσικας, 
Βέρβας, Λούστρας (Σαρακίνα) κι άρχισε να βάλλει με όλα του τα μέσα κατά του εχθρού. Από 
το Μπογάζι, ανεβαίνει νέα δύναμη του στρατού μας, προς τις θέσεις Αγγονιού και Κρούπινα. 
Οι Ιταλοί τις θέσεις Κρούπινα και Αγγονιού τις αντελήφθησαν, όπως και τις ενισχύσεις που 
ανηφορίζανε από το Μπογάζι και με το πυροβόλο τους άρχισαν να ρίχνουν οβίδες 
εγκαιροφλεγείς που σκάγανε στον αέρα, για εξουδετέρωση από ψηλά, τόσο τους στρατιώτες 
των λόφων, όσο και τους ανηφορίζοντας από το Μπογάζι. Τέτοιες οβίδες έπεσαν αρκετές 
περί τις είκοσι, όπου κάποια στιγμή τα πράγματα άλλαξαν. Το Ελληνικό πυροβόλο που είχε 
στηθεί στο Μάλι-Χότζα, επισήμανε το Ιταλικό πυροβόλο της Βέρβας και με τους 
συνεχόμενους κανονιοβολισμούς το εξουδετέρωσε. Συνέχισε να βάλλει και κατά των θέσεων 
της περιοχής της Βέρβας, αλλά και των θέσεων της Λούστρας. Επίσης το μεγάλο πυροβόλο 
του στρατού μας της Κιάφας του Μάλου, σφυροκοπούσε την Βέρβα και την Λούστρα. Ο 
εχθρός έχασε την υπεροχή του μεγάλου πυροβόλου της Βέρβας, καθώς και των άλλων πιο 
μικρών, από τις επισημάνσεις κι εξουδετερώσεις κι έμειναν με περιορισμένη δύναμη πυρρός 
μικρών και ατομικά όπλα και πολυβόλα. Τα δικά μας πυροβόλα ανενόχλητα σφυροκοπούσαν 
αποτελεσματικά. Τότε τμήματα του Ελληνικού στρατού από Κρούπινα, Αγγόνι και 
φαραγγιού Μπογαζίου προχωρούν και καταλαμβάνουν τις θέσεις των υψωμάτων προ του 
Μπογαζίου, απέναντι της Κώτσικας και της Βέρβας  κοντά και κτύπησαν τον εχθρό, που ήταν 
οχυρωμένος στα σπίτια της Κώτσικας. Ιταλοί και Κωτσιώτες πυροβολούσαν μαζί 
αμυνόμενοι, να δώσουν καιρό στα τμήματα στρατού της Βέρβας και της Λούστρας να 
υποχωρήσουν προς την Αλβανία. Ο πόλεμος συνεχίστηκε έως τις μεταμεσημβρινές ώρες, ενώ 
από την Βέρβα και την Λούστρα υποχώρησε το σύνολο των Ιταλικών δυνάμεων προς 
Αλβανία.  
 Κάποια στιγμή σίγασαν τα όπλα της Κώτσικας και οι αμυνόμενοι εγκατέλειψαν τις θέσεις 
τους τρεπόμενοι σε φυγή. Από την Βέρβα που έφθασαν πυροβολούσαν για λίγη ώρα. Στη 
συνέχεια μαζί με τους εναπομείναντες της Βέρβας, έφυγαν όπως-όπως για την Αλβανία. Εν 
τω μεταξύ από το πρωί και έως το μεσημέρι της ίδιας μέρας, από τα υψώματα του 
Λυκογιάννη και Σαγιάδος, θέσεις που κατείχαν οι Ιταλικές δυνάμεις, σφυροκοπούσαν τις 
Ελληνικές θέσεις των υψωμάτων της Λιόψης και Σμέρτου, γραμμή του στρατού μας. Με την 
υποχώρηση του εχθρού από την Βέρβα το απόγευμα, εγκατέλειψαν και οι Ιταλικές δυνάμεις 
τις θέσεις Λυκογιάννη και Σαγιάδα, προς Αλβανία. 
 
 
 

122. ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ 
 
 

 Στις 26-11-1940 το πρωί, ο ελληνικός στρατός αφού βεβαιώθηκε για την αποχώρηση των 
Ιταλών, προχώρησαν και κατέλαβαν Κώτσικα και Βέρβα κι εγκαταστάθηκαν στα υψώματα 
Βέρβας και Λούστρας. Το ίδιο έγινε και με τα υψώματα του Λυκογιάννη και Σαγιάδος, που 
τα κατέλαβαν οι δυνάμεις του ελληνικού στρατού από Σμέρτο και Λιόψη. Είχε εγκαταλείψει 
το ελληνικό έδαφος κι ο τελευταίος Ιταλός στρατιώτης, μαζί τους και άνδρες Κωτσιώτες και 
Βερβιώτες. Στις 27-11-1940 καταλαμβάνεται η Κονίσπολη από τον Ελληνικό στρατό, που 
είχε προωθηθεί από Βάναρη-Σαγιάδα. Έτσι ευθυγραμμίστηκε το μέτωπο της Βέρβας του 
στρατού μας. Οι Ιταλοί για να επιβραδύνουν την προέλαση του στρατού μας, έστειλαν 
ιταλικά αεροπλάνα, βομβαρδίζοντας τόσο την μεθόριο, όσο και τα μετόπισθεν Βέρβα, 
Κώτσικα κι ελαιώνα και τα υψώματα Λούστρα, Σαγιάδας, Κρούπινα, Αγγόνι, Κατσιέλα, 
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Μάλι-Χότζα, Ντουρντουβέτσι, Αϊλιά και Μάλο. Κατά τους βομβαρδισμούς, τραυματίστηκαν 
πολίτες, όπως η Παρασκευή, σύζυγος Ιωάννου Βλάχου, στην πλάτη ευτυχώς ελαφρώς, που 
βρισκόταν στην περιοχή του ελαιώνος Κώτσικας.  
 Στις 29-11-1940 ο στρατός μας προελαύνει κάνοντας επιθέσεις κι ευθυγραμμίζεται με την 
βόρεια γραμμή της προέλασης της Πίνδου και φθάνει στο Μπόρτσι της Β. Ηπείρου, 
κερδίζοντας το ένα ύψωμα και χωριό μετά το άλλο, με μεγάλες απώλειες του εχθρού κι 
αιχμαλωτίζοντας Ιταλούς και πολεμικό υλικό. Αρχάς Δεκεμβρίου, λόγω των αναγκών από τις 
συνθήκες του χειμώνος στην Β. Ήπειρο στους δρόμους, γίνεται πολιτική επιστράτευση στα 
χωριά της Θεσπρωτίας, για την χρησιμοποίηση στη βελτίωση των οδοστρωμάτων, για 
καλύτερη διέλευση των στρατιωτικών οχημάτων με εφόδια, προς το μέτωπο, πάσης φύσεως, 
για τις ανάγκες του στρατού. Από την Πλεσίβιτσα επιστρατεύθηκαν σαράντα περίπου άνδρες. 
Μεταξύ αυτών ήταν 1) Παναγιώτης Ιωαν. Πέγκας, 2) Σταύρος Χρ. Ματσακώρης, 3) 
Γρηγόριος Ιωαν. Κώτσιος, 4) Βασίλειος Χαρ. Κοντογιάννης, 5) Θεόδωρος Κων. Σύμος και 
άλλοι. Παρέμειναν εργαζόμενοι σε διάφορα σημεία της Β. Ηπείρου αναλόγως που τους 
επέτρεψαν οι σωματικές τους αντοχές στις αντιξοότητες του χειμώνος, από μια εβδομάδα έως 
και τρεις μήνες. Τελευταίοι γύρισαν οι Θεόδωρος Κων. Σύμος και Βασίλειος Χαρ. 
Κοντογιάννης. Όλοι βοήθησαν πολύ στο έργο αποκατάστασης των ζημιών των δρόμων και 
πολύ χρήσιμο για τον στρατό μας.  
Στις 6-12-1940 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους Σαράντα. 
Στις 8-12-1940 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Αργυρόκαστρο. 
Στις 22-12-1940 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Χειμάρα.1 
 Προχωρεί συνεχώς ο ελληνικός στρατός προς Τεπελένι, παρά τις αντίξοες συνθήκες του 
χειμώνος, το πολύ χιόνι και το πολικό ψύχος. Στην Πλεσίβιτσα οι μήνες αυτοί ήταν πολύ 
δύσκολοι για την οικονομία, λόγω της απουσίας των εργατικών χεριών στο στρατό, αλλά και 
από τον βαρύ χειμώνα και το χειρότερο του πολέμου. Στις 2-2-1941 γίνεται γενική 
επιστράτευση στη Θεσπρωτία και επιστρατεύονται αρκετοί μειώνοντας ακόμη τα εργατικά 
χέρια και παρουσιάζονται στα Ιωάννινα. Πολλοί χωριανοί αντιμετωπίζουν μεγάλες 
οικογενειακές οικονομικές δυσκολίες, ακόμη για το καθημερινό ψωμάκι. Ο Ελληνικός 
στρατός παρά την ασύγκριτη υπεροχή της Ιταλικής υπεροπλίας και αριθμού στρατευμάτων, 
έγραψε το Ελληνικό έπος του 1940-41 στην Αλβανία, με το φρόνημα τον ηρωισμό και 
αυτοθυσία, των στρατευμένων παιδιών και εισπράττοντας τον θαυμασμό φίλων κι εχθρών.  
 
 
 

123. ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ-
ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ 

 
 

 Την χρονική στιγμή της δόξας της Ελλάδος, οι γερμανικές στρατιές του Χίτλερ συμμάχου 
του Μουσολίνι επιτέθηκαν στην Μακεδονία κατά της Ελλάδος στις 6-4-1941. Οι ελληνικές 
δυνάμεις ήταν αδύνατον να συγκρατήσουν και δεύτερο υπεράριθμο σ’ όλα επιδρομέα. Παρά 
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του στρατού μας, κατέλαβαν την Μακεδονία και συνέχισαν 
τις καταλήψεις προς Θεσσαλία και Ήπειρο. Στις 17-4-1941 οι διοικητές στρατού Ηπείρου 
αποφάσισαν την συνθηκολόγηση. Στις 13-4-1941 είχε δοθεί διαταγή υποχώρησης του 
στρατού μας από την Αλβανία, με γραμμή πλέον αμύνης τα σύνορα Ελλάδος-Αλβανίας, από 
θαλάσσης έως την οροσειρά της Πίνδου, δια την αντιμετώπιση της νέας απειλής, που ήταν 
αλλιώς αδύνατον να προλάβουν τις εξελίξεις του πολέμου. Αυτό επετεύχθη  έως τις 18-4-

                                                 
1 Εγκ. Ελευθερουδάκη τ. Ε΄., σελίς 1030 

 162 



1941 και έως τις 20-4-1941 δεν πέρασε Ιταλός στρατιώτης τα Ελληνικά σύνορα, αντιθέτως 
Ελληνικές οπισθοφυλακές εμάχοντο ακόμη επί Αλβανικού εδάφους.  
 Το απόγευμα της 20-4-1941 Κυριακή του Πάσχα, οι διοικητές της Ηπείρου υλοποιώντας 
την απόφαση της 17-4-1941 που είχαν πάρει, ο αρχαιότερος αντιστράτηγος Τσολάκογλου 
υπογράφει στην Κόνιτσα ανακωχή με τον Γερμανό στρατηγό Ντήτριχ.1 Δίνεται διαταγή 
κατάθεσης των όπλων του στρατού Ηπείρου και οι στρατευμένοι να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους. Μετά την συνθήκη οι Γερμανοί κατέλαβαν τα Ιωάννινα αμαχητί. Οι δυνάμεις των 
Ιταλών χωρίς καμιά αντίσταση έφθασαν στις Φιλιάτες στις 21-4-1941 μέσω Σαγιάδος και 
μέσω Βέρβας-Πλεσίβιτσας. Από τα Ιωάννινα Γερμανική μονάδα κατέβηκε στην Ηγουμενίτσα 
στις 21-4-1941 και έπιασαν τις διαβάσεις Παραποτάμου Γέφυρας Καλαμά. Στην Αθήνα στις 
18-4-1941 αυτοκτονεί ο πρωθυπουργός Κορυζής και στις 21-4-1941 ορκίζεται πρωθυπουργός 
ο Εμμ. Τσουδερός. Στις 22-4-1941 Βασιλιάς και Κυβέρνηση αναχωρούν για την Κρήτη κι εν 
συνεχεία για την Αίγυπτο. Στις 27-4-1941 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Αθήνα. 
Διορίζονται διαδοχικά κυβέρνηση Τσολάκογλου, μετά Λογοθετοπούλου, αργότερα Ράλλη.2  
 Επιτίθεται η Γερμανία κατά της Κρήτης από τις 20-5-1941 έως τις 31-5-1941, που την 
κατέλαβαν και πλήρωσαν πολύ ακριβά το τίμημα με  4552 νεκρούς, 6116 τραυματίες κι 
αγνοούμενοι και 5000 πνιγέντες. Κατερρίφθησαν 200 μεταγωγικά αεροπλάνα και 180 
Στούκας.3 

 
 

 
124. ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΕΚ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 

 
 

 Οι στρατιώτες που κατέθεσαν τα όπλα στα Ιωάννινα στις 20-4-1941 ημέρα Κυριακή του 
Πάσχα, το απόγευμα της ίδιας μέρας έφυγαν πεζοί για τα χωριά τους. Οι στρατιώτες από την 
Πλεσίβιτσα, ξεκίνησαν για το χωριό πριν ακόμα έλθουν οι Γερμανοί στα Ιωάννινα. Όμως τα 
εκατό χιλιόμετρα θέλει κανείς 15-20 ώρες να φθάσει στο χωριό. Έτσι λοιπόν όταν έφθασαν 
στον κάμπο του Φοινικίου στην γέφυρα του ποταμού του Γηρομερίου το πρωί της 21-4-1941 
Δευτέρα του Πάσχα, τους σταμάτησαν Ιταλοί στρατιώτες που είχαν πιάσει τις διαβάσεις. 
Τους είδαν με στρατιωτικά ρούχα και τους ζήτησαν ταυτότητες. Όλοι τους είχαν 
στρατιωτικές ταυτότητες και τους τις έδειξαν. Οι Ιταλοί με νοήματά τους έδωσαν να 
καταλάβουν ότι συλλαμβάνονται. Τους θεώρησαν στρατιώτες αιχμαλώτους πολέμου, 
αψηφώντας την ως Ιταλοί την ανακωχή με τους Γερμανούς και τους οδήγησαν στις Φιλιάτες. 
Έτσι έβγαζαν το άχτι τους από την ντροπή της ήττας των από τον ελληνικό στρατό, ότι 
συνέλαβαν αιχμαλώτους τάχα. Στις Φιλιάτες τους ανέκρινε αξιωματικός Ιταλός με διερμηνέα 
κι ενώ του εξηγούσαν ότι λόγω ανακωχής Ελλάδος-Γερμανίας παραδώσαν τα όπλα στα 
Ιωάννινα και γύριζαν σαν πολίτες στα σπίτια τους που είναι δυο βήματα από τις Φιλιάτες, 
αυτός ήταν ανένδοτος και τους έκλεισαν στο κρατητήριο. Την επόμενη μέρα 22-4-1941 τους 
μετέφεραν στα Ιωάννινα με φορτηγό αυτοκίνητο και τους έκλεισαν στις φυλακές Αβέρωφ 
μαζί με άλλους κρατούμενους στρατιώτες.  
 Ήταν 1) Παναγιώτης Ιωαν. Πέγκας, 2) Ηλίας Δημ. Τσολής, 3) Πέτρος Νικ. Κωτσίδας, 4) 
Συμεών Θεοδ. Τσάρκος, 5) Νικόλαος Ηλ. Τζόγιας και άλλοι χωριανοί. Τους κράτησαν λίγες 
ημέρες κι εν συνεχεία τους μετέφεραν με αυτοκίνητο, μαζί με άλλους απολυόμενους 
στρατιώτες που είχαν συλλάβει, στο Φίερι της Αλβανίας. Στο Φίερι η εργασία που τους 
υποχρέωσαν να κάνουν ήταν πολύ σκληρή κι απάνθρωπη η Ιταλική επιστασία που είχαν. 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκυκ. τ. Ι΄., σελίς 344 
2 ό.π., σελίς 327 
3 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ.5., σελίς 1035 
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Τους είχαν εργάτες στους αυτοκινητόδρομους, για βελτιώσεις τους και κλείσιμο των 
λακούβων, που σε πλειοψηφία ήταν στενοί και πρωτόγονοι. Δεν υπήρχε ωράριο εργασίας, 
αλλά από ήλιο σε ήλιο το φαγητό τους ήταν σχεδόν ξηρά τροφή λίγο ψωμί στην αρχή. Εν 
συνεχεία τους έδιναν λίγο φαγητό πείνας όσπρια, μακαρόνια και την Κυριακή ένα κομματάκι 
κρέας και λίγο ψωμί. Ορισμένες φορές τους δίνανε από μισή κονσέρβα κρέας ή ψάρι. Αντί 
για καραβάνα είχαν κονσερβοκούτια, τόσο λίγο ήταν και το φαγητό τους. Ο θεός τους 
γλίτωσε από μολύνσεις. Κάθε μέρα τους μετέφεραν αναλόγως τις ανάγκες σε διάφορα μέρη 
για την ίδια εργασία με φορτηγά αυτοκίνητα κι επέστρεφαν το βράδυ. Ο ύπνος τους ήταν σε 
αγροτικές καλύβες με μια κουβέρτα. Το ευτύχημα ήταν ότι ήταν Απρίλο-Μάης  Άνοιξη κι εν 
συνεχεία Καλοκαίρι. 
 Η αιχμαλωσία τους κράτησε έξι μήνες έως τον Οκτώβριο 1941 χωρίς καμιά επαφή με 
τους δικούς των και χωρίς καμιά συμπαράσταση κανενός, βρισκόμενοι σε ξένη χώρα την 
Αλβανία, που ήταν σύμμαχος των Ιταλών και στο Φίερι απουσίαζε τελείως το Ελληνικό 
στοιχείο. Είχαν μείνει με τα ίδια ρούχα, που το είδος της εργασίας τα είχε σχεδόν φθείρει, με 
όλα τα επακόλουθα, απλυσιά των ρούχων και των ιδίων, ψείρα βασανιστική και ταλαιπωρία. 
Κατάφεραν να επιζήσουν και τον Οκτώβριο 1941 απεφασίσθη η απόλυσή τους. Τους έδωσαν 
κάποιο έγγραφο απολύσεως και οδοιπορικώς, με λιωμένα άρβυλα, επέστρεψαν στην 
Πλεσίβιτσα. Ήταν αγνώριστοι από την αξυρισία, τα λερωμένα και φθαρμένα ρούχα και την 
εμφανή σωματική ταλαιπωρία.  
 
 
 

125. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΤΑΛΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ 
 
 

 Οι Ιταλικές δυνάμεις αφού εγκαταστάθηκαν στις Φιλιάτες, έστειλαν σ’ όλα τα χωριά τα 
μεγάλα της επαρχίας αναλόγου αριθμού ομάδων αστυνόμευσης, δια έλεγχο και έρευνες, για 
συλλογή πληροφοριών, την κατάσχεση παντός είδους όπλων, ακόμη και για συλλήψεις 
υπόπτων. Στην Πλεσίβιτσα ήρθε δύναμη είκοσι περίπου ανδρών Ιταλών ως Αστυνομία κι 
εγκαταστάθηκε σε δυο οικήματα, στο Χάνι και στο σπίτι του Κώστα Κωλέττα στα Νερούλια. 
Από την πρώτη μέρα άρχισαν τις δραστηριότητές τους, ξεκινώντας με συλλογή πληροφοριών 
από τους ιθύνοντες του χωριού, παπά, δάσκαλο και πρόεδρο της κοινότητος, ποιοι 
υπηρετούσαν στον στρατό, αν γύρισαν, αν έχουν πάρει όπλα, ποιοι άλλοι έχουν όπλα, κ.λ.π. 
επίσης αν υπάρχουν χωριανοί αντιδραστικοί που μπορεί να δημιουργήσουν εις βάρος τους 
κατάσταση απαίτησαν τυφλή υποταγή των κατοίκων, στις διαταγές των Ιταλικών αρχών. Από 
την επόμενη μέρα, μικρές ομάδες δυο-τριών στρατιωτών ξεχύθηκαν με την σειρά σπίτι το 
σπίτι του χωριού, κάνοντας έλεγχο κι έρευνες για όπλα, σ’ όλους τους χώρους των σπιτιών. 
 Ήμουνα θεατής μικρό παιδί τότε, όταν ερευνούσαν το σπίτι μου, ακόμη και τις σχισμές 
των τοίχων του ισογείου, που είχαμε κρυμμένη την Ελληνική σημαία σε ένα πλιόνι (τοίχινο 
ντουλαπάκι), κλεισμένο με πέτρες όμως ασοφάτιστο. Έβγαλαν μία μία τις πέτρες και βρήκαν 
την σημαία. Εγώ και ο αδελφός μου βλέποντας τα γενόμενα και γνωρίζοντας για την σημαία, 
τρομάξαμε για τις τυχόν επιπτώσεις. Οι Ιταλοί την πήραν ενθουσιασμένοι για το εύρημα κι 
αποχώρησαν ευτυχώς χωρίς άλλες ενοχλήσεις. Η Ιταλική Αστυνομία παρέμεινε το πρώτο 
εξάμηνο στην Πλεσίβιτσα. Το πρώτο χρονικό διάστημα, για συμπλήρωμα τροφής 
χρησιμοποιούσαν κοτόπουλα, αρνιά, κατσίκια που σκότωναν με τα όπλα τους στις αλάνες 
του χωριού και στις πλαγιές, χωρίς χαλινό. Αργότερα έως και που έφυγαν από το χωριό, 
ζητούσαν από τον πρόεδρο του χωριού να τους προμηθεύσει κρέατα, από τους έχοντας 
χωριανούς με κάποια σειρά.  
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126. ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΙΝΑ 
 
 

 Στην περιοχή του Κασνετσίου από την γέφυρα του Μπογαζίου, κατά το μήκος κάτω του 
αυτοκινητόδρομου προς Κεφαλόβρυσο, στρατοπέδευσε με σκηνές ένα τάγμα Ιταλών, με 
διοικητή τον ταγματάρχη Τενέντη. Η περιοχή είναι μακριά από χωριά και οι Ιταλοί 
στρατιώτες είχαν ανάγκη από διάφορα νωπά φαγώσιμα. Το εμπορικό δαιμόνιο των 
Πλεσιβιτσιωτών αντελήφθη κι εκμεταλλεύτηκε την ευχέρεια, που τους έβγαζε προσωρινά 
από το αδιέξοδο της απειλούμενης πείνας, που προκάλεσε η κατοχή και η αβεβαιότητα της 
κατάστασης που υπήρχε.  
 Πολλοί κάτοικοι ξημέρωναν στο Κασνέτσι, να πουλήσουν με ανταλλαγή στους Ιταλούς 
διάφορα προϊόντα, που τα εφοδιάζονταν, ή που τα είχαν από τα κατοικίδια ζώα τους, όπως 
αυγά, κοτόπουλα, αρνιά, κατσίκια κι άλλα, ανταλλάζοντάς τα με την περίφημη «Φαρίνα» που 
δεν ήταν τίποτα άλλο παρά σιτάρι κομμένο, τροφή των ημιόνων του μεταγωγικού των, που 
ομολογουμένως τους έδιναν ποσότητες πολλαπλάσιες της αξίας των φαγώσιμων που 
αγόραζαν, ικανοποιημένοι μάλιστα που τους προμήθευαν αυτά που ήθελαν. Το τριμμένο 
σιτάρι «φαρίνα» προλάμβανε τη βασική τροφή το ψωμί, που ήταν η άμεση ανάγκη των 
Πλεσιβιτσιωτών.  
 Ενδεικτικά αναφέρω, ότι τα 2-3 αυγά μπορούσαν να ανταλλαγούν με μια οκά φαρίνα, το 
ένα κοτόπουλο με 3 οκάδες φαρίνα, το ένα πολύ μικρό αρνάκι ή κατσικάκι με 10-15 οκάδες 
φαρίνα. Ανταλλαγές γίνονταν και με κονσέρβες κρέατος, ψαριών και οσπρίων, καθώς και με 
τις γνωστές γαλέττες. Το ιταλικό τάγμα διέμεινε στον κάμπο του Κασνετσίου έως το 
φθινόπωρο του 1941 αρκετό χρόνο και οι ανταλλαγές προϊόντων δώσαν μια προσωρινή λύση 
σε πολλούς κατοίκους. Δόθηκε μια ανάσα και πίστωση χρόνου, να προσαρμοστούν στη νέα 
κατάσταση, καταλλήλως με τις εργασίες τους και τον τρόπο ζωής τους στα νέα δεδομένα. Η 
Πλεσίβιτσα πραγματική πείνα στέρειση του ψωμιού, με την πραγματική έννοια του όρου, δεν 
έζησε. Σ’ όλες σχεδόν τις οικογένειες δεν έλειψε το ψωμί βέβαια από καλαμπόκι μπομπότα 
και πολύ μετρημένο, ναι. Επίσης και το λάδι, κάθε οικογένεια θα είχε λίγο λαδάκι. Ορισμένες 
οικογένειες τον δύσκολο καιρό, είχαν την βοήθεια των συγγενών των, που ήταν σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση. Όμως δεν είχαμε θανάτους από ασιτία ευτυχώς, το διάστημα της 
κατοχής, όπως στην Αθήνα, Πειραιά και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος από την αρπαγή 
των προϊόντων, από τις κατοχικές δυνάμεις και από την μαύρη αγορά, που θέρισε τον 
κοσμάκη η πείνα.  
 
 
 

127. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΤΑΛΩΝ ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ-ΔΙΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ 
 
 

 Μετά την ορκωμοσία της Κατοχικής κυβέρνησης στις 20 Μαΐου 1941, η Θεσπρωτία 
αφέθηκε στους Ιταλούς. Οι ιταλικές αρχές ασφαλείας, γνώστες της ιστορικής πορείας του 
Μουλσουμανοτσάμικου στοιχείου κι από το πρόσφατο παρελθόν του 1917, το αγκάλιασαν με 
θέρμη και οι μυστικές του υπηρεσίες συνεργάστηκαν στενά μαζί του.  ήταν καιρός ορισμένων 
φανατικών, να βγάλουν το μένος τους, για την πανωλεθρία που υπέστησαν στην Αλβανία. 
Ανέθεσαν στους γνωστούς τοις πάσι ταλαντούχους εξτρεμιστάς Μουλσουμανοτσάμηδες, 
Αδελφούς Μαζάρ και Νουρή Ντίνο, με ιταλική υπηκοότητα, αρμοδιότητες ανώτερες των 
Ιταλών αξιωματικών, με την υπόσχεση της Αυτονόμησης της Τσαμουριάς.  
 Στο μεν Μαζάρ, έδωσαν πολιτικές αρμοδιότητες αρχηγού με εξουσία άνευ χαλινού, κατά 
των Χριστιανών κατοίκων όλης της Θεσπρωτίας, που με υπερβάλλον ζήλο οργάνωσε ομάδες 
με το ίδιο πάθος, να κατασκοπεύουν και να ενοχοποιήσουν με κατασκευασμένα στοιχεία, 
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καταδίδοντας στις ιταλικές αρχές ασφαλείας, ευυπόληπτους αθώους πολίτες, καταξιωμένους 
στη Θεσπρωτική κοινωνία, προσφέροντας καλές υπηρεσίες προς την ιταλική προπαγάνδα να 
ικανοποιήσει τον πληγωμένο εγωισμό της, παραδίδοντας στην υλοποίηση των άνευ οίκτου 
από το Νουρή και τους ομοίους του. Στο Νουρή  που ζούσε στην Ρώμη και είχε έλθει εκείνη 
την εποχή, έδωσαν στρατιωτικές αρμοδιότητες Αρχηγού, να οργανώσει όπως θεωρεί 
καλύτερα εν λευκώ, σώμα οπλοφόρων παρακρατικό, που θα ενεργούσε εις βάρος του 
Χριστιανικού στοιχείου της Θεσπρωτίας, εκφοβισμό, συλλήψεις, βασανισμούς, ταπείνωση κι 
εξόντωση.  
 Μαζάρ και Νουρής, ανέλαβαν το έργο που μέρα με τη μέρα το κύμα βίας, οι βιοπραγίες, 
οι φυλακίσεις, επεκτάθηκαν σε βασανιστήρια, που έφθασαν σ’ εκτελέσεις επιφανών και 
απλών αθώων. Η ιταλική ασφάλεια, ήταν πολύ ικανοποιημένη από τον τρόπο που 
ενεργούσαν  Μαζάρ και Νουρής και σύμφωνα με τη γενικότερη ιταλική επιβολή κατοχής κι 
αντεκδίκησης. Το άρτια οργανωμένο παρακράτος των Μουλσουμανοτσάμηδων, είχε 
εξοπλίσει πολλές ομάδες που κυκλοφορούσαν οπλισμένοι και ονομάζονταν «Μπαλίστες». Οι 
Μπαλίστες αγκαλιά με τα ιταλικά αφεντικά τους είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των 
Χριστιανών της Θεσπρωτίας. «Η Αστυνομία Θεσπρωτίας αδρανοποιήθηκε από το 
Μουλσουμανοτσάμικο παρακράτος».1 
  Όλη η Θεσπρωτία για μια ακόμη φορά, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Οι 
Πλεσιβιτσιώτες χρησιμοποίησαν πάλι τα ίδια μέσα τα παλιά. Δωροδοκούσαν ικανούς 
συνοδούς  φύλακες προστάτες συνετούς Μουλσουμανοτσάμηδες επί χρήμασι, για να 
διακινούν κάποιο  περιορισμένο εμπόριο με τα γύρω χωριά για την εξοικονόμηση προς το 
ζην. Είχε ανοίξει μια καινούρια σελίδα καταπίεσης και φόβου από τον ντόπιο προαιώνιο 
εχθρό. Οι ιδέες του Μαζάρ και Νουρή, που μεθυσμένοι από την αίγλη της αρχηγικής 
εξουσίας και τις ιταλικές υποσχέσεις για την πραγματοποίηση του εθνικιστικού σκοπού της 
Αυτονόμησης της Τσαμουριάς στην Αλβανία, είχαν περάσει το φανατισμό στο 
Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο γενικότερα, ακόμη και σε φιλήσυχους απλούς, εθνικιστικές 
ιδέες. Οι γείτονές μας Κωτσιώτες δεν άργησαν να πάρουν πάλι τα μυαλά τους αέρα. Οι φωνές 
και συμβουλές των συνετών που ομολογουμένως υπήρχαν σε κάθε Μουλσουμανοτσάμικο 
χωριό, δεν εισακούγονταν. Για τους Κωτσιώτες που είχαν αγκαλιάσει τους Ιταλούς 
κατακτητές κι ενεργούσαν ανεξέλεγκτα με παράνομες πράξεις, θ’ αναφέρω ένα παράδειγμα. 
 Προπολεμικώς, δια την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών (χασίς), είχαν αναθέσει εκτός 
της χωροφυλακής και στους κατά τόπους αγροφύλακες να ελέγχουν ύποπτα άτομα στην 
περιοχή τους. Στην Πλεσίβιτσα τότε ήταν αγροφύλακας ο Βασίλειος Παν. Ζήσης και μια 
μέρα στο πέρασμα Κώτσικας προς το Μπογάζι, θέλησε να σταματήσει για έλεγχο έναν 
Κωτσιώτη, γνωστό κι ύποπτο διακινητή ναρκωτικών από την Αλβανία, ο οποίος δε 
σταμάτησε και το έβαλε στα πόδια. Τότε ο Αγροφύλακας Βασίλειος Παν. Ζήσης, που με 
αστυνομική εντολή ήταν πάντα ένοπλος και νομίμως, πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό 
να σταματήσει. Φαίνεται από εξοστρακισμό κάποιο βλήμα τον τραυμάτισε στο χέρι, όπως 
μαθεύτηκε στο χωριό. Ο Κωτσιώτης ένοχος  ών, δεν ανέφερε σαν τραυματίας το συμβάν. 
Όμως το μίσος το κράτησε για δεκαετίες και τον Οκτώβριο του 1941, που ήξερε ότι ο 
Βασίλειος Παν. Ζήσης, κυνηγούσε τα πρωινά, του έστησε καρτέρι με φίλους του στον Αϊλιά 
να το σκοτώσει. Ευτυχώς για το Βασίλη, που πήγε αλλού εκείνη τη μέρα για κυνήγι. Σαν δεν 
πήγε, τότε οι Κωτσιώτες φεύγοντας από την Κιάφα του Μάλου προς το δάσος με την απειλή 
των όπλων εκφόβισαν κι εκδίωξαν δύο παιδιά δεκάχρονα, το Μιχαήλ Ευ. Λάμπρο και το 
Σωτήριο Μιχ. Μακατσώρη, που φύλαγαν στη βοσκή της Κιάφας τα πρόβατά τους.  
 Άρπαξαν 6 πρόβατα από το κοπάδι του Μιχαήλ Ευ. Λάμπρου και 3 πρόβατα από του 
Σωτηρίου Μιχ. Μακατσώρη, για να φύγουν ικανοποιημένοι, αφού δεν κατάφεραν να κάνουν 
το προσχεδιασμένο  έγκλημά τους. Τα παιδιά από το φόβο των όπλων, έτρεξαν σα λαγοί πίσω 

                                                 
1 Σάρρας Ιωάν. Γ., τ. Γ΄., σελίς 86 
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από την κορυφή του Μάλου που φαινόταν το χωριό και με δυνατές φωνές ζήτησαν βοήθεια 
από τους δικούς τους. Οι δικοί τους ειδοποίησαν την ιταλική αστυνομία, που έμεναν στο 
σπίτι του Κωλέττα στα Νερούλια και πράγματι έτρεξαν ένοπλοι Ιταλοί να τους προλάβουν, 
που πήγαν στην Κιάφα κι εν συνεχεία στη ράχη του Μύλου. Όμως οι Κωτσιώτες είχαν 
προλάβει να φύγουν από το ρέμα της Ανήλιας, βγήκαν στο Μπογάζι κι από εκεί στην 
Κώτσικα. Το συμβάν όπως και άλλα, παρόμοια, έκαναν τους Πλεσιβιτσιώτες κτηνοτρόφους 
να μένουν στα κοπάδια των ζώων τους μεγάλοι αν και το αποτέλεσμα στην απειλή  του 
όπλου ήταν πάλι το ίδιο. Από την ανάγκη της επιβίωσης, θέλαν δε θέλαν αψηφούσαν τον 
κίνδυνο, διατηρούσαν την ψυχραιμία τους, επιστράτευαν τις δυνάμεις τους, χρησιμοποιούσαν 
κάθε δυνατό μέσο για την προστασία των ιδίων και των υπαρχόντων των. 
 Με τον προσεκτικό κι ευγενικό τρόπο, οι σχέσεις τους με τον Ιταλό κατακτητή, ειδικά δε 
με το Μουλσουμανοτσάμικο στοιχείο, βρισκόταν σε επίπεδο κάποιας υποτυπώδους ηρεμίας, 
τουλάχιστον έως τα τέλη του 1942, εκτός των σποραδικών επεισοδίων. Διακινούσαν το 
εμπόριο παντός είδους με τα επανωχώρια, καθώς και Φιλιάτες, Σαγιάδα, Κεστρίνη, Ράι, 
Καστρί, Άγιο Βλάσιο, Μαυρούδι, Ν. Σελεύκεια έως Ηγουμενίτσα αλλά και με τα κοντινά 
χωριά της Β. Ηπείρου. Εμπορεύματα προμηθεύονταν από Φιλιάτες, Ιωάννινα και Κέρκυρα 
καθώς και από Β. Ήπειρο. Τα αποθέματα δε που υπήρχαν από πριν του πολέμου στο χωριό 
ήταν αρκετά. Οι πωλήσεις επί το πλείστον με ανταλλαγές προϊόντων, όπως σιτάρι, κριθάρι, 
βρίζα ,καλαμπόκι, κρεμμύδια και λάδι, γίνονταν άνετα. Στο διάστημα αυτό, δημιουργήθηκαν 
στο χωριό πολλά καταστήματα εμπορικά και επαγγελματοτεχνικά από το Παρασπόρι έως την 
πλατεία και γύρω απ’ αυτή. Πολλά επανωχώρια, εκ του φόβου των Ιταλών και 
Μουλσουμανοτσάμηδων, κατέκλυζαν το χωριό κάθε Σάββατο στο καθιερωμένο παζάρι από 
πολλά χρόνια πριν του πολέμου.  
 
 
 

128. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΞΙΛΑ ΤΩΝ ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ 
 
 
 Το εθνικιστικό σχέδιο οι Αδελφοί Μαζάρ και Νουρή Ντίνο, προσπαθούν να υλοποιήσουν 
με την πραγματοποίηση της ίδρυσης τον Ιούλιο του 1942 της πολιτικο-στρατιωτικής 
επίσημης Μουλσουμανοτσάμικης οργάνωσης ΞΙΛΑ, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση της 
Τσαμουριάς και της ενσωμάτωσής της στην Αλβανία. Έδρα οργάνωσης ΞΙΛΑ, ήταν η 
Παραμυθιά, με τους ως άνω αρχηγούς Μαζάρ και Νουρή Ντίνο και παραρτήματα στην 
Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες και Μαργαρίτι. Μετά την ίδρυση ΞΙΛΑ, η Χωροφυλακή Θεσπρωτίας, 
συμπτύχθηκε στην Παραμυθιά και περιορίστηκε στο να εκτελεί τις διαταγές των κατοχικών 
Αρχών. Ο ΞΙΛΑ ως εγκέφαλος δολοπλόκος, τροφοδοτούσε τον κατακτητή κατά το δοκούν, 
με αποτέλεσμα να βουτηχτεί στο αίμα, στις αρπαγές, στις λεηλασίες και στις φλόγες όλη η 
Θεσπρωτία. Η παρουσία των Αντάρτικων ομάδων που κυκλοφορούσαν σε βουνά και σε 
χωριά της Θεσπρωτίας, ήταν ένα δικαιολογητικό για τα γενόμενα.1 
 
 
 

                                                 
1 Σάρρας Ιωάν. Γ., τ., Γ΄., σελίς 87 
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129. ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΙ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΙΤΑΛΩΝ–
ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ 

 
 

 Στις 22-8-1942 στις 12 η ώρα το βράδυ με πανσέληνο, έξω από το χωριό πιο πάνω από 
την Ελιά του Ντακούκη στην πλαγιά Σντρώνη, ομάδα Κωτσιώτες Μουλσουμανοτσάμηδες 
ζωοκλέπτες, στην απόπειρά τους να κλέψουν τα γιδοπρόβατα του Μιχαήλ Ευαγ. Ζήση που 
ήταν δίπλα στο κοπάδι και τα φύλαγε, τους είδε και προφανώς τους γνώρισε και τον 
σκότωσαν εν ψυχρώ επί τόπου, παίρνοντας μαζί τους όσα γιδοπρόβατα μπόρεσαν. Το 
συμπέρασμα ότι τους γνώρισε βγαίνει απλά, αν δεν τους εγνώριζε, με την απειλή των όπλων 
που είχαν μπορούσαν να κάνουν τη ληστεία, όμως για να γλιτώσουν τη μαρτυρία, κατέφυγαν 
στη δολοφονία. Έτσι ελέχθη. Έγινε θρήνος από την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους 
χωριανούς, για τον άδικο χαμό και που άφησε τέσσαρα παιδιά μικρά ορφανά στα δύσκολα 
χρόνια του πολέμου. Εκηδεύθη με γενική συμμετοχή του χωριού.  
 Στις 6-12-1942 στις Φιλιάτες από απρόσεκτη οδήγηση ιταλικού στρατιωτικού 
αυτοκινήτου παρεσύρθη και τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα ο Νικόλαος Ηλ. 
Τζόγιας. Το συμβάν συνέβη στη στενή στροφή μετά την πλατεία «στα πούσια» και πριν το 
οικοτροφείο Φιλιατών. Ο Νικόλαος μαζί με άλλους χωριανούς το Νικόλαο Κώτσιο, τον 
Ευάγγελο Βένο, τον Ευάγγελο Λάμπρο και άλλους, γύριζαν από τις Φιλιάτες στο χωριό που 
συνέβη το κακό. Μετά το σοβαρό τραυματισμό σταμάτησε από τις φωνές των χωριανών το 
ιταλικό αυτοκίνητο. Ειδοποιήθηκαν οι ιταλικές αρχές και με αυτοκίνητο το μετέφεραν στο 
νοσοκομείο των Ιωαννίνων με μεγάλη αργοπορία δύο ημερών στο δρόμο. Την τρίτη μέρα 
όπου έγινε η επέμβαση δυστυχώς δεν κατόρθωσαν να το σώσουν με τα υποτυπώδη μέσα που 
διέθετε το νοσοκομείο και υπέκυψε την τρίτη ημέρα. Στα Ιωάννινα είχαν ακολουθήσει μαζί 
το Νικόλαο, τα ξαδέλφια του Νικόλαος Κώτσιος κι Ευάγγελος Βένος και παρευρέθηκαν στην 
κηδεία του, που έγινε στο Νεκροταφείο των Πεσόντων Ιωαννίνων. Οι Ιταλοί γνωρίζοντας την 
υπαιτιότητα του συμβάντος, έδειξαν ενδιαφέρον να στείλουν σε ορφανοτροφείο της Ιταλίας 
την ορφανή μοναχοκόρη του Νικολάου την Αμαλία, που η οικογένειά του αρνήθηκε 
κατηγορηματικά.  
 
 
 

130. ΑΝΤΑΡΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.Σ. 
 
 

 Από τους πρώτους μήνες κατάκτησης της Ελλάδος από τους Γερμανούς τον Απρίλιο του 
1941, δημιουργήθηκαν οι πρώτες αντάρτικες ομάδες στα βουνά της Ελλάδος. Στις 31-5-1941, 
ο Μανόλης Γλέζος και ο Θεόδωρος Σιάντος κατέβασαν τη Γερμανική σημαία από την 
Ακρόπολη Αθηνών. Στις 27-9-1941, έγινε η οργάνωση του Ε.Α.Μ. στην Αθήνα με ένοπλο 
στρατιωτικό σώμα του Ε.Λ.Α.Σ. Τον Ιούνιο 1941, ετέθησαν οι βάσεις και τον Ιούλιο 1942, 
έγινε η οργάνωση του Ε.Δ.Ε.Σ. στο Βάλτο Ηπείρου με 100 οπλίτες.1 
 Στις 26-11-1942 ώρα 23:55 συνεργασία των δύο οργανώσεων Ε.Λ.Α.Σ. και Ε.Δ.Ε.Σ., 
έγινε η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, που ήταν ένα φοβερό πλήγμα κατά των 
κατακτητών με την παρεμπόδιση του ανεφοδιασμού του Ρόμελ.2 
 Οι δύο οργανώσεις μεγάλωναν σε αριθμό ανδρών και πολεμικό υλικό. Ο Ε.Λ.Α.Σ. 
έφθασε στις 20.000 και ο Ε.Δ.Ε.Σ. τις 5.000. 3 Η παρουσία των Ανταρτικών ομάδων, ήταν 
τακτική σε χωριό που δεν υπήρχαν Ιταλοί και γερμανοί για την τόνωση του ηθικού των 
                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. Ι΄., σελ. 355-358 
2 ό.π., σελίς 356 
3 Εγκ. Ελευθερουδάκη., τ. 5., σελίς 129 
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κατοίκων. Στις 25-3-1942, στη Αθήνα έγινε εορτασμός με εκδηλώσεις. Στις 14-4-1942, στη 
Αθήνα έγιναν απεργίες αλλεπάλληλες επίσης η Πανεργατική απεργία στις 5-5-1943, η οποία 
ματαίωσε το σχέδιο επιστράτευσης Ελλήνων εργατών προς αποστολή στη Γερμανία.1  
 
 
 

131. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Δ.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 
 Αρχάς του 1943 ένα βράδυ επισκέφθηκε ένας λόχος του Ε.Λ.Α.Σ. την Πλεσίβιτσα να 
παραμείνουν ως την άλλη μέρα. Η Κοινότητα φρόντισε να φιλοξενηθούν σε σπίτια για 
φαγητό και για ύπνο. Η χαρά ήταν μεγάλη στο χωριό από την παρουσία τους. Μέλημα των 
ανταρτών, ήταν να επισκεφθούν τους υποδηματοποιούς του χωριού, να τους καρφώσουν 
πρόκες στα καινούρια τους υποδήματα, που είχαν όλοι τους εφοδιαστεί, για να αντέχουν στις 
πεζοπορίες, πράγμα που έγινε ως αργά τη νύχτα κι έχω προσωπική γνώση. Την επόμενη μέρα 
από το πρωί, άναψαν φωτιές στο αλώνι της Αγίας Μαρίνας, έψησαν αρνιά και κατσίκια που 
τους τα προμήθευσε το χωριό. Έστησαν χορό τραγουδώντας μαζί με μεγάλους και μικρούς 
χωριανούς έως το απόγευμα αργά που αναχώρησαν για τα επανωχώρια που είχαν πιο σίγουρη 
διαμονή. Η παρουσία ανταρτών στο χωριό αναπτέρωσε το ηθικό των και την ελπίδα ότι δε θ’ 
αργήσει να ‘ρθει η λευτεριά. 
 Οι επισκέψεις των ανταρτών ιδιαιτέρως μικρών ομάδων, τόσο του Ε.Λ.Α.Σ. όσο και του 
Ε.Δ.Ε.Σ. που είχαν συνεργασία, γίνονταν τακτικά στην Πλεσίβιτσα και δεν άργησαν να το 
πληροφορηθούν οι έως τότε ιταλικές αρχές, από τους κολαούζους Μουλσουμανοτσάμηδες, 
όπως επίσης και για όλα τα χωριά που τα επισκέπτονταν αντάρτες. Όμως δεν αντέδρασαν οι 
ιταλικές αρχές και να το θεωρήσουν ενοχή για αντίποινα έως τότε. Επισκέψεις γίνονταν κατά 
μήκος των συνόρων και από ομάδες απελευθέρωσης της Αλβανίας, τους «Παρτιζάνους», που 
ενεργούσαν σε συνεργασία με τους Έλληνες αντάρτες κατά των κατακτητών. 
 
 
 

132. ΣΩΤΗΡΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 
 Στις Φιλιάτες η λειτουργία του αλευρόμυλου των Αδελφών Αγγελόπουλου, ήταν πολύ 
δύσκολη, αφ’ ενός από κινδύνους που διέτρεχαν οι Επανωχωρίτες από τους 
Μουλσουμανοτσάμηδες, να μεταφέρουν ν’ αλέσουν τα γεννήματά τους κι αφ’ ετέρου η 
αρπαγή από τους Ιταλούς το αλεύρι του κέρδους των Αγγελοπουλαίων για τις ανάγκες του 
στρατού τους. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν και μετέφεραν τα μηχανήματα του αλευρόμυλου 
στην Πλεσίβιτσα και τα εγκατέστησαν σε κατάστημα της πλατείας. Λειτουργούσε με λιγνίτη 
τύπου «Γκαζοζέν», όπως λειτουργούσαν τα αυτοκίνητα στην Αθήνα στην κατοχή. Η είδηση 
της λειτουργίας του αλευρόμυλου, έφθασε σε κάθε χωριό και από τις πρώτες μέρες 
λειτουργούσε με υπερωρίες. Για το χωριό ήταν πολύ μεγαλύτερη η εξυπηρέτηση και η 
κίνηση στο χωριό. Για άλεσμα έφερναν όλων των ειδών καρπούς. Σιτάρι, καλαμπόκι, 
κριθάρι, βρίζα, βρώμη αλλά και για ανταλλαγές εμπορικές. Στη μηχανή του αλευρόμυλου 
ήταν συνδεδεμένη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, που φώτιζε το χώρο μέσα κι έξω του 
αλευρόμυλου. Επί πλέον γέμιζε και η μπαταρία του ραδιοφώνου των Αδελφών Ράγκου, που 
έως τότε το είχαν καλά κρυμμένο από τους Ιταλούς. Η λειτουργία του αλευρόμυλου στο 
χωριό, απάλλαξε από τη μετάβαση τόσων χωρικών προς τους μύλους της Κώτσικας και της 

                                                 
1 ό.π., σελίς 1028 
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Σκέφαρης κι επόμενο ήταν να δυσανασχετήσουν οι Μυλωνάδες των χωριών αυτών για την 
αναδουλειά τους. 
 Το φταίξιμο το επώμισαν στην Πλεσίβιτσα και έσπερναν ζιζάνια στους κύκλους των 
εξτρεμιστικών στοιχείων κατά των Πλεσιβιτσιωτών, που σε επόμενο κεφάλαιο θα 
αναφερθούν οι εγκληματικές τους ενέργειες.  Η λειτουργία του αλευρόμυλου σταμάτησε στις 
14-9-1943, με την πυρπόλησή του κατά την πυρπόληση του χωριού. Ξανάρχισε πάλι το 
βάσανο της μετάβασης για άλεσμα στους μύλους της Κώτσικας και Σκέφαρης κατ’ ανάγκη 
και πάλι η αντιμετώπιση του φόβου από τα κακοποιά στοιχεία των δρόμων. Έγινε 
προσπάθεια αργότερα μετά την πυρπόληση του χωριού, των Πέτρου και Κωνσταντίνου 
Σκάγια στην κάτω σκάλα κατασκευής νερόμυλου δίπλα στο ρέμα του Μάλου. Με πολύ 
μεράκι τον κατασκεύασαν εξ’ ολοκλήρου μόνοι τους διότι γνώριζαν την τέχνη. Όμως η 
ποσότητα του νερού του ρέματος του Μάλου, που χρειαζόταν για τη λειτουργία του, 
εξασφαλιζόταν μόνο τους μήνες του χειμώνα και λειτούργησε μόνο τον πρώτο χειμώνα.  
 Μετά την απελευθέρωση ο Μιχαήλ Βασ. Σκάγιας, έκτισε νέο νερόμυλο, στη θέση πιο 
κάτω της Επάνω Σκάλας του Αϊλιά δίπλα στο ρέμα, πιο μελετημένο κι άριστα 
κατασκευασμένο από τεχνικής πλευράς, γνωρίζοντας καλά την τέχνη. Έχτισε φράγμα πιο 
πάνω στο ρέμα κι εξασφάλιζε νερό να λειτουργεί ο νερόμυλος ορισμένες ώρες, τουλάχιστον 
όταν το νερό λιγόστευε, ιδιαίτερα μαζευόταν το νερό της νύχτας. Λειτούργησε μερικά χρόνια. 
Κατά τη διάνοιξη του αμαξιτού δρόμου στο σημείο εκείνο κατεπλακώθη από τη ρήψη του 
όγκου των πετρωμάτων της κατασκευής του δρόμου ο νερόμυλος αυτός.   
 
 
 

133. Η ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 Το ραδιόφωνο των Αφών Ράγκου βγήκε από του κρυψώνα. Η μπαταρία της λειτουργίας 
του γέμιζε από τη γεννήτρια του αλευρόμυλου. Τοποθετήθηκε στο αριστερό γραφείο του 
ισογείου στο Χάνι της πλατείας και μια ομάδα ανδρών με επικεφαλή τον δραστήριο και 
φλογερό πατριώτη Παναγιώτη Ευαγ. Σκάγια, έγραφαν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, τις 
ειδήσεις και οδηγίες ως επί το πλείστον του Ραδιοφωνικού σταθμού του Λονδίνου σε πολλά 
αντίτυπα. Τα αντίτυπα αυτά, τα παρελάμβαναν έμπιστοι αγγελιοφόροι που περνούσαν και τα 
πήγαιναν στα γύρω χωριά και στα επανωχώρια, αλλά και στη Β. Ήπειρο στους Παρτιζάνους, 
για να πληροφορηθούν για την επικρατούσα κατάσταση διεθνώς και τοπικώς, τόσο από τις 
ειδήσεις του ραδιοφώνου, όσο και τις τοπικές πληροφορίες. Το ραδιόφωνο έμεινε εκεί, έως 
την τοποθέτηση στο ιατρείο του Ιατρού Αριστοτέλη Σπανοπούλου στο σπίτι του Λίτρη στην 
πλατεία. Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, το ραδιόφωνο το τοποθετούσαν στο παράθυρο ν’ 
ακούγεται από την πλατεία, που στα σκαλιά της  εκκλησίας και στη Λουκουλίστρια κάθονταν 
οι χωριανοί να ενημερωθούν για την πορεία του πολέμου. Αυτό γινόταν έως τις 14-9-1943 
που πυρπολήθηκε το χωριό.  
 
 
 

134. ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ 
 
 
 Την Άνοιξη του 1943 στο Καστρί, είχαν αρκετοί Πλεσιβιτσιώτες καταστήματα. Ο 
Θεόδωρος Κουβάτσιος είχε σιδηρουργείο και ο Παναγιώτης Πέγκας, πατέρας του γράφοντος, 
είχε υποδηματοποιείο, σ’ ένα μαγαζί κι οι δυο τους. Ο Μεχμέτ Ζέκιος Λιάζης 
Μουλσουμανοτσάμης εξ Αγίου Βλάσιου, αγόρασε σκαπτικά εργαλεία από το Θεόδωρο 

 170 



Κουβάτσιο και από τον Παναγιώτη Πέγκα παπούτσια «κορτσινά», που θα τα πλήρωνε με 
λάδι το αντίτιμό τους. Όταν πήγε ο Παναγιώτης Πέγκας στο σπίτι του Μεχμέτ, όπως είχαν 
συμφωνήσει να πάρει το λάδι, του λέγει ο Μεχμέτ: «πάμε πιο κάτω που έχω το λάδι να στο 
δώσω» και πήρε το όπλο που είχε κρεμασμένο μαζί του. Αντελήφθη ο Παναγιώτης Πέγκας 
ότι πιο κάτω που ήταν θαμνώδης ερημιά θα το σκότωνε, μ’ αυτά που γίνονταν χωρίς έλεγχο 
τότε και του λέγει: «μια στιγμή Μεχμέτ να πάω πρώτα δίπλα κι έρχομαι» δήθεν σ’ έναν 
άλλον πελάτη κι έφυγε τρέχοντας και κατέληξε στην Αστυνομία. Ο Αστυνόμος που γνώριζε 
καλά πρόσωπα και πράγματα, κάλεσε τον πρόεδρο του Αγίου Βλάσιου Μουλσουμανοτσάμη 
Μάλκο Αμπάζ και του τα είπε και τον παρακάλεσε να μεσολαβήσει. Ο πρόεδρος παρατήρησε 
το Μεχμέτ αυστηρά προς τιμή του. Ο Μεχμέτ προφανώς νευριασμένος τώρα περισσότερο, 
όμως με παραπλανητικό ύφος και χαμόγελο, πήγε ο ίδιος τον τενεκέ με το λάδι της αμοιβής 
για τα υποδήματα και για τα σκαπτικά εργαλεία, λέγοντάς τους: «Πάρτε ορέ το λάδι που σας 
χρωστώ και θα τα βρούμε εμείς».  
 Ήταν Παρασκευή απόγευμα. Το βράδυ παρουσιάζεται ο Μουλσουμανοτσάμης Γιάχος, 
που τον είχαν αγωγιάτη και που είχε πληροφορηθεί τις κινήσεις του Μεχμέτ και τους λέγει: 
«Αύριο το πρωί Σάββατο όπως κάθε Σάββατο που φεύγετε για την Πλεσίβιτσα, θα σας 
στήσουν ενέδρα να σας ληστέψουν και να σας σκοτώσουν. Γι’ αυτό μαζέψετε τα εργαλεία 
σας κι όλα τα υπάρχοντά σας και αύριο δυο ώρες νύχτα να έχομε περάσει το ναό του Αγίου 
Δονάτου, πριν το Τσεφλίκι. Την ενέδρα θα τη στήσουν στο φέξιμο της μέρας και μη 
ξαναπατήσετε εδώ όσο ζει ο Μεχμέτ Ζέκιο Λιάζης». Ο Γιάχος ήταν αγωγιάτης και των δύο 
και ήταν άνθρωπος τίμιος και δίκαιος και άριστος οικογενειάρχης, όπως και αρκετοί κατά 
κοινή ομολογία Μουλσουμανοτσάμηδες. Έτσι κι έγινε. Με το Γιάχο μάλιστα ένοπλο 
ξεκίνησαν νύχτα για την Πλεσίβιτσα και στον Άγιο Δονάτο πέρασαν πράγματι δύο ώρες 
νύχτα. Τον Καλαμά τον πέρασαν με την «Λούντρα» (βάρκα). Μετά τον Καλαμά, ο Γιάχος 
έδωσε το όπλο του στο Θεόδωρο Κουβάτσιο που ήταν πρώην στρατιωτικός, λέγοντάς του: 
«Έως εδώ σας φύλαγα εγώ, τώρα να με φυλάξετε εσείς». Αυτό είπε διότι ήταν γνωστό ότι 
γύριζαν ομάδες του Ε.Λ.Α.Σ. βορείως του Καλαμά, ειδικότερα στα όρια της Πλεσιβίτσης και 
ομάδες Παρτιζάνων της Β. Ηπείρου.  
 Αφού έφθασαν στην Πλεσίβιτσα και ο Γιάχος πήρε το δρόμο της επιστροφής προς το 
Καστρί, το συνόδευσε ο Θεόδωρος Κουβάτσιος έως τον Κεφαλόβρυσο για την ασφάλειά του. 
Τον ευχαρίστησε για την πράξη αυτή, που τους έσωσε στη ζωή από βέβαιη δολοφονία και τα 
υπάρχοντά τους. Όταν έφθασε ο Γιάχος στη θέση του Αγίου Δονάτου που ήταν ακόμη πρωί, 
βρήκε το Μεχμέτ με τη συμμορία του ένοπλους, στην ενέδρα που είχαν στήσει και ο Άγιος 
Δονάτος την έκανε αποτυχημένη γιατί ήταν τόπος προσευχής κι όχι δολοφονίας. Αυτό το  
γνωστοποίησε ο Γιάχος με μήνυμά του που έστειλε με χωριανό μας από το Καστρί, στον 
Παναγιώτη Πέγκα και το Θεόδωρο Κουβάτσιο.  Σώθηκαν δύο οικογενειάρχες που περίμεναν 
τόσα στόματα το καθημερινό ψωμάκι απ’ αυτούς, χάρις σ’ έναν τίμιο και δίκαιο 
Μουλσουμανοτσάμη, που ήταν ένας από τους τόσους που υπήρχαν από την άλλη όψη του 
νομίσματος. Ο Μεχμέτ εκτός από άλλες κακές πράξεις, δολοφόνησε και το στρατιώτη Χίσα. 
Το Μεχμέτ το σκότωσε ο ίδιος ο αδελφός του. 
 
 
 

135. ΜΠΛΟΚΑ ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΩΝ ΜΠΑΛΙΣΤΩΝ 
 
 
 Η λειτουργία του αλευρόμυλου των Αγγελοπουλαίων στην Πλεσίβιτσα, απάλλαξε τους 
Πλεσιβιτσιώτες και τους Επανωχωρίτες από το να πηγαίνουν στους μύλους της Σκέφαρης και 
της Κώτσικας με τόσους κινδύνους από κακοποιά στοιχεία. Πράγματι ο δρόμος των μύλων 
είχε γίνει για όλους, των Χριστιανικών χωριών, δρόμος ληστειών και ανθρώπινης 
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σκοποβολής. Αυτόπτης μάρτυρας, έγινε ο Νικόλαος Θ. Στεργίου που ο Μουλσουμανοτσάμης 
Ραμαντάν Γκότσης από τη Λιόψη, έβαλε στο σημάδι γυναίκες Πλεσιβιτσιώτισσες, που 
γύριζαν με αλεσμένο καρπό στο χωριό φορτωμένες, που λόγω κάποιας και αστοχίας ευτυχώς 
δε βρήκαν το στόχο να θρηνήσει το χωριό.  
 Τέτοιες περιπτώσεις συνέβησαν πολλές και με γυναίκες των άλλων χωριών, μάλιστα 
υπήρχαν και τραυματισμοί από οπλοφόρους Μουλσουμανοτσάμηδες «Μπαλίστες». Άλλο ένα 
τέτοιο γεγονός συνέβη ο Παναγιώτης Πέγκας, πατέρας του γράφοντος και ο Σπυρίδων Δημ. 
Ζήσης, έκαναν επαγγελματική συντροφιά πλανόδια και έκαναν στέκι στο μύλο του 
Πλεσιβιτσιώτη Παναγιώτη Δακούκη στη Σκέφαρη. Εκεί επιδιόρθωναν παπούτσια σε 
διερχόμενους στους μύλους. Μια μέρα γυρίζοντας από την εργασία τους στους μύλους προς 
την Πλεσίβιτσα στον Κεφαλόβρυσο, τους σταμάτησαν μια ομάδα ένοπλων Μπαλιστών. Με 
την απειλή των όπλων τους πήραν το αλεύρι που είχαν κερδίσει από την εργασία τους, αλλά 
και τα εργαλεία της δουλειάς τους. Οι παρακλήσεις και των δύο, τουλάχιστον να τους 
δώσουν τα εργαλεία απέβησαν μάταιες. Η απάντηση ήταν να τους βρίσουν, να τους 
κλωτσήσουν και να τους απειλήσουν να φύγουν. Τους έδιωξαν για να τους εκτελέσουν 
φεύγοντας. Σαν έφθασαν στο δημόσιο δρόμο στην ράχη του μύλου, 150 με 200 μέτρα μακριά 
τους πιο πάνω, τους έβαλαν στο σημάδι. Οι σφαίρες περνούσαν επάνω από τα κεφάλια και 
δίπλα τους, σφυρίζοντας. 
  Έπεσαν αμέσως κατάχαμα και κυριολεκτικά σερνόμενοι έφθασαν στην ρεματιά της 
Ράχης, που για καλή τους τύχη ήταν κοντά που την πήραν ανηφορικά και τους γλίτωσε από 
τα βόλια τους ως εκ θαύματος. Γύρισαν στο χωριό με την ψυχή στο στόμα που είδαν το χάρο 
με τα μάτια κι είχαν Άγιο προστάτη που τους γλίτωσε.  
 
 
 

136. ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Δ.Ε.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
 
 
 Ο Ε.Δ.Ε.Σ. οργάνωση αστικού καθεστώτος, που είχε οργανωθεί κι επεκταθεί στην 
Ήπειρο, άρχισε τις δολιοφθορές στους κατακτητές. Τον Ιούνιο του 1943 επιδίδεται σε 
δολιοφθορές κατά των Γερμανικών φαλάγγων αυτοκινήτων στην οδό Ιωαννίνων 
Ηγουμενίτσης που ήταν ο τομέας επιχειρήσεων του Ε.Δ.Ε.Σ. Ο Ε.Λ.Α.Σ. οργάνωση 
αριστερού καθεστώτος, είχε τα Δυτικά τμήματα της Ηπείρου, την επαρχία Φιλιατών έως τα 
Αλβανικά σύνορα κι είχε γίνει εφιάλτης των εχθρών.1 Στη Β. Ήπειρο έως τα σύνορα της 
Ελλάδος, τα ήλεγχαν αντάρτικες ομάδες Παρτιζάνων Βορειοηπειρωτών, που συνεργάζονταν 
με τα τμήματα του Ε.Λ.Α.Σ. 
 Το Φεβρουάριο 1943, επί κατοχικής κυβερνήσεως Λογοθετοπούλου, έγινε απόπειρα 
επιστράτευσης Ελλήνων να συμπολεμήσουν μετά των Γερμανών. Στις 5 Μαΐου 1943, γίνεται 
πανεργατική απεργία για ματαίωση της στράτευσης για εργάτες στην Γερμανία. Στις 6 
Ιουλίου 1943, γίνεται επίσημη ομολογία Γερμανού ανωτάτου στελέχους ότι το 90% των 
Ελλήνων είναι με διάθεση εχθρική κατά των Γερμανών.2 Από την εμφάνιση των Αντάρτικων 
ομάδων στη Θεσπρωτία και έως τον Ιούλιο 1943, που κατέρρευσε ο Φασισμός στην Ιταλία, 
οι ιταλικές αρχές ήταν περιορισμένες στις πόλεις της Θεσπρωτίας επί το πλείστον, στα δε 
χωριά πέραν των ζώων που ζητούσαν για τροφή των, οι μετακινήσεις των γίνονταν οι 
αναγκαίες. Ο ΞΙΛΑ δρούσε ανενόχλητος, τυραννία σ’ όλη τη Θεσπρωτία, βασανίζοντας 
λεηλατώντας και δολοφονώντας ευυπόληπτους Θεσπρωτούς. 

                                                 
1 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ. 5., σελίς 1118 
2 ό.π., σελίς 1028 
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 Από τον Ιούλιο 1943 και μετά, τα πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο, με την 
εγκατάσταση στη Θεσπρωτία γερμανικών στρατευμάτων. Από τις 10 Οκτωβρίου 1943, 
δημιουργείται ρήξη μεταξύ Ε.Λ.Α.Σ. και Ε.Δ.Ε.Σ. κι έγινε ο «Μικρός εμφύλιος», αρχίζοντας 
ο Ε.Λ.Α.Σ. επίθεση με αρχηγούς τον Άρη Βελουχιώτη κατά των μονάδων του Ε.Δ.Ε.Σ. προς 
επικράτηση καθ’ όλη τη χώρα. Βρήκαν την ευκαιρία οι Γερμανοί κι αρχίζουν να κτυπούν τον 
Ε.Λ.Α.Σ. και τον Ε.Δ.Ε.Σ.1 Εδώ έλαμψε σ’ όλο το μεγαλείο η Αχίλλειος πτέρνα των 
Ελλήνων.  Η Ελλάδα δερνόταν σαν χταπόδι από το Γερμανό κατακτητή κι εμείς 
σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, αντί ενωμένοι ν’ αγωνιζόμαστε. Η πρόσφατη λαμπρή επιτυχία 
της ενότητος με τη συνεργασία τους, ανατίναξαν τη γέφυρα του Γοργοποτάμου και όχι μόνο 
δεν τους δίδαξε τι θα πει ενότητα;  
 Ευτυχώς που δεν κράτησε πολύ η διαμάχη του «Μικρού αυτού εμφυλίου» και 
ξαναβρήκαν το δρόμο για το σκοπό που είχαν ταχθεί. Με παρέμβαση των συμμάχων Άγγλων, 
Αμερικάνων και Σοβιετικών, στις 31 Δεκεμβρίου 1943, έγινε η διάσκεψη της Πλάκας μεταξύ 
Ε.Λ.Α.Σ. και Ε.Δ.Ε.Σ. να μείνουν στις θέσεις που έχουν και να κτυπήσουν του γερμανούς μ’ 
όλες τις δυνάμεις τους κι ετερματίσθη ο «Μικρός εμφύλιος» που ωφελούσε τους 
κατακτητές.2 

 
 
 

137. Η ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΣΥΝΟΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 
 

 Στα χωριά και στις πόλεις της Θεσπρωτίας που κατοικούσαν Μουλσουμανοτσάμηδες και 
στα χωριά που βρίσκονταν ανάμεσα σ’ αυτά, οι Χριστιανικές οικογένειες δεινοπαθούσαν, 
από τις απάνθρωπες πράξεις του ΞΙΛΑ. Τα χωριά όμως βορείως των Φιλιατών, που τα 
επισκέπτονταν οι Αντάρτες έμειναν την Άνοιξη και το θέρος του 1943 στο απυρόβλητο. 
«Στην Θεσπρωτία η ελεύθερη Ελλάδα άρχιζε από την Πλεσίβιτσα, Φοινίκι, Μαυρονέρι, 
Μπογάζι, Σίδερη και τα χωριά που βρίσκονταν πάνω από τη γραμμή Μενίνα, Νιοχώρι, 
Παραμυθιά, Γαρδίκι, Γλυκή. Η μετάβαση σ’ αυτήν ήταν δύσκολη και επικίνδυνη, γιατί ο 
δρόμος περνούσε από ιταλικά φυλάκια, από Μουλσουμανοχώρια και από ενέδρες 
Μουσουλμάνων. Γι’ αυτό και η μετάβαση ατόμων σ’ αυτήν γινόταν πάντα με έναν 
Μουσουλμάνο, ο οποίος αν τα αναλάβαινε θα τα πήγαινε στον προορισμό τους, έστω και με 
κίνδυνο να συγκρουσθεί με τους ομόθρησκούς του.» 
 Με τις πράξεις τους αυτές, οι Μουσουλμάνοι, γλίτωσαν πολλούς Χριστιανούς από βέβαιο 
θάνατο, ήταν αρκετοί και τους αξίζει μνημόνευση, των Μουλσουμανοτσάμηδων αυτών. 
«Κανένας, ιδιαίτερα στην δυτική Θεσπρωτία, δεν μπορούσε να πάει στην Ελεύθερη Ελλάδα, 
χωρίς την βοήθεια κάποιου Μουλσουμάνου. Δίοδοι γι’ αυτήν, ήταν τα Μουλσουμανοχώρια 
Λιόψη, Σπάταρη, Κώτσικα και οι Φιλιάτες, Παραμυθιά, Σιδέρη, Φοινίκι, από τα οποία 
εκατοντάδες αντιστασιακοί κατέφυγαν στην Ελεύθερη Ελλάδα και εντάσσονταν ο καθένας 
στην οργάνωση της αρεσκείας του».3  
 Ο ιατρός Αριστοτέλης Δον. Σπανόπουλος εγκατέλειψε το ιατρείο του στις Φιλιάτες, λόγω 
πίεσης των Γερμανών ιδιαίτερα των Μουλσουμανοτσάμηδων, ιατρείο που διατηρούσε από το 
1935 κι εγκαταστάθηκε στην Πλεσίβιτσα που ήταν και καταγωγή της γιαγιάς του. Ιατρείο και 
σπίτι είχε στην πλατεία στου Λίτρη. Το χωριό το δέχθηκε με πολύ μεγάλη χαρά κι 
ευχαρίστηση, ως μεγάλο απόκτημα για τους δύσκολους χρόνους της κατοχής και που το 
διάστημα που παρέμεινε στο χωριό, προσέφερε πολλά στους κατοίκους του χωριού, στους 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. Ι΄., σελίς 357 
2 Ιστορία Ρούσου, τ. 7., σελ. 450-451 
3 Σάρρας Ιωάν. Γ.,  Η Θεσπρωτία τ. Γ΄., σελίς 92-93 
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περισσότερους αφιλοκερδώς και όχι μόνο στους χωριανούς, αλλά και σε πολλούς των 
επανωχωρίων που δεν ήταν λίγοι που τον επισκέπτονταν. Εκτός της επιστήμης του, ήταν 
φλογερός πατριώτης που παρακολουθούσε την πορεία και τις εξελίξεις του πολέμου. Με την 
εγκατάστασή του στον Λίτρη, όπως προαναφέρθη, μετέφεραν το ραδιόφωνο από το Χάνι στο 
ιατρείο και παρακολουθούσε νυχθημερόν τις ειδήσεις, με χωριανούς συνεργάτες, ιδιαιτέρως 
τον επίσης φλογερό νέο Παναγιώτη Ευαγ. Σκάγια με την προαναφερθείσα ειδησεογραφική 
δραστηριότητα έως τις 14-9-1943. Στο διάστημα αυτό η Πλεσίβιτσα είχε γίνει καταφύγιο 
πολλών, που βρήκαν στέγη κι εργασία προς το ζην. 
 Στην πιο δύσκολη αυτή περίοδο για όλη τη Θεσπρωτία, η Πλεσίβιτσα για λίγους μήνες 
γνώρισε μια απίστευτη εμπορική κι επαγγελματοτεχνική δραστηριότητα κι είχε γίνει κέντρο 
του Ελεύθερου τμήματος της Θεσπρωτίας. Διακίνηση αγαθών γινόταν κι από τα κοντινά 
χωριά της Β. Ηπείρου. Από το Παρασπόρι έως την πλατεία και γύρω αυτής, λειτουργούσαν 
πολλά μαγαζιά. Χρησιμοποιήθηκαν και πολλά που ήταν κλειστά με πάσης φύσεως 
δραστηριότητες. Ακόμη και σε σπίτια γινόταν διάφορες επαγγελματικές εργασίες. Όπως θα 
δούμε σε επόμενα κεφάλαια, όλα έσβησαν με την πυρπόληση της Πλεσιβίτσης. 
 
 
 

138. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΥΝΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΞΙΛΑ 
 
 

 Η δράση του ΞΙΛΑ με τους ένοπλους Μπαλίστες, ανάγκασε πολλούς πατριώτες να 
στρατευθούν στις ομάδες αντίστασης του Ε.Λ.Α.Σ. και του Ε.Δ.Ε.Σ. απ’ όλα τα χωριά της 
Θεσπρωτίας. Η ίδια ανάγκη παρότρυνε πολλούς να προμηθευτούν όπλα, να αντιμετωπίσουν 
αν χρειασθεί τις ομάδες του ΞΙΛΑ σ’ όλα τα Χριστιανικά χωριά και βέβαια όχι κατά των 
Γερμανικών στρατευμάτων με τα λιανοντούφεκα που θα ήταν αδιανόητο. Έτσι και στην 
Πλεσίβιτσα, όσοι είχαν κρυμμένα όπλα, τα έβγαλαν από τους κρυψώνες, προμηθεύτηκαν 
φυσίγγια, άλλοι αγόρασαν όπλα που υπήρχαν στο μαύρο εμπόριο κι εύκολα εύρισκε κανείς, 
αρκεί να είχε τα χρήματα. Με την βοήθεια των καθοδηγητών των αντάρτικων δυνάμεων και 
ειδικών του χωριού, δημιουργήθηκε ένοπλο τμήμα κι άρχισαν τα γυμνάσια σωστής χρήσης 
και σκοποβολής στο χωράφι του Κονταξή στην Αμπολιάνα, αλλά και από τον αυλόγυρο της 
εκκλησίας προς το Μάλο, με το πολυβόλο που είχε προμηθευτεί η κοινότητα. Τα γυμνάσια 
γίνονταν τις Κυριακές με επιτυχία. Έγινε πρόγραμμα σκοπιάς μέρα και νύχτα, σε δυο σημεία 
του χωριού, στην Κιάφα του Μάλου και στο Κουλούρι του Ζοριού, με δυο ένοπλους σκοπούς 
στην κάθε μια, που θα ήταν το άγρυπνο μάτι και θα ειδοποιούσε το χωριό για κάθε ύποπτη 
κίνηση.  
 Μια των ημερών του θέρους του 1943 συνέβη ένα δυσάρεστο γεγονός στην σκοπιά της 
Κιάφας. Από απροσεξία και λόγω ολίγων γνώσεων τότε στα όπλα, εκπυρσοκρότησε το όπλο 
του ενός νεαρού σκοπού Ηλία Γεωρ. Βλασόπουλου και τραυμάτισε τον άλλο επίσης νεαρό 
σκοπό Παντελή Συμ. Μπάλο στο στήθος, με διαμπερές τραύμα, που ευτυχώς δεν έθιξε ζωτικό 
όργανο. Με την φροντίδα του διαμένοντος στο χωριό, άξιου ιατρού Αριστοτέλη Δον. 
Σπανόπουλου και τα χορηγηθέντα φάρμακα, θεραπεύτηκε επιτυχώς. Παρά το ατυχές συμβάν, 
οι σκοπιές συνεχίστηκαν κανονικά και λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, από την 
εγκατάσταση πλέον των Γερμανών στην Θεσπρωτία με τα επακόλουθα δεινά που υπέστη.  
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139. ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ-ΓΕΡΜΑΝΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

 
 

 Στις 25-7-1943 ο Βασιλιάς της Ιταλίας, βλέποντας την καταστροφή της Ιταλίας από τις 
ενέργειες του Μουσολίνι, διατάζει την σύλληψη του Μουσολίνι. Στις 28-7-1943 διετάχθη η 
διάλυση του φασιστικού κόμματος και η κατάρρευση του Ιταλικού Φασισμού.1 Με την 
κατάρρευση του ιταλικού Φασισμού, οι Ιταλικές διοικήσεις αντικατεστάθησαν από 
Γερμανικές στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών των Ιταλών περιήλθε 
στους Έλληνες αντάρτες. 2 
 Γερμανικές δυνάμεις κατέλαβαν την Θεσπρωτία, που θα ζήσει εν συνεχεία την 
σκληρότητά τους. Από την πρώτη στιγμή οι αρχηγοί του ΞΙΛΑ Μαζάρ και Νουρής Ντίνο, 
δήλωσαν υποταγή κι αφοσίωση και με ευχαρίστηση να τους υπηρετήσουν πιστά, όπως 
έπραξαν και με τους Ιταλούς. Οι Γερμανοί δεχθήκανε την συνεργασία, δεν τους αφόπλισαν, 
δεν έθιξαν τα δικαιώματα που τους είχε παραχωρήσει η Ιταλική Διοίκηση, υπό τον όρο ότι 
κάθε δραστηριότητά τους εναντίον των Χριστιανών θα γινόταν με την έγκρισή τους και ότι 
θα συμμετέχουν στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίων των αντιστασιακών δυνάμεων. 
Έστειλαν αυστηρές διαταγές προς τους Κοινοτάρχες και οδηγίες, που ζητούσαν τυφλή 
υποταγή στον Γερμανό κατακτητή. Πληροφορημένοι για τις εμφανίσεις των Αντάρτικων 
ομάδων, άρχισαν από τις πρώτες μέρες εξορμήσεις με την συμμετοχή των πειθήνιων οργάνων 
τους του ΞΙΛΑ στις εκτελέσεις, στις πυρπολήσεις, στις κακοποιήσεις και κάθε είδους 
θηριωδίας, εναντίων του άμαχου Χριστιανικού πληθυσμού της Θεσπρωτίας. Τα θηριώδη 
ένστικτα των Γερμανικών και Μουλσουμανοτσάμικων δυνάμεων, έβρισκαν ικανοποίηση από 
τις φλόγες και το αίμα. Το αίσθημα της ανθρωπιάς είχε εξαφανισθεί. Τα μπουλούκια του 
ΞΙΛΑ ήταν Γερμανικότεροι των Γερμανών στις θηριωδίες.  
 
 

140. ΟΜΗΡΟΙ ΕΝΝΕΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΣΑΓΙΑΔΟΣ 
 
 

 Τον Ιούλιο και Αύγουστο 1943 ο Ε.Λ.Α.Σ. πηγαινοερχόταν στο χωριό κι επιδίδονταν σε 
αποστολές σαμποτάζ, στον αυτοκινητόδρομο Φιλιατών-Σαγιάδος κατά των Γερμανικών 
αυτοκινήτων και σε συμπλοκές σοβαρές με τους Γερμανούς των αυτοκινήτων. Σε κάποια 
συμπλοκή τραυματίσθηκαν τρεις τεσσάρες οπλίτες και στο Χάνι της πλατείας σε ένα δωμάτιο 
έγινε, πρόχειρο χειρουργείο, για την περίθαλψή των, από τον ιατρό Αριστοτέλη Δον. 
Σπανόπουλο. Από τις πληροφορίες που είχαν οι Γερμανοί από τους κολαούζους τους 
Μουλσουμανοτσάμηδες για τις επισκέψεις και διαμονές των ομάδων αντιστάσεως, η 
Σαγιάδα, η Πλεσίβιτσα και πολλά άλλα χωριά της Θεσπρωτίας, είχαν μπει στην λίστα 
εξαφάνισης από τον χάρτη. Στις 23-8-1943 ήταν η ημέρα της πυρπόληση της Σαγιάδος.  
 Το πρωί της 23-8-1943 εννέα κάτοικοι Πλεσιβίτσης με τα ζώα τους άλογα, ημίονους και 
γαϊδουράκια πήγαν στις Αλυκές στο Σκάλομα Σαγιάδος να αγοράσουν αλάτι που πήγαιναν 
τακτικά και τα μεταπουλούσαν στα επάνω χωριά της Θεσπρωτίας να κερδίσουν το 
μεροκάματο. Ήταν : 

1. Μακατσώρης Σταύρος του Χρήστου. 
2. Δόβρας Βασίλειος του Δημητρίου. 
3. Διαμάντης Βασίλειος του Δημητρίου. 
4. Ζήσης Ηλίας του Συμεώνος. 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τ. Γ΄., συμπλ. σελ. 198 
2 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ. 5., σελίς 1028 
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5. Ξένος Ηλίας του Ιωάννου. 
6. Νουσινανός Ελευθέριος του Μιχαήλ. 
7. Τσολής Θεόδωρος του Βασιλείου. 
8. Φατήρας Χρήστος του Γεωργίου. 
9. Χαϊδούσης Ιωάννης του Μιχαήλ. 

 Μετά την πληρωμή, πριν το φορτώσουν στα ζώα τους, τους ειδοποιεί ο Φύλακας του 
Τελωνείου ότι περνούν προς Αλβανία Γερμανικές μοτοσικλέτες και στο ύψος της Λιόψης 
σταμάτησαν Γερμανικά αυτοκίνητα. Αμέσως οι ως άνω εννέα, φορτώνουν το αλάτι τους και 
όσο μπορούσαν πιο γρήγορα τρέχουν να περάσουν επάνω από τον αυτοκινητόδρομο ν’ 
ανέβουν προς Σαγιάδα να μην συναντηθούν με τους Γερμανούς νομίζοντας ότι οι Γερμανοί 
θα πήγαιναν προς την Αλβανία. Μαζί τους ήταν και ο Τελώνης των Αλυκών. Περνώντας τον 
αυτοκινητόδρομο βλέπουν από ψηλά ότι οι Γερμανοί κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και 
ένοπλοι πεζοί προχωρούν λόφο το λόφο προς το μέρος τους προς Σαγιάδα. Δια να αποφύγουν 
την συνάντηση μπαίνουν στο ρέμα πριν τη Σαγιάδα και κρύβονται. Του κάκου όμως. Ήταν η 
ώρα δέκα το πρωί κι άρχισαν οι πυροβολισμοί και σε λίγο έφθασαν κι οι Γερμανοί μαζί με 
τους Μουλσουμανοτσάμηδες της Θεσπρωτίας. Τους συλλαμβάνουν και τους οδηγούν στη 
Σαγιάδα με τα ζώα τους μαζί. Ο Νουσινανός Ελευθέριος τους ξεγέλασε με τα Αρβανίτικά του 
ότι είναι Αλβανός και τον άφησαν κι έφυγε για το χωριό. Στη Σαγιάδα τους οκτώ τους είχαν 
φρουρούμενους. Άρχισαν, χωρίς χρονοτριβή, τις πυρπολήσεις των σπιτιών κι έγιναν θεατές 
και μάρτυρες του αποτρόπαιου θεάματος της πυρπόλησης της Σαγιάδος.  
 Κατά το ηλιοβασίλεμα τελειώνοντας τις πυρπολήσεις τους οδήγησαν στον 
αυτοκινητόδρομο που περίμεναν τα φορτηγά αυτοκίνητα, τους επιβίβασαν και τους πήγανε 
στις Φιλιάτες. Μετά από ολιγόωρη στάση και με φορτηγό αυτοκίνητο τους πηγαίνουν στην 
Μενίνα. Εν συνεχεία τους περνούν πεζούς μέσα από το ποτάμι Καλαμά που είχε ένα μέτρο 
νερό και τους πηγαίνουν απέναντι σε μια πλαγιά και βρεγμένοι στο ύπαιθρο πέρασαν τη 
βραδιά φρουρούμενοι. Στη Μενίνα καθίσανε πέντε έξι μέρες με λίγη ξηρή τροφή. Εν 
συνεχεία με φορτηγό αυτοκίνητο τους πήγανε στα Ιωάννινα και τους έκλεισαν στα υπόγεια 
της Ζωσημαίας σχολής. Μια ημέρα ο Μπέης της Λιόψης τους μίλησε υπέρ της Γερμανίας και 
τους προέτρεψε να πάνε στην Γερμανία ως εργάτες, να γλιτώσουν δήθεν τις πείνες που θα 
τους βάζανε με την κατηγορία ότι ήταν «Τροφοδότες των αντάρτικων μονάδων» της 
Θεσπρωτίας. Αρνήθηκαν και την κατηγορία και την πρόταση δια Γερμανία ομόφωνα. Μετά 
μία εβδομάδα μαζί με πολλούς Φαναριώτες ομήρους, σύνολο 149, τους επιβίβασαν σε 
φορτηγά αυτοκίνητα και τους πήγανε στην Φλώρινα που έμειναν ένα βράδυ σε στάβλο. Εν 
συνεχεία με φορτηγά αυτοκίνητα τους πήγανε στην Θεσσαλονίκη στις Φυλακές Παύλου 
Μελά. Όλο αυτό το διάστημα η τροφή τους ήταν ένα ξεροκόμματο ψωμί. Τους κρατήσανε 
εκεί για μια βδομάδα. Στη συνέχεια τους μετέφεραν στο στρατόπεδο Αναλήψεως στην 
εβραϊκή συνοικία. Την πρώτη μέρα από την κακουχία πέθανε ένας κρατούμενος που 
επηρέασε ψυχολογικώς τους κρατούμενους με την σκέψη τι τους περίμενε. Τους πέρασαν 
από συμβούλιο με την κατηγορία ότι ήταν «Τροφοδότες των αντάρτικων ομάδων» που το 
αντικρούσανε, απαλλάχτηκαν της κατηγορίας, όμως δεν κέρδισαν δυστυχώς την ελευθερία 
τους. Τους χαρακτήρισαν ως εργάτες αμειβόμενους με ημερομίσθιο πείνας που αγόραζε 
κανείς ένα καρβελάκι ψωμί. Τα χρήματα αυτά δεν τα ξόδευαν, τα κρατούσαν για κάποια 
μεγαλύτερη ανάγκη τους. Το λιγοστό φαγητό πείνας που τους έδιναν ήταν όσπρια (νερουλά 
με λίγα σπυριά οσπρίων) λάχανο μάπα βραστή και την Κυριακή ένα κομματάκι κρέας και 
λίγο ψωμί. Δεν τους έδιναν καραβάνες, ούτε πιάτα και χρησιμοποιούσαν κονσερβοκούτια, 
τόσο λίγο ήταν και το φαγητό τους. Ολημερίς τους χρησιμοποιούσαν ως εργάτες 
φορτοεκφορτωτές τραίνων, εργασία σκληρή σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης.  
 Από την πρώτη στιγμή που είχαν εγκατασταθεί στο στρατόπεδο Αναλήψεως η 
Πατριωτική οργάνωση του Ε.Α.Μ. που με χίλιες προφυλάξεις και μεθοδικότητα και που 
όπως παρακολουθούσε όλα τα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης και βοηθούσε ποικιλοτρόπως 
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όλους τους αιχμαλώτους κι ομήρους Έλληνες, έτσι κι εδώ έστειλε μια νέα γυναίκα 
πατριώτισσα με την δικαιολογία ότι ψάχνει για κάποιο δικό της και με τον τρόπο της ρωτάει 
και τους δικούς μας αν έχουν κάποιο γνωστό τους στην Θεσσαλονίκη και τα άλλα είναι δικιά 
μας υπόθεση. Ο Θεόδωρος Τσολής της λέγει ότι είναι ένας εκ Πλεσιβίτσης, ο Πέτρος 
Τσούρης που είναι σερβιτόρος (ο Πέτρος είχε συνεταιρικό με πέντε έξι άλλους σερβιτόρους 
μαζί το εστιατόριο ΟΛΥΜΠΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ) τους λέγει το γρηγορότερο θα το βρούμε για να 
μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε χωρίς να διακινδυνεύσουμε. Έτσι κι έγινε. Το Ε.Α.Μ. μέσω 
του συλλόγου σερβιτόρων βρήκε ότι είχε εστιατόριο, το συνάντησαν, του έδωσαν τα στοιχεία 
τους δια την εν συνεχεία συμπαράσταση. Στο εστιατόριο του Πέτρου, που ήταν ένα από τα 
μεγάλα της Θεσσαλονίκης, πήγαιναν Γερμανοί και έτρωγαν. Ο Πέτρος γνώριζε πολλούς κι 
άνετα για χωριανούς του, μάλιστα πήρε ειδική άδεια κι έφθασε από την πρώτη στιγμή με 
καλάθια τροφίμων και φαγητών, δια όλο το διάστημα της κρατήσεώς των, τακτικά, πότε 
αυτός και πότε η μάνα του. Ο συγχωριανός Πέτρος Τσούρης από την μία μεριά και η 
οργάνωση του Ε.Α.Μ. βρήκαν τους ανθρώπους όπως έκαναν για κάθε τέτοια περίπτωση και 
μεσολάβησαν στους Γερμανούς και κατάφεραν με την δικαιολογία της απαλλαγής της 
κατηγορίας που τους είχε απαγγελθεί να ελευθερωθούν. Έτσι λοιπόν τους μετέφεραν με 
Γερμανική διαταγή απελευθέρωσης τις 24 Δεκεμβρίου 1943, παραμονή Χριστουγέννων, σε 
Ελληνικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής και τους έδωσαν Ελληνικές αστυνομικές 
ταυτότητες. Στη συνέχεια τους μεταφέρανε στο σταθμό του τραίνου και το βράδυ της ίδιας 
ημέρας ελεύθεροι πλέον αναχώρησαν δια Αθήνα. Κατέβηκαν στον Πειραιά. Τα λίγα χρήματα 
που είχαν από τους τέσσερις μισθούς των τα ξόδευαν με οικονομία για εισιτήρια και για λίγο 
ψωμί να κρατηθούν. Από τον Πειραιά με καράβι πήγανε στη Πάτρα κι από την Πάτρα πάλι 
με καράβι στο Μεσολόγγι. Από το Μεσολόγγι στο Αγρίνιο με τραίνο. Αγρίνιο στην 
Αμφιλοχία και ως την Άρτα οδοιπορικώς. Άρτα Ιωάννινα με Γερμανικό φορτηγό αυτοκίνητο 
επί χρήμασι. Εν συνεχεία Ιωάννινα-Πλεσίβιτσα οδοιπορικώς και φθάσανε στις 13 Ιανουαρίου 
1944 μετά από είκοσι μέρες ταξίδι επιστροφής, ταλαιπωρημένοι από τις κακουχίες των πέντε 
μηνών, όμως ελεύθεροι ξανά κοντά στις οικογένειές τους.  
 
 
 

141. ΚΡΥΨΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
 
 

 Μετά την πυρπόληση της Σαγιάδος και τις διώξεις, κακοποιήσεις και δολοφονίες της 
Γερμανοτσάμικης θηριωδίας και οι συνεχόμενες επισκέψεις ανταρτών όπως και η πολεμική 
προετοιμασία, με τις ασκήσεις που ήταν όλα γνωστά στις γερμανικές αρχές, δεν άφηνε καμιά 
αμφιβολία, ότι ήταν επί θύραις η επίθεση κατά της Πλεσιβίτσης. Μια μικρή ομάδα 
Μουλσουμανοτσάμηδων, αντιμετωπιζόταν και εκ της πρακτικής ως παράνομης, όμως με 
συμμετοχή έστω κι ενός Γερμανού στρατιώτου, ήταν όχι μόνο αδύνατος αλλά και βλαπτική, 
που θα πληρωνόταν με πολύ αίμα, ή και αφανισμού από προσώπου γης. Το μόνο που τους 
έμενε, ήταν να φροντίσουν να προστατέψουν τα πολύτιμα τους είδη, του νοικοκυριού τους 
και τον ρουχισμό τους, από βέβαιη πυρπόληση.  
 Με άκρα μυστικότητα, από την παρακολούθηση των Μουλσουμανοτσάμηδων και σε 
ώρες κατάλληλες, γέμισαν με τα πολύτιμα τους είδη, τα μπουντρούμια (κρυψώνες) του 
χωριού, που ήταν αδύνατον να καούν λόγω της δομής τους και έκτισαν τις πόρτες τους και τις 
σοφατίσανε, να μη διακρίνεται το κλείσιμο κι εξασφάλισαν τουλάχιστον, ότι είναι δυνατόν τα 
καλύτερα να περισώσουν από μια ενδεχόμενη καταστροφή. Μπουντρούμια ήταν 1) του 
Βασιλείου Μπίρου, 2) του Φιλίππου Διαμάντη, 3) του Παναγιώτη Λάππα, 4) του Θωμά 
Χριστιάνου, 5) του Νέτσιου Φίλιου και άλλες μικρές κρυψώνες. Η ενέργειά του αυτή 
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απεδείχθη σωτήριος κι απεφεύχθη η απώλεια από την λεηλασία και την πυρπόληση, όπως θα 
δούμε κατωτέρω.  
 
 
 

142. ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΟΥΛΣΟΥΜΑΝΟΤΣΑΜΗΔΕΣ 

 
 

 Ξημέρωσε η Δεκάτη Τετάρτη Σεπτεμβρίου 1943. Μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης η 
ύψωση του Σταυρού. Στις 7 η ώρα το πρωί σήμαναν οι δυο καμπάνες και ξεκίνησε ο Όρθρος. 
Από νωρίς άρχισε να συρρέει κόσμος να εκκλησιαστεί. Οι σκοποί στις δυο σκοπιές του 
χωριού Κιάφα και Κουλούρι, φύλαγαν άγρυπνα και περίμεναν την αλλαγή όπως κι έγινε. 
Ήταν ησυχία παντού. Κατά τις οκτώ η ώρα οι νέοι σκοποί που ήταν ο Ηλίας Δημ. Διαμάντης 
κι άλλος ένας, διέκριναν με τα κιάλια στο Πουσί της Βάναρης, να ανεβαίνουν από τη Βάναρη 
άνδρες οπλισμένοι και να συγκεντρώνονται σ’ ένα σημείο. Εν συνεχεία μια ομάδα πέντε 
ανδρών ανηφόρισαν δεξιά το δρόμου, παρακάμπτοντας προς Αϊλιά, προφανώς με 
κατεύθυνση από το Σκέμπι του Χατζή, προς το Μάτσιακα και Κιάφα, ανιχνευτές. Εν τω 
μεταξύ, στο Πουσί η συγκέντρωση γέμισε μεγάλο χώρο και δε χωρούσε αμφιβολία ότι 
επίκειται μεγάλη γερμανική επίθεση κατά της Πλεσιβίτσης. Βέβαιοι πλέον οι σκοποί έτρεξαν 
προς το χωριό και από την Επάνω Σκάλα στα ριζά του Αϊλιά, άρχισαν να φωνάζουν: 
«Χωριανοί έρχονται πολλοί Γερμανοί στο χωριό» και το επαναλάμβανε πολλές φορές κι 
ακούστηκε καθαρά στην πρωινή ησυχία.  
 Το άκουσμα του τρομερού νέου τρομοκράτησε τους χωριανούς έχοντας υπ’ όψιν των, την 
προ δεκαημέρου πυρπόληση της Σαγιάδος και σε διάστημα λιγότερο της ώρας, είχε αδειάσει 
το χωριό, από άνδρες νέους και μεγάλους και τις περισσότερες γυναίκες και παιδιά 
παίρνοντας μαζί τους ότι πρόχειρο φαγώσιμο είχαν. Άλλοι φύγανε χαράδρα-χαράδρα για 
Φατήρι-Παλαμπά και στα Πιάδια, άλλοι στις χαράδρες του Τσιάβου από την Ελιά του 
Ντακούκη, άλλοι στη χαράδρα της Αγίας Μαρίνας, άλλοι στο Μισοπλάι και Χράμπο, μακριά 
από το χωριό. Οι άνδρες και οι γυναίκες που ήταν στην εκκλησία έφυγαν με τα καλά τους 
ρούχα που φορούσαν. Ο Παπα-Βαγγέλης, σεβάσμιος Ιερέας, συνέχισε και τελείωσε την 
λειτουργία κανονικά, βέβαια με πολύ μικρό εκκλησίασμα, που γονατιστοί, προσευχόταν για 
την σωτηρία του χωριού. 

Ο Γερμανικός της επιχείρησης αυτής στρατός, κατά τους μετριότατους υπολογισμούς εκ 
των υστέρων και από πληροφορίες, ήταν 300 άνδρες, μετά των αξιωματικών και 
υπαξιωματικών. Την πλειοψηφία την είχαν οι Μουλσουμανοτσάμηδες Μπαλίστες οπλοφόροι, 
που ήταν 500, με αρχηγό τον Ρετζέπ Ντίνο, εντολοδόχο και συγγενή των Μαζάρ και Νουρή 
Ντίνο. Οι πέντε ανιχνευτές, ανέβηκαν στο Μάτσιακα, Κιάφα και Μάλο και διεπίστωσαν ότι 
δεν υπήρχε αντίσταση. Έριξαν συνθηματική φωτοβολίδα και ξεκίνησαν οι φάλαγγες 
Γερμανών και Μπαλιστών και έφθασαν στα προαναφερόμενα υψώματα Μάτσιακα, Κιάφα 
και Μάλο. Έπιασαν θέσεις, έστησαν τα πολυβόλα και τους όλμους τους. Στις 9:30 άρχισαν να 
πυροβολούν κατά ορισμένων σημείων του χωριού και κατά των υψωμάτων, αδιακόπτως έως 
τις ένδεκα. Όσοι βρίσκονταν ακόμη ακάλυπτοι στους λόφους, ανηφορίζοντας, έτρεξαν 
γρήγορα στις πρώτες χαράδρες.  
 Οι αργοπορημένοι χωριανοί, που πήγαιναν προς Φατήρι, Παλαμπά, Κατσιέλα και 
Πιάδια, δέχθηκαν επίθεση όλμων, που χτυπούσαν από τις 10 πρωινής, όπως και τ’ άλλα 
υψώματα. Το ευτύχημα ήταν ότι οι σφαίρες τους και τα βλήματα των όλμων, δεν έβρισκαν 
τον στόχο, εκτός δυο θλιβερών συμβάντων. Ως εκ θαύματος γλίτωσε ο ένας Ιερέας του 
χωριού φεύγοντας προς Φατήρι στην θέση Κατσιέλα, που έπεσαν διαδοχικά δυο οβίδες δίπλα 
του και δεν εκπυρσοκρότησαν. Ήταν ο Ιερέας Σπυρίδων Ματσακώρης που φορούσε σταυρό 
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με τίμιο ξύλο. Το ίδιο αντιμετώπισε και η οικογένεια Ευάγγελου Χρ. Λάμπρου, που έπεσαν 
οβίδες και εκπυρσοκρότησαν, όμως ήταν σε κάποια απόσταση και γλίτωσαν, όπως και τόσοι 
άλλοι, στην ίδια διαδρομή και που λόγω μακρύτερης αποστάσεως ήταν ακόμη στο δρόμο. 
Όσοι έκαναν την διαδρομή αυτή, εκ της περιπέτειας που έζησαν, στο χωριό γύρισαν μετά από 
μερικές μέρες. Οι εναπομείναντες χωριανοί στο χωριό, κλείστηκαν στα σπίτια τους και σε 
σπίτια συγγενών, να προφυλαχθούν από τα πυρρά.  
 Το πρώτο θλιβερό συμβάν από τα όπλα των Γερμανοτσάμηδων, συνέβη στον χώρο της 
Ετιάς, λίγα μέτρα πριν την χαράδρα του Κίσαρα ανηφορίζοντας να κρυφτούν στη χαράδρα, 
λίγο καθυστερημένοι τρεις χωριανοί, ο Βασίλειος Θωμά Αγγελόπουλος, ο Γεώργιος Παν. 
Στεργίου και ο Θεόδωρος Βασ. Δόβρας. Ένας τέταρτος χωριανός ο Μιχαήλ Συμ. Ζήσης, που 
ήταν πιο πίσω, επάνω στα περιβόλια, πιο αθέατος μέσα στις ελιές, είδε απέναντι, στους 
πρόποδες του Αϊλιά, Γερμανούς και Μπαλίστες, που έτρεχαν να προλάβουν να σκοπεύσουν, 
κατά των πρώτων τριών και να πυροβολούν κι έγινε μάρτυρας της σκηνής του δράματος. Τα 
βόλια βρήκαν τον έναν εκ των τριών, τον Θεόδωρο Βασ. Δόβρα και τον σώριασαν νεκρό, 
πριν προλάβει να κρυφτεί για λίγα μέτρα. Ο άδικος χαμός του Θόδωρου, βύθισε την 
οικογένειά του στο πένθος, αφήνοντας δυο μικρά παιδιά ορφανά, στα δύσκολα χρόνια του 
πολέμου. Οι άλλοι δυο πρόλαβαν παρά τους πυροβολισμούς και μπήκαν στη χαράδρα και 
γλιτώσαν. Ο Μιχαήλ Συμ. Ζήσης, κούρνιαξε πίσω από έναν κορμό φουντωτού δένδρου, για 
πολλές ώρες κρυμμένος, έως την ώρα που έφυγαν Γερμανοί και Μπαλίστες και γλίτωσε. Για 
το δεύτερο θλιβερό συμβάν, θα αναφερθούμε κατωτέρω.  
 Στα υψώματα εκατέρωθεν της Κατσιέλας, υπήρχε τμήμα της Αντίστασης, που 
παρακολουθούσε τα γενόμενα. Σε κάποια στιγμή ένας θερμόαιμος εξ’ αυτών πέταξε την ιδέα, 
να αρχίσουν να πυροβολούν απ’ εκεί, κάνοντας αισθητή την παρουσία των, όμως επενέβησαν 
χωριανοί, που παρευρίσκονταν εκεί κι άλλοι, πιο ψύχραιμοι κι έκριναν ότι είναι πιο φρόνιμο 
η μη επέμβαση, για να μη τεθεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο το χωριό, δεδομένου του ότι, ούτε την 
δύναμη πυρρός διέθεταν, αλλά ούτε και του ανάλογου αριθμού ανδρών, για τέτοιο επιχείρημα 
κι ήταν ταγμένοι για άλλου είδους επεμβάσεις και που το αποτέλεσμα, επί του ασφαλούς θα 
ήταν θετικό. 
 Κατά τις ένδεκα το πρωί, κατάπαυσαν τα πυρρά και κατέβηκε από τα υψώματα στο χωριό 
μια διμοιρία γερμανικού στρατού και διπλάσιοι Μπαλίστες κι ανέβηκαν στον αυλόγυρο της 
εκκλησίας και έπιασαν θέσεις μάχης, γύρω στη μάνδρα. Έβαλαν τελάλη στην εκκλησία και 
κάλεσε όλους τους χωριανούς, να έλθουν στην πλατεία, με γερμανική διαταγή. Εν συνεχεία 
κατέβηκε μεγάλο τμήμα Γερμανών και Μπαλιστών, με τον επικεφαλής αξιωματικό της 
επιχείρησης και των άλλων αξιωματικών κι υπαξιωματικών κι ο αρχηγός των Μπαλιστών 
Ρετζέπ Ντίνο και τα πρωτοπαλίκαρά του. Πρώτοι κατέβηκαν στην πλατεία από την εκκλησία, 
ο Παπά-Βαγγέλης με το εκκλησίασμα, που είχαν κλειστεί στην εκκλησία μετά την 
λειτουργία, έως εκείνη την ώρα. Επίσης ο πρόεδρος της κοινότητας Κωνσταντίνος Μιχ. 
Θάνος, ο οποίος γνώριζε πολλές ξένες γλώσσες και παρουσιάστηκε στον επικεφαλή Γερμανό 
Αξιωματικό και συστήθηκε σ’ αυτόν. Εν τω μεταξύ, μαζεύτηκαν στην πλατεία, όλοι οι 
εναπομείναντες χωριανοί, άνδρες ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Ο πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Μιχ. Θάνος, με επιδέξιο διπλωματικό τρόπο, κατάφερε να πείσει τον Γερμανό 
Αξιωματικό, για να μη κάθονται όρθιοι στην πλατεία, να πάνε όλοι οι Αξιωματικοί στο σπίτι 
του στα κανάλια, να συζητήσουν για ότι θέμα τους απασχολούσε και να βρούνε την λύση για 
το κάθε τι. Κι ενώ ξεκίνησαν για το σπίτι του όλοι μαζί, επεμβαίνει ο Αρχηγός των 
Μπαλιστών Μουλσουμανοτσάμηδων Ρετζέπ Ντίνο και καταφέρνει με επίμονες παρακλήσεις, 
να σταματήσει την πορεία των Αξιωματικών, να κάνει ερωτήσεις στον πρόεδρο Θάνο, που 
είναι ανάγκη προτού πάνε στο σπίτι του. Ο Γερμανός Αξιωματικός, το δέχθηκε κι ο Ρετζέπ 
ρωτά τον πρόεδρο Θάνο με ύφος εισαγγελέα. 
Ρετζέπ: «Πρόεδρε ξέρουμε ότι εδώ έρχονται αντάρτες κάθε λίγο και τους περιποιείσθε, τι 
έχεις να πεις;» 
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Θάνος: «Παντού πηγαίνουν. Αντάρτες οπλισμένοι είναι, δεν μπορούμε να τους φράζουμε τον 
δρόμο. Περνάνε και φεύγουν, δεν κάθονται εδώ. Δεν νομίζω ότι έχομε εμείς την ευθύνη γι’ 
αυτό. Κι εσείς το ίδιο θα κάνατε.» 
Ρετζέπ: «Ξέρουμε ότι οι χωριανοί σας έχουν όπλα, ποιοι είναι αυτοί, να έλθουν με τα όπλα να 
τα παραδώσουν.» 
Θάνος: «Αυτά τα όπλα που υπάρχουν εδώ είναι παλιά κυνηγετικά, δεν είναι πολεμικά, να 
κάνομε πόλεμο, που όπως είδατε δεν έπεσε ούτε μια ντουφεκιά. Εσείς το γνωρίζετε ότι τα 
είχαν νόμιμα από τον καιρό της Τουρκοκρατίας για κυνήγι. Όπως βλέπετε, αυτοί που τα 
έχουν φοβηθήκανε και φύγανε μαζί με τους άλλους. Οι χωριανοί μας, είναι φιλήσυχοι και δεν 
πρόκειται να εμπλακούν ποτέ σε παρανομίες. Εσείς τουλάχιστον γνωρίζετε, την ιστορία της 
Πλεσίβιτσας, που ενώ υπέστησαν πολλά, δεν τα ανταπέδωσαν.» 
Ρετζέπ: «Ξέρουμε έχετε ραδιόφωνο και δεν ενημερώνεστε μόνο εσείς, από τους ξένους 
σταθμούς, αλλά πληροφορείτε και τους Αντάρτες σ’ όλη τη περιοχή.»  
Θάνος: «Ένα παλιό ραδιόφωνο ήταν, που πότε ακούγαμε και πότε δεν ακούγαμε την Αθήνα, 
που επιβάλλεται να μαθαίνουμε τις εντολές τις Κυβέρνησης και τις οδηγίες, κατά διαταγή 
των Γερμανικών αρχών, που τηρώντας τες, είμαστε καθ’ όλα νόμιμοι.» 
Ρετζέπ: «Πρόεδρε ή φέρνεις τους άνδρες με τα όπλα να τα παραδώσουνε και το ραδιόφωνο, ή 
θα κάψουμε το χωριό. Διάλεξε.» 

Ο Γερμανός αξιωματικός, μάθαινε από διερμηνέα την διαλογική συζήτηση του Ρετζέπ και 
του Προέδρου και συμφώνησε με άποψη του Ρετζέπ, πρώτα να γίνει η παράδοση των όπλων 
και του ραδιοφώνου και μετά να δούμε τι θα γίνει. Ο πρόεδρος Θάνος απευθύνθηκε προς τον 
Γερμανό Αξιωματικό και με εύσχημο τρόπο, προσπάθησε να του δώσει να καταλάβει, ότι οι 
χωριανοί είναι άνθρωποι φιλήσυχοι, που κοιτάζουν τις δουλειές τους και πολύ νόμιμοι σε 
κάθε Γερμανική διαταγή κι είναι αμαρτία να πυρποληθεί το χωριό, για πράγματα που δεν 
συμβαίνουν. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να μεταπείσει τον Γερμανό Αξιωματικό, που διέκοψε 
την συζήτηση και συγκέντρωσε τον Γερμανικό στρατό, δίνει οδηγίες δράσης να προβεί 
αμέσως σε γενική πυρπόληση του χωριού. 
 Κάποια στιγμή, με τρόπο επεμβαίνει σιωπηρά προς του Ρουτζέπ Ντίνο ο Αγάς της 
Λιόψης Τσιαπούνης αρχηγός, με τον υπαρχηγό του Ντούρο Χασάνη και του λένε ότι 
διαφωνούν να πυρποληθεί όλο το χωριό, διότι άλλα είχανε συμφωνήσει, να πυρπολήσουν 
επιλεκτικά μόνο τα σπίτια αυτών που συνεργάζονταν με τους αντάρτες που πηγαινοέρχονταν 
στο χωριό. Ο Ρετζέπ δεν το δέχθηκε παρά τις πιέσεις του Τσιαπούνη. Τότε ο Τσιαπούνης με 
τον Ντούρο Χασάνη και τους τριάντα περίπου οπλισμένους Λιοψότες αποστασιοποιημένοι, 
με πονηρό τρόπο καταφέρανε χωρίς να τους αντιληφθούν, κατηφόρισαν στο Παρασπόρι και 
έφυγαν για το χωριό τους την Λιόψη. Ο Ανδρέας Χαϊδούσης και ο Γρηγόριος 
Ταβαντζόπουλος από το πρωί είχανε πάει για σύκα και ακούγοντας τους πυροβολισμούς 
κούρνιασαν εκεί που βρίσκονταν στα περιβόλια. Στον Ανδριάξη ανεβαίνοντας συνάντησαν 
τον Τσιαπούνη που έφευγε για την Λιόψη με τους άνδρες του. Ο Τσιαπούνης τον γνώρισε και 
του λέει: «Εσύ δεν είσαι το παιδί του Μιχάλη Χαϊδούση;». «Ναι», του απαντά ο Ανδρέας. 
«Μη πας στο χωριό γιατί θα γίνει χαλασμός, θα κινδυνέψετε» και έφυγαν οι Λιοψότες 
συνεχίζοντας το δρόμο προς την Λιόψη. Ο Τσιαπούνης γνώριζε τον Μιχάλη Χαϊδούση καλά 
κι όταν πριν μήνες ο Λιοψότης Μίγκος είχε ληστέψει στο δρόμο τους Μιχάλη Χαϊδούση και 
Συμεών Ζήση και το είπαν στον Τσιαπούνη, που από τύχη τον συνάντησαν πιο πάνω, 
γυρίζοντας στο χωριό, ο ίδιος ο Τσιαπούνης έστειλε τον υποταχτικό του στη Λιόψη και τους 
ξανάφερε πίσω τα κλοπιμαία της ληστείας από τον Μίγκο. Κατά ομολογία του Μιχάλη 
Χαϊδούση, που του είπε ο ίδιος ο Τσιαπούνης, είχε κάποιο σεβασμό προς τους 
Πλεσιβιτσιώτες και γι’ αυτό πήρε αυτή τη θέση για τη πυρπόληση με την αποχώρησή του. 
έκανε πάρα πολύ καλά, μακάρι να το έκαναν και οι άλλοι. 
 Ο Ανδρέας Μιχ. Χαϊδούσης με τον Γρηγόριο Κων. Ταβαντζόπουλο, αγνόησαν τα λόγια 
του Τσιαπούνη κι ανηφόρισαν για το χωριό. Στο δρόμο συναντούν τους Ιωάννη Βασ. 
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Κώτσιο, το Γεώργιο Γρ. Κώτσιο και το Γεώγιο Δημ. Χαϊδούση και από το ρέμα και τους 
κήπους πήγαν στο σπίτι του Γρηγόριου Ιωαν. Κώτσιου. Εκεί είχαν φθάσει Γερμανοί με 
Μπαλίστες και τους κρατούν. Εν συνεχεία, εκεί που φόρτωναν στον ώμο ένα σακί με 
αμύγδαλα του Γεωργίου Δημ. Χαϊδούση να τα πάει στη πλατεία, βρήκαν την ευκαιρία οι 
τρεις, Ανδρέας Μ. Χαϊδούσης, Ιωάννης Β. Κώτσιος και Γεώργιος Γρ. Κώτσιος και τους 
ξεφύγανε τρέχοντας. Ο Γεώργιος Δ. Χαϊδούσης φορτωμένος τα αμύγδαλα προχωρεί και σαν 
έφθασε στο ρέμα του Γκόρου τα παρατάει στην μέση του δρόμου και τρέχοντας χώνεται 
μέσα στο ρέμα και ρέμα-ρέμα έφθασε στο σημείο, δίπλα στο περιβόλι του Συμεών Μπάλου. 
Γερμανοί και Μπαλίστες που ήταν ψηλά στην εκκλησία ή επάνω από του Στέργιου, τον 
πυροβόλησαν και τον σώριασαν νεκρό στο ρέμα κι έμεινε εκεί νεκρό το παλικάρι τρεις μέρες 
αγνοούμενο. Αυτό ήταν το δεύτερο θλιβερό συμβάν της Πλεσίβιτσας. Τελειώνοντας ο 
Γερμανός Αξιωματικός τις οδηγίες, δημιουργούνται ομάδες Γερμανών και Μπαλιστών 
έτοιμες για την πυρπόληση. Πριν ξεχυθούν για την αποτρόπαια πράξη τους, τους 
συγκεντρωμένους χωριανούς τους ξεχώρισαν στην πλατεία που τους είχαν, σε άνδρες και σε 
γυναίκες και παιδιά. Τους μεν άνδρες τους συνόδεψαν ένοπλοι Γερμανοί και Μπαλίστες στο 
ρέμα στην Επάνω Σκάλα του Αϊλιά. Όταν έφθασαν στο εικόνισμα του Αλωνιού στον Κόκοση 
λέει ένας γνωστός Μπαλίστας στον Ηλία Μπίρο (Νούσια): «φύγε Ηλία από εδώ κάτω για το 
σπίτι σου». Ο Ηλίας κατηφόρισε τον Κουτσοντούμα και πριν απομακρυνθεί κάποιος άλλος 
τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο πόδι. Αιτία ο τραυματισμός του και σε τρεις μήνες 
πέθανε από μόλυνση. Ήταν το τρίτο θύμα. Σαν έφθασαν στο Ρέμα τους κράτησαν για πολλές 
ώρες φρουρούμενους. Τα γυναικόπαιδα τα συνόδεψαν Γερμανοί και Μπαλίστες στο Νισιάνι 
που τα κράτησαν φρουρούμενα για μια και πλέον ώρα. Τους είπανε εν συνεχεία: «μην 
απομακρυνθείτε απ’ εδώ γιατί θα πυροβολήσουμε όποια τολμήσει να φύγει» κι αποχώρησαν 
οι Γερμανοί και Μπαλίστες για το χωριό.  
 Μετά την απομάκρυνση των χωριανών ανδρών και γυναικόπαιδων από την πλατεία 
ξεχύθηκαν στις γειτονιές οι ομάδες Γερμανών και Μπαλιστών κι αφού πρώτα λεηλάτησαν τα 
σπίτια από ότι πολύτιμο ρουχισμού και νοικοκυριού, εν συνεχεία έβαλαν φωτιές αδιακρίτως. 
Λόγω του ζεστού καιρού και της εύκλεκτης σκόνης που έριχναν στα πατώματα, τα σπίτια 
λαμπάδιασαν πριν περάσει μια ώρα. Οι χωριανοί που βρίσκονταν στις χαράδρες και 
παρακολουθούσαν κρυφά από μακριά, βλέποντας τους καπνούς που απλώθηκαν σ’ όλη τη 
περιοχή, έκλαιγαν και θρηνούσαν για την καταστροφή των υπαρχόντων των. Βρισκόταν σε 
εξέλιξη η μεγάλη καταστροφή των σπιτιών της Πλεσίβιτσας από την φωτιά, που έκαιγε μαζί 
τα νοικοκυριά, τον ρουχισμό και τις ενδυμασίες κι ότι άλλο υπήρχε μέσα. Οι Πλεσιβιτσιώτες 
μέσα σε λίγες ώρες έμειναν με τα ρούχα που φορούσαν.  
 Αφού λοιπόν Γερμανοί και Μπαλίστες Μουλσουμανοτσάμηδες τελείωσαν το αποτρόπαιο 
έγκλημά τους κι αφού πήραν ειδικά οι Μουλσουμανοτσάμηδες πλιατσικολόγοι ό,τι πολύτιμο 
υπήρχε στα σπίτια του χωριού, το απόγευμα πήραν τον δρόμο της αναχώρησης προς 
Φιλιάτες. Στο ρέμα του Αϊλιά διάλεξαν περί τους είκοσι άνδρες του χωριού και τους 
ανέβασαν στην Κιάφα και τους άλλους τους κράτησαν φρουρούμενους στο ρέμα. Στην 
Κιάφα συγκεντρώθηκαν Γερμανοί και Μπαλίστες και μετρήθηκαν. Δεν έλειπε κανένας τους. 
Σε περίπτωση που έλειπε έστω κι ένας Γερμανός ή Μπαλίστας θα εκτελούσαν όλους τους 
χωριανούς της Κιάφας και του ρέματος. Τότε ειδοποιούν τους φρουρούς του ρέματος να 
αφήσουν τους χωριανούς που φρουρούσαν να φύγουν για το χωριό. Τους είκοσι της Κιάφας 
μαζί και τον Παπά-Βαγγέλη και τον πρόεδρο Κων. Θάνο τους πήραν μαζί τους και 
αναχώρησαν για τις Φιλιάτες. Οι γυναίκες με τα παιδιά τους, αφού κάθισαν περίπου μισή ώρα 
στο Νισιάνι, μετά την αποχώρηση από εκεί των Γερμανών και Μπαλιστών και βλέποντας 
τους καπνούς να καλύπτουν όλο το λεκανοπέδιο, αποφάσισαν ομόφωνα να φύγουν και από 
τα ρέματα να γυρίσουν, στην Πλεσίβιτσα να σβήσουν αν μπορούν τα σπίτια. Οι Γερμανοί 
είχαν φύγει, αλλά τα σπίτια ήταν λαμπαδιασμένα. Με την καρδιά σφιγμένη και τα δάκρυα να 
τρέχουν, προσπαθούσαν παρά τις δυσκολίες των μέσων και τις διαστάσεις που είχε πάρει η 
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φωτιά, να σβήσουν και να περισώσουν ότι μπορούσαν. Οι άνδρες που βρίσκονταν στις 
χαράδρες των βουνών και παρακολουθούσαν τις κινήσεις και την καταστροφή, όταν είδαν ότι 
φεύγουν οι Γερμανοί και οι Μπαλίστες από το χωριό, αλλά κι από την Κιάφα, καθώς και τα 
πολυβολεία του Μάλου που απεσύρθησαν, κατέβηκαν κι αυτοί στο χωριό και προσπάθησαν 
με απεγνωσμένες ενέργειες και χωρίς μέσα πυρόσβεσης να περισώσουν ότι ήταν δυνατόν. 
Όμως δόξαζαν το θεό που δεν υπήρχε ανθρωποσφαγή, μη γνωρίζοντας βέβαια για τους δυο 
νεκρούς που υπολόγιζαν ότι κι αυτοί κάπου θα είχαν καταφύγει και ζούσαν.  
 Στις Φιλιάτες οι είκοσι όμηροι Πλεσιβιτσιώτες κρατήθηκαν εκεί το βράδυ και μετά τις 
ανακρίσεις την επόμενη μέρα 15-9-1943, κράτησαν τον πρόεδρο Κωνσταντίνο Μιχ. Θάνο και 
επτά ακόμη χωριανούς σύνολο οκτώ, που εν συνεχεία τους έστειλαν στα Ιωάννινα, τους 
υπόλοιπους δέκα-τρεις τους άφησαν ελεύθερους και γύρισαν στο χωριό. Στα Ιωάννινα τους 
οκτώ τους κράτησαν μερικές μέρες που τους ανέκριναν επανειλημμένως και τελικά τους 
αφήσανε ελεύθερους και γύρισαν κι αυτοί στο χωριό.  
 Στο χωριό το βράδυ της πρώτης μέρας 14-9-1943, βρέθηκε ο Θεόδωρος Βασ. Δόβρας 
νεκρός κι εκηδεύθη την επόμενη μέρα, με την συμμετοχή συγγενών και χωριανών, που 
έκλαψαν για τον άδικο χαμό του, αφήνοντας δυο παιδιά μικρά ορφανά η μανία των Γερμανών 
και των Μουλσουμανοτσάμηδων, βυθίζοντας την οικογένεια στο πένθος. Μετά από έρευνες 
τριών ημερών βρέθηκε νεκρός και ο Γεώργιος Δημ. Χαϊδούσης, παλικάρι στη νιότη του, 
αδικοχαμένο, που τον κλάψανε μεγάλοι και μικροί. Βύθισε την οικογένειά του στο βαρύ 
πένθος κι εκηδεύθη με γενική συμμετοχή.  

 
 
 

143. ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΗΡΩΙΚΗ «ΤΡΑΓΟΥΔΙ» 
 
 

Πλεσίβιτσα ηρωική και ξακουσμένη φως μου χώρα 
που ήρθαν και σε κάψανε επάνω φως μου σε μια ώρα. 

 
Ήταν ημέρα του Σταυρού δυο ώρες φως μου πριν το γιόμα 
που ήρθαν Τούρκοι Γερμανοί και σε κάνανε φως μου χώμα. 

 
Τα πολυβόλα στήσανε αραδαριά φως μου στην Κιάφα, 

και στο σημάδι σ’ έβαλαν να σε ξοντώσουν φως μου τάχα. 
 

Ήταν τριακόσιοι Γερμανοί και πεντακόσιοι φως μου Τούρκοι 
βάλαν φωτιά στα σπίτια σου και σε κάναν φως μου μπαρούτι. 

 
Είχανε Μπέη αρχηγό και ένα φως μου Ταγματάρχη 

που διέταξαν το χαλασμό και σε κάνανε φως μου στάχτη. 
 

Πλεσίβιτσα κι αν κάηκες καλύτερη φως μου θα γίνεις 
κι από τους Τουρκοτσάμηδες κανένας φως μου δεν θα μείνει. 

 
Απ’ την Μενίνα κι έως εδώ και πέρα φως μου στο Φανάρι 
από τους Τουρκοτσάμηδες δεν έμεινε φως μου ποδάρι. 

 
Τρία Ρεφρέν τραγουδιόνται εναλλάξ. 

 
1) Αχ Πλεσίβιτσα καημένη πιο καλύτερη θα γένεις. 
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2) Τουρκοτσάμηδες καημένοι τι κακό σας περιμένει. 

 
3) Αχ Πλεσίβιτσα καημένη το καλό σε περιμένει 

 
 
 
 

144.  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
 

 Η δεκάτη Πέμπτη Σεπτεμβρίου 1943 ήταν μέρα απόγνωσης. Οι χωριανοί που γύρισαν έως 
το βράδυ στις 14-9-1943, όλη τη νύχτα βρίσκονταν σε κίνηση κοντά στα καμένα σπίτια, να 
βρούνε κάτι από το νοικοκυριό τους που έμεινε και τους βρήκε το πρωί ξενυχτισμένους. Όσοι 
έμειναν από φόβο στις ρεματιές που και αυτοί ξενύχτισαν, γύρισαν πρωί-πρωί κι αντίκρισαν 
κι αυτοί τα αποκαΐδια της Γερμανικής και Μουλσουμανοτσάμικης θηριωδίας. Ορισμένα 
σπίτια είχαν μισοκαεί κι είχε μείνει ένα δωμάτιο, σε άλλα είχε μείνει η εξωτερική κουζίνα κι 
ορισμένα έμειναν ανέπαφα. Πυρπολήθηκαν περίπου 50% των σπιτιών, εκτός Ναών και 
Σχολείων. Κατά τους υπολογισμούς 100 σπίτια κάηκαν ολοσχερώς, 100 σπίτια κάηκαν 
μερικώς και 50 σπίτια περίπου σώθηκαν διότι έσβησε μόνη της η φωτιά από την αρχή. Στο 
χωριό υπήρχαν και σπίτια ακατοίκητα κλειστά ιδιωτικά και της ενορίας, που 
χρησιμοποιήθηκαν όλα δια την στέγαση των πυρροπαθούντων κατοίκων. Ακόμη 
συστεγάστηκαν σε συγγενικά σπίτια που δεν είχαν καεί, αρκετοί για τις πρώτες ημέρες. Έγινε 
μεγάλη καθημερινή προσπάθεια, να συμμαζευτούν ότι είχε μείνει χρήσιμο από την 
πυρπόληση, για το νέο νοικοκυριό τους.  
 Μέσα σε μια εβδομάδα, όλοι οι άστεγοι στεγάστηκαν σ’ αυτούς τους χώρους. Εν 
συνεχεία άνοιξαν τα μπουντρούμια κρυψώνες, που σωστά είχαν κρύψει από φόβο πυρκαγιάς, 
ή αρπαγής όπως κι έγινε ό,τι πολύτιμο είχαν ρουχισμού και νοικοκυριού και πήρε ο καθένας 
ότι είχε τοποθετήσει και τα έφερναν στο νέο, ή στο κανονικό δικό τους σπίτι και 
προσπάθησαν να προσαρμοστούν, στην νέα διαμορφούμενη κατάσταση. Οι μέρες περνούσαν 
δύσκολες όμως η θέλησή τους και οι προσπάθειές τους, να ξεπεράσουν κι αυτή την συμφορά, 
τους βοήθησε να μην λυγίσουν. Πάντα σύνθημα ήταν εν καιρώ δουλείας, η υπομονή, οι 
υποχωρήσεις και οι θυσίες και ούτε σε σκέψη δεν περνούσε η αντεκδίκηση. Βεβαιώνεται από 
το γεγονός, που εν καιρώ ελευθερίας της Ελλάδος, πάντα η Πλεσίβιτσα άπλωνε χέρι φιλίας 
και ειρηνικής συμβίωσης με τους Κωτσιώτες και τους άλλους Μουλσουμανοτσάμηδες, όλων 
των γύρω χωριών. 
 Αντιθέτως οι Μουλσουμανοτσάμηδες έπραξαν ότι χειρότερο, σαν τους δόθηκε η ευκαιρία 
και το 1917 για ένα εξάμηνο, συνεργαζόμενοι με τους Ιταλούς, όπως και το 1941-43 επίσης 
με τους Ιταλούς και το 1943-44 με τους Γερμανούς, έπραξαν τα ίδια και χειρότερα και την 
πυρπόληση του χωριού μας. Μετά την πυρπόληση της Πλεσίβιτσας ικανοποιημένοι οι 
Μουλσουμανοτσάμηδες, των πλησίον της Πλεσιβίτσης χωριών, Σκέφαρης Σμέρτου, Λιόψης, 
Κώτσικας, Βέρβας, Γιάννιαρης, από την συμφορά μας, που ήταν αποτέλεσμα του φθόνου, για 
την ευημερία των αξιέπαινων Πλεσιβιτσιωτών, φάνηκε σαν να έριξαν λίγο νερό στο κρασί 
του θυμού τους, κατά την λαϊκή έκφραση και περιορίστηκαν κάπως οι διώξεις.  
 Αντίθετα πρώτοι οι Πλεσιβιτσιώτες, επαγγελματίες παντός επαγγέλματος και οι πλανόδιοι 
έμποροι, επισκέπτονταν τα χωριά αυτά από μεγάλη ανάγκη, για την εξοικονόμηση του 
επιούσιου. Εν τω μεταξύ όλο τον Σεπτέμβριο του 1943, σ’ όλη τη Θεσπρωτία οι Γερμανοί και 
Μπαλίστες, λεηλατούσαν, πυρπολούσαν, εκτελούσαν, ιδιαίτερα στην περιοχή Φαναρίου. Στις 
29 Σεπτεμβρίου 1943, οι Γερμανοί τη υποδείξει των Μπαλιστών, εκτελούσαν ομαδικώς 49 
άνδρες πρόκριτους της Παραμυθιάς. Οι Γερμανοί τους πρώτους μήνες, μετά τη πυρπόληση 

 183



του χωριού, δεν ξαναφάνηκαν στην Πλεσίβιτσα, άλλωστε τι να έκαναν να ’ρθουν να δουν τα 
κατορθώματά τους; ήξεραν τα χάλια μας. Όμως κατά τις εορτές των Χριστουγέννων 1943 και 
το νέο έτος 1944, ήρθε μια ομάδα Γερμανών χωρίς ίχνος ντροπής, πού να την έβρισκαν, και 
ζήτησαν από τον πρόεδρο αρνιά, κατσίκια και μοσχαράκια για να καλοπεράσουν τις γιορτές 
τους. Ο πρόεδρος αναγκάστηκε κατά κάποια έννοια, να φορολογήσει τους χωριανούς, που 
είχαν γιδοπρόβατα και αγελάδες, να προσφέρουν κατά αναλογία, να ικανοποιήσουν την 
απαίτηση των Γερμανών. Αυτό επαναλήφθηκε προ του Πάσχα 1944, που απαίτησαν πολύ 
περισσότερα, ειδικά μοσχαράκια. Και πάλι νέα κατοχική γερμανική φορολογία για τους 
έχοντες για να ικανοποιήσουμε τους κατακτητές. Εν τω μεταξύ έφθαναν οι ειδήσεις στο 
χωριό για την καλή πορεία του πολέμου και αναπτερωνόταν το ηθικό τους.  
 Στις 10-3-1944 από το Ε.Α.Μ. σχηματίσθηκε Κυβέρνηση του Βουνού η Π.Ε.Ε.Α. 
(Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) με αρχηγό το Σβώλο στην Βίνιανη 
Ευρυτανίας.1 Στις 15-4-1944 Κυριακή του Πάσχα πριν την Ανάσταση, ήλθε νύχτα ένα τάγμα 
Γερμανικού στρατού και Μπαλίστες ένοπλοι και στρατοπέδευσε ένας λόχος στην Δημόπλενα 
και οι υπόλοιποι προχώρησαν νύχτα προς Φατήρι-Παλαμπά και σ’ άλλα χωριά επάνω και 
προς Β. Ήπειρο. Οι χωριανοί γυρίζοντας από την εκκλησία στην Ανάσταση για τα σπίτια 
τους, βλέποντας Γερμανούς στην πλατεία, τρόμαξαν. Όμως δεν τους ενόχλησαν και γύρισαν 
οι χωριανοί στα σπίτια τους. Η εξόρμηση αυτή των Γερμανών και Μπαλιστών, είχε σκοπό 
την εκκαθάριση της περιοχής έως την Αλβανία, από τις Ανταρτικές ομάδες, τόσο του 
Ε.Λ.Α.Σ., όσο και των Παρτιζάνων της Αλβανίας. Το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, 
αναχώρησαν και οι υπόλοιποι Γερμανοί, ο λόχος της Δημόπλενας και οι ομάδες της πλατείας.  
 
 
 

145. ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΟΥ 
 
 

 Στις 17-5-1944 ομάδα Ανταρτών, που κατά πειστική ομολογία πολλών προσώπων της 
εποχής εκείνης, που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα, ότι ήταν του Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. και 
που την εποχή εκείνη έλεγχαν την περιοχή και πήγαν κατευθείαν στο σπίτι του προέδρου 
Πλεσιβίτσης Κωνσταντίνου Μιχ Θάνου. Κτύπησαν την πόρτα κι εμφανίστηκε η σύζυγός του 
Μερόπη. Της λένε: «Φώναξε τον πρόεδρο που τον θέλουμε». Τους ρωτάει η Μερόπη: «Τι τον 
θέλετε;» της λένε: «Για το καλό της πατρίδας». Η Μερόπη ειδοποίησε τον Πρόεδρο και 
ανυποψίαστος κατέβηκε στην αυλή να δει τι τον θέλουν. Τους καλημέρισε και με χαμόγελο 
τους ρώτησε: «Τι θα θέλατε;». Του απαντούν: «Θέλομε ψωμί για τους πατριώτες». Τους 
λέγει ο πρόεδρος: «Μετά χαράς αυτό που έχω θα σας το δώσω» και γυρίζει να ανέβει τα 
σκαλιά να τους στείλει το ψωμί. Γυρίζει κι η σύζυγός του Μερόπη μαζί του ανηφορίζοντας 
τον ρωτάει: «Ποιοι είναι αυτοί;». «Αντάρτες είναι» της απαντάει ο πρόεδρος. Πριν ανέβουν 
το τρίτο σκαλί οι Αντάρτες πυροβολούν όλοι μαζί πισώπλατα τον πρόεδρο και τον σώριασαν 
νεκρό, μπροστά στα μάτια της γυναίκας του, που έμεινε εμβρόντητη, από το αναπάντεχο 
θλιβερό γεγονός τούτο, στο σπίτι τους. Φεύγοντας οι Αντάρτες περνώντας στην βρύση 
Κανάλια, τους είδαν οι γυναίκες που έπλεναν ρούχα κι είχαν ακούσει τους πυροβολισμούς 
και τους ρώτησαν από ανησυχία: «πού πέσανε οι πυροβολισμοί που ακούσαμε τι συμβαίνει;». 
Οι Αντάρτες τους απαντούν: «Στου Θάνου, έτσι πεθαίνουν οι προδότες της πατρίδας» και 
συνέχισαν τον δρόμο προς Φατήρι. Το γεγονός άφησε άφωνους τους χωριανούς, που 
ακούγοντας τους πυροβολισμούς, έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει κι είδαν τον πρόεδρο νεκρό, 
στην αυλή του σπιτιού του. το χωριό πένθησε για το χαμό του προέδρου του.  

                                                 
1 Εγκυκ. Ελευθερουδάκη, τόμ. 5., σελίς 129 
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 Την επόμενη μέρα έγινε η κηδεία του, με ολική συμμετοχή του χωριού. Ο Δάσκαλος του 
Χωριού Τιμολέων Βασδέκης και κουνιάδος του εκλιπόντος προέδρου, εκφώνησε τον 
επικήδειο λόγο, τονίζοντας για την προσφορά του στο χωριό και το δυσαναπλήρωτο κενό που 
αφήνει ο χαμός του. Δυστυχώς αυτοί που έδωσαν την διαταγή εκτελέσεως, επλανήθησαν από 
τους πληροφοριοδότες τους. Δεν γνώριζαν ότι έβαζε πάνω από την ζωή του το ιερό καθήκον 
προς το χωριό. Δεν γνώριζαν ότι στις 28-10-1940 όταν όλοι σχεδόν οι χωριανοί εγκατέλειψαν 
το χωριό την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο πρόεδρος έμεινε στην πλατεία, να μεσολαβήσει να 
αποφευχθεί κάποιο κακό από την Ιταλική εισβολή. Δεν γνώριζαν ότι στις 14-9-1943 ήταν 
παρών στην πλατεία του χωριού, όταν τα πολυβόλα, οι όλμοι και τα ντουφέκια των 
Γερμανών και Μπαλιστών, πέφταν σαν το χαλάζι κατά του χωριού και των υψωμάτων του. 
με την διπλωματική του ικανότητα με χίλιες προσπάθειες τότε στις 14-9-1943 κατάφερε να 
γλιτώσει ανθρώπινες ζωές και να περιορίσει την συμφορά μόνο στην πυρπόληση των 
σπιτιών. Συνελήφθη μαζί με επτά συγχωριανούς και μετεφέρθησαν στα Ιωάννινα, που κι εκεί 
κατάφερε να απελευθερωθούν.  
 Δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι το χωριό, ήταν στην μαύρη λίστα της Ελεύθερης 
Θεσπρωτίας, κεφαλοχώρι με πολλά δούναι λαβείν με τους Αντάρτες, που ήταν γνωστά στις 
Γερμανικές Αρχές. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε μεταθανατέως, ως ελάχιστος φόρος 
τιμής προς αυτόν.  
 
 
 

146.  ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 
 

 
 Το Μάιο και Ιούνιο του 1944 τόσο ο Ε.Δ.Ε.Σ. όσο και ο Ε.Λ.Α.Σ., είχαν επιδοθεί σε 
ενέργειες σαμποτάζ σ’ όλη τη Θεσπρωτία, ιδιαίτερα στον δρόμο Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας. 
Τον Αύγουστο του 1944 στον δρόμο Φιλιατών-Σαγιάδος, στην θέση μετά τη διακλάδωση 
Πλεσιβίτσης στην επόμενη ράχη, ο Ε.Λ.Α.Σ. επετέθη σε διερχόμενα Γερμανικά αυτοκίνητα, 
ακινητοποίησαν δυο, οι οδηγοί και οι άλλοι Γερμανοί στρατιώτες που επέβαιναν σ’ αυτά, 
κατάφεραν να εξαφανισθούν, εγκαταλείποντας τα πάντα. Οι Αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. αφού 
πήραν ότι χρήσιμο υπήρχε σε οπλισμό και τρόφιμα στα αυτοκίνητα, έβαλαν φωτιά και τα 
πυρπόλησαν.       
  Το διάστημα αυτό συμμαχικά αεροπλάνα πετούσαν προκηρύξεις σ’ όλη την Ήπειρο. 
Πέσανε και στην Πλεσίβιτσα που τις διάβαζαν με πολύ χαρά. Είχανε ενωτικό περιεχόμενο 
τόσο προς τους Αντάρτες Ε.Λ.Α.Σ. και Ε.Δ.Ε.Σ., όσο και στο λαό. Τόνιζαν την συνεργασία 
και ομόνοια των Ανταρτών, όσο και την βοήθεια προς τους Αντάρτες από τον λαό, για 
αποτελεσματικά κτυπήματα στον εχθρό. Οι Γερμανοί σ’ όλα τα μέτωπα υπέστησαν 
πανωλεθρίες και το ηθικό των είχε κλονισθεί ανεπανόρθωτα και πλησίαζε η κατάρρευσή του.  
 Στις 27-6-1944 οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Παραμυθιά κι οχυρώνονται στη Μενίνα. 
Στις 28-6-1944 ο Ε.Δ.Ε.Σ. με 1.000 άνδρες καταλαμβάνει την Παραμυθιά και τα χωριά, έως 
πλησίον της Μένινας. Στις 30-6-1944 κάνουν αντεπίθεση οι Γερμανοί με όλα τα μέσα και 
παθαίνουν μεγάλη πανωλεθρία, με 60 νεκρούς και απώλεια μεγάλη πολεμικού υλικού. Ο 
Ε.Δ.Ε.Σ. ανασυντάσσεται και στις 17-7-1944 εξαπέλυσε μεγάλες επιθέσεις, δια την 
κατάληψη της Μενίνας, όπου και κατελήφθη στις 19-8-1944. Οι Γερμανοί και οι Μπαλίστες 
Μουλσουμανοτσάμηδες, υπέστησαν νέα μεγάλη πανωλεθρία, που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν οπλισμό και πυρομαχικά, 47 αιχμαλώτους και τραυματίες και 203 νεκρούς. Οι 
απώλειες του Ε.Δ.Ε.Σ. ήταν 24 νεκροί και 48 τραυματίες. «Μετά την μάχη της Μενίνας, όλοι 
οι Τούρκοι της Τσαμουριάς, (Μουλσουμανοτσάμηδες) ίσια με 18.000 παίρνουν το ζωντανό 
βίο, άλογα, βόδια, πρόβατα και ότι άλλο μπορούσαν να σηκώσουν από τα πράγματα του 
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σπιτιού και φεύγουν στην Αλβανία. Στο δρόμο δίνουν μάχες με τους Αντάρτες, για να έχουν 
καιρό τα γυναικόπαιδα να φύγουν»1 
 Οι Γερμανοί που ήταν στην Θεσπρωτία, μετά την μάχη της Μενίνας, άλλοι έφυγαν προς 
τα Ιωάννινα, άλλοι μέσω Φιλιατών προς Αλβανία κι άλλοι μέσω Κέρκυρας με καράβια. 
 «Από 1 έως 17 Σεπτεμβρίου 1944 έγιναν επιθέσεις του Ε.Δ.Ε.Σ. κατά των Γερμανικών 
φαλαγγών αυτοκινήτων, σ’ όλες τις αρτηρίες της Ηπείρου και συνέλαβαν 80 αιχμαλώτους»2 
 Στην Ηγουμενίτσα είχαν μείνει μια οπισθοφυλακή τριάντα περίπου ανδρών. Η δύναμη 
του Ε.Δ.Ε.Σ. μετά την κατάληψη της Πάργας και του Μαργαριτίου, προχώρησαν και στις 29-
9-1944 κατέλαβαν την Ηγουμενίτσα, μετά από βομβαρδισμό των γύρω λόφων. «Η 
οπισθοφυλακή των τριάντα Γερμανών με τον επικεφαλής Αξιωματικό, στην προσπάθειά τους 
να διαφύγουν μέσω Λιουμπέτσι με βενζινόπλοια δια Κέρκυρα, συνελήφθησαν από ομάδα 
ένοπλων Καστριωτών και τους παρέδωσαν στον Ε.Δ.Ε.Σ. στην Ηγουμενίτσα. Την ίδια μέρα 
κατελήφθη το Καστρί και ο Άγιος Βλάσιος από τον Ε.Δ.Ε.Σ.3  

 
 
 

147.  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
 

 Η κατάληψη της Ηγουμενίτσας από τον Ε.Δ.Ε.Σ. Σστις 29-9-1944, δεν έδινε άλλο 
χρονικό περιθώριο στις δυνάμεις των Γερμανών, να παραμείνουν ακόμη στις Φιλιάτες, 
δεδομένου του ότι πέραν του Καλαμά, η Μενίνα είχε καταληφθεί πριν ένα μήνα και εξαιτίας 
αυτής είχαν ετοιμαστεί από τότε για την εγκατάλειψη. Στις 28-9-1944 άρχισαν να 
προετοιμάζουν την αποχώρησή των, με τον βομβαρδισμό του πυροβολικού των από την 
Κόντριζα Φιλιατών κατά τις 11 η ώρα το μεσημέρι την Πλεσίβιτσα και τα γύρω βουνά, δια 
την εκδίωξη των αντάρτικων ομάδων και κατά των κατοίκων αδιαφορώντας για τις ζωές των.  
 Μια οβίδα έπεσε στα Κανάλια στο σπίτι του Σπυρίδωνος Κ. Σκάγια και το φόνευσε, 
βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος και την ορφάνια, χάνοντας τον προστάτη τους κι 
όλους τους συγγενείς στον πόνο. Η κηδεία του έγινε με την συμμετοχή όλων των κατοίκων. 
Οι κάτοικοι κατά τους βομβαρδισμούς κατέφυγαν σε μπουντρούμια και σε ρέματα, για όλη 
την ημέρα. Αρκετές οικογένειες έφυγαν προς Φατήρι, Παλαμπά κι Επανωχώρια. Επίσης το 
γερμανικό πυροβολικό που ήταν στο Σμέρτο, βομβάρδισε την περιοχή της Σαγιάδος.  
 Στις 29-9-1944 έγιναν νέοι βομβαρδισμοί στην Πλεσίβιτσα και στην Σαγιάδα, κατά 
χρονικά διαστήματα, στην διάρκεια της ημέρας, ημέρα που κατελήφθη η Ηγουμενίτσα, 
καθαρίζοντας έτσι την περιοχή, για να αποχωρήσουν από τις Φιλιάτες. Αποχώρησε η δύναμη 
των Γερμανών από τις θέσεις των, στη Βρυσέλα και των δίπλα υψωμάτων, προς Φιλιάτες. Εν 
συνεχεία αναχώρησε από Φιλιάτες φάλαγγα αυτοκινήτων, με τμήμα γερμανικού στρατού, 
μέσω Σαγιάδος προς Αλβανία την ίδια μέρα. Στις Φιλιάτες είχε μείνει ακόμη ένα μεγάλο 
τμήμα Γερμανών. Τη νύχτα της 29-9-1944 προς την 30-9-1944 ενόψει της από στιγμής προς 
στιγμή αποχώρησης των Γερμανών από τις Φιλιάτες, τμήμα του Ε.Δ.Ε.Σ. πλησίασε τις 
Φιλιάτες ολονυχτίς, κατέλαβε κι εγκαταστάθηκε στο ύψωμα της Σπάταρης κι εγκατέστησε 
όλμους σε θέσεις βολής, δια το κτύπημα των Γερμανών κατά την αποχώρησή των.  
 Το πρωί της 30-9-1944 εγκατέλειψε τις Φιλιάτες το γερμανικό τμήμα οπισθοφυλακής, με 
δέκα περίπου αυτοκίνητα με τα πολυβόλα προτεταμένα εμπρός και πίσω, των αυτοκινήτων, 
για τις όποιες ενέδρες, του Ε.Λ.Α.Σ. θα συναντούσαν στην διαδρομή. Όταν πλησίασε η 
φάλαγγα το Σμέρτο στη θέση Τσάτσα, τους κτύπησαν οι όλμοι του Ε.Δ.Ε.Σ. από την Σπάταρη 
                                                 
1 Μουσελίμης Σπ. Γ., Ιστορικοί Περίπατοι ανά την Θεσπρωτία, σελίς 103 
2 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Ι΄., σελίς 358 
3 Σάρρας Ιωάν. Γ., Η Θεσπρωτία, τόμ. Γ΄., σελίς 105 
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επιτυχώς και τα δυο τελευταία αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και πήραν φωτιά. Τα άλλα 
αυτοκίνητα συνέχισαν τον δρόμο τους. Τους ακολούθησε και το Γερμανικό τμήμα 
πυροβολικού, που ήταν στο Σμέρτο και μέσω Σαγιάδος προς Αλβανία-Κόσοβο δια Γερμανία. 
Το προτελευταίο πυρπολημένο αυτοκίνητο είχε πυρομαχικά, που εξερράγησαν και διαλύθηκε 
τελείως, ακινητοποιώντας και το επόμενο τελευταίο που ακολουθούσε. Το τελευταίο που 
ήταν φορτωμένο με υγειονομικό υλικό, ένα μέρος του σώθηκε και άλλα είδη, που ήλθαν στα 
χέρια του Ε.Λ.Α.Σ. που ήταν στην περιοχή και συνεργαζόταν με τους Παρτιζάνους της Β. 
Ηπείρου. Αυτές τις ημέρες πριν και κατά την αναχώρηση των Γερμανών, αναχώρησαν από 
την επαρχία Φιλιατών κι από την Θεσπρωτία γενικότερα, οι άνδρες Μουλσουμανοτσάμηδες 
που παρέμειναν στις Φιλιάτες, για την Αλβανία μέσω Σαγιάδος.  
 Μετά την απελευθέρωση και της επαρχίας Φιλιατών από τον Ε.Δ.Ε.Σ. ο Σπύρος 
Μουσελίμης αναφέρει: «οι Χανούμισσες και τα παιδάκια της Παραμυθιάς και των Φιλιατών 
απελάθηκαν ύστερα από λίγες ημέρες κι αυτά στην Αλβανία».1 Επιτέλους μετά τέσσερα 
χρόνια κατοχής και τυραννίας ήλθε η πολυπόθητος λευτεριά. Παντού πανηγυρισμοί και 
χαρές.  
 
 
 

148.  Ο Ε.Δ.Ε.Σ. ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
 

 Μετά την αποχώρηση των Γερμανών από τις Φιλιάτες, μονάδες του Ε.Δ.Ε.Σ. πέρασαν τον 
Καλαμά και κατέλαβαν την επαρχία Φιλιατών αμαχητί. Οι μονάδες του Ε.Λ.Α.Σ. που 
βρίσκονταν στην επαρχίας, κατευθύνθηκαν προς την Μουργκάνα και την Β. Ήπειρο. Στην 
Πλεσίβιτσα ο Ε.Δ.Ε.Σ. με το τάγμα του Βήτου, ήλθε από το Φατήρι και κατέλαβαν τα 
υψώματα εκατέρωθεν της Κατσιέλας. Το απόγευμα άρχισαν να πυροβολούν ακατάπαυστα τα 
γύρω βουνά, αλλά και μέσα στο χωριό έπεφταν τα βόλια των όπλων και τα ακούγαμε ακόμη 
και στα κεραμίδια των σπιτιών. Στο άκουσμα των πυροβολισμών τρομοκρατήθηκαν οι 
χωριανοί και κλείστηκαν στα σπίτια τους, γιατί δεν ήξεραν τι να υποθέσουν. Λίγοι 
κυκλοφορούσαν εξ’ ανάγκης που βρίσκονταν ξέμακρα.  
 Το βράδυ σταμάτησαν οι πυροβολισμοί, πλησίασαν προς το χωριό και από ψηλά του 
Τσιάβου και το Ζοριό, με δυνατές φωνές οι Αντάρτες ζήτησαν να τους πάνε οι χωριανοί νερό 
και ψωμί και προφανώς να πληροφορηθούν αν είναι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό. 
Ορισμένοι χωριανοί που ιδιολογικά ανήκαν στο Ε.Α.Μ. έφυγαν μέσω ρεμάτων προς Κώτσικα 
- Βέρβα, δια Αλβανία στους Παρτιζάνους. Πράγματι χωριανοί με νερό και ψωμιά, τους πήγαν 
ψηλά εκεί που βρίσκονταν και αφού τους διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε ούτε πριν, ούτε τώρα 
κανείς του Ε.Λ.Α.Σ. στο χωριό, κατέβηκαν στην πλατεία. Μαζί τους ήταν και χωριανοί που 
είχαν καταταγεί στον Ε.Δ.Ε.Σ. εγκαταστάθηκε ένας λόχος στο κτίριο του Δημοτικού 
σχολείου και έως να συγκροτηθούν και να τους έλθουν τρόφιμα, τους προμήθευσε το χωριό 
για τις πρώτες ημέρες τα αναγκαία. Στη συνέχεια με την παραλαβή τροφίμων, μαγείρευαν 
περισσότερο φαγητό, που το περίσσευμα δινόταν σε παιδιά κι άπορους ως είδος συσσιτίου, 
όλο το διάστημα που βρισκόνταν στο χωριό.  
 Από την διοίκηση του Ε.Δ.Ε.Σ. ήλθε βοήθημα που δόθηκε στους κατοίκους από μισή 
χρυσή λίρα Αγγλίας κατ’ άτομο κι ήταν μια καλή βοήθεια για τους ταλαιπωρημένους  από 
τον πόλεμο.  
 
 

                                                 
1 Μουσελίμης Σπ. Γ., Ιστορικοί περίπατοι ανά την Θεσπρωτία, σελίς 103 
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149. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ - ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 
 
 

 Μετά την Μάχη της Κρήτης οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις Στρατός, Αεροπορία και 
Ναυτικό, έφυγαν στην Μέση Ανατολή και συγκροτήθηκαν σε μάχιμες μονάδες έτοιμες να 
πολεμήσουν τους Γερμανούς από νέα μετερίζια. Πολλοί έφθασαν και μέσω Τουρκίας. Στην 
Αίγυπτο από τον Ιούνιο του 1941 συγκροτήθηκε η Α΄ Ελληνική Ταξιαρχία και τον Ιούνιο του 
1942 είχε 6.000 άνδρες. Τον Μάιο του 1942 σχηματίστηκε ο Ιερός Λόχος με 180 Έλληνες 
αξιωματικούς Στρατού, Χωροφυλακής, Σχολής Ευελπίδων κι ανέλαβαν καθήκοντα οπλίτη, 
που έλαβε μέρος σε πολλές μάχες της Αφρικής και του Αιγαίου.  
 Ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε στο Ελ-Αλαμέιν ηρωικώς, κατά των Γερμανικών 
στρατευμάτων του Ρόμελ που είχε φθάσει τον Ιούλιο του 1942 έξω της Αλεξάνδρειας και ο 
Τσώρτσιλ ομολόγησε ότι η νίκη του Ελ-Αλαμέιν οφείλεται στη δράση των Ελλήνων 
Ανταρτών, στην Ελλάδα, που διέκοπταν με τα σαμποτάζ των, τον ανεφοδιασμό του Ρόμελ στο 
Ελ-Αλαμέιν. Την 1-4-1944 εστασίασαν οι Ελληνικές Χερσαίες και Ναυτικές δυνάμεις στην 
Αίγυπτο, λόγω διαφωνιών και απόψεων των πολιτικών παρατάξεων, που κατεστάλησαν με την 
παρέμβαση του Σοφοκλή Βενιζέλου και παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Τσουδερός της εν Μέση 
Ανατολή Ελληνικής Κυβερνήσεως. Στις 14-4-1944 σχηματίζει Κυβέρνησε ο Σοφοκλής 
Βενιζέλος. Εν συνεχεία επεμβαίνουν οι Μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Η.Π.Α. και Σοβιετική 
Ένωση κι έγινε διευθέτηση των διαφορών των Ελληνικών παρατάξεων στη Μέση Ανατολή. 
 Στις 26-4-1944 σχηματίζει κυβέρνηση ο Γεώργιος Παπανδρέου. Στις 14-5-1944 γίνεται 
διάσκεψη στο Λίβανο με τις δυο Ελληνικές παρατάξεις και αντιπροσωπεία του Π.Ε.Ε.Α. και 
σχηματίζεται Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος με συμμετοχή πέντε προσώπων της Π.Ε.Ε.Α. και 
πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Τον Ιούνιο 1944 στην Συμφωνία της Μόσχας, 
Στάλιν και Τσώρτσιλ, αποφάσισαν για την Ελλάδα ότι ανήκει στην Βρετανική πλευρά και 
βάσει της συμφωνίας αυτής, έγινε αργότερα η συνάντηση της Καζέρτας. Στις 2-9-1944 στην 
συνάντηση της Καζέρτας των ηγετών των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατού και Αντάρτικες της 
Ελλάδος και των Μεγάλων Δυνάμεων, απεφασίσθη να τεθούν οι Ελληνικές Δυνάμεις στις 
διαταγές του Βρετανού Στρατηγού Σκόμπυ, βάσει της συμφωνίας της Μόσχας. Στις 21-9-
1944 κατελήφθη το Ρίμινι της Ιταλίας από την 3η Ορεινή Ελληνική Ταξιαρχία που είχε 
συγκροτηθεί, μετά την συμφιλίωση των παρατάξεων και ονομάστηκε Ταξιαρχία Ρίμινι μετά 
τη νίκη της.1  
 
 
 

150. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 
 
 

 Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία κατά τον πόλεμο του 1940-41 κατάφερε να 
αντιμετωπίσει την Ιταλική αεροπορία και να προστατέψει τα Ελληνικά αεροδρόμια. Κατά το 
1941 δεν μπόρεσε να αντιταχθεί στα υπεράριθμα Γερμανικά αεροπλάνα και τα περισσότερα 
κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Η Ελληνική Αεροπορία διέθετε 80 αεροπλάνα με πολεμικές 
δυνατότητες και 70 με περιορισμένες πολεμικές δυνατότητες. Αυτά που κατέφυγαν στην 
Αίγυπτο, έλαβαν μέρος σε επιχειρήσεις εκεί και στην Ιταλία επιτυχώς. Μετά τον πόλεμο 
επέστρεψαν στην Ελλάδα. 
 Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κατά τον πόλεμο του 1940-41, κατατρόπωσε στην 
θάλασσα το Ιταλικό Ναυτικό, αλλά και κατά τον πόλεμο με τους Γερμανούς, είχε άριστα 
αποτελέσματα, μετά των συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων στην Μεσόγειο, έως την 

                                                 
1 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ.5., σελ. 1118-1130 
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κατάρρευση της Γερμανίας, που επέστρεψε στα λιμάνια της Ελλάδος με λογικές απώλειες. Το 
Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό διέθετε 1 Θωρηκτό, 1 Εύδρομο, 16 Αντιτορπιλικά, 10 
Τορπιλοβόλα, 6 Υποβρύχια, 4 Ναρκαλιευτικά, 2 Τορπιλακάτους και 1 πλωτό συνεργείο.1 
 
 
 

151.  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Στις 4-10-1944 Άγγλοι κομάντος μπήκαν στην Πάτρα. 
Στις 12-10-1944 αποχώρησαν οι Γερμανοί από την Αθήνα. 
Στις 13-10-1944 ένα τάγμα αλεξιπτωτιστών Βρετανών φθάνουν στην Ελευσίνα κι εν συνεχεία 
στην Αθήνα. 
Στις 15-10-1944 έφθασε το σύνολο των Βρετανών στρατιωτών στην Αθήνα. 
Στις 1-11-1944 αποχώρησαν οι Γερμανοί από την Θεσσαλονίκη. 
Ένας 10-11-1944 δεν υπήρχε ούτε ένας Γερμανός στην Ελλάδα.2 
 Στις 18-10-1944 έφθασε στην Αθήνα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος με πρωθυπουργό 
τον Γεώργιο Παπανδρέου και υψώθηκε πανηγυρικά στην Ακρόπολη η Ελληνική σημαία. Η 
Ελλάδα ήταν ελεύθερη. Σε όλη την Ελλάδα κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, 
πολλοί Έλληνες Πατριώτες εκτελέσθηκαν, φυλακίστηκαν, εντοπίσθηκαν ως όμηροι και 
υπέφεραν, όπως πολλοί υπέφεραν και πέθαναν εκ της ασιτίας. Έγιναν μεγάλες καταστροφές 
σε περιουσίες, από βομβαρδισμούς και πυρπολήσεις, σε χωριά και πόλεις της Ελλάδος. 
Μεγάλες ήταν οι απώλειες στον Ελληνικό πληθυσμό κατά την κατοχή.  
 
1) Σφαγές ως αντίποινα 5.000 νεκροί. 
2) Εξόντωση από Βουλγάρους 30.000 νεκροί. 
3) Θανατικές αποφάσεις από στρατοδικεία 6.000 νεκροί. 
4) Ωμότητες αρχών κατοχής 11.000 νεκροί. 
5) Όμηροι υπό των Βουλγάρων 40.000  
6) Όμηροι υπό των Ιταλών 10.000                      60.000 όμηροι που επέζησαν οι μισοί 
7) Όμηροι υπό των Γερμανών 10.000 
8) Θάνατοι εκ πείνας 300.000 νεκροί. 
9) Φυματικοί εκ πείνης και δεινοπαθημάτων 400.0003  

 
 
 

152.  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 
 
 

 Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, απ’ όλη την Ελλάδα, οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. και 
του Ε.Δ.Ε.Σ., τηρούσαν την τάξη κατά περιοχές που κατείχαν, έως την ημέρα που η 
αφιχθείσα Ελληνική Κυβέρνηση θα οργάνωνε το κράτος. Στην επαρχία μας, σε κάθε χωριό, 
ήλθε από τον Ε.Δ.Ε.Σ. βοήθημα στους κατοίκους, από μισή Αγγλική χρυσή λίρα κατ’ άτομο 
κι ήταν μια καλή βοήθεια για τους ταλαιπωρημένους από τον πόλεμο, ιδιαίτερα για τις 
ασθενέστερες οικονομικώς τάξεις. 

                                                 
1 ό.π., σελ. 1121-1127 
2 Ιστορία Ρούσου, τόμ. 7., σελίς 459 
3 Μεγ. Εγκ., τόμ. Ι΄., σελίς 358 
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 Ο Βρετανός στρατηγός Σκόμπυ βάσει των συμφωνιών Μόσχας και Καζέρτας ηξίωσε τον 
αφοπλισμό των εσωτερικών δυνάμεων αντίστασης. Ο Ε.Λ.Α.Σ. αντετάχθη και προεκλίθη 
ένοπλος σύγκρουση στις 3-12-1945 τα γνωστά Δεκεμβριανά, που στην Αθήνα έγινε 
αιματοχυσία, που επεκτάθηκαν οι συγκρούσεις σ’ όλη την Ελλάδα και κράτησαν σαράντα 
περίπου ημέρες. Στις 23-24 Δεκεμβρίου 1944 αποχώρησαν οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. από την 
Θεσπρωτία προς την Κέρκυρα. όπως ήταν επόμενο έφυγε κι από την Πλεσίβιτσα ο λόχος του 
Ε.Δ.Ε.Σ. και μαζί του έφυγαν αρκετοί χωριανοί οικογενειακώς στην Κέρκυρα, αντίθετοι στα 
φρονήματα με το Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. εκ φόβου αιματοχυσίας.  
 Τις επόμενες μέρες ήλθε δύναμη λόχου του Ε.Λ.Α.Σ. κι εγκαταστάθηκε στο χωριό. Από 
τις πρώτες μέρες φρόντισε να περισσεύει από το φαγητό του λόχου και να δίνεται συσσίτιο 
στα φτωχά παιδιά του χωριού και στους έχοντας μεγάλη ανάγκη χωριανούς, όπως γινόταν και 
με τον Ε.Δ.Ε.Σ.  στο σχολείο του χωριού έκαναν συγκεντρώσεις με διαλέξεις, που 
αναγγέλλονταν με τελάλη πότε θα γίνουν και τα θέματα, ήταν γύρω από την δημιουργηθείσα 
κατάσταση και γεγονότα. Επίσης έδιναν και θεατρικές παραστάσεις, με τα υποτυπώδη μέσα 
που διέθεταν. Σε παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού σχολείου που δεν λειτουργούσε 
ακόμη λόγω πολέμου, κάνανε φροντιστήριο ορισμένες ώρες, γραμματική, αριθμητική και 
Ιστορία να φρεσκάρουν τις γνώσεις των μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία.  
 Με την επιστροφή του Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. στην Θεσπρωτία, επέστρεψαν μερικοί 
Μουλσουμανοτσάμηδες στην Θεσπρωτία, που είχαν καθαρό ιστορικό παρελθόν, ιδιαίτερα 
στα χωριά της επαρχίας Φιλιατών. Τα σύνορα της Αλβανίας που είχαν κλείσει, με την έλευση 
του Ε.Δ.Ε.Σ. έως το χωριό μας, ξανάνοιξαν και πολλοί χωριανοί μας εφοδιασμένοι με άδειες 
από το Ε.Α.Μ. στο χωριό, πήγαιναν ελεύθερα στα χωριά της Β. Ηπείρου, διακινώντας το 
εμπόριο, καθώς κι επαγγελματικές άλλες εργασίες και το χωριό πήρε μια οικονομική ανάσα.  
 Στις 4-1-1945 υποχώρησαν οι συγκρούσεις στην Αθήνα, στις 8-1-1945 έγινε ανακωχή και 
στις 11-1-1945 έληξαν οι εχθροπραξίες. Στις 12-1-1945 γίνεται Αντιβασιλέας ο 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός κι εσχηματίσθη κυβέρνηση υπό του Νικολάου Πλαστήρα. Στις 
12-2-1945 έγινε η συμφωνία της Βάρκιζας κι ετερματίσθη η σύγκρουση. Πολλοί του 
Ε.Λ.Α.Σ. δε δεχθήκανε την συμφωνία και ξαναβγήκαν στα βουνά της Ελλάδος, με πρώτο τον 
Άρη Βελουχιώτη που είχε άσχημο τέλος κι έφυγε με την εντύπωση ότι προδόθηκε από τους 
συντρόφους του. Ο Άρης Βελουχιώτης αρχηγός του Ε.Λ.Α.Σ., που συνέλαβε εκ των πρώτων 
την ιδέα της αντίστασης κατά των Γερμανών στις 15 Μαΐου 1941, το 1942 βγήκε στα βουνά. 
Ήταν πρωτεργάτης της ανατινάξεως της γέφυρας του Γοργοποτάμου μετά του Ναπ. Ζέρβα 
του Ε.Δ.Ε.Σ. Μετά την συμφωνία της Βάρκιζας τον Φεβρουάριο του 1945 αρνηθείς να 
παραδώσει τα όπλα κατέφυγε πάλι στα βουνά. Τον Ιούνιο 1946 τραυματίστηκε και να μη 
συλληφθεί αυτοκτόνησε.1  
 Αρνούμενοι να παραδώσουν τα όπλα και 5.000 Ελασίτες κατέφυγαν στην Βουλγαρία και 
Γιουγκοσλαβία. Οι συμφωνίες των Μεγάλων Δυνάμεων που προαναφέρθηκαν ότι η Ελλάδα 
βάσει αυτών ανήκει στο Δυτικό στρατόπεδο, έδινε την δυνατότητα στον διορισμένο από τις 
συμφωνίες Βρετανό στρατηγό Σκόμπν, με δική του πρωτοβουλία να υλοποιήσει τα σχέδιά 
του, με τον τρόπο και την σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε την έννομη τάξη. Κατά την 
περίοδο των Δεκεμβριανών οι εκτελεσθέντες στην Αθήνα και Πειραιά από τον Ε.Λ.Α.Σ. ήταν 
30.000 και 35.000 ακόμη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. της Θεσσαλίας, 
ανέλαβαν αγώνα εξοντώσεως του σώματος του Ζέρβα που το διέλυσαν.2 
 Η κυβέρνηση διέλυσε τα τάγματα Ασφαλείας, που συγκροτήθηκαν υπό της κατοχικής 
κυβερνήσεως Ι. Ράλλη εξ εθελοντών εξοπλισμένων με Γερμανικά όπλα, αντιμετώπισης του 
Κομουνιστικού κινδύνου που κατεγγέλθησαν 1) από την Κυβέρνηση Τσουδερού, 2) από το 
συνέδριο του Λιβάνου, 3) από την Κυβέρνηση Παπανδρέου, 4) από την συμφωνία της 

                                                 
1 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ.7., σελίς 1093 
2 Ιστορία Ρούσου, τόμ.7., σελ. 462-3 
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Καζέρτας. Θεωρούνταν ως εχθρικός σχηματισμός, ήταν όργανα των Γερμανών, τους 
ενίσχυαν και τους προστάτευαν, ο λαός τους μισούσε και τους αποστρεφόταν, γιατί 
στρέφονταν κατά του λαού και δεύτεροι κατακτητές.1  

 
 

 
153.  ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ-Ε.Δ.Ε.Σ.-ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ 

 
 

 Το Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. παρέμεινε στην Θεσπρωτία έως το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, 
που ξαναήλθε ο Ε.Δ.Ε.Σ. μαζί με Αγγλικό τμήμα από την Κέρκυρα και κατέλαβε πόλεις και 
χωριά της Θεσπρωτίας και γενικότερα της Ηπείρου. Η Αλβανία ξανάκλεισε τα σύνορα. Η 
Κυβέρνηση Αθηνών οργάνωσε την Εθνοφυλακή, με κορμό τον Ελληνικό στρατό της Μ. 
Ανατολής και της τρίτης Ταξιαρχίας Ρίμινι και του Ιερού Λόχου που ήρθαν από Ιταλία και 
φθάσανε στον Πειραιά, Πάτρα και Κέρκυρα, με συμμετοχή μεροληπτικών αξιωματικών και 
οπλιτών της λεγόμενης Εθνικόφρονος παράταξης για όλη την Ελλάδα και με σκοπό την 
αποκατάσταση της τάξεως. Στην Ηγουμενίτσα η Εθνοφυλακή ήλθε από την Κέρκυρα στις 4-
5-1945 Μεγ. Παρασκευή. Οργανώθηκε και στελεχώθηκε με πρώην στρατιωτικούς 
αστυνομικούς και άλλους κι εστάλησαν σε χωριά και πόλεις.2 
 Έως την έλευση της Εθνοφυλακής, οι δυνάμεις του Ε.Δ.Ε.Σ. με τον Ζέρβα, επιδόθηκαν 
στην εκδίωξη κάθε Μουλσουμανοτσάμικου στοιχείου από την Θεσπρωτία, που ορισμένοι 
είχαν ξαναεπιστρέψει κι άλλοι κρύβονταν. Οι περισσότεροι άνδρες είχαν καταφύγει στην 
Αλβανία παρέμεναν ακόμη γυναικόπαιδα. Γίνεται γενική εκδίωξη των γυναικόπαιδων προς 
Αλβανία. Οι υπόλοιποι άνδρες Μουλσουμανοτσάμηδες έφευγαν από βουνό σε βουνό και 
πολλοί έπεσαν σε ενέδρες του Ε.Δ.Ε.Σ. κι εφονεύθησαν. Από την Πλεσίβιτσα πέρασαν 
καραβάνια γυναικόπαιδων προς Αλβανία. Ο Σπυρίδων Μουσελίμης αναφέρει: «Έτσι 
ξεκαθάρισε η Τσαμουριά από το Τούρκικο στοιχείο κι επαλήθεψαν τα λόγια του Αγίου 
Κοσμά που είπε: «Ένα μοιράδι θα σκοτωθεί, ένα θα φύγει και ένα θα βαπτιστεί»». Ο 
Ναπολέων Ζέρβας αρχηγός του Ε.Δ.Ε.Σ. έγραψε προς τον Γιάννη Ντάνη Ποποβίτη: 
 
Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας Κηφισσίας 474 
Αγαπητέ Γιάννη, 
Ήθελα από καιρού να σου γράψω, αλλά το ταξίδι μου στο εξωτερικό αφ’ ενός και η απόφαση 
που είχα πάρει να έλθω έως αυτού για να σας δω, αφ’ ετέρου, με έκαναν να αναβάλω τούτο 
από ημέρας σε ημέραν. Ήδη που βρίσκω καιρό να γράψω ιδιοχείρως έρχομαι να σε 
ευχαριστήσω διότι ποτέ δεν εξέχασες τους κοινούς μας αγώνας και να σου πω πως πρέπει με 
πίστη και φανατισμό, όπως και στα δύσκολα εκείνα χρόνια, να αναλάβεις το έργο της 
διαφωτίσεως των συμπατριωτών μας. Πρέπει να ξαναθυμηθούν οι συμπατριώτες μας ποιος 
απήλλαξε την Τσαμουριά από τους Αρβανίτες, που από πεντακόσια χρόνια πατούσαν στο 
λαιμό τον Ελληνισμό. Αυτό είναι το έργο σου, όπως δικό μου είναι να εξυπηρετώ όλους 
εκείνους δια τους οποίους θα μου γράφεις εσύ.  
Περιμένω γράμμα σου.  
Αθήνα 4-8-53. Μ’ αγάπη Ν. Ζέρβας 3 
 
 Μετά την έλευση του Ε.Δ.Ε.Σ., ο Ε.Λ.Α.Σ. διαλύθηκε. Πολλοί γύρισαν στα χωριά τους, 
άλλοι κατέφυγαν στην Αλβανία κι άλλοι στα βουνά. Η Εθνοφυλακή αφόπλισε όσους πρώην 

                                                 
1 ό.π., σελ. 457-8 
2 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ. 5., σελίς 1119 
3 Μουσελίμης Σπ. Γ., Ιστορικοί περίπατοι ανά την Θεσπρωτία, σελ. 103-4 
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αντάρτες μπορούσε και με τον υπερπατριωτισμό τους έδειξε σκληρή στάση προς τους 
μετέχοντας στον Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. ενόπλως ή αόπλως. Εις την Πλεσίβιτσα ήλθε ομάδα 
Εθνοφυλακής κι εγκαταστάθηκε στο Χάνι στην πλατεία.  
 Η Εθνοφυλακή επιδόθηκε σε ανακρίσεις πολλών ατόμων στο χωριό για τα πολιτικά τους 
πιστεύω κι έγιναν ξυλοδαρμοί σε μερικούς εξ’ αυτών που δεν εδήλωναν έγγραφη μετάνοια. 
Αυτός που υπέστη την εσχάτη των βασανιστηρίων για τα ιδεολογικά του και μόνο πιστεύω 
και που δεν ήθελε να τα απαρνηθεί ούτε και στην σκέψη, ήταν ο Ματθαίος Γεωρ. Ταβαντζής. 
Άνδρας φιλήσυχος, τίμιος κι εργατικός, καλός χωριανός και υποδειγματικός οικογενειάρχης. 
Βασανίστηκε με την μέθοδο της φάλαγγας κι όχι μόνο, στο Χάνι από τους Εθνοφρουρίτες κι 
αναίσθητος σε κουβέρτα μετεφέρθη στο σπίτι του στο Λίτρη που έμενε, αφού πρώτα έδιωξαν 
μικρούς και μεγάλους που βρίσκονταν στην πλατεία. Με ποια μέσα να του προσφερθεί 
βοήθεια από την οικογένειά του και τους συγγενείς του; 
 Μόνο τσουκνίδες κοπανισμένες που υπήρχαν του έβαζαν στα κτυπημένα πόδια του κι 
αλλού, να καταπραΰνουν τον πόνο του. Πέρασαν μήνες να συνέλθει, να σταθεί όρθιος στα 
πόδια του. Ήταν πράξη προς αποφυγή που δίχασε το χωριό στα δυο και μείωσε το κύρος της 
Εθνοφυλακής στην συνείδηση του λαού. Ήταν μεγάλο λάθος που δεν βαρύνει μόνο την 
Εθνοφυλακή, αλλά και τους δυναμόμενους ιθύνοντες του χωριού, να αποτρέψουν τέτοιες 
ενέργειες, που δημιουργούσαν αναταραχή και διχασμό, πράγμα που δια πρώτη φορά συνέβη 
στα χρονικά της Πλεσίβιτσας. Αυτό εκμεταλλεύονταν πάντα οι εχθροί το: «διαίρει και 
βασίλευε», γιατί ξεχνούμε την σοφή δικιά μας ρήση: «εν τη ενώση η δύναμις».  
 
 
 

154.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ –ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΜΦΥΛΙΟΣ-ΣΤΡΑΤ.ΝΟΜΟΣ 
 
 

 Μετά το κλείσιμο των συνόρων της Αλβανίας τον Μάιο 1945, οι Πλεσιβιτσιώτες 
προσαρμόστηκαν στη νέα κατάσταση, δουλεύοντας κι επεκτείνοντας τις εργασίες των, στα 
χωριά της επαρχίας και του Νομού, για να επιβιώσουν κι ορθοποδήσουν. Εν τω μεταξύ στην 
Αθήνα παραιτείται η Κυβέρνηση Πλαστήρα και ορκίζεται στις 8-4-1945 Κυβέρνηση 
Βούλγαρη. Στις 15-20 Απριλίου 1945 άρχισε την λειτουργία του το Δημοτικό Σχολείο 
Πλεσιβίτσης. Ως θείο δώρο ήλθε η βοήθεια από την UNRRA. H UNRRA ήταν διεθνής 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1943 και η Ελλάδα έλαβε από την UNRRA βοήθεια από 
τονΜάρτιο του 1945 έως τα μέσα Ιουνίου 1947, εις είδη που ήταν διατροφής, σε κονσέρβες, 
κρέας, ψάρια, όσπρια, τυριά, γλυκά, επίσης ζάχαρη, γλυκόζη, βούτυρα, σοκολάτες, 
καραμέλες και αλεύρι, είδη ενδύσεως και υποδήσεως και κουβέρτες. Ενίσχυση υγειονομικών 
μονάδων, είδη γεωργικής αποκαταστάσεως και βιομηχανικής ανασυγκροτήσεως.1 
 Η UNRRA εξασφάλισε τον επισιτισμό της χώρας 2.650 θερμίδες κατ’ άτομο ημερησίως.2 
Στην Πλεσίβιτσα μας ήλθε η βοήθεια της UNRRA, με όλα τα ως άνω είδη κι ήταν πολύτιμα 
για τα δύσκολα εκείνα χρόνια μετά τον πόλεμο, για διάρκεια δυο χρόνων, ιδιαίτερα το 
αλεύρι, που ήταν το βασικό για τις ασθενέστερες οικονομικώς οικογένειες. Ο πληθωρισμός 
κάλπασε το διάστημα Δεκεμβρίου 1944 που είχε η λίρα 2.300Δρχ. κι έφθασε τον Μάιο 1945-
14.000Δρχ. Στις 6-5-1945 έγινε παράδοση της Γερμανίας κι έληξε ο πόλεμος στην Ευρώπη.3 
Τον Μάιο του 1945 άρχισε η κλήση για κανονική στράτευση των Ελληνικών ανδρών με την 
πρώτη ΕΣΣΟ.4 Στις 17-10-1945 ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ανέλαβε προεδρική εποπτεία 
της Ελλάδος.1  

                                                 
1 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ.10., σελίς 1054 
2 Ελλ. Ιστ. Ρούσου, τόμ. 7., σελίς 465 
3 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ.3., σελίς 1130 
4 ό.π., τόμ. 5., σελίς 1119 
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Στις 2-11-1945 ορκίζεται Κυβέρνηση Παναγιώτου Κανελοπούλου με πληθωρισμό τη λίρα 
72.000Δρχ.2 Στις 20-11-1945 ορκίζεται κυβέρνηση Θ. Σοφούλη.3 Στις 21-1-1946 η Σοβιετική 
Κυβέρνηση κατήγγειλε στον Ο.Η.Ε. ότι η Αγγλία διατηρεί μετά τον πόλεμο στρατεύματα 
στην Ελλάδα, προφανώς να βοηθήσει την νέα εξόρμηση του Κ.Κ.Ε., δεδομένου του ότι στις 
15-12-1945 το Κ.Κ.Ε. με την Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία, αποφάσισαν την 
αναδιοργάνωση του Ε.Λ.Α.Σ., που εφ’ εξής θα ονομαζόταν «Δημοκρατικός στρατός» και 
συγκέντρωσαν πολεμικά εφόδια στα σύνορα για εξόρμηση του εμφύλιου πολέμου.  
 Η καταγγελία της Σοβιετικής Ένωσης με την αποχώρηση των Βρετανικών Στρατευμάτων, 
που ζητούσε από την Ελλάδα, αποσκοπούσε να καταστούν ευάλωτες οι Ελληνικές ένοπλες 
δυνάμεις, μελλοντική αλλαγή στρατοπέδου, με την εισβολή του Δημοκρατικού στρατού. Ο 
Πρωθυπουργός Σοφούλης αντέδρασε με την δήλωση «Τα Βρετανικά στρατεύματα 
βρίσκονται στην Ελλάδα με την συγκατάθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης». Τον Ιανουάριο 
1946 δίνει δάνειο προς την Ελλάδα η Μ. Βρετανία 10 εκατομμύρια λίρες κι άλλη βοήθεια σε 
είδη μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία, ρουχισμό κλπ. ενώ ο πληθωρισμός είχε φθάσει να έχει 
η λίρα Αγγλίας πάντα 180.000Δρχ.4 
 Στις 31-3-1946 γίνονται εκλογές με αποχή της Αριστεράς και σχηματίζεται Κυβέρνηση 
του Λαϊκού Κόματος με πρωθυπουργό πρώτα του Πουλίτσα κι εν συνεχεία του Κ. 
Τσαλδάρη.5 Έγινε αναταραχή από την Αριστερά για νόθο αποτέλεσμα και ξεκίνησαν 
απεργίες και διαμαρτυρίες κι αρχίζει ο εμφύλιος πόλεμος, με πρώτο το Λιτόχωρο στις 31-3-
1946 κι εν συνεχεία Μακεδονία, Θεσσαλία, Ρούμελη, Πελοπόννησο, Θράκη, Ήπειρο, Κρήτη 
και νησιά.6 Τον Ιούνιο 1946 η Κυβέρνηση κήρυξε τον στρατιωτικό νόμο και εξετόπισε 
πολλούς ηγέτες της Αριστεράς. Πολλοί Αριστεροί εκ φόβου βγήκαν στα βουνά στις τάξεις 
του Δημοκρατικού στρατού. 7 
 

155.  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 
 
 

 Την 1-9-1946 γίνεται Δημοψήφισμα κι επανέρχεται η Βασιλεία. Στις 28-9-1946 έρχεται ο 
Γεώργιος Β΄ βασιλιάς στην Αθήνα. Η κατάσταση στην χώρα οξύνθηκε και μεγάλος αριθμός 
Αριστερών κατέφυγαν στα βουνά, που οργανώνονται με καλυμμένα τα νώτα από τα 
Κομουνιστικά κράτη Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία. Στις 6-12-1946 ο πρωθυπουργός 
Τσαλδάρης πηγαίνει στις Η.Π.Α. και ζητά βοήθεια, διότι αδυνατούσε η Μ. Βρετανία πλέον 
να βοηθήσει. Οι Η.Π.Α. δέχθηκαν να βοηθήσουν. 8 Στις 21-2-1947 η Μ. Βρετανία ειδοποιεί 
τις Η.Π.Α. ότι από 1-4-1947 διακόπτει κάθε βοήθεια προς την Ελλάδα, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών και ότι θα αποσύρει τα στρατεύματα της από την Ελλάδα.9 
 Την 1-4-1947 πεθαίνει ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ κι ορκίζεται ο Παύλος Α΄. Με το δόγμα 
Τρούμαν που εξηγγέλθη από τις Η.Π.Α. στις 12-3-1947 δίνονται 300 εκατομμύρια δολάρια 
προς την Ελλάδα και 100 εκατομμύρια δολάρια προς την Τουρκία, για ενίσχυση μη 
υποδούλωσης από ένοπλες μειονότητες.10 Επίσης την 1-4-1947 οι Η.Π.Α. αναλαμβάνουν την 
ευθύνη του ανεφοδιασμού και διατροφής του στρατού.11 Με συμφωνία στις 20-6-1947 των 

                                                                                                                                                         
1 ό.π., σελίς 129 
2 ό.π., σελίς 1029 
3 όπ., σελίς 1029 
4 Ιστ. Ρούσου, τόμ. 7., σελίς 465 
5 Εγκ. Ελευθερουδάκη τόμ. 5., σελίς 1030 
6 Ιστ. Ρούσου τ.7., σελίς 470 
7 Εγκ. Ελευθερουδάκη τόμ.5., σελίς 1030 
8 ό.π., σελίς 1030 
9 Ιστορία Ρούσου τόμ.7., σελίς 472 
10 ό.π., σελίς 474 
11 Εγκ. Ελευθερουδάκη τόμ.5., σελίς 1120 
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Η.Π.Α. δίνει βοήθεια προς τον Ελληνικό λαό για περίθαλψη που εκυρώθη με νόμο 763/1948 
και νέα συμφωνία από 8-7-1947 εκυρώθη δια νόμου 764/1948.1 
 Με το σχέδιο Μάρσαλ των Η.Π.Α. που εφαρμόσθη από 3-4-1948 η Ελλάδα έλαβε 1 
δισεκατομμύριο δολάρια, δια την αποκατάσταση των ζημιών εκ του πολέμου και των 
μετέπειτα γεγονότων, που απορρόφησε το μεγαλύτερο ποσόν, τα δε υπόλοιπα διετέθησαν ως 
δάνεια των πολυπληθών επιχειρήσεων κατά τρόπον άσχετων, του αρχικού σχεδιασμού και 
τερματίσθηκε η βοήθεια στις 30-6-1952.2 
με την βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ έγινε η ανοικοδόμηση των πυρπολημένων σπιτιών της 
Πλεσιβίτσης που θα αναφερθούμε πιο κάτω.  
 
 
 

156.  ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
 

 Το καλοκαίρι του 1947 πήρε διαστάσεις στην Ήπειρο η σύγκρουση του Δημοκρατικού 
στρατού, με τον Ελληνικό στρατό και τα σώματα ασφαλείας, όπως και σ’ όλη την Ελλάδα, 
αλλά και με απαγωγές νέων για υποχρεωτική στράτευση στον Δημοκρατικό στρατό. Στην 
Πλεσίβιτσα βλέποντας τον κίνδυνο τον Νοέμβριο 1947 αρκετοί εγκατέλειψαν το χωριό, για 
διάστημα 15 ημερών προς Φιλιάτες, Ηγουμενίτσα και σε χωριό προς τα εκεί, που 
ξαναεπέστρεψαν στο χωριό. Όμως τον Ιανουάριο 1948 τα πράγματα δυσκόλεψαν και ο 
στρατός υποχώρησε στα όρια των Φιλιατών. Ο Δημοκρατικός στρατός από τα κατεχόμενα 
χωριά επιστράτευσε νέους και νέες, τους εκγύμναζε και τους χρησιμοποιούσε για όλες τις 
ανάγκες τους. Τότε οι περισσότερες σχεδόν οικογένειες της Πλεσιβίτσης εγκατέλειψαν το 
χωριό και κατέφυγαν στις Φιλιάτες, Καστρί, Μουρούδι, Ν. Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα κι 
αλλού, που ήταν στρατιωτικώς προφυλαγμένα μέρη κι ονομάστηκαν «Ανταρτόπληκτοι». 
 Τότε λήφθηκε μέριμνα και οι κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας Ηγουμενίτσης και Φιλιατών 
έδωσαν προς τους ανταρτόπληκτους τρόφιμα διάφορα, κονσέρβες φαγητών, κουτιά γάλα, 
τυριά, ζάχαρη και αλεύρι κι άλλα είδη, από την εξωτερική βοήθεια για να περάσουν τους 
πρώτους μήνες. Ακόμη έδωσαν και λίρες Αγγλικές κατ’ άτομο για τα έξοδά τους. Τον 
χειμώνα του 1947 η Κυβέρνηση δημιουργεί τρία στρατόπεδα συγκεντρώσεως εξόριστων 
Αριστερών και ο Σοφοκλής Βενιζέλος είπε: «Η Μακρόνησος ατιμάζει τον πολιτισμό μας». 
Το 1947 ο αριθμός των Ανταρτών ήταν από 12.000 έως 16.400 άνδρες Δημοκρατικού 
στρατού. 3 
 Στις 10-2-1948 ο πρόεδρος της Σοβ. Ένωσης Στάλιν είπε σε συνάντηση με τον επίσημο 
Γιουγκοσλάβο Τζίλα «την επανάσταση στην Ελλάδα να την σταματήσετε. Δεν μπορείτε να τα 
βάλετε με την Αγγλία και τις Η.Π.Α., με τα μεγαλύτερα κράτη του κόσμου». 4 Από τις αρχές 
1948 άρχισε εκκαθαρίσεις ο Ελληνικός στρατός σ’ όλη την ορεινή Ελλάδα, κατά του 
Δημοκρατικού στρατού. Τα τέλη Ιανουαρίου 1949 ανέθεσαν την διοίκηση στον 
Αντιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο κι έκανε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, όπου στις 30 
Αυγούστου το 1949 με τις μάχες στο Γράμμο και στο Βίτσι, έληξε ο μεγάλος εμφύλιος 
πόλεμος. 5 
 Ο Δημοκρατικός στρατός, που από πριν του είχαν κλεισθεί τα σύνορα Βουλγαρίας και 
Γιουγκοσλαβίας, που μπαινόβγαινε, εγκατέλειψε το Γράμμο και το Βίτσι και κατευθύνθηκε 
στην Αλβανία. Από την Αλβανία τους τραυματίες τους μετέφεραν τελικά στην 

                                                 
1 ό.π., τόμ.1., σελίς 205 
2 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ.3., σελίς 1025, τόμ.9., σελίς 1021 
3 Ιστ. Ρούσου, τόμ.7., σελ. 477-8 
4 ό.π., σελίς 481 
5 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Ι΄., σελίς 359 
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Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία, που τους δέχθηκε και όλους τους άλλους με Ρωσικά πλοία 
τους μετέφεραν στην Σοβ. Ένωση ο Εμφύλιος πόλεμος που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1944 
με διακοπές και φούντωσε το 1947 έως το 1949, έφερε πολλά δεινά στον τόπο μας. 
Συμπέρασμα, πολλά ανθρώπινα θύματα, υλικές καταστροφές και μεγάλη καθυστέρηση της 
ανάπτυξης της χώρας. Δεν ήταν μικρή η συμφορά του εκπατρισμού χιλιάδων Ελλήνων, που 
παρέσυρε να εκπατριστούν για τόσα χρόνια πρόσφυγες σε ξένες χώρες.  
 Η πατρίδα μας, όπως κι άλλες χώρες, παίχτηκε στην σκακιέρα των μεγάλων δυνάμεων, 
για τα δικά τους συμφέροντα. Όμως από δική μας απερισκεψία, που μας δέρνει από το 1821 
κι είναι η Αχίλλειος πτέρνα του λαού μας, οδηγηθήκαμε σε αδελφοκτόνο διχασμό, με 
αποτέλεσμα να πληρώσουμε βαρύ το τίμημα του εμφυλίου. Η σημερινή ευρωπαϊκή, όσο και 
διεθνής κατάληξη, το επιβεβαιώνει, με την Ελληνική ρήση που πρέπει να έχουμε πάντα στο 
μυαλό μας : «Εν τη ενώση η δύναμις», ας πορευτούμε τουλάχιστον στο μέλλον.  
 Η Πλεσίβιτσα πλήρωσε τον εμφύλιο, εκτός από τις ταλαιπωρίες του ξεσπιτώματος για 
δυο χρόνια, με βαρύ φόρο αίματος. Οκτώ παλικάρια Πλεσιβιτσιώτες εφονεύθησαν στον 
αδελφοκτόνο πόλεμο που είναι οι εξής: 
 
1) Θάνος Κωνσταντίνος του Μιχ. πρόεδρος της κοινότητας εφονεύθη 17-5-1944 
2) Ζήσης Μιχαήλ του Συμ. στρατιώτης εφονεύθη σε μάχη 
3) Κοντοδήμος Βασίλειος του Δημ. εφονεύθη στην Αθήνα στα Δεκεμβριανά 
4) Κατσούπης Δημήτριος του Παν. στρατιώτης εφονεύθη σε μάχη 
5) Στάθης Χαρίλαος του Νικ. στρατιώτης εφονεύθη σε μάχη 
6) Σταμούλης Ηλίας του Ευαγ. στρατιώτης εφονεύθη σε μάχη 
7) Στεργίου Ιωάννης του Χρ. χωροφύλακας εφονεύθη σε μάχη 
8) Χαϊδούσης Παύλος του Δημ. στρατιώτης εφονεύθη σε μάχη 
 Οκτώ οικογένειες βουτήχτηκαν στο βαρύ πένθος και θρήνησαν τον άνθρωπό τους, που 
χάθηκε από αδελφοκτόνο βόλι, όπως και τόσοι συγγενείς τους, αλλά και όλο το χωριό, για 
την μεγάλη αυτή συμφορά. Τα δραματικά αυτά γεγονότα της Πλεσιβίτσης, τα βιώσαμε εμείς 
οι μεγαλύτεροι και πολλά που τα ακούσαμε από τους γονείς και τους παππούδες μας. Τα 
γεγονότα του ευρύτερου Ελληνικού χώρου και Έθνους, είναι καταγεγραμμένα σε πηγές 
επίσημες, που απ’ εκεί αντλήσαμε στοιχεία που φέρουν την σφραγίδα τους. Ο καθένας μας θα 
βγάλει τα συμπεράσματά του, για τα αίτια και για αυτούς που φέρουν την ευθύνη των 
πράξεων τους, που εμάς ας μας προβληματίσουν για το συμφέρον του έθνους, ημών των 
ιδίων και των κληρονόμων μας.   
 
 
 

157.  ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΥΡΠΟΛΗΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

 Με  την λήξη του εμφυλίου πολέμου, από τον Σεπτέμβριο του 1949 επέστρεψαν σιγά-
σιγά οι περισσότερες οικογένειες στην Πλεσίβιτσα, που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 1949. 
Άρχισαν πάλι να βρίσκουν τον ρυθμό τους και να συνεχίζουν τις εργασίες τους. Συνεχίστηκε 
η εξωτερική βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ, που ήταν ανακούφιση στον βιοπορισμό των 
χωριανών. Το 1952 τελείωσε το έργο του αμαξιτού δρόμου κι έγιναν τα εγκαίνια πανηγυρικά 
στην πλατεία του χωριού, με παρουσία επισήμων και του Δεσπότη Παραμυθιάς, Φιλιατών 
και Γηρομερίου. Ο δρόμος βοήθησε κατά πολύ την καλύτερη εξυπηρέτηση των χωριανών. 
Στη συνέχεια με την βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ δόθηκαν χρήματα και οικοδομικά υλικά 
για την ανοικοδόμηση των πυρπολημένων κι επιδιορθώσεις άλλων σπιτιών του χωριού.  
 Έως το 1953 το χωριό απέκτησε νεόκτιστα σπίτια και πήρε ζωντάνια απ’ άκρον σε άκρο, 
διότι έγινε εισροή χρημάτων με την ανοικοδόμηση στους τεχνίτες κι εργάτες του χωριού. 
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Όμως το 1952 η βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ σταμάτησε, μαζί με αυτό και η ανοικοδόμηση, 
που βασικά είχε πάρει τέλος. Πολλοί χωριανοί σιγά-σιγά ανοίχτηκαν σε επαγγελματικές 
εργασίες εκτός του χωριού και σε λίγο χρονικό διάστημα μετακόμισαν οικογενειακώς στις 
Φιλιάτες, στην Ηγουμενίτσα, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα, στην Αθήνα κι 
αλλού.  
 
 
 

158.  ΕΟΡΤΕΣ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ-ΚΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

 Από τα χρόνια τα παλιά για κάθε Πλεσιβιτσιώτικη οικογένεια, η Κυριακή ήταν γιορτή και 
σχόλη. Ο εκκλησιασμός ήταν πρώτο μέλημα και η συγκέντρωση της οικογένειας στο 
μεσημεριανό και βραδινό τραπέζι. Επίσης πολλές εορτές Αγίων που σήμερα είναι εργάσιμες 
ήταν γι’ αυτούς αργίες. Στις ονομαστικές εορτές των χωριανών, μετά τον εκκλησιασμό θα 
πήγαιναν οι άνδρες κατά παρέες να ευχηθούν τα «χρόνια πολλά» στον εορταζόμενο και το 
απόγευμα θα πήγαιναν οι γυναίκες, προσφέροντας τους το παραδοσιακό τσίπουρο ή ούζο και 
το λουκούμι.  
 Τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εορτάζανε οικογενειακά μαζί με 
τους δικούς τους ανθρώπους, που περίμεναν να’ ρθουν από μακριά που εργάζονταν εκτός 
Πλεσιβίτσης και τους εκεί συγγενείς. Τα Χριστούγεννα θεωρούνταν δεύτερο Πάσχα. Την 
εορτή των Φώτων, ο Αγιασμός των υδάτων γινόταν στις βρύσες Κανάλια και Νερούλια 
εναλλάξ κάθε χρόνο, που εν πομπή εμπρός οι Σταυροί, τα Εξαπτέρυγα, τα Φλάμπουρα, οι 
Φανοί, οι Ιερείς και Ψάλτες, ψάλλοντας το «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων…» και πίσω τους 
ακολουθούσαν οι χωριανοί, όπου φθάνοντας στις βρύσες γινόταν ο Μεγάλος Αγιασμός. Όλοι 
παίρνανε στα δοχεία τους τον Αγιασμό για την οικογένεια, για ράντισμα του σπιτιού και των 
χώρων των βοηθητικών, καθώς και τα οπωροφόρα δένδρα και τα κτήματα.  
 Την Κυριακή της Τυρινής η Πλεσίβιτσα πανηγύριζε με γενική λαϊκή συμμετοχή. Το 
απομεσήμερο νωρίς κατά τις δυο η ώρα σήμαιναν οι καμπάνες και γινόταν ο Κατανυκτικός 
Εσπερινός. Μετά τον Εσπερινό συγκεντρώνονταν στην κεντρική πλατεία οι χωριανοί άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Την ίδια ώρα ερχόταν στην πλατεία και η ομάδα των μεταμφιεσμένων 
νέων καρναβαλιστών «προσωπίδες», που από μέρες είχαν προετοιμαστεί για την εκδήλωση 
και την συμμετοχή τους στο στήσιμο του χορού σηκώνοντας τους χωριανούς στο χορό. 
Πρώτους έπαιρναν από το χέρι που φιλούσαν, τους Παπάδες του χωριού, που παλιά ήταν έως 
τέσσερις κι εν συνεχεία τους ηλικιωμένους και νεώτερους και έστηναν το χορό. Ο 
γεροντότερος παπάς έσερνε πρώτος τον χορό με το τραγούδι «Ντελή παπά λεβέντη» και 
συνεχιζόταν ο χορός με τα παραδοσιακά τραγούδια, που πρώτα κάθε στίχο, το έλεγαν οι 
γνωρίζοντες καλά τα τραγούδια και τα επαναλάμβαναν οι υπόλοιποι, χορεύοντας με την 
σειρά όλοι οι χωριανοί έως αργά το βράδυ, δημιουργώντας ευχάριστη διάθεση και κέφι. Το 
ίδιο γινόταν στο Ανατολικό τμήμα της πλατείας γύρω από το κτήριο του Κίτσο - Διαμάντη 
και Πλούτση με τις γυναίκες. Πρώτες στο χορό οι ηλικιωμένες γυναίκες κι εν συνεχεία οι 
νεώτερες και τα κορίτσια, άρχιζαν τον χορό με τραγούδια, με τον ίδιο τρόπο και κέφι. Ήταν 
πολλές οι γυναίκες που χόρευαν, όπου έκαναν διπλό κύκλο χορού.  
 Όταν βράδιαζε τελείωνε το πανηγύρι στην πλατεία και μικροί μεγάλοι, άνδρες και 
γυναίκες, πήγαιναν στα σπίτια των γεροντότερων συγγενών τους και έπαιρναν την ευχή τους. 
Οι εγγονοί από τους παππούδες, τους γονείς και τους θείους, οι παντρεμένοι από τους γονείς 
και τα πεθερικά τους και γενικά οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους, που έπαιρναν και τα 
δώρα τους. Στην εορτή των Αγίων Θεοδώρων την παραμονή Παρασκευή, οι πρώτοι 
Χαιρετισμοί, ψέλνονταν στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων, με αρτοκλασία και κάνιστρα 
κολλύβων, όπου μετά την ευλόγηση των, γινόταν διανομή στους παρευρισκόμενους κι εν 
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συνεχεία στους δρόμους του χωριού, να πάρουν όλοι οι χωριανοί άρτο και κόλλυβα, που ήταν 
προσφορά κάθε χρόνο κάποιου χωριανού. Του Ευαγγελισμού διπλή μεγάλη γιορτή. Μετά την 
Θεία Λειτουργία από το 1913 και μετά ψελνόταν η καθιερωμένη Δοξολογία και η εκφώνηση 
του Πανηγυρικού λόγου από τον Δάσκαλο του Σχολείου κι εν συνεχεία γινόταν στην πλατεία 
η κατάθεση των στεφάνων κι ακολουθούσε η παρέλαση των παιδιών του Σχολείου, του 
Νηπιαγωγείου, της Οικοκυρικής, των Τ.Ε.Α. και τμήματος Στρατού, εμπρός από τους 
επισήμους που ήταν οι Ιερείς, ο Πρόεδρος και τα μέλη της κοινότητος, οι δάσκαλοι και 
δασκάλες του Σχολείου, του Νηπιαγωγείου και της Οικοκυρικής και ο αξιωματικός κι 
υπαξιωματικός του στρατού. Την παρέλαση την παρακολουθούσε όλο το χωριό 
χειροκροτώντας τους ζωηρώς. Μετά το πέρας της παρέλασης η κοινότητα προσέφερε το 
παραδοσιακό λουκούμι.  
 Το Πάσχα ο Πανηγυρισμός είχε ιδιαίτερη ομορφιά και διάρκεια. Την Μεγάλη Εβδομάδα 
γινόταν γενική καθαριότητα και το χωριό έλαμπε από το φρέσκο ασβέστωμα σπιτιών, αυλών 
και δρόμων. Κάθε βράδυ τη Μεγάλη Εβδομάδα, η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, γέμιζε από 
τους χωριανούς, που παρακολουθούσαν τις ακολουθίες του Νυμφίου και των Παθών του 
Κυρίου. Τη Μεγ. Παρασκευή από τις οκτώ η ώρα το πρωί γέμιζε η εκκλησία στην 
Αποκαθήλωση που ακολουθούσε. Το βράδυ στην ακολουθία των Εγκωμίων και την 
περιφορά του Επιταφίου στον περίβολο του Ναού, ακολουθούσαν οι χωριανοί με τις 
αναμμένες σκούρες λαμπάδες και κάθονταν ως το τέλος της ακολουθίας. Μετά το πέρας 
γύριζαν στα σπίτια τους κρατώντας τα αναμμένα φανάρια να φωτίζουν τον δρόμο όπως 
γινόταν κάθε βράδυ, κάθε ολονυχτία όπως συνήθιζαν να λένε για την Μεγ. Εβδομάδα.  
 Αποκορύφωμα τη νύχτα της Ανάστασης. Η εκκλησία ασφυκτικά γεμάτη μέσα και έξω. 
Πρώτη χαρά το «Δεύτε λάβετε φως», με το άναμμα των άσπρων λαμπάδων. Στο άκουσμα 
«Χριστός Ανέστη» εκκωφαντικός θόρυβος από τους πυροβολισμούς των όπλων και των 
πυροτεχνημάτων. Οι ευχές δίναν και παίρναν με το «Χριστός Ανέστη» «Αληθώς Ανέστη» 
γυρίζοντας στα σπίτια να ευλογηθούν τα σπίτια με το Άγιο Φως. Εκεί τους περίμενε η 
μαγειρίτσα, ο καπαμάς και άλλα και το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών με πολύ χαρά. 
Μετά το μεσημέρι, κατά τις δύο η ώρα, γέμιζε ξανά η εκκλησία στην Ακολουθία της Αγάπης, 
με τα τάσια που τα κτυπούσαν κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου σε κάθε πρόταση κι 
επικροτώντας το γεγονός της Αναστάσεως χαρμόσυνα. 
 Εν τω μεταξύ το παραδοσιακό συγκρότημα οργάνων της οικογένειας του Φάκου, που 
ερχόταν από το μέγα Σάββατο, έπαιρνε θέση στα σκαλιά προ της εισόδου του Περιβόλου της 
εκκλησίας. Με το τελείωμα της Ακολουθίας της Αγάπης, άρχιζαν να παίζουν τα όργανα και 
μαζί με τους τελευταίους που κατέβαιναν στην πλατεία χωριανούς κατέβαιναν κι οι 
οργανοπαίκτες. Άρχιζαν να παίζουν τραγούδια χορού και στηνόταν ο χορός. Σε κάθε χορευτή 
γινόταν και το απαραίτητο  βούλωμα χρημάτων στα μέτωπα των οργανοπαικτών. Πολύ κέφι 
και πολύ χορός έως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Οι γυναίκες έστηναν το δικό τους χορό στο 
Ανατολικό τμήμα της πλατείας, γύρω από το κτίριο του Κίτσο – Διαμάντη και Πλούτση. 
Χόρευαν εμπρός οι ηλικιωμένες και με τη σειρά οι μικρότερες ηλικίες. Χόρευαν πολλές και 
σχημάτιζαν διπλό κύκλο χορού με δικά τους παραδοσιακά τραγούδια.  
 Παράλληλα με τους χορούς γινόταν και το γύρισμα «επίσκεψη» εορτής σπιτιών κοντά 
στην πλατεία, όπου οι Χριστιανοί επισκέπτονταν ευχόμενοι το «Χριστός Ανέστη» τους 
κερνούσαν και τους έδιναν το κόκκινο αυγό. Αυτό γινόταν τις τρεις μέρες του Πάσχα πρωί 
και απόγευμα σε κάθε γειτονιά, που είχε το γύρισμα το καθιερωμένο. Εδώ ανοίγομε μία 
παρένθεση για το συγκρότημα Φάκου. Πρέπει ν’ αναφερθεί ότι έως το 1878 που έγινε 
επανάσταση και καταστροφή του Λυκουρσίου και της περιοχής του, τα όργανα που 
χρησιμοποιούσαν για χορούς ήταν η Φλογέρα, ταμπουρά, λαούτο, ντέφι και νταούλι. Τη 
χρονιά όμως εκείνη το παραδοσιακό συγκρότημα του Τσιόλη Φάκου από τη Βελτσίστα, δε 
συμφώνησε να παίξει στη Σαγιάδα και πέρασε τη Δευτέρα του Πάσχα στην Πλεσίβιτσα, 
μήπως τους δεχθούν να παίξουν εκεί. Πράγματι έφθασαν τη Δευτέρα του Πάσχα, κατά τις 
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τέσσερις η ώρα στην Πλεσίβιτσα και πήγαν κατευθείαν στην Αγία Μαρίνα, στο Αλώνι, 
επάνω στο χορό και στο κέφι. Χωρίς να χάσουν καιρό άρχισαν να παίζουν με το κλαρίνο, το 
βιολί, το λαούτο και το ντέφι που ενθουσίασε τους χορευτές και επάνω στο κέφι τους άρχισαν 
να βουλώνουν χρήματα στους οργανοπαίκτες τόσο οι χορευτές όσο και οι συγγενείς τους που 
παρακολουθούσαν.  
 Στο μεγάλο γλέντι της Πασχαλιάς εκείνης, συνέτεινε το γεγονός της αποφυγής του 
χαλασμού του χωριού, από το σχέδιο του Αμπεντίν Αγά, με αφορμή τη συμμετοχή νέων 
Πλεσιβιτσιωτών στη μη επιτυχημένη Επανάσταση και καταστροφή του Λυκουρσίου και 
πολλών Χριστιανικών χωριών της περιοχής. Σαν γλίτωσαν το χαλασμό, πανηγύρισαν πιο 
λαμπρά και από τότε για ένα αιώνα καθιερώθηκε το συγκρότημα της οικογένειας Φάκου να 
συμμετέχει στο τριήμερο πανηγύρι της Πασχαλιάς. Κλείνει η παρένθεση.  
 Το πρωί της Δευτέρα τους Πάσχα, λειτουργούσε το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου κι 
είχαν γύρισμα εορτής τα σπίτια εκεί γύρω, όπου μετά τη Λειτουργία τα επισκέπτονταν οι 
χωριανοί και το συγκρότημα του Φάκου και σε αρκετά χόρευαν.  Κατά τις δύο η ώρα μετά το 
μεσημέρι της Δευτέρας, οι οργανοπαίκτες παίζοντας, πήγαιναν από την πλατεία στο Αλώνι 
της Αγίας Μαρίνας, όπου συγκεντρώνονταν οι χωριανοί κι άρχιζε ο χορός, έως πριν 
βραδιάσει. Εκεί ο χορός ήταν προσεγμένος, με τέχνη, εντυπωσιακός από τους χορευτές, ιδίως 
τους ελεύθερους νέους, να τους προσέξουν τα ελεύθερα κορίτσια. Το βούλωμα στους 
οργανοπαίκτες ήταν γενναίο, για να έχουν κέφι περισσότερο να παίξουν όσο πιο καλά 
γίνεται. Οι γυναίκες έστηναν το δικό τους χορό, δίπλα κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας 
Μαρίνας με τα δικά τους τραγούδια. Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας ήταν το κριτήριο της 
επιτυχίας του τριήμερου πανηγυριού του Πάσχα στην Πλεσίβιτσα. 
 Πριν βραδιάσει άρχισε το γύρισμα στα σπίτια της γειτονιάς της Αγίας Μαρίνας χωριανών 
και οργανοπαικτών, ως συνήθως. Όλοι κατέληγαν στην πλατεία που συνεχιζόταν ο χορός, 
πολλές φορές έως τις μεταμεσονύκτιες ώρες και τα χαράματα. Την Τρίτη του Πάσχα το πρωί, 
λειτουργούσε το εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων. Μετά τη λειτουργία, οι χωριανοί έκαναν 
το γύρισμα στα σπίτια της γειτονιάς των Αγίων Θεοδώρων. Το απόγευμα κατά τις δύο η ώρα, 
τα όργανα κατέβαιναν παίζοντας από την πλατεία στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου 
συνέρεαν οι χωριανοί και στηνόταν ο χορός. Άρχιζαν τα βουλώματα πάλι και η 
παρακολούθηση των  χωριανών του χορού. Ήταν κι αυτό ένα ευχάριστο απογευματινό σε 
πανηγυρική ατμόσφαιρα. Οι γυναίκες έστηναν  το δικό τους χορό, ψηλά δίπλα στο εκκλησάκι 
του Αγίου Νικολάου, όπως πάντα με δικά τους τραγούδια κι οπωσδήποτε λόγω μικρού χώρου 
διπλό κύκλο. Πριν βραδιάσει άρχιζε το γύρισμα των χωριανών και οργανοπαικτών στα σπίτια 
της γειτονιάς και κατέληγαν στην πλατεία. Στην πλατεία συνεχιζόταν το γλέντι έως τις 
πρωινές ώρες, όπου οι χορευτές, χωριανοί και οργανοπαίκτες παίζοντας και χορεύοντας 
κατέβαιναν στο Παρασπόρι και έστηναν το χορό για αρκετή ώρα. Εν συνεχεία αρκετές 
χρονιές συνέχιζαν το δρόμο χορεύοντας και παίζοντας προς τον Αϊ-Γιάννη  στο Νεκροταφείο, 
όπου τα όργανα έπαιζαν «μοιρολόγια», για τους Νεκρούς και επέστρεφαν μέσω 
Παρασπορίου, βρύσες Κανάλια στην πλατεία. Εκεί χόρευαν μερικούς χορούς και το πανηγύρι 
τελείωνε στο φέξιμο της ημέρας.  
 Κατά τις τρεις μέρες του Πάσχα, στις παρακολουθήσεις των χορών και τις συναθροίσεις, 
γινόταν και η επιλογή κοριτσιών και αγοριών και πραγματοποιούνταν συνοικέσια τις αμέσως 
επόμενες μέρες, ως ευχάριστο αποτέλεσμα του πανηγυριού. Το πανηγύρι του Πάσχα στην 
Πλεσίβιτσα συνεχίστηκε έως τη δεκαετία του 1980, όπου λόγω της εσωτερικής κι εξωτερικής 
μετανάστευσης σταμάτησε. Τώρα γίνεται με επιτυχία το διήμερο πανηγύρι το 
Δεκαπενταύγουστο της Παναγίας, με το αντάμωμα των χωριανών το καλοκαίρι, που δίνει 
ετεροχρονισμένα μια νότα χρόνων και αναμνήσεων. Την Πρωτομαγιά μικροί και μεγάλοι 
πήγαιναν κατά παρέες για τα λουλούδια να φτιάξουν τα στεφάνια του Μάη. Το Σχολείο και η 
Οικοκυρική σχολή πραγματοποιούσαν εκδρομή στο πράσινο έξω από το χωριό.  
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 Στις 23 Ιουνίου παραμονή του Αγίου Ιωάννου, άναβαν φωτιές στις γειτονιές του χωριού 
κατά το έθιμο και πηδούσαν από πάνω. Πολλοί νέοι ξενυχτούσαν εκείνο το βράδυ, γύριζαν 
τραγουδώντας και κόβοντας φρούτα από όποιο δένδρο ή κήπο είχε ελεύθερα. Μετά τη 
Λειτουργία το πρωί εορτή του Αγίου Ιωάννου, πολλοί πήγαιναν και μάζευαν ρίγανη στις 
πλαγιές του χωριού. Τον Ιούνιο επίσης επί τη λήξη των μαθημάτων του Σχολείου γινόταν 
παρέλαση των μαθητών στην πλατεία εμπρός από τους επισήμους και τους δασκάλους και 
απαγγελία ποιημάτων. Το απόγευμα δινόταν από τα παιδιά του Σχολείου θεατρική 
παράσταση που παρακολουθούσε όλο το χωριό. Στις 19 Ιουλίου κάθε χρόνο παραμονή του 
προστάτη του χωριού, Προφήτη Ηλίου, γινόταν εσπερινός με μεγάλη συμμετοχή χωριανών. 
Μετά τον Εσπερινό και την αρτοκλασία κι ευλόγηση των κανίστρων με τα κόλλυβα, γινόταν 
διανομή άρτου και κολλύβων στους εκκλησιαζόμενους κι εν συνεχεία στους δρόμους του 
χωριού να πάρουν όλοι τον άρτο και τα κόλλυβα του Προφήτη που κάθε χρόνο ήταν 
προσφορά κάποιου χωριανού.  
 Το πρωί στην εορτή του Προφήτη Ηλία γέμιζε ασφυκτικά ο Ναός. Ερχόταν συνήθως 
κάθε χρόνο στην εορτή του ο Μητροπολίτης Παραμυθίας και συλλειτουργούσε κι έδινε 
πανηγυρική αίγλη. Το χωριό πανηγύριζε οικογενειακά πολύ χαρούμενα. Τα παλιά χρόνια στο 
χωριό ήταν έως και τέσσερις Ιερείς. Στην εορτή του Προφήτη Ηλία, ένας εξ αυτών ανέβαινε 
στον Αϊλιά και λειτουργούσε το εκκλησάκι. Αρκετοί χωριανοί πήγαιναν αποβραδίς και 
περνούσαν τη νύχτα στον Αϊλιά, όπου το πρωί έμεναν στη Λειτουργία και γύριζαν το 
μεσημέρι στο χωριό, ορισμένοι έμεναν έως το βράδυ εκεί. Έρχονταν και κάτοικοι των γύρω 
χωριών στου Αϊλιά αποβραδίς και κάθονταν κι αυτοί έως το βράδυ της εορτής. Στις 
Δεκαπέντε Αυγούστου της Παναγίας η Πλεσίβιτσα θεωρούσε την εορτή αυτή πολύ μεγάλη. 
Έρχονταν στο χωριό τα ξενιτεμένα της παιδιά από μακριά που εργάζονταν, αλλά και από 
κοντινά μέρη κι έδινε μεγάλη χαρά στην οικογένεια και χαίρονταν τους δικούς τους όπως τα 
Χριστούγεννα και το Πάσχα περίπου, όμως με οικογενειακό πανηγυρισμό.  
 Η μετανάστευση άλλαξε την πορεία της ζωής της Πλεσιβίτσης. Όπως προαναφέραμε, το 
Πασχαλινό πανηγύρι Πλεσιβίτσης μετεφέρθη εξ ανάγκης το Δεκαπενταύγουστο, που γίνεται 
διήμερο, με πολυμελές παραδοσιακό συγκρότημα οργάνων, χορού και τραγουδιών με 
πλούσιο πρόγραμμα, οργάνωση φαγητών και ποτών, ξεφάντωμα χορών και διασκέδασης έως 
τις μεταμεσονύκτιες ώρες και τις δύο βραδιές. Η Πλεσίβιτσα αγκαλιάζει κατά το δυνατόν τα 
παιδιά της, με το καλοκαιρινό αντάμωμα των Πλεσιβιτσιωτών που κάθε χρόνο έρχονται από 
τις μακρινές και κοντινές νέες τους πατρίδες, όπου για ένα μήνα και πλέον ανοίγουν αρκετά 
σπίτια, στους δρόμους κυκλοφορούν μικροί και μεγάλοι, ακούγονται φωνές και τραγούδια, 
δίνοντας μια ευχάριστη εικόνα παρουσία ζωής.  
 
 
 

159. ΓΑΜΟΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΑΠΟΓΟΝΟΙ 
 
 

 Έως την δεκαετία του 1930, οι γονείς φρόντιζαν επί το πλείστον να βρίσκουν το ταίρι για 
τα παιδιά τους. Αυτό συνεχίστηκε ελαττούμενο την δεκαετία του 1940, που σχεδόν έσβησε 
στις δεκαετίας του 1950  και 1960.  γινόταν με το σύστημα του προξενιού από τα χρόνια τα 
παλιά. Πρώτα η οικογένεια πάντρευε το πρώτο κορίτσι κι εν συνεχεία με τη σειρά ηλικίας τα 
άλλα αν είχε. Τα αγόρια περίμεναν να παντρευτούν πρώτα οι αδελφές τους και μετά 
παντρεύονταν κι αυτά με τη σειρά. Ήταν δε τέτοιος ο σεβασμός στη σειρά, που λόγω μη 
παντρειάς έστω και μιας αδελφής να μείνουν ανύπαντρα ως τα γηρατειά τους. Για τα 
κορίτσια ήταν υποχρεωτική υπόσχεση της προίκας της καθιερωμένης από τα χρόνια τα παλιά, 
που ήταν κι αυτή συνεχίστηκε όσο υπήρχε προξενιό. Θεωρείτο καθήκον η συμμετοχή των 
αγοριών, για την προίκα της κάθε αδελφής, που φρόντιζαν ακόμη και με στερήσεις προς τον 

 199



εαυτό τους, να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δοθεί προς τους συμπεθέρους. Μόνο αν 
έμενε κάτι από την περιουσία του πατέρα την κληρονομούσαν τα αγόρια και αποκλείονταν οι 
προικοδοτούμενες αδελφές από τον πατέρα.  
 Ο γάμος ήταν ισόβιος έστω και με συμβιβασμούς σε διάφορες περιπτώσεις της 
καθημερινότητος, ούτε σκέψη δεν περνούσε για διαζύγιο, ακόμη και για σοβαρές διαφωνίες 
στου Πλεσιβιτσιώτες. Η οικογένεια που δημιουργούταν είχε γερά θεμέλια, διότι η ζωή τους 
ήταν αξιοπρεπής και κυριαρχούσε ο σεβασμός. Τα νέα ζευγάρια έμεναν στο σπίτι του πατέρα 
του γαμβρού, το πρώτο αγόρι του πατέρα επί το πλείστον και τα άλλα αν είχε κάπου κοντά ή 
και στο σπίτι του πατέρα της νύφης αν ήταν μοναχοκόρη ως εσώγαμβρος. Το πρώτο αγόρι  
που γεννιόταν του νιόπαντρου πατέρα, έπαιρνε το όνομα του πατέρα παππού και η πρώτη 
κόρη το όνομα της μητέρας γιαγιάς τιμής ένεκεν για τους δύο. Τα υπόλοιπα παιδιά που 
γεννιόνταν έπαιρναν ονόματα συγγενών της οικογένειας πάντα του αγοριού, που δεν είχαν 
άλλους να βγάλουν το όνομά τους. Αυτό ήταν καθιερωμένο και δεν είχε απαίτηση η 
οικογένεια της νύφης για δικό της όνομα και έτσι δεν υπήρχε παρεξήγηση και διότι εκείνη 
είχε δικά της άρρενα απιδιά, αν όμως δεν είχε, θα τους έβγαζαν από το δικό τους σόι κι 
επίθετο να διαιωνιστεί όνομα κι επίθετο. Τα εγγόνια βασικά μεγάλωναν με τις γιαγιάδες και η 
ανατροφή τους ήταν πλούσια σε συμβουλές για τη ζωή τους. Τα μάθαιναν να σέβονται τους 
μεγαλύτερούς των, να είναι πρόθυμα και υπάκουα για το κάθε τι που θα τους ζητηθεί.  
 Οι γονείς των νέων ζευγαριών, εργάζονταν έως τα γηρατειά τους μαζί με τα παιδιά και τα 
εγγόνια τους, για το βιοπορισμό και προκοπή της παραδοσιακής κι ωραίας οικογένειας, όπου 
είχαν τη μεγάλη σιγουριά για την προστασία, όταν πια από τα χρόνια, ανήμποροι θα είχαν την 
ανάγκη φροντίδας για τα στερνά τους, πράγμα που είχαν κι επόμενες γενιές, ως τη στιγμή που 
θα ερχόταν να κλείσουν τα μάτια τους και να φύγουν απ’ τη ζωή χωρίς παράπονο. Οι 
συνθήκες της δεκαετίας του 1970, με τη μετανάστευση έφεραν αναστάτωση με την 
αναχώρηση των νέων παιδιών. Τα νιόπαντρα ζευγάρια μακριά από το χωριό ξενιτεμένα κι 
εργαζόμενα με πολύ προσπάθεια κατάφεραν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους χωρίς βοήθεια, 
μόνοι. Όμως γαλουχημένοι στην Πλεσιβιτσιώτικη παράδοση, συνέχισαν επί το πλείστον να 
είναι κοντά στα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Φρόντιζαν και τους γονείς των, που έμεναν 
στο χωριό με κάθε δυνατό τρόπο και με τη βοήθεια των συγγενών τους, που έμεναν στο 
χωριό. 
 
 
 

160. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΩΝ 
 
 

 Από το έτος 1953, άρχισαν να φεύγουν νέοι από το χωριό για την Αθήνα σε γνωστούς 
χονδρέμπορους, που τους έστελναν σε πόλεις της Ελλάδος ως πωλητές με το σύστημα των 
δόσεων και τους προμήθευαν εμπορεύματα από την Αθήνα. Όλοι οι νέοι του χωριού που 
καταπιάστηκαν με την εργασία αυτή, σταδιοδρόμησαν οικονομικώς και διαπρέπουν σήμερα 
σ’ όλη την Ελλάδα. Γίνονταν προσπάθειες να τονωθεί οικονομικώς το χωριό, διέθετε η 
πρόνοια κατά διαστήματα χρηματικά ποσά, ιδιαίτερα για διανοίξεις και διαπλατύνσεις 
δρόμων και οι εναπομείναντες άνδρες μα και γυναίκες στο χωριό έβρισκαν ένα μικρό 
μεροκάματο. Από το 1948 έως το 1956, μετανάστευσαν αρκετοί νέοι για την Αμερική με 
προκλήσεις συγγενών τους. Ηλεκτροδοτήθηκε το χωριό κι απέκτησε ευκολίες όμως δεν ήταν 
τίποτε πλέον αρκετό να κρατήσει τους νέους στο χωριό ακόμη και τους οικογενειάρχες. Από 
το 1960 άρχισε η μετανάστευση προς Γερμανία, Βέλγιο κι αλλού και πολλοί χωριανοί 
βρήκαν διέξοδο στις ανησυχίες τους, για το μέλλον και για το μέλλον των παιδιών των και 
πήραν πολλοί το δρόμο της ξενιτιάς.  
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 Όλοι τους κέρδισαν με πολύ μόχθο χρήματα, που τα επένδυσαν σε ακίνητα, στην 
Ηγουμενίτσα, Φιλιάτες, Αθήνα και αλλού. Σπούδασαν τα παιδιά τους κι άλλαξαν την 
οικονομική τους κατάσταση. Στα περισσότερα σπίτια του χωριού έμειναν οι ηλικιωμένοι. Το 
Σχολείο και οι Σχολές του χωριού, ελλείψει των παιδιών έκλεισαν. Τα λίγα απιδιά τα έπαιρνε 
αυτοκίνητο του Δημοσίου στις Φιλιάτες στο σχολείο και τα γύριζε το απόγευμα στο χωριό, 
που συνεχίζεται έως σήμερα.  
 
 
 

161. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 

 Στην δεκαετία 1970-1980, άρχισε καλοκαιρινή επιστροφή μόνο για παραθερισμό κι 
επίσκεψη των συγγενών στην Πλεσίβιτσα. Άρχισαν οι επισκευές στα σπίτια, από την απουσία 
αλλά και κτίσιμο νέων σπιτιών, που παρατηρείται έως και σήμερα και το χωριό γνωρίζει 
κάποια ζωντάνια τα καλοκαίρια. Το μεγάλο πανηγύρι του Πάσχα, το τριήμερο 
ετεροχρονίστηκε και γίνεται διήμερο στην εορτή της Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο. Το 
ξεκίνησε στην οργάνωση κι εκτέλεση ο εν Αθήναις Σύλλογος Πλεσιβιτσιωτών με μεγάλη 
επιτυχία γι’ αρκετά χρόνια και το συνεχίζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλεσιβίτσης επίσης με 
επιτυχία και γεμίζει η πλατεία του χωριού δύο βραδιές με χωριανούς που συρρέουν από 
παντού και γλεντούν με φαγοπότι έως πρωίας, με συνοδεία δημοτικής ορχήστρας και 
ασταμάτητους χορούς. Η παραθέριση των Πλεσιβιτσιωτών ιδιαίτερα των μεγαλυτέρων στους 
μήνες του θέρους στην Πλεσίβιτσα, είναι ευχάριστη για πολλούς λόγους. 
 Πρώτον κατοικούν στα σπίτια των που γεννήθηκαν κι έχουν τις αναμνήσεις των. Θα 
συναντήσουν τους συγγενείς, τους φίλους και τους χωριανούς που έχουν πολλά να θυμηθούν 
και να πούνε για τα περασμένα και τα τωρινά. Δεύτερο, συνηγορεί το κλίμα που λόγω του 
υψομέτρου από 300 έως 350 μέτρα, λόγω κατωφέρειας και των ρευμάτων αέρος λόγω των 
βουνών, η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει το θέρος τους 35 βαθμούς, που αντιμετωπίζεται με τη 
δομή των σπιτιών, που όλα έχουν κεραμοσκεπές και οι τοίχοι των πέτρινοι με αρκετό πλάτος, 
διατηρούν δροσιά. Απολαμβάνουν το κρύο φυσικό νερό των Καναλιών και των Νερουλιών, 
ως συμπλήρωμα. Και ο Χειμώνας είναι ήπιος με πολλές βροχές, από το Φθινόπωρο έως και 
την Άνοιξη, με βροντές και η θερμοκρασία σπανίως κατέρχεται του μηδενός.  
 
 
 

162. ΙΕΡΕΙΣ ΚΕΚΟΙΚΗΜΕΝΟΙ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ 1610 ΈΩΣ 2001. 
 
 

 Από τα διασωθέντα αρχεία των Ιερών Καθεδρικών Ναών της Αγίας Παρασκευής και 
Προφήτη Ηλίου, πληροφορούμαστε τα ονόματα των Ιερέων που ιερούργησαν κατά το διάβα 
τεσσάρων αιώνων στους δύο καθεδρικούς Ναούς της Πλεσιβίτσης από το 1610 έως το 2001. 
 

1. Δημήτριος 
2. Τριαντάφυλλος  
3. Δημήτριος  
4. Αναστάσιος  
5. Βενέδεικτος 
6. Αναστάσιος  
7. Τραντάφυλλος Τσιουμπίδης 
8. Ιωάννης 

9. Νικόλαος 
10. Ιωάννης 
11. Κωνσταντίνος 
12. Δημήτριος  
13. Βασίλειος Οικονόμου ή 

Παπαβασιλείου 
14. Κωνσταντίνος 
15. Ευάγγελος 



16. Γεώργιος Γκουσάρης  
17. Θεόδωρος 
18. Ευάγγελος Τσιουμπίδης 
19. Ιωάννης Παπαγιάννης 
20. Χριστόδουλος Γιοβάνης  
21. Σπυρίδων Γκουρούσης 

(Παπασπύρος) 
22. Γεώργιος Παπαβασιλείου 

Οικονόμου 
23. Κωνσταντίνος Μακατσώρης 
24. Γεώργιο Τζόγιας 

25. Νικόλαος Σταμούλης 
(Παπατσιότσιος) 

26. Γεώργιος Σύμος 
27. Ηλίας Τσιουμπίδης 
28. Παναγιώτης Παπαβασιλείου 

Οικονόμου 
29. Νικόλαος Τσιουμπίδης 
30. Νικόλαος Μακατσώρης 
31. Μιχαήλ Μακατσώρης 
32. Ευάγγελος Σύμος 
33. Σπυρίδων Μακατσώρης 

 
 Των πρώτων παλαιότερων Ιερέων τα επίθετα, που κατά την επικρατούσα συνήθεια την 
εποχή εκείνη είχαν το όνομα του πατέρα τους, δεν κατέστη δυνατόν να τα εξακριβώσουμε 
στην έρευνά μας. Πάντως από πληροφορίες της Δημητρούλας Μιχαήλ Παπανικολάου 
Τσιουμπίδη, σύζυγος του Ανδρέα Μιχ. Χαϊδούση, μάθαμε ότι από τον Τσιουμπίδη στο διάβα 
των αιώνων χειροτονήθηκαν οκτώ ιερείς. 
 
 
 

163. ΙΕΡΟΨΑΛΤΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
 
 
1. Παπάς Ιωάννης      γεννηθείς  1870 
2. Ξάκουστος Γεώργιος του Ευθυμίου Πρακτικός  >>                   1865 
3. Τούλας Σπυρίδων του Ιωάννου Πρακτικός  >>                   1882 
4. Κούλης Σπυρίδων του Θεοδώρου Πρακτικός   >>                   1881 
5. Μακατσώρης Παναγιώτης του Νικολ. Πρακτικός >>                   1885 
6. Μακατσώρης Σπυρίδων  του Νικολ.  Πρακτικός  >>                   1904 
7. Πέγκας Παναγιώτης του Ιωάννου Πρακτικός   >>                   1906 
8. Πέγκας Ιωάννης του Παναγιώτου Βυζαντινή Μουσική  >>                   1934 
9. Μήτσης Ευάγγελος του Ιωάννου Πρακτικός   γεννηθείς   1910 
10. Μπάλος Συμεών του Γεωργίου Πρακτικός   >>   1885 
11. Μακατσώρης Κωνσταντίνος του Νικολάου Πρακτικός  >>   1912 
12. Κώτσιος Βασίλειος του Ιωάννου Πρακτικός   >>   1902 
13. Κώτσιος Ιωάννης του Βασιλείου Πρακτικός  >>   1929 
14. Λέντζαρης Κωνσταντίνος του Ιωάννου Πρακτικός >>   1912 
15. Σκάγιας Γεώργιος του Μιχαήλ Πρακτικός  >>   1920 
16. Κοντογιάννης Ανδρέας του Γεωργίου Πρακτικός >>   1923 
17. Δρίζης Ηλίας του Δημητρίου Πρακτικός   >>   1924 
18. Βασδέκης Τιμολέων Βυζαντινή Μουσική   >>   1911 
19. Μακατσώρης Πέτρος του Μιχαήλ Πρακτικός   >>   1935 
20. Ζήσης Λεωνίδας του Ιωάννου Πρακτικός  >>   1943 
21. Σάρρας Θεόδωρος του Γεωργίου Πρακτικός   >>   1935 
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164. ΕΠΊΤΡΟΠΟΙ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 
 1. Νίνος Δημήτριος       γεννηθείς περίπου 1800 
 2. Πέγκας Ηλίας του Νικολάου    >>      >>  1825 
 3. Διαμάντης Χρήστος      >>      >>  1825 
 4. Ρισβάνης Γεώργιος     >>      >>  1835 
 5. Μπούλμος Ιωάννης     >>      >>  1845 
 6. Κούτης Μιχαήλ του Βενεδείκτου    >>      >>  1845 
 7. Πλούτσης Πέτρος      >>      >>  1850 
 8. Μακατσώρης Χρήστος του Νικολάου   γεννηθείς   1858 
 9. Τζάλας Γεώργιος      γεννηθείς περίπου  1861 
10. Κωτσίδας Νικόλαος του Ιωάννου    >>   1862 
11. Βένος Γεώργιος του Κωνσταντίνου    >>   1864 
12. Ρισβάνης Ιωάννης του Γεωργίου    >>   1872 
13. Ζήσης Δημήτριος του Ηλία     >>   1875 
14. Κοντογιάννης Ευάγγελος του Νικολάου   >>   1875 
15. Διαμάντης Δημήτριος του Ηλία     >>   1877 
16. Νίνος Βασίλειος του Ιωάννου     >>   1877 
17. Ράγκος Ηλίας του Ιωάννου    >>   1877 
18. Μπούλμος Αριστοτέλης του Ιωάννου   >>   1882 
19. Λωλής Ηλίας του Ευαγγέλου     >>   1883 
20. Ζήσης Γρηγόριος του Γεωργίου    >>   1883 
21. Δακούκης Παναγιώτης του Ηλία    >>   1885 
22. Κοντογιάννης Κωνσταντίνος του Νικολάου  >>   1890 
23. Μακατσώρης Παναγιώτης του Νικολάου  >>   1886 
24. Δόβρας Δημήτριος του Βασιλείου    >>   1890 
25. Μακατσώρης Σπυρίδων του Χρήστου    >>   1896 
26. Κώτσιος Γρηγόριος του Ιωάννου    >>   1897 
27. Πέγκας Γεώργιος του Νικολάου     >>   1900 
28. Σάρρας Γεώργιος του Ιωάννου     >>   1900 
29. Κώτσιος Νικόλαος του Παναγιώτου   >>   1902 
30. Κώτσιος Βασίλειος του Ιωάννου     >>   1902 
31. Σύμος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου    >>   1903 
32. Παπάς Παναγιώτης του Ιωάννου     >>   1908 
33. Σκάγιας Βασίλειος του Μιχαήλ    >>   1904 
34. Διαμάντης Βασίλειος του Δημητρίου    >>   1910 
35. Κώτσιος Ευάγγελος του Παναγιώτου   >>   1910 
36. Γιοβάνης Χρήστος του Ηλία     >>   1912 
37. Χριστιάνος Ιωάννης του Θωμά    >>   1912 
38. Ζήσης Σπυρίδων του Πέτρου    >>   1912 
39. Καραμούτσιος Θεόδωρος του Δημητρίου  >>   1919 
40. Σκάγιας Γεώργιος του Μιχαήλ    >>   1920 
41. Ρισβάνης Ανδρέας του Ιωάννου     >>   1924 
42. Πέγκας Νικόλαος του Ευαγγέλου    >>   1934 
43. Αργύρης Λάζαρος      >>   1934 
44. Κολιός Ηλίας  του Κωνσταντίνου    >>   1940 
45. Γκουσάρης Ηλίας  του Δημητρίου   >>   1936 
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165. ΝΕΩΚΟΡΟΙ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΟΥ 
 
 
1. Ίδαρης Νικόλαος του Αναστασίου    γεννηθείς περίπου 1845 
2. Χριστιάνος Θωμάς του Αναστασίου   >>   1878 
3. Παπακώστας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου  >>   1884 
4. Κατσούπης Νικόλαος του Κωνσταντίνου  >>   1890 
5. Μακατσώρης Θωμάς του Μιχαήλ   >>   1890 
6. Τσιούνη Όλγα σύζυγος του Θωμά   >>   1927 
7. Μακατσώρη Βασιλική σύζυγος Δημητρίου  >>   1924 
 
 
 

166.  ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 
1. Πέγκας Νικόλαος του Ιωάννου    γεννηθείς περ.  1795 
2. Πέγκας Ηλίας του Νικολάου     >>      >>  1825 
3. Διαμάντης Χρήστος (Κιτσιοδιαμάντης)   >>      >>  1825 
4. Ρισβάνης Γεώργιος     >>      >>  1840 
5. Νίνος Ηλίας       >>      >>  1840 
6. Σύμος Δημήτριος του Ιωάννου    >>      >>  1840 
7. Διαμάντης Ηλίας του Νικολάου     >>      >>  1840 
8. Διαμάντης Κωνσταντίνος του Ιωάννου    >>      >>  1840 
9. Σύμος Ηλίας       >>      >>  1841 
10. Νίνος Ιωάννης (Νούσιας)     >>      >>  1845 
11. Μακατσώρης Ιωάννης     >>      >>  1845 
12. Γιάννος Σπυρίδων του Νικολάου    >>   1848 
13. Πλούτσης Πέτρος       γεννηθείς περ.  1850 
14. Διαμάντης Πέτρος του Δημητρίου   >>   1854 
15. Κατσούπης Δημήτριος του Συμεώνος    >>   1855 
16. Λέντζαρης Ιωάννης του Δημητρίου    >>   1872 
17. Ρισβάνης Ιωάννης του Γεωργίου     >>   1872 
18. Ζήσης Παναγιώτης του Βασιλείου    >>   1875 
19. Νίνος Παναγιώτης του Ηλία     >>   1876 
20. Γιαννούτσος Θεόδωρος του Συμεώνος    >>   1878 
21. Νίνος Θωμάς του Ηλία      >>   1880 
22. Σταμούλης Γεώργιος του Δημητρίου    γεννηθείς περ.  1880 
23. Σύμος Αντώνιος του Ηλία    >>   1880 
24. Λωλής Ηλίας του Ευαγγέλου     >>   1883 
25. Θάνος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ   >>   1890 
26. Ταβαντζής Κωνσταντίνος του Μηνά   >>   1895 
27. Κώτσιος Γρηγόριος του Ιωάννου     >>   1897 
28. Μακατσώρης Σταύρος του Χρήστου   >>   1911 
29. Δόβρας Δημήτριος του Βασιλείου    >>   1890 
30. Νίνος Ιωάννης του Βασιλείου    >>   1910 
31. Ρισβάνης Ανδρέας του Ιωάννου     >>   1924 
32. Δόβρας Μιχαήλ του Θεοδώρου     >>   1936 
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167.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 

 
 

1. Ρισβάνης Ιωάννης του Γεωργίου    γεννηθείς   1872 
2. Γιαννούτσος Θεόδωρος του Συμεώνος    >>   1878 
3. Μήτσης Ευάγγελος του Ιωάννου     >>   1910 
4. Ζήσης Λεωνίδας του Ιωάννου    >>   1943 
 
 
 

168.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΣ 
 
 
1. Μπούλμος Αριστοτέλης του Ιωάννου    γεννηθείς   1882 
2. Στεργίου Θεόδωρος του Παναγιώτη   >>   1901 
3. Στεργίου Παναγιώτης του Θεοδώρου    >>   1927 
 
 
 

169.  ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 
1. Χριστιάνος Θωμάς του Αναστασίου    γεννηθείς  1878 
2. Κατσούπης Νικόλαος του Κωνσταντίνου   >>   1890 
3. Μακατσώρης Θωμάς του Μιχαήλ   >>   1890 
4. Λεπενιώτης Σπυρίδων του Ευαγγέλου   >>   1905 
5. Κοντογιάννης Συμεών του Γεωργίου    >>   1924 
 
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
1. Γιάννος Σπυρίδων του Νικολάου     γεννηθείς  1848 
2. Νάνος Δημήτριος του Ιωάννου     >>   1865 
3. Γκάνιας Ιωάννης του Δημητρίου     >>   1866 
4. Τσάρκος Θεόδωρος του Σπυρίδωνος    >>   1875 
5. Ίδαρης Αναστάσιος του Νικολάου    >>   1878 
6. Φατήρας Γεώργιος του Θεοδώρου    >>   1889 
7. Ίδαρης Συμεών του Νικολάου     >>   1888 
8. Γιάννος Νικόλαος του Σπυρίδωνος    >>   1889 
9. Μακατσώρης Θωμάς του Μιχαήλ    >>   1890 
10. Τσάρκος Συμεών του Θεοδώρου     >>   1906 
11. Φατήρας Θεόδωρος του Μιχαήλ     >>   1912 
12. Ζήσης Βασίλειος του Παναγιώτου   >>   1912 
13. Φατήρας Χρήστος του Γεωργίου     >>   1927 
14. Ντούτσης Θεόδωρος εκ Παλαμπά 
15. Γκάνιας Παύλος του Μιχαήλ    >>   1949 
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170. ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 
Ψυχογιός Λεωνίδας Παθολόγος    1929-1930 
Περίδης Γεώργιος Παθολόγος    1935-1937 
Μαϊδάτσης Χρήστος Παθολόγος    1939-1940 
Παπακωνσταντίνου Παθολόγος    1940-1941 
Σπανόπουλος Αριστοτέλης Παθολόγος   1941-1943 
 
 Ψυχογιός Λεωνίδας είχε και πρόχειρο φαρμακείο στο σπίτι του Ευαγγέλου Σταμούλη 
(Πάτσα). Στα δυο χρόνια που κάθισε  1929-1930 προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους 
χωριανούς. 
 
 Περίδης Γεώργιος είχε ιατρείο στου Λίτρη 1935-1937 και προσέφερε καλές υπηρεσίες 
στους χωριανούς. 
 
 Μαϊδάτσης Χρήστος είχε ιατρείο στου Λίτρη 1839-1940. Έλειψε για μικρό χρονικό 
διάστημα λόγω επιστρατεύσεως και τον αντικατέστησε ο Παπακωνσταντίνου. Ο Μαϊδάτσης 
για τους χωριανούς ήταν ο σωτήρας. Άριστος γιατρός που γλίτωσε πολλούς χωριανούς από 
σοβαρές και ελαφρές αρρώστιες. Με τα πρωτόγονα και πενιχρά μέσα που διέθετε τότε η 
ιατρική επιστήμη και με την εμπειρία και σωστή διάγνωση του Μαϊδάτση, οι ασθενείς 
εθεραπεύοντο. Ο Μαϊδάτσης έμεινε στην ιστορία των γιατρών που πέρασαν απ’ την 
Πλεσίβιτσα ως σωτήρας.  
 
 Παπακωνσταντίνου. Αντικατέστησε για μικρό χρονικό διάστημα το Μαϊδάτση λόγω 
επιστρατεύσεώς του το 1940-1941, που λειτουργούσε ιατρείο στον Τσαμαντά. Ήταν ένας 
καλός γιατρός.  
 
 Σπανόπουλος Αριστοτέλης του Δονάτου. Γόνος Πλεσιβίτσης ο Αριστοτέλης και καλός 
γιατρός για το διάστημα 1942, 1943, μέχρι της πυρπολήσεως του χωριού. Προσέφερε πολλές 
υπηρεσίες σα γιατρός και σαν πατριώτης και χωριανός. Φρόντιζε από το παράθυρο του 
ιατρείου του Λίτρη που έμενε, κάθε απόγευμα ως το βράδυ, οι χωριανοί ν’ ακούνε από κάτω 
στην πλατεία το ραδιόφωνο με τις ειδήσεις του (Β.Β.C) Μπιμπισί.  
 
 
 

171.  ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ ΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΕ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 
 

 Η ονομασία Πλεσίβιτσα σα λέξη σίγουρα έχει κάποια ρίζα. Γι’ αυτή την ρίζα γίνεται μια 
προσπάθεια ν’ αξιολογηθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν κι ίσως βρούμε 
κάποια άκρη στην δικαιολογημένη απορία κι ενδιαφέρον του καθ’ ενός μας. Από αυτά που 
γνωρίζουν από την παράδοση οι ηλικιωμένοι εν ζωή του χωριού αλλά και από γνώμες και 
πληροφορίες, αειμνήστων στο μακρινό παρελθόν, που το άφησαν από τις αφηγήσεις των σαν 
παράδοση, προκύπτει ότι το όνομα είναι σίγουρο ότι έχει σχέση με τη βρύση Κανάλια, που κι 
αυτή έχει τη δική της σπουδαία ιστορία. Σχετίσουν την ονομασία με τη σύνθετη λέξη 
Πλησίον βρύσης, κι ότι η πρώτη συνοικία που κτίστηκε μετά την ανακάλυψη του νερού κι 
είναι δικαιολογημένο να είναι χαρακτηριστικό το στίγμα, που έδιναν για την τοποθεσία, γιατί 
την εποχή εκείνη σ’ όλο το λεκανοπέδιο υπήρχαν πολλές συνοικίες.  
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 Το Πλησίον βρύσης έγινε Πλησίβρυσα, έγινε Πλησίβιτσα και κατέληξε Πλεσίβιτσα με τα 
χρόνια. Εάν είχε μείνει Πλησίβρυσα ή και  Πλησίβισα, δε θα είχε και τόση σημασία και 
προβληματισμό, αλλά παίρνοντας την κατάληξη -τσα, δημιουργείται το πρόβλημα. Οι 
ονομασίες που έχουν την κατάληξη –τσα, χαρακτηρίζονται από πολλούς ιστορικούς και 
συγγραφείς ως Σλαβίζουσες και θεωρούνται ως κατάλοιπα τοπωνυμιών των Σλάβων 
επιδρομέων κατά διαστήματα στο μακρινό παρελθόν. Στην Ήπειρο με κατάληξη –τσα, είναι 
ουκ ολίγα όπως Αραχοβίτσα, Αρβενίτσα, Γορίτσα, Δρυμίτσα, Ζαρκοβίτσα, Ζίτσα, 
Ηγουμενίτσα, Κεραμίτσα, Κόνιτσα, Κοσοβίτσα, Πετροβίτσα, Σαλίτσα, Σινίτσα, Σκουπίτσα 
κλπ. με την ιίδια κατάληξη υπάρχουν τοπωνύμια σ’ όλη την Ελλάδα π.χ. Μακρυνίτσα, 
Αγουλινίτσα κλπ. 
 Περί καταλήξεως λέξεως από –σα εις –τσα, ο Ν. Γ. Ζιάγκος αναφέρει: 
«Πρέπει να προσέξομε το τοπωνύμιο, ορισμένα δείχνουν πως είναι ξένα για τι 
παρουσιάζονται παραμορφωμένα. Ο φθογγολογικός νόμος μετάτρεψε το ελληνικό [θ] σε [τσ] 
λέει ο Κορίλας όταν βρίσκεται σε αρχή, είτε στο τέλος λέξεων. Το [τσ] όμως είναι 
αρβανίτικο. Έγινε έτσι Τσάμης το Θύαμις και Τσαμερία κι ύστερα Τσαμουργιά η θυαμία. Να 
κοιτάξομε όμως και τα σλαβικά τοπωνύμια, που είναι πολλά στην Ήπειρο και ορισμένα 
τελειώνουν σε -στα  -ista ή –its. Ο Krahe λέει πως η κατάληξη αυτή δεν είναι αλάθητο 
τεκμήριο σλαβικής γλώσσας, υποστηρίζει πως είναι της αρχαίας Ιλλυρικής διασταυρωμένης 
με σλαβικό όνομα». Και πιο κάτω διαβάζομε «τα ονόματα Διπυλίτσα, Καρίτσα, Κεραμίτσα, 
Λιθαρίτσα τα θέλει ελληνικά ο Κορίλας. Σε ορισμένα τα δύο –σσ έγιναν –τσ  λέει Γουμενίτσα 
Αρβενίτσα κλπ.»1 
 Οι Σλάβοι επιδρομείς, πολλάκις επετέθησαν κατά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αρχής 
γενομένης από τον ΣΤ΄ αιώνα στην Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία, το δε Η΄ αιώνα  
έφθασαν μέχρι την Πελοπόννησο. Μερικοί εξ αυτών των κατά καιρούς επιδρομών 
εγκαταστάθηκαν μονίμως στη χώρα μας κι εξελληνίσθησαν από το δυνατό ελληνικό στοιχείο 
και δε γίνεται κανένας λόγος για την μετ’ έπειτα ύπαρξή τους εκτός από ίχνη ονομάτων και 
τοπωνυμιών που άφησαν στη χώρα μας. Για τις χρονολογίες των επιδρομών των Σλάβων 
αναφέρονται αρκετοί ιστορικοί όπως: Ο Αραβαντινός για το ΣΤ΄ αιώνα και τον Η΄ αιώνα.2  
Επίσης ο Αραβαντινός το 548 την επιδρομή των Σλαβίνων. 3 Ο  Ν. Γ. Ζιάγκος αναφέρει 
επιδρομή Σλάβων το τέλος του Ζ΄ και στις αρχές του Η΄ αιώνα4. Ο Φώτιος Οικονόμου 
αναφέρει επιδρομή το 614 Σλάβων.5 Ο Βασ. Κραψίτης επίσης αναφέρει επιδρομές Σλάβων 
αρχές του Ζ΄ αιώνα.6 Ο Αλέκος Παπαδόπουλος για τη διάρκεια παραμονής των Σλάβων 
γράφει: «Οι Σλάβοι παρέμεινα στην Ήπειρο επί έναν αιώνα σχεδόν, αλλά δεν κατόρθωσαν να 
αλλάξουν την εθνολογική σύσταση της Ηπείρου και καθ’ όλο το διάστημα των επιδρομών 
και της παραμονής τους στην Ήπειρο, μόνο μερικές τοπωνυμίες άφησαν. Ο εθνολογικός 
χαρακτήρας των Ηπειρωτών, εμφανίζεται από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους απόλυτα 
Ελληνικός.7  Σλάβοι έμειναν κι εγκαταστάθηκαν στον ευρύτερο Βορειοελλαδίτικο χώρο και 
σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Όμως πρέπει να προσέξουμε εδώ στο ότι σαν κατακτητές 
διάλεγαν τα καλύτερα μέρη να εγκατασταθούν, κεντρικούς χώρους κι εύφορες περιοχές 
πεδινές. Παράδειγμα τεκμηρίωσης είναι οι επόμενοι κατακτητές Οθωμανοί που τους ζήσαμε 
έως τα χρόνια μας, που θρονιάστηκαν στα κεντρικά και καλύτερα μέρη. Στον απομονωμένο 
χώρο της Πλεσιβίτσης με τη δασωμένη κοιλάδα και κυκλωμένη από βουνά, δεν είχαν 
σίγουρα λόγο να ‘ρθουν.  

                                                 
1 Ζιάγκος, Ν. Γ., Φεουδ. Ήπειρος και Δεσποτάτο Ελλάδος, σελίς 230 
2 Αραβαντινός, Π., Χρονογρ.,  τόμ. Β΄., σελίς 154 
3 ό.π., τόμ. Α΄., σελίς 17 
4 Ζιάγκος, Ν. Γ., Φεουδ. Ήπειρος και Δεσποτάτο Ελλάδος, σελίς 54 
5 Οικονόμου, Φ., Η εκκλ. της Ηπείρου, σελίς 299 
6 Κραψίτης, Β., Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 177  
7 Παπαδόπουλος Α. Κ., Ο Αλβανικός  Εθνικισμός και ο Οικουμενικός Ελληνισμός (Άπειρος Χώρα), σελίς 83  
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 Έτσι και οι Σλάβοι, εγκαταστάθηκαν λοιπόν σε κεντρικούς χώρους και πεδιάδες κι 
αναμείχτηκαν με τους γηγενείς κατοίκους Έλληνες, εξελληνίστηκαν, αφομοιώθηκαν στον 
πληθυσμό και φυσικά το μόνο που κατάφεραν, ήταν ν’ αφήσουν ίχνη ονομάτων και 
τοπωνυμίων. Γεννάται το ερώτημα, αφού δεν ήταν δυνατόν να κατοικήσουν Σλάβοι στο χώρο 
της Πλεσιβίτσης, κυκλωμένο από βουνά δασωμένα, απόμερο και δύσβατο, τότε ποιοι έδωσαν 
το όνομα να Σλαβίζει; Υπάρχουν εξηγήσεις γι’ αυτό αρκετές. 
 Πρώτον. Εκεί που εγκαταστάθησαν οι Σλάβοι κι εξελληνίσθησαν κι αφομοιώθησαν , 
άφησαν ορισμένα ονόματα και τοπωνύμια με Σλαβική κατάληξη ή αυτούσια Σλαβικά, όμως η 
κατάληξη –τσα που μας ενδιαφέρει (αποκλεισμένης της ρίζας που είναι ελληνική), πέρασε 
από τους Σλάβους στον ελληνικό πληθυσμό, ως μη ενοχλητική, αντιθέτως μάλιστα τη 
δέχτηκε, τη συνήθισε κι έγινε μόδα εκείνων των χρόνων κι όχι μόνο. Έως και σήμερα σ’ όλη 
την Ελλάδα στα θηλυκά ονόματα τα ελληνικά η κατάληξη -τσα  είναι μάλιστα το χαϊδευτικό 
τους π.χ. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, Νικολίτσα, Κατινίτσα, Πιπίτσα κλπ. καθώς και σε λέξεις της 
καθημερινότητος, όπως στάλα - σταλίτσα, ώρα – ωρίτσα και πλείστες άλλες. Ποιος θα 
αρνηθεί την ελληνική ρίζα των λέξεων αυτών; Ασφαλώς κανείς. Έλληνες γηγενείς των 
κεντρικών χώρων, που οι Σλάβοι θρονιάστηκαν και συγκατοίκησαν για λόγους Σλαβικής 
καταπίεσης και πολεμικών συγκρούσεων, άφησαν τα σπίτια τους κι εγκαταστάθηκαν σε 
απόμερα μέρη, ασφαλή κι ένας χώρος τέτοιος ήταν της Πλεσιβίτσης. Εκεί λοιπόν μετέφεραν 
και τη συνήθειά τους την επίκτητη από τους Σλάβους, την κατάληξη  -τσα, και τη μετέδωσαν 
και στους κατοίκους των συνοικισμών της Πλεσιβίτσης. 
  Δεύτερον. Γνωρίζομε ότι στο χώρο της Γράβας του λεκανοπεδίου Πλεσιβίτσης ήρθαν 
οικογένειες Έλληνες Χριστιανοί με ελληνική γλώσσα, διωγμένοι από τη Σλαβική καταπίεση 
και κατατρεγμό κι εγκαταστάθηκαν εκεί. Αυτό γνωρίζομε από τις μαρτυρίες των προγόνων 
μας, που μετεδόθη από στόμα σε στόμα και μας το διηγήθηκαν οι παππούδες μας κι οι 
πατεράδες μας, που οι περισσότεροι δεν είναι εν ζωή. Από τις σημειώσεις του Παναγιώτη 
Πέγκα, διαβάζω μεταξύ άλλων ότι, δέκα οικογένειες κτηνοτρόφοι από Μακεδονικά χωριά, 
ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν στη Γράβα για να είναι ασφαλείς σε απόμερο χώρο κι έκτισαν τα 
σπίτια τους εκεί και κατοίκησαν μονίμως. Ήρθαν επίσης κι άλλες οικογένειες από βόρεια 
μέρη. Ήταν βέβαια τότε η εποχή που ο χώρος του λεκανοπεδίου, ήταν κατοικημένος σε 
συνοικισμούς, ουκ ολίγους μάλιστα. Όταν λοιπόν βρέθηκε το νερό των Καναλιών στο 
σημερινό χώρο, από τους πρώτους που κατοίκησαν ήταν και της συνοικίας της Γράβας λόγω 
του πλούσιου νερού μαζί με τους κατοίκους των συνοικιών, Παναγίας, Ζοριό, Αντριάξη κι 
όλων των άλλων συνοικιών που η κατοίκηση ξεκίνησε στην Αγία Μαρίνα και σιγά-σιγά 
επεκτάθηκε στο χώρο της σημερινής Πλεσίβιτσας. Με την ομιλία και των συναναστροφών, 
μετέδωσαν και τη Σλαβίζουσα προφορά που έκανε παράφραση των ελληνικών λέξεων, αυτό 
που είναι επικρατέστερο για το όνομα της Πλεσίβιτσας.  
 Τρίτον. Το Κασνέτσι, σαν κεντρική πόλη της εποχής δοκιμάστηκε από τις επιδρομείς των 
Σλάβων. Ίσως να κατοίκησαν κι εκεί Σλάβοι και να εξελληνίσθησαν και φυσικά να δέχθηκαν 
οι γηγενείς τη συνήθεια των καταλήξεων. Σε κάποια χρονική στιγμή, σε κάποιο διωγμό, 
γηγενείς του Κασνετσίου, εθισμένοι στην κατάληξη - τσα  κι αυτοί, που σίγουρα γνωρίζομε 
ότι εγκατέλειψαν το Κασνέτσι και κατοίκησαν στο λεκανοπέδιο της Πλεσιβίτσης, να 
μετέφεραν  εκεί τη συνήθεια της κατάληξης. Ίσως να μην είναι εύκολο να βεβαιώσει κανείς 
ότι η γλώσσα ήταν ελληνική ορισμένων εισβολέων Σλάβων που εγκαταστάθηκαν από τον 
ΣΤ΄ έως τους επόμενους αιώνες. Ο Ν. Γ. Ζιάγκος περί της εκδοχής αυτής μας αναφέρει: «Οι 
Σλάβοι αυτοί που είχαν έλθει κατά τον έκτο και τους επόμενους αιώνες πιθανόν μιλούσαν 
ελληνικά από τον καιρό των Αλβανικών εισβολών»1  
 Εάν μιλούσαν ελληνικά είτε σα γλώσσα που τη βίωσαν, είτε σα δεύτερη γλώσσα με 
Σλαβικές ιδιομορφίες δεν πρέπει να ήταν δύσκολη η αφομοίωσή των και η εξελλήνισή των, 

                                                 
1 Ζιάγκος, Ν. Γ., Φεουδ. Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλάδος, σελίς 57 
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όπως κι έγινε. Γνωρίζομε από την ιστορία ότι τα ίχνη των Σλάβων είναι, δυσπαρακολούθητα 
μετά το 1.000 μ.Χ. Το θέμα της κατάληξης είναι κι ένα στοιχείο χρήσιμο που σχετίζεται 
σοβαρά ίσως με την περίοδο εκείνης της προ 1.000 μ.Χ. γεγονός που φωτίζει στο βάθος του 
τούνελ την ύπαρξη της Πλεσίβιτσα λίγο πριν, λίγο μετά που μαζί με άλλα χρονικά στοιχεία 
υπαρκτά τεκμήρια προσεγγίζουμε και την ίδρυσή της.  
 Γνωρίζουμε από την παράδοση όπως προαναφέραμε ότι το χωριό μας κτίστηκε πλησίον 
της πολυσυζητημένης βρύσης των Καναλιών και δικαιωματικά πήρε το όνομα που του 
δόθηκε κι αυτό από το πες, πες, πλησίον βρύσης, βαπτίστηκε Πλησίβρυσα, εν συνεχεία 
Πλησίβιτσα και Πλεσίβιτσα.  
1. Γραπτές μαρτυρίες που να αναφέρεται το όνομα έχομε από τους φορολογικούς 
καταλόγους του Δεσποτάτου της Ηπείρου, βεβαιωμένο από τα πρακτικά του Συμποσίου 
της Άρτης, περί Δεσποτάτου της Ηπείρου το 1990, που βάσει των καταλόγων αυτών είναι 
γραμμένη η Τουρκική καταστίχωση του 1431 και που ονομάζεται «Plasovice» 
=Πλατσοβίτζε με Τουρκική προφορά ως φαίνεται 1 

2. Το Σιγίλιο Παρθενίου Πατριάρχου προς τη μονή Γηρομερίου του έτους 1667 την 
αναφέρει «Πλασίβιτζαν» το δε Σιγίλιο Ιερεμίου Πατριάρχου επίσης του έτους 1809 την 
αναφέρει «Πλεσίβιτσα».2 

3. Πολυκάδηλο του Ιερού Ναού του Προφήτου Ηλιού, έχει χαραγμένη την ονομασία 
«ΠΛΙΣΙΒΗΤΖΑ», του έτους 1747 κατασκευής. 

4. Πολυκάνδηλο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλιού επίσης, έχει την ονομασία 
«ΠΛΕΣΙΒΙΤΖΑ» κατασκευής του έτους 1824 Οκτωβρίου 10. 

5. Επιγραφή της Αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού του Προφήτου Ηλιού, άνω της βόρειας 
μικρής εισόδου του Ναού, την αναφέρει ως «Πλεσίβιτσα» το έτος 1859 Ιουνίου 8. 

6. Ο Αραβαντινός Παναγ. Στον κατάλογο πόλεων και χωριών της Ηπείρου του 1850 βάσει 
των φορολογικών καταλόγων του Δεσποτάτου της Ηπείρου, που και οι Τουρκικές 
καταστιχώσεις βάσει αυτών συνετάχθησαν, την αναφέρει «Πλησίβιτζα».3 

7. Ο Πουκεβίλ  σύγχρονος του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, στο βιβλίο του Ήπειρος, την 
αναφέρει «Πλισίβιτσα».4 

8. Ο Α. Κυριακού στο βιβλίο του Ο Κατσαντώνης και που με πολλές λεπτομέρειες 
ασχολείται με την ζωή και δραστηριότητα της Κυρά-Βασιλικής, την ονομάζει σε πολλά 
σημεία ως «Πλησιβίτσα». 

9. Ο Σπυρ. Μουσελίμης στο βιβλίο του Ιστορικοί Περίπατοι ανά την Θεσπρωτία, την 
αναφέρει ως «Πλησίβιτσα».5 

10. Ο Φώτιος Οικονόμου στο βιβλίο του Η εκκλησία της Ηπείρου, την αναφέρει ως 
«Πλησίβιτσα».6 

11. Ο Φώτιος Οικονόμου στο βιβλίο του Τα σχολεία της Ενιαίας Ηπείρου, την αναφέρει ως 
«Πλησίβιτσα».7 

12. Εις την Μεγ. Ελλ. Εγκυκ. Δρανδάκη τ.Κ΄ σελίς 326 αναφέρεται ως Πλεσίβιτσα. 
13. Εις την Εγκυκ. Ελευθερουδάκη τ.10 σελίς 731 αναφέρεται ως Πλησεβίτσα και 
Πλησιβίτσα τ.6 σελίς 431 εις δεν την σελίδα 436 Πλισίβιτσα. 

14. Το αρχείο του αείμνηστου Γρηγορίου Δημ. Μπαμπούρα που έχω στην διάθεση μου, 
αποτελείται από πολλά έγγραφα, συμβόλαια, ομόλογα, αποδείξεις  και πολλά εις την 
παλαιά Τουρκική γραφή. Σ’ αυτά τα έγγραφα το όνομα αναφέρεται Πλησίβιτζα, 

                                                 
1 Halil Inalcik, σελίς 7 
2.Κραψίτης, Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Β΄., σελίς 170 
3 Αραβαντινός, Π., Χρονογρ., τόμ. Β΄., σελίς 355 
4 Πουκεβίλ, Ήπειρος, σελίς 91 
5 Μουσελίμης, Σπ., Ιστορ. Περιπ. Θεσπρ., σελίς 134 
6 Οικονόμου, Φ., Η εκκλησία της Ηπείρου, σελίς 284 
7 ό.π., Τα σχολεία της Ενιαίας Ηπείρου, σελίς 57 
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Πλησίβιτσα, Πλεσίβιτζα, Πλεσίβιτσα και Παράβρυσος που θα γίνει λόγος εν συνεχεία με 
την μικρή χρονική διάρκεια της τελευταίας.  

 Α. Πωλήτρια αμπέλου στις 25 Φεβρουαρίου 1869 αναφέρεται Πλεσίβιτζα. 
 Β. Πωλητήριο χωραφιού 1877 αναφέρεται Πλεσίβιτζα. 
 Γ. Πωλητήριο κήπου 20 Οκτωβρίου 1889 αναφέρεται Πλεσίβιτζα. 
 Δ. Ομόλογο κήπου 1871 Νοεμβρίου 3, με Τούρκικο χαρτόσημο αναφέρεται ως 
Πλεσίβιτζα. 
 Ε. Ομόλογο 1887 20 Απριλίου με Τουρκική σφραγίδα με παλιά γραφή αναφέρεται ως 
Πλησίβιτζα. 
 ΣΤ. Δήλωση Ζώων προς την Κοινότητα 29 Φεβρουαρίου, 1916 με παραλήπτη τον 
αείμνηστον Μιχαήλ Θάνο, την αναφέρει ως Πλησίβιτσα.  
 Ζ. Δήλωση Ζώων προς την Κοινότητα 23 Φεβρουαρίου 1918 με παραλήπτη τον 
πρόεδρο Ιωάννη Δ. Λέντζαρη, τη αναφέρει ως Πλεσίβιτσα.  
 Η. Διπλότυπο εισπράξεως φόρου Κοινότητος 11 Μαρτίου 1927, την αναφέρει ως 
Πλεσίβιτσα. 
 Θ. Διπλότυπο εισπράξεως φόρου γεωργικής παραγωγής 23 Νοεμβρίου 1927, την 
αναφέρει ως Πλεσίβιτσα.  
 Ι. Σε πιστοποιητικό του προέδρου του Δήμου Φιλιατών με πρόεδρο το Δονάτο 
Σπανόπουλο στις 2 Δεκεμβρίου 1922, την αναφέρει ως Πλησίβιτσα.  
 Ια. Σε ενδεικτικό του σχολείου της 13 Ιουλίου 1914, αναγράφεται «Ελληνικά 
 Εκπαιδευτήρια Πλεσιβίτσης της Ηπείρου». 
15. Εις το βιβλίο του Ηλία Δ. Δρίζη Ιστορία του χωριού Πλαισίου πρώην Πλεσίβιτσας στις 
σελίδες 222-223, μεταξύ άλλων ονομασιών, αναφέρει και έντονες παραφρασμένες 
ονομασίες που ορισμένοι χρησιμοποίησαν όπως: 

 Α. Εις το βιβλίο του Τρυφ. Ευαγγελίδου Ιστορία του Αλή Πασά, 1896 αναφέρεται ως 
Πλιχιβίτσα. 
 Β. Εις το βιβλίο του Ευστρ. Βερροιώτη Ερμούπολις Σύρου 1881, Αλή Πασάς των 
Ιωαννίνων, αναφέρεται ως Πληχοβίτσα.  
 Γ. Εις το βιβλίο του Φ. Πουκεβίλ μεταφ. Δ. Ζουγούρα, Ιστορία Ελλ. Επαναστάσεως, 1890 
σελίς 401, αναφέρεται ως Πληχίβιτσα.  
 Δ. Εις το βιβλίο του Στ. Ξένου σελίς 208-1927, Η Ηρωίς της Ελλ. Επαναστάσεως, 
αναφέρεται ως Πλησχοβίτσα.1 
16. Ο αείμνηστος δάσκαλος του χωριού Τιμολέων Βασδέκης εκ Βραδέτου Ιωαννίνων στο εξ 
εννέα σελίδων φυλλάδιο της 29-6-1953, περί συντόμου ιστορίας του Σχολείου 
Πλεσιβίτσης, μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει και δια το όνομα που είχε δοθεί στο χωριό, 
«Νερά πολλά εις την τοποθεσίαν αυτήν πηγαία. Επειδή τα πρώτα σπίτια εχτίσθησαν 
πλησίον της πηγής = βρύσης –εδόθη το πρώτο όνομα υπό των κατοίκων– Πλησίβρυσα 
δηλαδή πλησίον βρύσης».  

17. Οι κάτοικοι των Μουλσουμανοτσάμικων χωριών της επαρχίας που κατοικούσαν έως το 
1944 καθώς και της Βορείου Ηπείρου Μουλσουμανοτσάμηδες την αποκαλούσαν 
Πλεσιοβίτσα ή Πλεσιοβίτς. 

18. Κατά τη γνώμη ορισμένων η λέξη Πλεσίβιτσα στα Σλαβικά σημαίνει = μίγμα κράμα 
κοκτέιλ δηλαδή χωριό με πληθυσμό από διάφορα μέρη ή συνοικίες ή χωριά κλπ. Δια την 
άποψη αυτή ο Γεώργιος Σκάγιας στο βιβλίο του2 αναφέρει: Πλεσίβιτσα, λέξη Σλαβική που 
σημαίνει κράμα συνοικισμών, οικογενειών και διαφόρων άλλων περιοχών που αποτέλεσε 
ένα και το αυτό συγκροτημένο χωριό. Από την έρευνα που έχω κάνει και συζήτησα με 
γνώστες της Σλαβικής διαλέκτου η λέξη Πλεσίβιτσα δεν έχει τέτοια ερμηνεία. 

                                                 
1 Δρίζης, Η. Δ., Ιστορία του χωριού Πλαισίου, σελ. 222-223 
2 Σκάγιας, Γ. Μ., Αφηγηματική Ιστορία της Πλεσίβιτσας, σελίς 25  
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19. Η παράδοση μας μετέφερε και μια περίεργη ερμηνεία ότι ίσως έδωσαν την ονομασία 
Πλεσίβιτσα από την λέξη «μπλέτς», που σημαίνει γυμνό κι αφορά το χώρο της 
Πλεσιβίτσης ότι ήταν γυμνός, αν είναι δυνατόν. Την περίπτωση αυτή την αναφέρει κι ο 
αείμνηστος δάσκαλος Τιμολέων Βασδέκης ως εξής: «Παρερχομένων των ετών οι κάτοικοι 
κατάληξαν να δώσουν άλλην ονομασίαν –Πλεσίβιτσα ή Πλησίβιτσα. Ούτω εδόθη Σλαβική 
χροιά εις την ονομασίαν και κατά παράδοσιν εδίδετο η ερμηνεία τόπος γυμνός άδενδρος 
(μπλετς). Την λέξιν «μπλετς» και σήμερον ακόμη πολλοί την μεταχειρίζονται. Όταν κανείς 
είναι γυμνός. Θα σε «ξεμπλετιάσω» δηλαδή θα σε γδύσω τελείως. Η εικασία ορισμένων 
από την παράδοση που υπέθεταν ότι μπορεί να ήταν γυμνός από δένδρα ο χώρος της 
Πλεσιβίτσης διαψεύδεται από το γεγονός που είναι σταθμός στην ιστορία ίδρυσης της 
Πλεσιβίτσης στον χώρο αυτό «το νερό των Καναλιών». Το νερό το βρήκε ο τράγος 
μπαίνοντας στο αδιαπέραστο δάσος και επιστρέφοντας στο κοπάδι και είδε ο βοσκός τα 
βρεγμένα γένια του. αν ήταν γυμνή και βατή η περιοχή θα το γνώριζαν με την πρώτη 
κατοίκηση στην περιοχή του Μπογαζίου. Ήταν δασωμένο όλο το λεκανοπέδιο και σιγά-
σιγά εκχερσώθηκε, καλλιεργήθηκε και προχώρησε η κατοίκηση έως την σημερινή 
τοποθεσία. Διαψεύδεται επίσης και σήμερα από την εικόνα της πραγματικότητας. 
Τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια που το χωριό άδειασε από κατοίκους και σχεδόν 
σταμάτησε η κοπή των ξύλων οργίασε το πράσινο. Ακόμη και ορισμένα βουνά που τα 
βλέπαμε τελείως γυμνά φυσικά από την ξύλευσή των, τώρα έχουν γίνει δάσος και μόνο οι 
κορυφές των υπολοίποντα της πυκνής βλάστησης. Φυσικά δεν συζητάμε για τον ελαιώνα 
και τα Περαμπέλια. Με σιγουριά λοιπόν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι πριν πατήσει 
ανθρώπου πόδι στον χώρο αυτό, την πυκνή κι απροσπέλαστη βλάστηση που κάλυπτε 
λεκανοπέδιο και βουνά. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε τριάντα με πενήντα χρόνια 
ακόμη θα πλησιάσει την πρωτέρα του μορφή. Στέκουν και σήμερα μάρτυρες αδιάψευστοι 
τα υπεραιωνόβια πουρνάρια των γκρεμών της Αμπολιάνας και της Αγίας Μαρίνας, της 
πλατείας του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας του Ζοριού.  

 Όλες οι γλώσσες ανά τον κόσμο έχουν δεχθεί επιδράσεις ξένων γλωσσικών στοιχείων. 
Έτσι δέχθηκε κι η γλώσσα μας. Η επίδραση αυτή όμως δεν είχε την ικανότητα να αλλοιώσει 
τις ρίζες και τους κανόνες λειτουργίας της. Η προφορά της γλώσσας τόσο στην Πλεσίβιτσα 
όσο και σ’ όλα τα χωριά της επαρχίας μας, είναι Δωρική κι έχει ρίζες χιλιετιών, με 
χαρακτηριστική την παράταση του φωνήεντος της κατάληξης της λέξεως, της τελευταίας 
στην πρόταση π.χ. «θάρθηηης; να σε περιμένωωω;» κλπ. Ο Σπυρίδων Μουσελίμης στο 
βιβλίο του αναφέρει «Διατηρούν όπως και οι Δωριαίοι τα μακρά φωνήεντα η και ω και τα 
βραχέα ε και ο, λχ Λένηηη και σώζονται στη γλώσσα τους πολλές ομηρικές λέξεις».1 
 Διατηρούνται στην καθημερινή ομιλία λέξεις αρχαίες παραφρασμένες ουκ ολίγες κι είναι 
αποτέλεσμα από το διάβα των τόσων αιώνων. Διατηρήθηκε η γλώσσα Ελληνική, από τις 
λογής-λογής κατοχές τόσο, όσο και η Χριστιανική πίστη και λατρεία, που έμεινε αλώβητη 
από αλλόθρησκους δυνάστες. Ο Σπυρ. Μουσελίμης δια το όνομα αναφέρει «Πλησίβιτσα 
σλαβική αγνώστου σημασίας.2 
 Όπως προαναφέραμε κατά κόρον για την κατάληξη στο όνομα, οι πρόγονοί μας δεν την 
πήραν στα σοβαρά, μα ούτε και που μπορούσε να φθάσει, που ίσως να μην είχαν φαντασθεί. 
Αντίθετα την υιοθέτησαν ως συνήθεια, ως μια μόδα της εποχής των. Δεν γνωρίζομε πόσες 
ίσως και ποιες συνθήκες τους εμπόδισαν να προβλέψουν την σιγά-σιγά αλλοίωση της πρώτης 
ονομασίας και παρά την θέληση των, να σηκώσουμε εμείς το φορτίο του δικαιολογημένου 
προβληματισμού μας. Από την έρευνα όλων αυτών των πηγών και την παράδοση για το 
χωριό μας, συμπεραίνουμε ότι όλα τα παραφρασμένα ονόματα «Πλησίβιτζα, Πλησίβιτσα, 
Πλεσίβιτζα, Πλεσίβιτσα, Πλιχιβίτσα, Πληχοβίτσα, Πλησχοβίτσα, Πλεσιοβίτσα, 

                                                 
1 Μουσελίμης; Σπυρ. Γ., Ιστορ. Περίπατοι ανά την Θεσπρωτία, σελίς 104 
2 ό.π., Αρχαιότητες της Θεσπρωτίας, σελίς 300  
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Πλατσοβίτζε», από την ίδια Ελληνική ρίζα, ξεκινούν κατά κοινή παραδοχή της πρώτης 
ονομασίας της πλησίον της βρύσης -Πλησίβρυσα-. Γεγονός είναι ότι έγιναν τόσες 
παραφράσεις του ονόματος και το περίεργο είναι, ότι συνέχισαν να συνυπάρχουν ακόμα και 
μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους και τις βρίσκαμε και στα επίσημα γραπτά 
κείμενα, τουλάχιστον με δυο ονομασίες Πλησίβιτσα και Πλεσίβιτσα. Κι είναι εύλογο να 
αναρωτιέται κανείς γιατί; Ίσως πρέπει να δοθεί κάποια εξήγηση του φαινομένου.  
 Ας ξεκινήσουμε από την αρχή της κατοίκησης του λεκανοπεδίου, με τους διάσπαρτους 
οικισμούς σε μήκος και σε πλάτος –Παλιοκλήσι, Συκιά της Μόσκως Λιβάδι, Ελιά του 
Κρούπινα, Κώτσικα, Βέρβα, Γράβα, Μυσήρω, Ανδριάξη, Πολιαναυλή, Ζοριό, Παναγία κι 
άλλες μικρότερες και μεμονωμένα σπίτια. Κάθε συνοικία ήταν συνάθροιση από ορισμένες 
φάρες, που είχαν χτίσει τις κατοικίες τους συγχρόνως και τον Ιερό Ναό με τον προστάτη Άγιο 
της και που το όνομα ήταν και η ονομασία της, κάθε συνοικίας η επίσημη, με παράλληλη το 
χαρακτηριστικό της τοποθεσίας, σαν στίγμα γεωγραφικό στο λεκανοπέδιο. Δυο οικισμοί του 
λεκανοπεδίου ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος παραφρασμένο σε Κώτσικα και η Αγία Βαρβάρα 
παραφρασμένη σε Βέρβα. Από οικισμός σιγά-σιγά είχαν γίνει χωριά. Όμως υπέκυψαν στην 
Οθωμανική πίεση κι εξισλαμίσθηκαν όσοι παρέμειναν. Πολλά χωριά της Θεσπρωτίας της 
Βορ. Ηπείρου και όλης της Ελλάδος γενικότερα έχουν ονόματα Αγίων, ήταν πολύ 
συνηθισμένο και το θεωρούσαν τιμή των. Η νεοσύστατη συνοικία είχε το ναό της με 
προστάτιδα την Αγία Μαρίνα. Είχε όμως και το χαρακτηριστικό γεωγραφικό στίγμα το 
Πλησίον Βρύσης. Έγινε το άφθονο νερό πόλος έλξης για όλες τις συνοικίες που σιγά-σιγά 
εγκαταστάθηκαν εκεί. Έπαιρναν την απόφαση και το συζητούσαν όπως είναι φυσικά μεταξύ 
των λέγοντας: «θα πάμε να εγκατασταθούμε πλησίον της βρύσης στη νέα συνοικία». Το 
πλησίον βρύσης ήταν χαρακτηριστικό κι έδωσε το όνομα Πλησίβρυσα. Η προσέλευση που 
έγινε σιγά-σιγά, κράτησε χρόνια και στις παλιές συνοικίες, παρέμεναν οικογένειες, έως την 
εποχή της κατάκτησης από τους Τούρκους. Τότε έγινε κι η τελική φυγή από τις συνοικίες του 
λεκανοπεδίου προς τον χώρο της σημερινής Πλεσίβιτσας, που τους παρείχε μεγαλύτερη 
ασφάλεια, διότι ήταν πιο απόμερα, μακριά από το πέρασμα του Μπογαζίου. Το γιατί δόθηκαν 
τόσες παραφρασμένες ονομασίες δεν πρέπει να μείνει μυστήριο. Με τα στοιχεία που έχομε 
για τον χώρο του χωριού και του λεκανοπεδίου γενικότερα, σε συσχετισμό με παρόμοια 
περιστατικά των ονομάτων, που συνέβησαν στον ευρύτερο χώρο, ίσως βρούμε κάποια άκρη.  
 Στο διάβα των αιώνων διάφοροι κάτοικοι μόνοι ή ομάδες που είχαν κάποια επιρροή 
ηγετική ή οικονομική, ή και ειδικότερα που είχαν επηρεαστεί από Σλαβικά στοιχεία και 
προφορά, έδιναν και μια νέα παραφρασμένη ονομασία, που παρασυρόταν ομάδες από στόμα 
σε στόμα κι έφθασε σε Βαβυλωνιακή κατάληξη του ονόματος. Με τα ταξίδια αρκετών 
κατοίκων ασχολούμενων με το εμπόριο ή και για εργασία προς πολλές κατευθύνσεις 
εσωτερικό ή εξωτερικό, ταξίδευε και κάποιο παραφρασμένο όνομα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
τούτο, ότι από την κατοίκηση που πήρε το όνομα, έως την απελευθέρωση από τους 
Τούρκους, πέρασαν αρκετοί αιώνες. Στο διάστημα αυτό δεν υπήρχε οργάνωση τέτοια να 
διατηρούνται στοιχεία σταθερά και το χειρότερο η παιδεία ήταν ανύπαρκτη. Ακόμη και τα 
επίθετα οι κάτοικοι τα άλλαζαν με πολύ ευκολία, γιατί δεν τους έλεγχε κανένας, μάλιστα οι 
νεοφερμένοι και από φόβο κάποιας καταδίωξης από τους Τούρκους το είχαν κάνει κανόνα. 
Να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι είχαν για επίθετο το όνομα του πατέρα τους.  
 Στους αιώνες 17ο-18ο-19ο τον αρνητικότερο ρόλο τον έπαιξε η σκοταδιστική τυραννία της 
Οθωμανικής κατοχής. Την περίοδο αυτή και στα ελάχιστα γραπτά στοιχεία που υπάρχουν 
διαπιστώνουμε το αλαλούμ, διότι αυτό που ενδιέφερε την Τουρκική εξουσία ήταν η 
καταπίεση και η είσπραξη των αβάστακτων φόρων. Το τραγικό είναι ότι και μετά την 
απελευθέρωση το 1913 έως το 1928 σε επίσημα έγγραφα συνεχιζόταν να γράφεται 
Πλησίβιτσα και Πλεσίβιτσα τόσο από τους υπεύθυνους του χωριού, όσο και από Δημόσιους 
κρατικούς φορείς. Τι μας λέει αυτό; Ότι δεν υπήρχε δυστυχώς η δέουσα προσοχή και 
υπευθυνότητα και γράφανε ελαφρά τη καρδία όπως το άκουγαν από ανεύθυνους. Οι διάφοροι 
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συγγραφείς ιστορικοί και άλλοι που αναφέρθηκαν στο όνομα ακόμη έως τώρα το γράφουν 
όπως το δίνουν, οι πληροφοριοδότες τους, ιδιαιτέρως επί Τουρκοκρατίας. Η Τουρκική 
εξουσία άλλωστε βάφτιζε πόλεις και χωριά με δικά της ονόματα, όπως βλέπουμε και στο 
χωριό μας στην Τουρκική καταστίχωση το 1431. 
 Πέρασαν τα χρόνια της σκλαβιάς. Η Ελλάδα σιγά-σιγά ελευθερώθηκε. Το 1913 
ελευθερώθηκε και η Ήπειρος. Ανάσανε ο ραγιάς ο πολυβασανισμένος. Η ζωή άλλαξε, η 
ανασυγκρότηση ξεκίνησε σ’ όλους τους τομείς. Η παιδεία απαλλαγμένη πλέον από τον 
σκοταδισμό του Τούρκου κατακτητή, σ’ ένα ελεύθερο κράτος, έγινε κτήμα όλων. Η μόρφωση 
των Ελληνοπαίδων πήρε διαστάσεις και το πνευματικό επίπεδο άρχισε να ανεβαίνει 
ραγδαίως. Μέσα στο πρόγραμμα νοικοκυρέματος της Ελλάδος, η Ελληνική κυβέρνηση 
απεφάσισε να γίνει μετονομασία των χωριών που χαρακτηρίστηκαν ξενόγλωσσα, που ήταν 
ουκ ολίγα σ’ όλη την Επικράτεια. Έτσι και οι ιθύνοντες της Πλεσιβίτσης το 1928 προέβησαν 
στις δέουσες συνελεύσεις και συζητήσεις με προτάσεις, δια την αλλαγή της ονομασίας, λόγω 
Σλαβίζουσας χροιάς.  
 Μεταξύ των ομιλητών ο αείμνηστος σχολάρχης του χωριού Μιχαήλ Θάνος επί σειρά ετών 
στα εκπαιδευτήρια Πλεσιβίτσης με άριστη παιδεία και ιδέες σοβαρές, ο άνθρωπος που δεν 
συμβιβάστηκε με την κακώς παραφρασμένη τελική ονομασία Πλησίβιτσα και για να είναι πιο 
κοντά στο πλησίον βρύσης, πρότεινε για ονομασία την λέξη Παράβρυσος. Ήταν μια ιδέα και 
πρόταση σπουδαία, που δεν απείχε από το πρώτο όνομα κι είχε την ίδια έννοια με την 
Πλησίβρυσα. Χωρίς να απομακρύνεται από το νόημα απομάκρυνε το φόβο να θυμίζει την 
παραφρασμένη πληθώρα των ονομάτων. Η πρόταση έγινε δεκτή ομόφωνα και το χωριό πήρε 
ξανά ένα όνομα Ελληνικό όπως του ταίριαζε σαν και πρώτα, μια λέξη που ταυτίζεται μ’ αυτό, 
που είναι κι είναι παρά την βρύση Παράβρυσος. 
 Θεού χαρά για μικρούς και μεγάλους του χωριού. Έγιναν τα πρακτικά της αποφάσεως, 
εστάλησαν επισήμως στους αρμόδιους κρατικούς φορείς κι απ’ εκείνη την ημέρα κάθε 
έγγραφο που έφερε το όνομα, είτε από το χωριό προς τα έξω, είτε απ’ έξω προς το χωριό, σ’ 
εγκυκλοπαίδειες, σε χάρτες, γραφόταν πλέον Παράβρυσος. 
1. Ο αείμνηστος δάσκαλος του χωριού Τιμολέων Βασδέκης εις το φυλλάδιο του, περί 
συντόμου Ιστορίας του Σχολείου δια το όνομα αναφέρει: «Μετά την παρέλευση αρκετών 
ετών επειδή η ονομασία Πλεσίβιτσα ή Πλησίβιτσα χαρακτηρίσθηκε ως Σλαβική κατά την 
μετονομασίαν, υπό της αρμοδίας του υπουργείου υπηρεσίας πολλών χωριών προς 
αποφυγήν της ξενογλωσσίας του χωριού, έλαβε το όνομα «Παράβρυσος» δηλαδή πλησίον 
της βρύσης. Εις πολλούς χάρτας ευρίσκεται αναγεγραμμένη η «Παράβρυσος»». 

2. Σε έγγραφο της κοινότητος «Δήλωση Ζώων της 13 Μαρτίου 1929» με υπογραφή του 
αείμνηστου Ιωάννου Ρισβάνη γράφεται Παράβρυσος.  

3. Εις την εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη Τόμος 10 σελίς 436, γράφεται 
«Παράβρυσος». 

 Δυο χρόνια μόνο κράτησε δυστυχώς η ονομασία Παράβρυσος, τι κρίμα. Ορισμένοι 
χωριανοί που είχαν τον τρόπο να επηρεάζουν και βοηθούμενοι από οικονομικούς παράγοντες 
μη δυνάμενοι δι’ ευνόητους λόγους να αντιληφθούν την σημασία του νέου ονόματος 
Παράβρυσος, καλυμμένοι στις παραφρασμένες ονομασίες του παρελθόντος, προικισμένοι με 
εγωιστικές τάσεις, κατάφεραν να παροτρύνουν πολλούς κατοίκους, ακόμη και την Κοινοτική 
αρχή, κατόρθωσαν να υποχρεώσουν με τον τρόπο τους, να προβούν σε νέα αλλαγή του 
ονόματος, με τον ισχυρισμό ότι, το Παράβρυσος δεν έχει καμία σχέση με την Πλησίβρυσα 
και την Πλεσίβιτσα κι έκαναν πράξη την απόφασή τους, μετονομάζοντας την Παράβρυσο σε 
Πλαίσιο. Ομοιάζει λέγανε με το άκουσμα και ταιριάζει στην περιγραφή, που είναι 
πλαισιωμένο από βουνοσειρές. Η θεμελίωση των ισχυρισμών των και για το άκουσμα και για 
το ταίριασμα, τουλάχιστον ήταν αστεία. Αν είναι δυνατόν το Πλαίσιο, η κορνίζα, να 
αντικαταστήσει μια έννοια και μια περιγραφή ουσίας. Όμως το κακό συντελέσθη κατά κοινή 
παραδοχή και την 1 Ιανουαρίου 1930 μετονομάσθη επισήμως Πλαίσιο.  
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 Για ένα χρονικό διάστημα ορισμένοι που τους ενόχλησε αυτή η αλλαγή με την κορνίζα, 
το έγραφαν με έψιλον Πλέσιο, ως έχων σχέση με την Πλεσίβιτσα. Ο αείμνηστος δάσκαλος 
του χωριού Τιμολέων Βασδέκης στο φυλλάδιο του αναφέρει «Η τοιαύτη ονομασία 
(Παράβρυσος) δεν έγινε αρεστή εις τους κατοίκους, επειδή ουδεμίαν σχέσιν είχεν εις το 
άκουσμα με τας παλαιάς ονομασίας, Πλησίβρυσα-Πλεσίβιτσα-Πλησίβιτσα, έγινε πρότασις εκ 
μέρους των κατοίκων να ονομαστεί Πλαίσιον. Τούτο για να υπάρχει σχέσεις με τας παλαιάς 
ονομασίας. Η παλαιά έννοια ούτω εξαφανίσθη τελείως. Η λέξις Πλαίσιον σημαίνει 
«κορνίζαν» και ακριβώς τυγχάνει η ονομασία καθ’ ότι το χωρίον πλαισιούται υπό 
βουνοκορφήν. Ελάχιστοι επιμένουν να γράφουν με Ε το πλαι, δηλαδή Πλέσιον επιμένοντες 
ότι η λέξις Πλέσιον πηγάζει από την παλαιά ονομασία Πλεσίβιτσα και ούτω συγγενεύει προς 
ταύτην». Περνάνε τα χρόνια σαν νερό λέμε. Ο χρόνος είναι γιατρός γιατί ξεχνά κανείς τα 
βάσανα του. Μαζί με τα βάσανα ή και χώρια από αυτά, για αρκετούς, πολλές φορές ξεχνά και 
τις υποχρεώσεις τους. Δεν θα αρνηθούμε το ότι το χωριό μας πέρασε βάσανα πολλά και 
δυστυχίες από τα χρόνια τα παλιά. Μετά την απελευθέρωση και την Μικρασιατική 
καταστροφή, ήρθε ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος. Κατοχή, πυρπόληση, φτώχια, δυστυχία. 
Πόσα παλικάρια χάθηκαν, πόσα σπίτια κλείσανε. Στην δεκαετία του 1950 με την 
ανοικοδόμηση μόλις άρχισε να πάρει το επάνω του το χωριό μας, δεν πρόλαβε να το χαρεί. 
Άρχισε η μετανάστευση, εσωτερική κι εξωτερική, μια μεγάλη πληγή. Το χωριό άδειασε σιγά-
σιγά κι έφθασε εκεί που είναι σήμερα. Το όνομα έμεινε. Η αναθεώρηση σκεπάστηκε από 
πέπλο λησμονιάς και ξεχάστηκε. Σε μια σημερινή περισυλλογή υπάρχει δικαιολογία να πούμε 
ότι δεν έμεινε χρόνος να σκεφτούμε, σε κάποια χρονική στιγμή των εβδομήντα χρόνων, αν 
ίσως έπρεπε να αναθεωρήσουμε αυτήν την απόφαση του 1930, για το όνομα Πλαίσιο; Να 
βρισκόταν πάλι το όνομα που ταίριαζε στο χωριό μας; Μ’ όλες τις έννοιες και τα βάσανα μας 
θα ήταν ίσως μια παρηγοριά να πούμε τουλάχιστον τώρα ποτέ δεν είναι αργά.  

 
 
 

172.  ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
 
 
 Το ξάπλωμα του Χριστιανισμού στην Ευρώπη, γεννάει ανάγκες δημιουργίας κληρικών. 
Γι’ αυτό το τάγμα των Βενεδείκτων το 520 οργανώνει στις Μεγάλες Μονές ένα είδος 
σχολείου «Σχολαί Μονών» για τα καλογηρόπαιδα που προορίζονταν να γίνουν κληρικοί. 
Εκεί μάθαιναν το ΤΡΙΒΙΟΥΜ (Γραμματική, Λατινικά, Ρητορική, Διαλεκτική) και το 
ΓΚΒΑΤΡΙΟΥΣ (Αριθμητική, Γεωμετρία, Μουσική, Αστρονομία). Αργότερα ιδρύονται τα 
Σχολεία των Επισκόπων για τους μέλλοντας ανώτερους κληρικούς και τα παιδιά των 
ευγενών. Επίσης ιδρύονται και ενοριακά σχολεία για την θρησκευτική κατήχηση των 
παιδιών, στα οποία αργότερα, βάζουν να διδάσκονται από κληρικούς και λίγα γράμματα. Η 
πλούσια ζωή που δημιούργησε ο πλούτος των Σταυροφοριών (1240) γέννησε την ανάγκη 
δημιουργίας αστικών σχολείων για την μόρφωση των παιδιών των αστών.1 
 Κατά τον Άνθιμο Αλεξούδη ο Χριστιανισμός διαδόθηκε τον πρώτο κιόλας αιώνα στους 
Αλβανούς. Υπάρχει σχετικό χωρίο από επιστολή του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Από 
Ιερουσαλήμ κύκλω του Ιλλυρικού». Ο Απόστολος Παύλος πέρασε το 62-63 μ.Χ. από την 
Νικόπολη, όμως ούτε που πήγε ξέρομε ούτε τι αποτελέσματα είχε η διδασκαλία του. Μόνο ο 
Μητροπολίτης Αθηναγόρας αναφέρει μια παράδοση ότι ο Παύλος εγκαινίασε πρώτο 
επίσκοπο Δυραχίου τον Καίσαρα. Από τον Ε΄ αιώνα και δώθε, υπάρχουν ιστορικά στοιχεία 
για τον Χριστιανισμό στην Ήπειρο. Τότε οι Επισκοπές Αγχιάσμου, Αδριανουπόλεως, 
Φοινίκης και Βουθρωτού υπάγονταν στη μητρόπολη Νικόπολης, η οποία ήταν υπό τον Πάπα 

                                                 
1 Παπαγεωργίου, Α. Κ., (1950),  Η παιδεία στην Ήπειρο: 1204-1950, σελ. 11-12 
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της Ρώμης Βικάριος (Έξαρχος) του Πάπα κι είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Προηγούμενα οι 
επαρχίες της Ηπείρου τμήμα του ανατολικού Ιλλυρικού είχαν το Σίρμιο. Αργότερα έγιναν 
Επισκοπές και Μητροπόλεις Χειμάρας, Κορυτσάς, Αργυρόκαστρου και Βελεγράδων 
(Βεράτι). Το 732-733 καταργήθηκε από τον Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο το Βικαριάτο του Πάπα 
και η εκκλησία της Ιλλυρίας εντάχθηκε στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.1 
 Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους ΙΕ΄ 19 αναφέρει: «Με δύναμιν σημείων και 
τεράτων εν δυνάμει πνεύματος του Θεού ώστε με από Ιερουσαλήμ μέχρι κύκλω Ιλλιρικού 
πεπληρωκέναι το Ευαγγέλιον του Χριστού» και μας βεβαιώνει ότι από Ιερουσαλήμ μέχρι και 
τον κύκλο του Ιλλυρικού (Ηπείρου) κήρυξε το ευαγγέλιο του Χριστού προφανώς 
ικανοποιημένος δια το αποτέλεσμα. Επίσης προς Ρωμαίους ΙΕ΄ 23 τους υπόσχεται όταν θα 
υπάγει στην Ισπανία, θα περάσει πρώτα από την Ρώμη. Μας δίνει την εικόνα της διαδρομής 
στο ΙΕ΄ 26 «Ευδόκησαν γαρ Μακεδονία και Αχαΐα κοινωνίαν τινά ποιήσασθαι εις τους 
πτωχούς των αγίων των Ιερουσαλήμ», ότι επισκέφθηκε την Μακεδονία και την Αχαΐα και 
φυσικά έκανε τον κύκλο του Ιλλυρικού (Ηπείρου) όπως στο ΙΕ΄ 19 αναφέρει. Στο Ιστ΄ 21 
επίσης προς Ρωμαίους αναφέρει «Σας ασπάζονται ο Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος 
και Ιάσων και Σωσίπατρος». Δια τους Ιάσωνα και Σωσίπατρο Επίσκοποι και μαθηταί του 
Αποστόλου Παύλου εστάλησαν το 40 μ.Χ. στην Κέρκυρα να κηρύξουν την Χριστιανική 
θρησκεία.2 
 Το 40 μ.Χ. οι μαθηταί του Αποστόλου Παύλου επισκέφτηκαν την Κέρκυρα οι Άγιοι 
Ιάσων επίσκοπος Ιονίου και Σωσίπατρος Ταρσού, οι οποίοι πρώτοι εκήρυξαν την 
Χριστιανική θρησκεία στην Κέρκυρα. Έκτισαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην νησίδα 
Πυθία και την αφιέρωσαν στον Άγιο Στέφανο.3 Εις την προς Τίτον επιστολή Γ΄ 12 αναφέρει 
«Όταν πέμψω Αρτεμάν ή Τυχικόν σπούδασαν ελθείν προς με εις Νικόπολιν, εκεί γαρ κέκρικα 
παραχειμάσαι». Μαθαίνομε ότι και στην Νικόπολη προφανώς επιστρέφοντας από κάποιο 
ταξίδι του, κάθησε να περάσει τον χειμώνα. Η δε Νικόπολη την εποχή εκείνη σαν νέα πόλη 
είχε ενδιαφέρον μεγάλο. Η Αγία Γραφή μας τεκμηριώνει την θεμελίωση από τον ίδιο τον 
Απόστολο των Εθνών Παύλο της Χριστιανικής θρησκείας τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά την 
Ανάσταση του Χριστού στην Ήπειρο.  
 «Τον Χριστιανισμό εδέχθη η Β. Ήπειρος λίαν ενωρίς, τον πρώτο αιώνα, όπως προκύπτει 
εκ των αρκετών μαρτύρων της πίστεως κατά τους πρώτους διωγμούς των χριστιανών υπό του 
Ρωμαϊκού κράτους. Απ’ αυτούς αναφέρομεν ενδεικτικώς τον Άστιον ή Αστείον, 
μαρτυρήσαντας το 98 μ.Χ., την Ευανθίαν και τον επίσκοπον Αυλώνος Ελευθέριον, 
μαρτυρήσαντα εις Βουθρωτόν το 250 μ.Χ.  Από τας αρχάς του τετάρτου αιώνος ιδρύονται εις 
την Ήπειρον ναοί επί τη βάσει αρχιτεκτονικών σχεδίων και επισκοπαί. Αι πρώται ιστορικώς 
μεμαρτυρημέναι επισκοπαί της Β. Ηπείρου ήσαν τέσσαρες, του Αγχιάσμου, της 
Αδριανουπόλεως, της Φοινίκης και του Βουθρωτού. Μετά δε την κατάργησιν τούτων 
αναφαίνονται εις τον εκκλησιαστικον ορίζοντα της Β. Ηπείρου αι επισκοπαί και μητροπόλεις 
Χειμάρρας, Κορυτσάς, Βελεγράδων και Αργυροκάστρου, εις τας περιφερείας των οποίων 
είχον ιδρυθή πλέον των 50 μοναί και πλήθος εκκλησιών μετά πλουσίου διακόσμου».4  
 «Εν η Παλαιά Ηπείρω, αναφέρονται διαλάμψασαι ως εκκλησιαστικαί διοικήσεως αι 
Επισκοπαί Αγχιασμού, Γραδικίου, Βουθρωτού, Φωτικής, Δωδώνης, Φοινίκης, Ευροίας, 
Γλυκέως, Κοζόλης, Ρώγων και Νικοπόλεως, Δρυϊνοπόλεως και Χειμάρρας, Βελάς 
Ιωαννίνων, Άρτης, Πωγωνιανής, Παραμυθίας. Εξαρχίες Ιερομερίου, Μετσόβου και 
Πογδοριανής». Εν τη Νέα Ηπείρω «Εκκλησιαστικάς αρχάς  το πάλαι περιείχε τας επισκοπάς 
της Ελωσσούντος, Ζηνοβίας, Διοκλείας, Κροΐας, Σκάμπης Βυλίδος, Αμαντίας Απολλωνίας 

                                                 
1 Ζιαγκος, Ν. Γ., Φεουδαρχική Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλάδος, σελ. 208-209 
2 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. ΙΔ΄., σελίς 268 
3 ό.π., σελίς 268 
4 Οικονόμου Φ., Η πολυπάθεις Β Ήπειρος, σελίς 10 
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Αυλώνος, Πουλχερνουπόλεως, Κανίνης, Γκόρας και Σπάθης. Αύται αι εκκλησίαι 
συνεχονεύθησαν εις τας Μητροπόλεις Βελαγράδων, Δυραχίων, Κορυτσάς, Καστοριάς».1  
 Ο Πουκεβίλ αναφέρει ότι οι Βενετοί στο πέρασμά των από την Τιτάνη «Γιτάνη» άφησαν 
λείψανα κατάλοιπα μερικών εκκλησιών, επιβεβαιωμένο από τον ρυθμό των, χριστιανικές.2   
 
 
 

173.  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΜΕΡΙΟΥ 
 
 
 Η Ιερά Μονή Γηρομερίου εκτίσθη από τον όσιο Νείλο του Εριχιώτη, που γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το έτος 1228. είχε καταλήξει στην Ιεριχώ Αυλώνος Β. Ηπείρου. Ευσεβείς 
κάτοικοι της Θεσπρωτίας τον παρακάλεσαν ναρθή στην περιοχή τους. Το δέχθηκε και έμεινε 
στην σπηλιά στη θέση Ροδάνι, στο Ασκηταριό. Τότε ήταν σε ηλικία 80 ετών το 1308. ήρθαν 
κοντά του κι άλλοι μοναχοί. Είδε απέναντι στο βουνό μια λάμψη στη σημερινή θέση της 
μονής που τον ώθησε να μεταβεί εκεί να βρει την εικόνα της Παναγίας. Εκεί ίδρυσε τη Μονή. 
Ο όσιο Νείλος εκοιμήθη εις ηλικία 106 ετών στις 2-1-1334.  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
 

Η ιστορική πορεία της Μονής μέσα εις τους επόμενους αιώνες από της ιδρύσεώς της, δεν 
μας είναι αρκετά γνωστή από τις μέχρι σήμερα σωζόμενες πηγές και μαρτυρίες. Μία. νέα 
περίοδος ακμής άρχισε τον 16ον αιώνα (1568) οπότε ανεκαινίσθη η Μονή με τη χορηγία 
κάποιου ηγεμόνος της Ούγγροβλαχίας, πού καταγόταν από την Οξυά της Πωγωνιανής της 
Ηπείρου, όπως φανερώνει η κεραμική επιγραφή επί της νοτίου πλευράς του Καθολικού. 

 
α. Η Μονή έδρα Πατριαρχικής Εξαρχίας και Επισκοπής 
 

Από παλαιά η Μονή του Γηρομερίου ήταν Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή, υπαγόταν 
δηλαδή, διοικητικώς και πνευματικώς, εις την δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, και αρκετά νωρίς έγινε έδρα Εξαρχίας, όπως μαρτυρούν πολλά 
πατριαρχικά σιγίλλια, (από τα οποία το παλαιότερο που σώζεται είναι του 15ου αιώνος) και 
γενικότερα η αλληλογραφία της Μονής με το Πατριαρχείον. Από εκεί πληροφορούμεθα ότι 
εις την δικαιοδοσίαν της Εξαρχίας άνηκαν τα έξης δώδεκα χωριά της περιοχής των Φιλιατών: 
Γηρομέριον, Φοινίκι, Φανερωμένη, Σίδερον, Ξέχωρον, Κοκκινολιθάριον, Κεραμίτσα, 
Αράχωβα, Λίμποβον, Πλεσίβιτσα (σήμερα Πλαίσιον), Σαγιάδα, και Σκουπίτσα (σημ. 
Κεστρίνη). Εις τα σιγίλλια των Πατριαρχών Παρθενίου Δ' (1667) και Σεραφείμ Β (1757), 
αναφέρεται ότι εις την Εξαρχίαν Γηρομερίου υπήγοντο και τα χωριά Κώτσικα και Βρυσέλλα, 
τα οποία αργότερα εξισλαμίσθηκαν, ως και το Τσιμπλοχώρι το οποίον είναι σήμερα 
ερειπωμένον. Ακόμη με το σιγίλλιον του Πατριάρχου Γρηγορίου ΣΤ' συγκαταριθμείται δια 
πρώτη φορά εις τα χωρία της Εξαρχίας και η κωμόπολις των Φιλιατών. Κατά την πορεία της 
μέσα εις τους αιώνες η Εξαρχία Γηρομερίου είχε πολλές διακυμάνσεις. Η ευημερία του 
Μοναστηρίου συνδεόταν με την καλή κατάσταση των υποκειμένων εις την Εξαρχίαν χωρίων. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται εδώ ότι το 1760, με σιγίλλιον τού Πατριάρχου Σεραφείμ Β', η 
Εξαρχία συνενώθηκε με την Επισκοπή Βουθρωτού και Γλυκέως λόγω της κακής 
καταστάσεως και εξαθλιώσεως και των δύο. Το 1761 ο επόμενος Πατριάρχης Ιωαννίκιος, 
κατάργησε την συνένωσιν και διόρισε Έξαρχον της Μονής τον Δικαιοφύλακα της Μεγάλης 

                                                 
1 Αραβ., Χρονογ., τόμ. Β΄., σελ. 60-62 
2 Πουκεβίλ, Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς144 
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του Χριστού Εκκλησία Κυρίτζην Γεωργάκην Καλλιάρχην. Επίσης εις Πατριαρχικά έγγραφα 
αναφέρεται ότι επί Πατριάρχου Καλλινίκου Γ', η Μονή περιήλθε «εις τοιαύτη ένδειαν», ώστε 
εδόθη άδεια εις τον Ηγούμενον να διενεργήση έρανον υπέρ αυτής. 

Το έτος 1800, με σιγίλλιον του Πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' η Εξαρχία προβιβάσθηκε εις 
Επισκοπή υπαγομένη εις την Μητρόπολιν των Ιωαννίνων, με τον τίτλον Επισκοπή 
Γηρομερίου. Λίγα χρόνια αργότερα, η Επισκοπή Γηρομερίου, με σιγίλλιον του Πατριάρχου 
Καλλινίκου Δ', συνενώθηκε με την Επισκοπή Παραμυθίας σε μία, υπό τον Μητροπολίτην 
Ιωαννίνων (1803). Η κατάργηση της Επισκοπής και η αφαίρεση των παλαιών 
σταυροπηγιακών προνομίων, προκάλεσε αντιδράσεις και διαμαρτυρίες εκ μέρους των 
κατοίκων της περιοχής, ώσπου το 1809, ο Πατριάρχης Ιερεμίας Δ', την απέσπασε από την 
Επισκοπή Παραμυθίας και την κατέστησε πάλιν Πατριαρχική Εξαρχίαν. Τον Ιανουάριον του 
1821 και «λόγω επιτροπικής διοικήσεως της Εξαρχίας Γηρομερίου», το Πατριαρχείον 
απεφάσισε να την ανυψώση πάλιν εις Επισκοπήν, επί του Εθνομάρτυρος Πατριάρχου 
Γρηγορίου Ε'. Όμως ο νέος Επίσκοπος, δεν κατόρθωσε να φθάση ποτέ εις την έδραν του και 
έτσι η Εξαρχία διατηρήθηκε ως το 1862 οπότε για μίαν ακόμη φορά, προσηρτήθη ει την 
Επισκοπήν Παραμυθίας, επί Πατριάρχου Ιωακείμ Β', για λίγα χρόνια. Τέλος, το 1867, με 
αναφορά του Ηγουμένου Παρθενίου, ανεσυστήθη και πάλιν η Εξαρχία και διετηρήθη μέχρι 
τον Ιούνιον του 1895, όποτε με απόφασιν του Οικουμενικού Πατριάρχου Άνθιμου Ζ', 
προσηρτήθη, οριστικά πλέον, εις την άρτι προβιβασθείσαν Μητρόπολιν Παραμυθίας. Μία 
τελευταία προσπάθεια για την σύστασιν Μητροπόλεως Φιλιατών και Γηρομερίου έγινε για 
ένα μικρό διάστημα (1924-1926), όμως εκ των πραγμάτων επεβλήθη η συγχώνευσις εις μίαν 
ενιαίαν Μητρόπολιν.  

Η Μονή συνέχισε την πορεία της μέσα στον χρόνο ως Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή 
μέχρι το έτος 1928, οπότε με απόφασιν του Πατριαρχείου, οι Μητροπόλεις των Νέων Χωρών 
συνενώθηκαν με την Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Ελλάδος. Από τότε η Μονή Γηρομερίου 
είναι μια επαρχιακή Μονή και υπάγεται εκκλησιαστικώς εις την δικαιοδοσίαν της Ιεράς 
Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου. Έτσι το όνομα της παλαιάς Εξαρχίας 
και Επισκοπής Γηρομερίου, διατηρείται μέχρι σήμερα εις τον τίτλον της Μητροπόλεως 
αυτής. 

Η Πλεσίβιτσα υπαγόταν εις την Εξαρχεία της Ιεράς Μονής Γηρομερίου κι ακολουθούσε 
την Ιερά Μονή εις τας ανωτέρας Διοικήσεις της εκκλησίας που υπαγόταν, όπως αναφέρει το 
φυλλάδιο της Ι. Μονής στις σελίδες 30-33. Συμπεραίνομε δε από τα Σιγίλια του ΙΕ΄ αιώνος 
που κάνουν αναφορά δια την Πλεσίβιτσα, ότι ήταν οργανωμένο χωρίο και είναι μια βέβαιη 
χρονική μαρτυρία. Επίσης μας ενημερώνει ότι την χρονική περίοδο 1755 έως 1760 
Ηγούμενος της Ι. μονής ήταν ο Ιερομόναχος Δανιήλ που καταγόταν από την Πλεσίβιτσα στη 
σελίδα 36 του φυλλαδίου.1  

 
  

 
174. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

 
 
 Η εισαγωγή του βιβλίου του επιτίμου Λυκειάρχου Φωτίου Γ. Οικονόμου Τα χρόνια της 
Ενιαίας Ηπείρου 1453-1913, είναι μια περιληπτική ιστορία της Παιδείας στην ήπειρο, από 
αξιόπιστες πηγές ιστορικές διακεκριμένων μελετητών της Εκκλησίας και της Επιστήμης, που 
κατατοπίζει τον αναγνώστη για την πορεία της Παιδείας, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Εν 
συνεχεία στο βιβλίο αναφέρεται και στα χρόνια του Δεσποτάτου της Ηπείρου με τεκμήρια 

                                                 
1 Εκ του φυλλαδίου της Ιεράς Μονής Γηρομερίου 
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θεμελίωσής των. Παραθέτομε τα στοιχεία αυτά που βεβαίως αποτελούν γνώσεις για τον κάθε 
Ηπειρώτη.    
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1453-1913)1 
 

Προτού να μπω στο κύριο θέμα μου «Τα σχολεία της Ενιαίας Ηπείρου στους χρόνους της 
τουρκοκρατίας», έκρινα σκόπιμο να κάνω σύντομη εισαγωγή, για την καλύτερη κατατόπιση 
των αναγνωστών. 

Μετά την κατάκτηση της Ηπείρου από τους Τούρκους και μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, 
βαθύ πνευματικό σκοτάδι κάλυπτε την Ήπειρο και όλη την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Ο 
δάσκαλος του Γένους Κ. Κούμας γράφει: «Το μεγαλύτερον μέρος της τουρκοκρατούμενης 
Ελλάδος ήτο βυθισμένον εις απόλυτον αγραμματείαν». Την εποχή αυτή η παιδεία, 
κατατρεγμένη από τον άγριο και βάρβαρο κατακτητή, βρήκε άσυλο στις μονές και στους 
νάρθηκες των εκκλησιών. Εκεί οι ταπεινοί μοναχοί και κληρικοί δίδασκαν τα Ελληνόπουλα 
τα λίγα — αλλά τόσα απαραίτητα για την διατήρηση του έθνους και της θρησκείας — 
κολυβογράμματα, που περιορίζονταν στην ξερή ανάγνωση περικοπών από την οκτώηχο και 
το ψαλτήρι, σε λίγη γραφή και σε αποστήθιση διαφόρων προσευχών. Ο Μητροπολίτης 
Παραμυθιάς Αθηναγόρας γράφει : «Ο νάρθηξ των μονών και των εκκλησιών κατά τους 
δυσχειμέρους εκείνους χρόνους εχρησίμευεν ως φωτεινή εστία φωτίζουσα και 
διαθερμαίνουσα τα ατυχή ναυάγια του ταλαίπωρου Γένους. Οι ολιγομαθείς δε άλλ’ ευσεβείς 
και φιλόμουσοι μοναχοί δι’ ατρύτων κόπων ήναπτον την ευεργετικήν ταύτην πυράν». 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ στους δύο πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας δεν 
λειτουργούσε ελληνικό σχολείο στην Ευρωπαϊκή και Ασιατική Τουρκία, αντίθετα στις μονές 
του νησιού των Ιωαννίνων και σε άλλες μονές της Ηπείρου - Γηρομερίου, Καμύτζιανης, 
Βελλάς, Μολυβδοσκεπάστου, Δρυάνου, Πολύτσιανης, Κάμμενας, λειτουργούσαν από τον 13ο  
μέχρι τα μέσα του 17ου  αιώνα ανώτερες σχολές, που σκόρπιζαν τις φωτοβολές ακτίνες των σ' 
όλη την Ήπειρο και πρόσφεραν στους ζοφερούς εκείνους χρόνους ανεκτίμητες υπηρεσίες 
στην Εκκλησία και το Έθνος. 

Από τα μέσα του 17ου αιώνα και υστέρα παρατηρείται στην Ήπειρο σημαντική 
εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ίδρυση ανωτέρων και κατωτέρων σχολείων. Η 
εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα οφείλεται στην Εκκλησία, σε φιλογενείς εύπορους 
Ηπειρώτες και σε άλλους παράγοντες. Η Εκκλησία, επειδή ανησυχούσε για το ογκούμενο 
ρεύμα του εξισλαμισμού των χριστιανών, μεταξύ των άλλων μέτρων που πήρε ήταν και η 
σύσταση σχολείων. Από το 1593 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιερεμίας Β' παροτρύνει τους 
Μητροπολίτες να ιδρύσουν σχολεία στις επαρχίες τους. Έτσι το 1633 ο Επίσκοπος 
Δρυϊνουπόλεως Κάλλιστος συνέστησε στο Αργυρόκαστρο ελληνική σχολή. Το 1672 ο 
Επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Σοφιανός ίδρυσε σχολή στη μονή του Αγίου Αθανασίου 
Πολύτσιανης με σκοπό την αναχαίτιση του εξισλαμισμού της επαρχίας του. Το 1682 ο 
Επίσκοπος Δελβίνου και Χειμάρρας Μανασσής (1682-1695) ιδρύει σχολεία (κοινά) σχεδόν σ' 
όλα τα χωριά της επαρχίας του. Το αυτό έτος με προτροπή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων 
Νεκταρίου ιδρύεται η σχολή Μανωλάκη στην Άρτα. Γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα 
φιλογενείς Ιωαννίτες μεγαλέμποροι ίδρυσαν στα Ιωάννινα την Επιφάνειο και την Γκιούμειο 
σχολή. Την ίδια εποχή ιδρύονται ελληνικά σχολεία στην Άρτα (1662), το Αργυρόκαστρο 
(1663), την Παραμυθιά (πριν από το 1681) και το Δέλβινο (1682). 

Τον 18ο αιώνα μεγάλη ήταν η συμβολή στην ανάπτυξη των γραμμάτων και στη σύσταση 
σχολείων σ’ όλη την Ήπειρο του Εθναπόστολου Κοσμά του Αιτωλού. Ο Κοσμάς τρεις φορές 
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επισκέφτηκε σχεδόν όλα τα χωριά της Ηπείρου σε εποχή δραματική για το έθνος και 
απέραντου πνευματικού σκοταδισμού. Στις περιοδείες του (1760-1779) συνιστούσε στους 
χριστιανούς να ιδρύουν σχολεία. Τον λόγο άρχιζε και τελείωνε με το σχολείο. Συνιστούσε να 
ιδρύονται πρώτα σχολεία και υστέρα εκκλησίες. Συμβούλευε και το γκρέμισμα ακόμη 
μερικών αλειτούργητων εκκλησιών, για να κτισθούν με τα υλικά τους σχολεία. Και δεν 
περιοριζόταν μόνο στη σύσταση σχολείων, άλλα φρόντιζε και για την οργάνωση και την 
καλή λειτουργία τους. Και τούτο, γιατί ο Κοσμάς πίστευε ακράδαντα ότι το σχολείο είναι 
στήριγμα κάθε οικογένειας, κοινωνίας και πολιτείας και το πρώτο θεμέλιο για τη 
θρησκευτική και εθνική αναγέννηση του Έθνους. Ως κοινωνικός επαναστάτης ήθελε την 
εκπαίδευση καθολική για όλο το λαό, συνάμα δε χριστιανική και εθνική. 

Στο ηχηρό σάλπισμα του εθνικού συναγερμού του Κοσμά ανταποκρίθηκε ολόκληρος ο 
χριστιανικός πληθυσμός της Ηπείρου. Όλα τα γυναικεία κοσμήματα (στολίδια) και τα 
διάφορα οικογενειακά ασημικά προσφέρθηκαν στον Κοσμά για την πρώτη σύσταση 
σχολείων. Ο ίδιος ο Κοσμάς, κάνοντας απολογισμό της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, 
έγραφε από την περιφέρεια της Παραμυθιάς στον αδελφό του Ιερομόναχο Χρύσανθο: «έως 
τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά γράμματα». 

Με το πέρασμα του Κοσμά όλη η προσοχή του σκλαβωμένου έθνους στράφηκε στην 
εκπαίδευση του λαού. Γι' αυτό τον 18ο και 19° αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, 
ιδρύθηκαν στην Ήπειρο πολλά σχολεία διαφόρων τύπων, ήτοι: 
1. Ελληνικά σχολεία (Σχολαρχεία). Τέτοια σχολεία λειτούργησαν στην Κορυτσά (1724), το 
Δέλβινο (1809), την Ζίτσα (1813), την Πρέβεζα (1819), την Πρεμετή και την Άρτα (1830), τα 
Κούρεντα (1865), τα Δερβίζανα (1875) και σε άλλα μέρη της Ηπείρου. Οι μαθητές αυτών 
των σχολείων παρακολουθούσαν μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης και γενικής μόρφωσης. 
Μάθαιναν δηλαδή προσευχές, στοιχεία κοσμογραφίας, γεωγραφίας, ελληνικής μυθολογίας 
και διάφορες άλλες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, όπως πληροφορούμεθα από χειρόγραφο του 
1828, που βρέθηκε στη μονή Αγέλαστου τής Β. Ηπείρου και δημοσιεύτηκε από τον ακάματο 
ερευνητή τής Βορειοηπειρωτικής Ιστορίας βορειοηπειρώτη Β. Μπαρά. Τα σχολεία αυτά ήταν 
κυρίως φυτώρια δασκάλων. Από  αυτά βγήκε  η στρατιά των σχετικά μορφωμένων 
δασκάλων, που αντικατέστησαν τους ευσεβείς μεν άλλα ολιγογράμματους δασκάλους του 
Νάρθηκος. Σ’ αυτούς τους δασκάλους οφείλεται στους ζοφερούς χρόνους της τουρκοκρατίας 
κατά κύριο λόγο η διατήρηση της θρησκείας, του εθνισμού και της ελληνικής γλώσσας. 
2. Παρθεναγωγεία. Τέτοια σχολεία λειτούργησαν στο Αργυρόκαστρο (1861), την Πρεμετή 
(1882), την Δρόβιανη (1778), το Λάμποβο  (1878), το Κεστοράτι (1862), την Δούβιανη 
(1865), τα Ιωάννινα (1855 και 1874), την Κόνιτσα (1874), την Ζίτσα (πριν το 1887) και σε 
άλλα μέρη της Ηπείρου. 
3. Ανώτερες σχολές, όπως η Ακαδημία της Μοσχόπολης (1730), οι σχολές  των Ιωαννίνων 
Μπαλάνειος (1725), Μαρούτσειος (1742), Καπλάνειος (1805) και Ζωσιμαία (1828), ή 
Κεντρική Αστική σχολή Δρόβιανης (1894) και η γραμματολογική και επιστημονική σχολή 
Δελβίνου (1682). 
4. Ιερατικές σχολές, όπως η Αβακούμειος σχολή στο νησί των Ιωαννίνων (1871), η της Άρτας 
(1903) και η του Γηρομερίου (1911). 
5. Ανώτερες παιδαγωγικές σχολές. Τέτοιες σχολές λειτούργησαν στο Κεστοράτι του 
Αργυροκάστρου, ως Ζωγράφεια Διδασκαλεία  (1874), στα Ιωάννινα, ως διδασκαλικό τμήμα 
της Ζωσιμαίας (1878) και στη μονή Βελλάς, ως Ιεροδιδασκαλείο (1911). Τα σχολεία αυτά 
παρείχαν περισσότερα φώτα στους τροφίμους των και τους ετοίμαζαν αρτιότερα, για το 
δασκαλικό επάγγελμα με  εκσυγχρονισμένες ιδέες και μεθόδους. 
6. Ανώτερα Παρθεναγωγεία, όπως το πρώτο Παρθεναγωγείο Ιωαννίνων (Ελισαβέτειο) και τα 
Ζωγράφεια Εκπαιδευτήρια Κεστορατίου. Από τα διδασκαλεία αυτά αποφοιτούσαν  δασκάλες 
για τα διάφορα σχολεία της Ηπείρου. 
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7. Αλληλοδιδακτικές σχολές, όπου  στις τέσσαρες πρώτες τάξεις δίδασκαν  οι καλύτεροι 
μαθητές και στις δύο τελευταίες ο δάσκαλος. 
8. Αστικές σχολές. Τέτοιες σχολές  λειτούργησαν  στις μονές Θεολόγου και Γερμανού της Β. 
Ηπείρου, στις κωμοπόλεις Δίβρη, Δρόβιανη, Φιλιάτες, Κόνιτσα, Αργυρόκαστρο και Δέλβινο 
και  στα χωριά της Β. Ηπείρου Μουζίνα, Λεσινίτσα, Σωπήκι, Κακοδίκιο, Νιβίτσα, Πικέρνι, 
Αλήκου κ.α. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν είχε πια προετοιμαστεί το απαραίτητο διδακτικό 
προσωπικό και άρχισε να εκλαϊκεύεται πλέον η εκπαίδευση, όλα τα κοινά σχολεία 
εξελίχτηκαν σε Δημοτικά και σε Αστικές σχολές. Τέλος από το 1850 όλα σχεδόν τα χωριά 
της Ηπείρου έχουν Δημοτικά σχολεία, τα όποια από το 1913 και υστέρα βρίσκονται κάτω από 
τον έλεγχο και την προστασία του Ελληνικού κράτους. 

Τα σχολεία, που ιδρύθηκαν στους χρόνους της τουρκοκρατίας στην Ήπειρο, 
προικοδοτήθηκαν με παγίους πόρους από εύπορους ομογενείς Ηπειρώτες, από τις μονές, τις 
εκκλησίες, τις κοινότητες και τους συλλόγους και μάλιστα από τον Ηπειρωτικό 
Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Κων/πόλεως και τον Σύλλογο Αθηνών «προς Διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραμμάτων.» 

Τα σχολεία τής Ηπείρου στους χρόνους τής τουρκοκρατίας βρίσκονταν κάτω από την 
προστασία της Εκκλησίας, που ήταν η προστάτιδα του υπόδουλου Ελληνισμού, οι δε 
Μητροπολίτες ήταν οι ρυθμιστές και οι επόπτες των σχολείων αυτών. Πληροφορίες και 
στατιστικές για τα σχολεία της Ηπείρου βρίσκει κανείς στην Επετηρίδα του Ηπειρωτικού 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κων/πόλεως (1872 κ.ε.), σε περιοδικά και σε εφημερίδες της 
εποχής, ιδιαίτερα δε στην εφημερίδα «Αγών» Αθηνών, των ετών 1889, 1890 και 1891. 

Την αγάπη των Ηπειρωτών για τα γράμματα εξαίρει ο J. Fr. Dürr, που γράφει το 1910 τα 
έξης επαινετά για τους Ηπειρώτες: «Ως χαρακτηριστικό τεκμήριο της φιλομάθειας των 
Ηπειρωτών οφείλομε να αναφέρομε ότι δύσκολα μπορεί να βρει κανείς από την Πρέβεζα 
μέχρι το Αργυρόκαστρο χωριό από πεντήκοντα οικογένειες κατοικούμενο, που να μην έχει 
σχολείο και σε κανένα άλλο μέρος η εθνική ευεργεσία δεν προίκισε τόσα χωριά με 
μεγαλόψυχες δωρεές για την ίδρυση και την συντήρηση σχολείων, όπως στην Ήπειρο». 

Η ιερά μονή Γηρομερίου στην περιφέρεια Φιλιατών. Η ονομαστή σχολή της ιδρύθηκε το 
1275 από τον ηγούμενο της μονής και ιδρυτή της Νείλο τον Εριχιώτη και διατηρήθηκε μέχρι 
τα μέσα του 17ου αιώνα. Διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη και για πολλούς αιώνες σκόρπιζε τα 
νάματα της παιδείας σ’ όλη την περιφέρεια Φιλιατών, Δελβίνου και Αργυροκάστρου. Η λαϊκή 
μούσα την τραγούδησε με το ακόλουθο εξάστιχο : 
 

«Εγώ μαι του παπα παιδί και του δεσπότη αγγόνι 
που μάθαινα σουμαριασμό, γράψιμο και ψαλτήρι ΄ 
πέντε δασκάλους πέρασα και δώδεκα παπάδες  

το Γούμενο του Γηρομερίου δεν μπορ’ να τον περάσω.  
Ξέρει χαρτιά αλογάριαστα, χαρτιά τελειωμένα  
Ξέρει και το δεκάβιβλο στα χέρια του το παίζει». 

 
Στη μονή Γηρομερίου λειτούργησε το 1911, για ένα μόνο χρόνο, και Ιερατική Σχολή με 

15 υποτρόφους και με σχολάρχη τον λόγιο αρχιμανδρίτη και ηγούμενο τής μονής Φιλόθεο 
Παπακωνσταντίνου. Ιδρύθηκε από τον φιλόμουσο Μητροπολίτη Παραμυθιάς Νεόφυτο 
Κοτζαμανίδη με προορισμό, όπως ο ίδιος γράφει: «να αφύπνιση ψυχάς κοιμωμένας, να 
θερμάνη καρδίας αποψυγείσας και να κατάρτιση αισθήματα ευσέβειας και φιλοπατρίας». 
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175. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
 
 
 Δια την Αρχαία Πόλη Τιτάνη ασχολήθηκαν κι εξακολουθούν ν’ ασχολούνται πολλοί 
ιστορικοί, Αρχαιολόγοι και άλλοι, δια την παιδεία της και τον πολιτισμό της. Μετά την 
καταστροφή της το 168 π.Χ. από Ρωμαϊκή στρατιά του Αιμιλίου Παύλου, όπως και οι άλλες 
πόλεις της Ηπείρου σύνολο εβδομήκοντα, δημιουργούνταν εν συνεχεία πόλεις νέες που η μια 
διαδέχονταν την άλλη, μεταφέροντας κατά το δυνατόν την παιδεία και τον πολιτισμό τους. 
Μία από τις διάδοχες πόλεις μετά την Τιτάνη και Φυλάκη ήταν η πόλη Κασνέτσι1που 
διαδέχθηκε την πόλη Φυλάκη.  
 Η πόλη Κασνετσίου ήκμαζε σ’ όλους τους τομείς της ζωής της. Ο μεγάλος κάμπος που 
απλωνόταν με τα πλούσια νερά του Κεφαλόβρυσου και του Μπογαζίου (Απροπόταμου) και η 
ύπαρξη σαράντα Ι. Ναών και μιας Μονής της Αγίας Τριάδος, ο πληθυσμός της που 
ξεπερνούσε τις τέσσερις χιλιάδες μαρτυρούν και την άνθηση στην πόλη αυτή στον 
πνευματικό τομέα, στις τέχνες, στο εμπόριο και φυσικά στον αγροτικό τομέα. Η ύπαρξη 
τόσων Ναών και η αναλογία ιερέων που υπηρετούσαν τις ενορίες και δεδομένη την υπό την 
προστασία της, η εκκλησία, είχε τη φροντίδα για την Παιδεία, πρέπει να βρισκόταν σε 
πνευματική άνθηση και που είναι η υποδομή της προόδου. Μετά την καταστροφή του 
Κασνετσίου και καταφυγή των κατοίκων του και κάνοντας οικισμούς στο παραπλεύρως 
λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης, ο κάθε οικισμός έκτισε και τον Ιερό Ναό του, που ίσως σημαίνει 
τουλάχιστον στους περισσότερους οικισμούς υπήρχε κι ένας ιερέας, αλλά και ορισμένοι 
στοιχειωδώς μορφωμένοι. Σε κάθε οικισμό στο Ναό που έκτισαν και ορθοπόδησαν κάπως, οι 
πνευματικοί άνδρες τους, λίγο πολύ έδωσαν με όλες τους τις δυνάμεις, κάποια δυνατότητα 
μάθησης στα παιδιά. Η εν συνεχεία πρόοδος των οικισμών, έως την κατάληξη εγκατάστασής 
τους στη σημερινή θέση της Πλεσίβιτσας, επιβεβαιώνεται η μάθηση. Η ακμή που παρουσίασε 
σ’ όλους τους τομείς ήταν αποτέλεσμα κάποιας παιδείας οπωσδήποτε.  
 Το 1431 με την κατάκτηση από τους Οθωμανούς της Ηπείρου, η Πλεσίβιτσα ήταν στη 
θέση που βρίσκεται σήμερα με το αυτό όνομα παραφρασμένο από το Πλησίβρυσα «πλησίον 
βρύσης», γραμμένο στην καταστίχωση του Δεσποτάτου της Ηπείρου, που το πήρε η 
Οθωμανική διοίκηση και που ήταν τότε με πληθυσμό 41 οικογενειών που αντιστοιχεί 250 
περίπου ατόμων. Είχε τότε τον Ναό της Παναγίας και της Αγιάς Μαρίνας. Η Παιδεία των 
παιδιών έως την εποχή εκείνη, που είχαν τη θέληση και τον τρόπο, προσφερόταν από τον 
ιερέα του χωριού. Δια περισσότερες γνώσεις πήγαιναν στη Μονή Γηρομερίου. Μετά το 1431 
και την κατάκτηση από τους Οθωμανούς, συνεχίστηκε η παιδεία με άδεια των κατακτητών, 
να λειτουργούν ως εκκλησιαστικά σχολεία δια τη μάθηση των νέων κληρικών, που ήταν ένας 
τρόπος συνέχισης της μάθησης όμως κάπως περιορισμένης. Έτσι δημιουργήθηκε το κρυφό 
σχολειό σε πολλά χωριά ιδιαίτερα γενικότερη μάθηση. Το κρυφό σχολειό Πλεσιβίτσης 
λειτουργούσε πλέον κρυφά στους Ναούς. Ο παπάς τους χωριού με το οκτωήχι και το 
ψαλτήρι, μάθαινε στα παιδιά με το λιγοστό φως της κανδήλας μια απλή γραφή κι ανάγνωση, 
με πρωτόγονα υλικά γραφής, τα πιο απαραίτητα και βέβαια μια απλή αριθμητική. Μαθήματα 
κρυφά γίνονταν και σε σπίτια. Μέσα στο μάθημα γινόταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου για τη 
Χριστιανική πίστη και η ιστορία της πορείας του ελληνικού γένους. 
 Περνούσαν τα χρόνια κι οι αιώνες. Το 1610 κτίστηκε η Αγία Παρασκευή ο καθεδρικός 
ναός τότε Πλεσιβίτσης. Συνεχίστηκε τότε εκεί το κρυφό σχολειό. Ήρθαν χρόνια πιο δύσκολα 
με τον εξισλαμισμό, των πιο πέρα του χωριού μας χωριών. Οι επισκέψεις στο χωριό για 
πολλούς λόγους ατόμων εξισλαμισμένων, εκ των πραγμάτων δημιουργούσε ανασφάλεια, δια 
τη μυστικότητα της λειτουργίας του κρυφού σχολειού, μεγάλου αριθμού μαθητών. 
Αποτέλεσμα είχε να παρθούν μέτρα από τη Δημογεροντία. Κατά τις ώρες που γίνονταν 
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μαθήματα του κρυφού σχολειού υπήρχε πάντα έξω του Ναού που γινόταν το μάθημα 
φύλακας, που ήταν το άγρυπνο μάτι προς πάσαν κατεύθυνση και που σε κάθε ανεπιθύμητη 
επίσκεψη, εγκαίρως ειδοποιούσε τον ιερέα δάσκαλο και το μάθημα ή έπαιρνε γραμμή 
ψαλμωδίας ή στη χειρότερη περίπτωση εν τάχει εξαφανίζονταν τα παιδιά, παίρνοντας το 
μονοπάτι κάτω της Αγίας Παρασκευής που κρύβονταν στο ρέμα για όση ώρα χρειαζόταν.  
 Για τον ίδιο λόγο έφραξαν το κιούγκι «σωλήνα» της βρύσης της Αγίας Μαρίνας που ήταν 
στη θέση του εκ μπετού πλυντηρίου με μαλλί, διότι Μουλσουμανοτσάμηδες βοσκοί 
στάβλιζαν κοντά στη βρύση τα γιδοπρόβατά τους μετά το πότισμα, πράγμα που δυσκόλευε τη 
λειτουργία του κρυφού σχολειού. Έτσι στερήθηκαν κι οι γείτονες το νερό ν’ απαλλαγούν από 
τους Μουλσουμανοτσάμηδες πράγμα που το φράξιμο έγινε αιτία να χαθεί δι’ παντός το νερό 
βρίσκοντας διέξοδο προς άλλη κατεύθυνση υπογείως. Και στην Παναγία έφραξαν με τον ίδιο 
τρόπο τη βρύση που υπήρχε για τον ίδιο λόγο του σταβλίσματος, κι εκεί χάθηκε το νερό. Το 
χωριό μεγάλωσε, κτίστηκαν σπίτια πολλά και κατέλαβε την έκταση που βρίσκεται και 
σήμερα. Τα παιδιά ήταν περισσότερα και οι προσπάθειες για τη στοιχειώδη απλή μάθηση 
ολίγων γραμμάτων ήταν βασική ανάγκη.  
 Φθάσαμε στο 1774 που μετά από συγκρούσεις της Ρωσίας με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, κατέληξαν σε συμφωνία με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που στο 
άρθρο 7 της Συνθήκης έλεγε: «Να προστατεύσει με όλες της τις δυνάμεις την Χριστιανική 
θρησκεία και τας Εκκλησίας της, εις όλο το Οθωμανικό κράτος».1 Από το 1760 καθοδηγούσε 
ο Φωτισμένος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με την αδαμάντινη θέλησή του, για κτίσιμο 
σχολείων για τη μόρφωση των σκλαβωμένων παιδιών, έως το μικρότερο χωριό, εμψύχωνε 
και παρότρυνε το σκλαβωμένο λαό να κτίζει σχολεία και να μορφώνει τα παιδιά του, για 
καλύτερο μέλλον και τη λευτεριά του. γύριζε κάθε γωνιά της Ηπείρου καθώς και στην 
Πλεσίβιτσα ήρθε δύο φορές με αυταπάρνηση έως την τελική θυσία στο Καλλικόντασι 
Βερατίου που απηγχονίσθη από τους Τούρκους, τη συνεργεία των Εβραίων που το 
συκοφάντησαν δολίως.  
 Οι Τουρκικές αρχές καίτοι ήταν υποχρεωμένες από τη συνθήκη έβρισκαν προφάσεις μη 
εφαρμογής. Όμως η Δημογεροντία με τον πάγιο τρόπο της δωροδοκίας, πλήρωσε το τίμημα 
της άδειας οικοδόμησης στους διψασμένους για τον παρά Τούρκους υπευθύνους και το 1780 
περίπου έκτισε στη θέση που βρίσκεται τώρα το Κάτω Παλιό Σχολειό, ένα μέτριο κτίριο και 
λειτούργησε ως σχολείο Πλεσιβίτσης για πενήντα χρόνια. Γνώρισε συνεχόμενη ανάπτυξη στη 
μάθηση κι απάλλαξε τα παιδιά από το φόβο του κρυφού σχολειού, που γινόταν σε διάφορους 
χώρους. Το χωριό τότε γνώρισε ακμή από τις τέχνες και το εμπόριο και με την εξαγορά της 
σχετικής λειτουργίας με τον παρά που μόνο περνούσε, η μάθηση των παιδιών ήταν άνετη κι 
αποδοτική. Ήρθε το 1821, γίνεται η Ελληνική Επανάσταση. Το 1828 ο Καποδίστριας 
αναλαμβάνει να κυβερνήσει τη μικρή τότε Ελλάδα. Το 1830, αναγνωρίζεται το Ελληνικό 
κράτος από τις Μεγάλες Δυνάμεις με σύνορα τη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. Το 
1833, η Δημογεροντία με μεγαλύτερο θάρρος αλλά και με τον τρόπο τον πλάγιο του παρά, 
πήρε άδεια και κτίζει στη θέση του μικρού σχολείου μεγαλύτερο, να εξυπηρετήσει τη 
συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση μαθητών στο υπάρχον και σήμερα Κάτω Σχολείο το 
Παλιό.  Λειτούργησε για σαράντα χρόνια με μεγάλη επιτυχία. 
 Ο πληθυσμός του χωριού αυξανόταν  τα παιδιά περισσότερα, πάλι το ίδιο πρόβλημα για 
το χώρο του Σχολείου, πρόβλημα χαράς. Μεγάλη χαρά να βλέπει ο καθένας του χωριού να 
μορφώνεται το παιδί του αλλά και η Δημογεροντία που έβλεπε μακριά και γνώριζε καλά ότι η 
μόρφωση των παιδιών του χωριού, ήταν πρόοδος στον πνευματικό, επαγγελματικό και 
οικονομικό τομέα. Αυτό όμως που μετρούσε περισσότερο ήταν τα εφόδια που διαμόρφωναν 
σωστή σκέψη στις νέες γενιές, για τη μελλοντική πορεία την οντότητος του χωριού και του 
γένους γενικότερα. Νέα απόφαση της Δημογεροντίας το 1873, το κτίσιμο νέου σχολείου στην 
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άκρη του αυλόγυρου του Ναού του Προφήτη Ηλία. Απ’ άκρον σ’ άκρο της Ηπείρου έπνεε 
άνεμος παιδείας. Με το δικαίωμα των υπόδουλων Ελλήνων, για τι κτίσιμο εκκλησιών και 
σχολείων που απέρρεε από τις συνθήκες που είχε υπογράψει το Οθωμανικό κράτος και τη 
συγκατάθεση των Τουρκικών αρχών Φιλιατών, κτίζεται το μεγάλο Επάνω σχολειό. Η 
λειτουργία του άρχισε αμέσως. Η Δημογεροντία έκανε ακόμη ένα βήμα προόδου.  
 Το νέο μεγάλο σχολείο στέγασε με μεγάλη άνεση όλα τα άρρενα παιδιά του Κάτω Παλιού 
Σχολειού και ονομάστηκε Αρρεναγωγείο και στο Κάτω Παλιό Σχολείο κατόπιν αποφάσεως 
λειτούργησε Παρθεναγωγείο για τα κορίτσια της Πλεσιβίτσης που και αυτά έπρεπε να 
πάρουν τη στοιχειώδη μόρφωση για γενικότερη πρόοδο της Πλεσιβίτσης. Το Αρρεναγωγείο 
από το 1873 έως το 1916 λειτούργησε Δημοτικό με τέσσαρες τάξεις και Σχολαρχείο με τρεις 
τάξεις. Το 1898-99 η Πλεσίβιτσα είχε ένα Δημοτικό, ένα Ελληνικό (Σχολαρχείο) κι ένα 
Παρθεναγωγείο με 120 μαθητές, 80 μαθήτριες και 4 Δασκάλους.1Το Αρρεναγωγείο έφθασε 
να έχει 250 μαθητές και το Παρθεναγωγείο τις 95 μαθήτριες. Η παιδεία του υπόδουλου 
Έθνους προστατευόταν κατά το δυνατόν από την Εκκλησία και τους κατά τόπους 
εκπροσώπους της Μητροπολίτας. Η Πλεσίβιτσα είχε προστάτη το Μητροπολίτη Παραμυθίας, 
με τον εκπρόσωπό του Βεκίλ Δεσπότη Φιλιατών και ήταν πάντα παρών σε κάθε πρόβλημα με 
τις Τουρκικές Αρχές. Το 1900 το Υπουργείο Παιδείας του Ελεύθερου Ελληνικού κράτους, 
ζήτησε μέσω Μητροπόλεως Παραμυθίας, να σταλεί αριθμός αποφοίτων Σχολαρχείων 
αριστούχων μαθητών στην Αθήνα, για σπουδές σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με 
υποτροφία του κράτους.  
 Από την  Πλεσίβιτσα ζητήθηκαν τρεις αριστούχοι απόφοιτοι Σχολαρχείου κι εστάλησαν 
δύο, λόγω αδυναμία στου τρίτου. Ήταν οι: 1. ο Γεώργιος Κατσογιάννης, που σπούδασε 
γιατρός και διέπρεψε στον Πειραιά και σπούδασε εν συνεχεία και τα παιδιά του, και 2. ο 
Δημήτριος Ευαγγελίδης (Μπούλμος) που σπούδασε Αρχαιολόγος. Έκανε πολλές έρευνες σε 
αρχαιολογικές ανασκαφές, όπως στη Δωδώνη, στο Βαγγαλιάτι της Β. Ηπείρου κι αλλού κι 
άφησε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Οι δάσκαλοι που δίδασκαν στην Πλεσίβιτσα ήταν 
επιλεγμένοι από τις εκκλησιαστικές αρχές και τη Δημογεροντία του χωριού, από διάφορα 
μέρη της Ηπείρου, κυρίως από τα Ιωάννινα γενναίως αμειβόμενοι, από το ταμείο της 
εκκλησίας και της κοινότητος και από προσφορές των εμπόρων κατοίκων. Μετά την 
απελευθέρωση τα σχολεία έγιναν Δημόσια και η δαπάνη για την πληρωμή των δασκάλων 
γινόταν από το Δημόσιο Ταμείο. Το Σχολαρχείο για λίγα χρόνια έως το τέλος του 1916-17, 
λειτουργούσε στο σπίτι του Λίτρη για να έχει καλύτερη άνεση το Δημοτικό σχολείο.  
 Τη χρονιά 1917-18, το Σχολαρχείο μετεφέρθη στις Φιλιάτες με διαταγή του Υπουργείου 
Παιδείας και τα παιδιά που μαθήτευαν στο χωριό, με κάποια ταλαιπωρία πήγαιναν εκεί 
πλέον. Τα χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού και του Σχολαρχείου Πλεσιβίτσης έως την 
απελευθέρωση, η θαυμάσια διδασκαλία και το αποτέλεσμα της σωστής παιδείας των 
μαθητών, πέρασε τα σύνορα της Πλεσιβίτσης η ακτινοβολία της και συνέρεαν παιδιά από τα 
γύρω χωριά να μαθητεύσουν στα σχολεία της Πλεσιβίτσης. Απόφοιτοι του Σχολαρχείου 
Πλεσιβίτσης, μετά την απελευθέρωση διορίστηκαν δάσκαλοι σε διάφορα χωριά και 
υπάλληλοι σε δημόσιες υπηρεσίες. Έως την απελευθέρωση τουλάχιστον από το 1833 που 
λειτούργησε το Κάτω Σχολείο είναι γνωστά αν όχι όλα τα ονόματα των Δασκάλων και 
Καθηγητών που δίδαξαν στην Πλεσίβιτσα. 
1. Πλούτσης Πέτρος Καθηγητής εκ Πλεσιβίτσης 
2. Παπάς Ιωάννης Δάσκαλος εκ Πλεσιβίτσης 
3. Τσολής Βασίλειος της Μεγ. του γένους Σχολής εκ Πλεσιβίτσης 
4. Καραμούτσιος Δημήτριος της Μεγ. του γένους Σχολής εκ Πλεσιβίτσης  
5. Σιούτης Φώτιος Δάσκαλος εκ Πλεσιβίτσης  
6. Θάνος Μιχαήλ της Μεγ. του γένους Σχολής εκ Πλεσιβίτσης 
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7.  Καρυοφίλης Γεώργιος Δάσκαλος εξ Ιωαννίνων 
8. Καρυοφίλης Ιωάννης Δάσκαλος εξ Ιωαννίνων 
9. Καμπαλώνης Δάσκαλος εξ Ηπείρου 
10. Τάτσης Νικόλαος Δάσκαλος εξ Ηπείρου 
11. Κοτρώτσης Δάσκαλος εξ Ηπείρου 
12.  Θανόπουλος Δάσκαλος εξ Ηπείρου 
13. Κονιδάρης Ευάγγελος Δάσκαλος εξ Επτανήσου 
 Δάσκαλοι δίδαξαν οπωσδήποτε κι άλλοι των οποίων τα ονόματα δε διέσωσε η παράδοση. 
Όμως κατά τη μακραίωνη ιστορία της Παιδείας όλης της πορείας Πλεσιβίτσης, 
πρωταγωνιστικό ρόλο δασκάλων είχαν οι ιερείς και άτομα έχοντα σχέση με την εκκλησία και 
την αγάπη για παιδεία των παιδιών της Πλεσιβίτσης. Το 1930, έγινε ενοποίηση 
Αρρεναγωγείου και Παρθεναγωγείου και τα παιδιά αγόρια και κορίτσια στεγάστηκαν στο 
Επάνω Σχολείο το σημερινό κι έγινε Τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο. Στο Κάτω Σχολείο, από το 
1930 αγοράστηκαν ραπτομηχανές Σίγγερ για ράψιμο και κεντήματα και σε ειδικές ώρες του 
προγράμματος του Σχολείου χειροτεχνίας γίνονταν εκεί μαθήματα στα κορίτσια. 
 Το 1940 κηρύχθηκε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το Σχολείο λειτούργησε έως το τέλος του 
1941. Παρέμεινε κλειστό λόγω  κατοχής και εν συνεχεία των Δεκεμβριανών γεγονότων που 
στεγάζονταν στρατιωτικές μονάδες των εναλλασσομένων παρατάξεων Ανταρτών, έως τον 
Απρίλιο του 1945. Στις 9 Απριλίου το Σχολείο άρχισε ξανά τη λειτουργία ως Τριτάξιο 
Δημοτικό Σχολείο με αρκετούς μαθητές που το 1948 έφθασε να έχει 185 μαθητές και 
μαθήτριες. Μετά την ανοικοδόμηση των πυρπολημένων σπιτιών του χωριού 1950-1952, το 
χωριό πήρε κάπως επάνω του και το Σχολείο ακολούθησε σταθερή ανοδική πορεία. Όμως δεν 
κράτησε πολύ, διότι από το 1955 άρχισε η εσωτερική μετανάστευση κι εν συνεχεία η 
εξωτερική.  
 Μετανάστευσαν πολλές οικογένειες και το Σχολείο από Τριτάξιο έγινε Διτάξιο και δεν 
άργησε να γίνει Μονοτάξιο και που το 1993 διεκόπη η λειτουργία του λόγω μη ικανού 
αριθμού μαθητών. Από το 1953 λειτούργησε Νηπιαγωγείο που λόγω μη υπάρξεως καλού 
κτιρίου στεγάστηκε προσωρινά στο οίκημα Λίτρη, ιδιοκτησία τότε της Εκκλησίας του 
Προφήτη Ηλία και αφού επισκευάστηκε το Κάτω Σχολείο από φθορές της κατοχής, 
λειτούργησε εκεί με αρκετά νήπια, για αρκετά χρόνια ικανοποιητικά. Όμως και το 
Νηπιαγωγείο είχε την ίδια μοίρα του Δημοτικού Σχολείου. Αιτία η μετανάστευση. Το χωριό 
άδειασε, παιδιά δεν υπήρχαν αρκετά και το Νηπιαγωγείο διέκοψε τη λειτουργία του το 1997.  
 Ο αείμνηστος δάσκαλος και διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πλεσιβίτσης από το 
1938 Τιμολέων Βασδέκης το 1953 στην εργασία του Σύντομος Ιστορία του Σχολείου, για την 
ίδρυση και λειτουργία του Σχολείου αναφέρει:  
«Πότε ιδρύθη το Σχολείο  
πληροφορίας στηριζομένας εις επισήμους εγγράφους πηγάς, δεν δυνάμεθα να παραθέσωμεν, 
καθ’ ότι άπαντα τα παλαιά αρχεία έχουν καταστραφεί, λόγω των τελευταίων πολεμικών 
γεγονότων. Αι παρατιθέμεναι πληροφορίαι ειντλήθησαν από γέροντας, η γνώμη των οποίων 
έχει σχετική βαρύτητα. Το σχολείο ιδρύθη περίπου το έτος 1750. 
 Ιδρυταί του ήσαν οι τότε Δημογέροντες του χωρίου. Κατά τα πρώτα έτη της ιδρύσεώς του, 
ελειτούργει εις διάφορα απόκεντρα παλαιά οικήματα, μόνον με άρρενας μαθητάς, διδάσκαλοι 
δε εφέροντο οι τότε ιερείς του χωρίου οίτινες τεσσάρες (4). Ελειτούργει τότε κρυφίως, ίνα μη 
γίνει αντιληπτή η λειτουργία του υπό την Τούρκων (υπό τύπου κρυφού σκολειού). Οι ιερείς 
(διδ/λοι) ελάμβανον ελαχίστην αμοιβήν, εκ του τότε αναμίκτου κοινοτικού και 
εκκλησιαστικού ταμείου. 
 Από το 1870, μέχρι το έτος 1918 ελειτούργει Σχολαρχείον με 3 διδασκάλους οίτινες 
ημείβοντο παρά της Δημογεροντίας του χωρίου. Επίσης από της χρονολογίας ταύτης 
ελειτούργει και Δημοτικόν Σχολείον αρρένων χωριστά και Παρθεναγωγείον, φανερά πλέον 
τη συγκαταθέσει των Τουρκικών αρχών. Οι διδάσκαλοι ημείβοντο κατά τον αυτόν τρόπον ως 
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οι του Σχολαρχείου. Τούτους προσελάμβανον οι Δημογέροντες με σύμβασην δι’ εν έτος, 
ανανεωμένης ταύτης δια το επόμενον, εφ’ όσον θα εκρίνετο ικανοποιητική η προσφερθείσα 
κατά το παρελθόν εργασία των. Ως Δημόσιον άρχισε να λειτουργεί αμέσως μετά την 
απελευθέρωση ήτοι κατά το έτος 1914. Το υφιστάμενον Σχολαρχείον κατηργήθη κατά το 
έτος 1917-1918. 
 Το Δημοτικό ελειτούργει τότε διηρημένον ήτοι: οι μεν άρρενες μαθηταί απετέλουν 
ξεχωριστόν Σχολείον το Αρρεναγωγείον, αι δε μαθήτριαι ξεχωριστόν Παρθεναγωγείον. Κατά 
το έτος 1930 η ενοποίησις αρρεναγωγείου και παρθεναγωγείου και ούτω απετελέσθη πλέον 
ενοποιημένον Δημοτικόν Σχολείον με τύπον 3/ταξίου. Ούτω έλαβεν τότε τον τύπον «3/τάξιον 
Δημοτικόν Σχολείον Πλεσιβίτσης». Από της χρονολογίας ταύτης μέχρι σήμερον εξακολουθεί 
να λειτουργεί ως 3/τάξιον και λόγω μετονομασίας μετέπειτα του χωρίου ο τίτλος του είναι 
3/τάξιον Δημοτικόν Σχολείον Πλαισίου.  
Ποίοι οι υπηρετήσαντες δημοδιδάσκαλοι 
 Από της ιδρύσεώς του μέχρι του έτους 1914 οπότε ανεγνωρίσθη επισήμως ως Δημόσιον 
το Δημοτικόν Σχολείον, παρήλασαν εξ αυτού αφθονία δημοδιδασκάλων, τα ονόματα των 
οποίων είναι αδύνατον να ευρεθούν, καθ’ ότι παλαιά αρχεία να διαπιστώσουν τούτο δεν 
υπάρχουν. Από του έτους 1914 οπότε ανεγνωρίσθη ως Δημόσιον και εντεύθεν υπηρέτησαν 
εις αυτό (κατά πληροφορίας της συνταξιούχου συναδέλφου Ελ. Κούλη) οι εξής 
δημοδιδάσκαλοι και δημοδιδασκάλισσαι. Όταν ελειτούργουν χωριστά το Αρρεναγωγείον του 
Παρθεναγωγείου. Ως 2/τάξιον ελειτούργει το Αρρεναγωγείον και ως 1/τάξιον το 
Παρθεναγωγείον. 
 
α΄ / Εις το 2/τάξιον Αρρεναγωγείον 
1. Αθανάσιος Δένδεας (εκ Χειμάρας Βορ. Ηπείρου) με πτυχίον Δ/λείου υπηρετήσας από του 

έτους 1914-1918. 
2. Ελένη Κούλη (εντοπία) με πτυχίον Αρσακείου Δ/λείου Αθηνών από του έτους 1915-

1918. 
3. Δημ. Δημητριάδης (εκ Βορ. Ηπείρου) αγνώστων προσόντων από του έτους 1919 

άγνωστον έως πότε.  
4. Παν. Ζωΐδης (εκ Πωγωνιανής Πωγωνίου) αγνώστων προσόντων από του έτους 1919- 

άγνωστου έως πότε.  
5. Ιωάννης Μπαλλός (εκ Κερκύρας) από του έτους 1922-1926, πτυχιούχος διδ/λείου.  
6. Παν. Γώγος (εκ Τσαμαντά Φιλιατών) από του έτους 1924-1926, με πτυχίον της Μεγάλης 

του γένους Σχολής. 
7. Σταμάτης Γραμμένος (εκ Κερκύρας) πτυχιούχος διδ/λείου από του έτους 1925-1927. 
8. Καλλιόπη Μανδηλά (εξ Ιωαννίνων) από του έτους 1924-1947 με απολυτήριον 

Ελισσαβετείου Παρθεναγωγείου Ιωαννίνων.  
 
β΄ / Εις το 1/τάξιον Παρθεναγωγείον 
1. Διονυσία Βλάχου (εκ Κερκύρας) με πτυχίον διδ/λείου 1914-1915. 
2. Άννα Αρώνη (εκ Κερκύρας) πτυχιούχος διδ/λείου 1916-1918. 
3. Ελένη Κούλη (εντοπία) πτυχιούχος διδ/λείου 1918-1930. 
 
γ΄ / Ενοποίησις Σχολείου έγινε το 1930 και εις το ενοποιημένον ως 3/τάξιον πλέον 
υπηρέτησαν οι κάτωθι. 
1. Ελένη Κούλη 1930-1952. 
2. Καλλιόπη Μανδηλά 1930-1947. 
3. Αλέξανδρος Μεταξάς (εκ Πίρου Λευκάδος) πτυχιούχος διδ/λείου από του έτους 1930-

1931. 
4. Νικόλαος Τάτσης (εκ Ζίτσης) πτυχιούχος διδ/λείου 1931-1932. 
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5. Κων/νος Κοτρώτσης (εξ Ελαφότοπου Ζαγορίου) πτυχιούχος διδ/λείου 1933-1934.  
6. Αλέξανδρος Κομνιανός (εκ Κερκύρας) πτυχιούχος διδ/λείου από 1933-1934. 
7. Ευάγγελος Κονιδάρης (εκ Πόρου Λευκάδος) πτυχιούχος διδ/λείου από 1934-1937. 
8. Τιμολέων Βασδέκης (εκ Βραδέτου Ζαγορίου) πτυχιούχος Ριζαρίου Σχολής από του έτους 

1938- και εξακολουθεί να υπηρετεί.  
9. Παν. Κοσμάς – εν αποσπάσει (εκ Ζίτσης Ιωαννίνων) πτυχιούχος Παιδ/κής Ακαδημίας 
Ιωαννίνων από 1952-1953. 

10.Ελένη Κόκαλη (εκ Κερκύρας) πτυχιούχος Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
Ιωαννίνων από του έτους 1952 και εξακολουθεί να υπηρετεί».    

 
 
 

176. Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 
 Δια τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό έχουν ασχοληθεί θεολόγοι, ιστορικοί, σύγχρονοί του και 
μεταγενέστεροι, τόσο για την προσωπικότητά του, όσο και για το τεράστιο έργο του στην 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ήπειρο και Βόρειο Ήπειρο. Στην παρούσα 
βιογραφία θ’ αναφερθούμε περιληπτικώς στη χρονική διαδρομή του βίου του, δίδοντας όμως 
λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την Πλεσίβιτσα και τη γύρω περιοχή, που δεν 
ασχολήθηκαν οι ως άνω αναφερόμενοι για τις επισκέψεις του Αγίου Κοσμά.  
 Γεννήθηκε το 1714 στο χωριό Μεγάλο Δένδρο της Αιτωλίας με το όνομα Κώστας 
Ανυφαντής. Φοίτησε 8 χρόνια στο σχολείο Βρανιανών στα Άγραφα, υπηρέτησε ως δάσκαλος 
στα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας. Σε ηλικία 30 ετών πήγε στο Άγιο Όρος στην Αθωνιάδα 
Ακαδημία ως μαθητής. Το 1759, έγινε μοναχός και Ιερομόναχος με το όνομα Κοσμάς. Πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη που ήταν ο αδελφός του Χρύσανθος δάσκαλος, όπου πήρε 
μαθήματα ρητορικής. Το σύστησε στον Πατριάρχη Σεραφείμ Β΄ εκ Δελβίνου και το 1760 
πήρε άδεια να περιοδεύσει και διδάξει στην Ήπειρο. Περιόδεψε στη Θράκη, Μακεδονία, 
Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία. Το 1763 ανανέωσε την άδεια του ο νέος Πατριάρχης Σαμουήλ. 
Περιόδεψε Θεσσαλία, Δυτ. Μακεδονία, Αλβανία και σ’ όλη την Ήπειρο, Ρούμελη, Γαλαξίδι, 
Κεφαλονιά ίσως και Αχαΐα. Το 1774 του ανανέωσε την άδεια ο νέος Πατριάρχης Σωφρόνιος 
Β΄. Περιόδεψε νησιά του Αιγαίου, Αιτωλοακαρνανία, Άγιο όρος, Χαλκιδική, Κεντρική και 
Δυτ. Μακεδονία, Κέρκυρα, Πρέβεζα και σ’ όλη την Ήπειρο. Στη Θεσπρωτία πέρασε και 
ξαναπέρασε στήνοντας Σταυρούς και χτίζοντας Σχολεία.1 Ο Άγιος Κοσμάς το 1775 από το 
Δέλβινο πήγε στις Φιλιάταις και «από τις Φιλιάταις μεταβαίνει εις Πλησιβίτσαν κηρύττει και 
διδάσκει. (Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εις την Θεσπρωτίαν). Αρχιμ. κ. Τίτου Καράντζαλη 
Αθήνα 1666 σελίς 16). Κατά το Φάνη Μιχαλόπουλο «Το 1777 διδάσκει στην περιοχή 
Δελβίνου, Χειμάρα, Αργυρόκαστρο, Τεπελένι, Δόρβιανη, Δίρβη, στη Βήσιανη, Μουζίνα, 
Δερβιτσάνη». «Εκείθε κατέβηκε στη Στενίτσα, Κονίσπολη, Κούριανη, στην Πλεσίβιτσα και 
Λιμπόχοβο».2  
 Η Πλεσίβιτσα τον κάλεσε  από τη Μονή Γηρομερίου που επισκέφθηκε πρωτίστως. Ο 
Άγιος το δέχτηκε με προθυμία κι ήρθε στην Πλεσίβιτσα από το δρόμο της Αγίας Παρασκευής 
της Βούβας κι έτυχε μεγάλης υποδοχής στην πλατεία του χωριού που περίμενε 
συγκεντρωμένο το χωριό. Πολλοί τον περίμεναν στη Βούβα. Με την εμφάνιση του Αγίου 
Κοσμά στην πλατεία και του λαού που τον ακολουθούσε, σήμαναν οι καμπάνες χαρμοσύνως 
και η πομπή κατευθύνθηκε στη Μονή τότε του Προφήτη Ηλία. Έγινε παράκληση όπου στο 
τέλος ο Άγιος Κοσμάς έκανε κήρυγμα εδραίωσης της πίστης, ανάστασης του φρονήματος κι 

                                                 
1 Κραψίτης, Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Α΄., σελ. 10-11 
2 Μιχαλόπουλος, Φ., Κοσμάς ο Αιτωλός, σελ. 81-82 
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ελπιδοφόρου μέλλοντος. Ο Άγιος βλέποντας την πίστη και τη δίψα για το κήρυγμα τόσο των 
χωριανών όσο και των άλλων επισκεπτών χάρηκε. Βλέποντας όμως πολύ μακριά για την 
πορεία του χωριού που ήταν μια κωμόπολη αμιγώς Χριστιανική, κόμβος και σταυροδρόμι 
των Χριστιανών και Μουλσουμανοτσάμηδων. Σαν κωμόπολη στα όρια των τόσων 
Μουλσουμανοτσάμικων χωριών με τέτοια πρόοδο θα ήταν στο μάτι του κυκλώνα. Σκέφτηκε 
ότι έχει η Πλεσίβιτσα ανάγκη καθοδήγηση και σοφών συμβουλών, τόσο για την προσεκτική 
συμπεριφορά γενικώς προς όλους τους διερχόμενους Μουλσουμανοτσάμηδες από το χωριό 
αλλά και όσο όταν Πλεσιβιτσιώτες βρίσκονταν εργαζόμενοι ή διερχόμενοι από 
Μουλσουμανοτσάμικα χωριά. 
 Το μεγαλύτερο αγαθό για τον Άγιο η πορεία της Παιδείας με το κτίσιμο Σχολείου για τη 
μόρφωση τη σωστή των παιδιών της Πλεσιβίτσης, σα βάση της πνευματικής αναγέννησης κι 
εθνικής ανάτασης σα θεμέλιο, για τη λευτεριά. Όλα αυτά έκαναν τον Άγιο Κοσμά να 
παρατείνει την παραμονή του στην Πλεσίβιτσα για μια εβδομάδα θεωρώντας επιβεβλημένη 
την παρουσία του. Παρέμεινε πράγματι για μια εβδομάδα φιλοξενούμενος στο σπίτι του 
Επιτρόπου της Μονής του Προφήτου Ηλίου, Ιωάννου Ρισβάνη. Κάθε μέρα λειτουργούσε μια  
στη Μονή του Προφήτου Ηλία και μια στον Καθεδρικό ναό της Αγίας Παρασκευής όπως 
επίσης στον άγιο Νικόλαο και Άγιο Γεώργιο και Αγία Μαρίνα. Κάθε μέρα μαζευόταν κόσμος 
στην πλατεία του χωριού κι ανέβαινε στο πέτρινο θρονί που είχε στηθεί προχείρως μιλούσε 
για ώρες στην κατάμεστη πλατεία από την αθρόα προσέλευση των χωριανών που δε 
χόρταιναν να τον ακούνε. Με τα σοφά, όσο και προφητικά λόγια του, οδηγούσε τους πιστούς 
στη δυνάμωση της πίστης, στη μόρφωση και στην ελπίδα της απελευθέρωσης.  
 Ως βάλσαμο φώλιαζαν τα λόγια του στις πονεμένες ψυχές των Χριστιανών που τους 
έλεγε και ξανάλεγε:  
Όποιος λατρεύει τον Χριστό βοηθάει διπλά τον φτωχό (θα κάνει πράξεις αγαθοεργίας). Να 
φυλάτε την Κυριακή και την εορτή να μην εργάζεστε για την υγείας σας και το καλό της 
οικογενείας σας (το σωστό για τον Χριστιανό που ενοχλούσε οικονομικώς τους Εβραίους που 
θέλαν να δουλεύουν την Κυριακή να κάθονται το Σάββατο). Μη αγαπάτε το άδικο ούτε και 
στον εχθρό σας (βάσει της εντολής και που τον προφυλάγει από κάθε περιπέτεια). Όλοι 
είμαστε γεννημένοι από ένα θεό, από έναν άνδρα και μία γυναίκα όλοι αδέλφια, μόνο μια 
πίστη μας χωρίζει (για να υπάρχει αγάπη και ηρεμία στον τόπο). Ο θεός αγαπάει το ίδιο τον 
άνδρα και τη γυναίκα, ο άνδρας είναι ο βασιλιάς και η γυναίκα βεζίρισσα (για την ισότητα 
και την αγάπη και σεβασμό στα ζευγάρια). Το κορμί σας ας το καύσουν, την ψυχή και ο 
Χριστός σας χρειάζεται αυτά κρατήστε (Δια την αλαξοπιστία, που τόσα χωριά απαρνήθηκαν 
την πίστη τους στον τόπο μας).  
 Προφητικά τα λόγια του, για τη μελλοντική εξέλιξη των δύο χωριών Πλεσίβιτσας και 
Κώτσικας που είπε: 
Θάρθη καιρός που με το γειτονικό σας χωριό θαρθήτε σε πολεμική σύγκρουση. Να έχετε 
υπομονή και να προσπαθείτε με κάθε τρόπο να είστε αγαπημένοι τόσο μεταξύ σας, όσο και 
με τους γείτονές σας Κωτσιώτες (όπως κι έγινε). Του Τούρκου δώστου χρήματα και 
καβαλήκευσέ τον στο κεφάλι. (Η Πλεσίβιτσα το εφήρμοζε για κάθε δυσκολία της). Ο 
Αντίχριστος είναι ο Πάπας και ο έτερος αυτός που είναι στο κεφάλι μου να μη πω το όνομά 
του καταλαβαίνετε (που είναι ο Τούρκος δυνάστης). Καλότυχα τα βουνά που ζώνουν το 
χωριό σας (και σας δυσκολεύουν την πρόσβαση των εχθρών στο χωριό και διευκολύνουν τον 
τρόπο προφύλαξης και εύρεσης κρησφύγετων). Εδώ σε τούτα τα μέρη θα γίνει μια πολύ 
μεγάλη σιδερένια πόρτα, που θα είναι κλειστή και δε θα πηγαίνει κόσμος προς τα εκεί, ούτε 
θα έρχεται (τα σύνορα της Βορ. Ηπείρου).  Θα δείτε πολλά, θα περάσουν ξένος κόσμος με 
ξένες άγνωστες γλώσσες που δε θα μπορείτε να συνεννοηθείτε (η κατοχή από Ιταλούς, 
Γερμανούς).  
 Θαρθή καιρός που φωνές θ’ ακούγονται και κόσμος δε θα φαίνεται(είναι το ραδιόφωνο, 
το τηλέφωνο, ασύρματος κλπ.). Θαρθή καιρός που άλλοι θα πηγαίνουν κι άλλοι θα ‘ρχονται 
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(οι μετακινήσεις των πληθυσμών). Θαρθή καιρός που θα γίνει η ουρά κεφαλή (είναι οι 
σύγχρονοι καιροσκόποι, οι ασυνείδητοι εις βάρος των αδυνάτων). Θαρθή καιρός που θα 
πηγαίνεις σε τρία χωριά να βρεις έναν άνθρωπο (είναι η εγκατάλειψη από τους κατοίκους των 
χωριών μετακινούμενοι στις πόλεις η σημερινή κι αυριανή κατάσταση). Καλότυχος 
καλοήμερος στον τόπο του Αϊ Δονάτου (για τα μέρη της περιοχής Παραμυθίας και Γλυκής 
που κάτι καλό θα συμβεί προφήτευσε για πολέμους που θ’ ακολουθούσαν). Το κακό θα 
βαστάξει τρεις μέρες τρεις μήνες ή τρία χρόνια. Θα δίνετε ένα φλουρί για μια χούφτα αλεύρι 
(έγινε αποκλεισμός και πόλεμοι το 1908-1917-1940 έως 1945, που υπέφερε πολύ τόσο το 
χωριό όσο κι όλα τα χριστιανικά γύρω χωριά). Να έχετε πίσω από την πόρτα του σπιτιού σας 
μια σακούλα με σιτάρι για να την βρείτε εμπρός σας αν βρεθείτε σ’ ανάγκη να φύγετε (το 
είχαν πάντα στο νου τους οι χωριανοί και συνέβη αυτό). Να έχετε ένα ντουφέκι κρυμμένο να 
σας βρεθεί για την άμυνάς σας (έτσι έγινε στις 8 Νοεμβρίου 1912, όπου τα κρυμμένα όπλα 
που με αυτά αντιμετώπισαν τους Μουλσουμανοτσάμηδες και σώθηκαν αλλιώς οι 
Πλεσιβιτσιώτες θα είχαν περάσει από μαχαίρι και η Πλεσίβιτσα θα είχε καταστραφεί κι 
εξαφανισθεί).  
 Πρώτο μέλημα η ανέγερση σχολείου που έως τότε λειτουργούσε κρυφά σε ναούς και σε 
σπίτια με δασκάλους τους ιερείς του χωριού. Τους παρότρυνε με το νόμιμο δικαίωμα που 
τους έδινε η Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1774, βάσει της οποίας προστατευόταν 
το Χριστιανικό στοιχείο κι αποκτούσε δικαιώματα λατρείας και μόρφωσης στα 
Τουρκοκρατούμενα εδάφη. Η συμφωνία αυτή μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας 
υποχρέωνε την Τουρκία να τη σεβαστεί και την Ρωσία να την προστατέψει. Η Δημογεροντία 
το πραγματοποίησε αμέσως μετά την αναχώρηση του Αγίου. Τους παρότρυνε ο Άγιος 
Κοσμάς σε κάθε δρόμο εισόδου του χωριού να στήσουν στέρεα σε υψηλά κι εμφανή σημεία 
από ένα Σταυρό ξύλινο μεγάλο όπου στη θέα του οι Χριστιανοί να σταυροκοπιούνται και να 
εμψυχώνονται και να προειδοποιεί τους περαστικούς ότι το χωριό είναι Χριστιανικό. Έτσι 
τοποθετήθηκαν στα σημεία που τους υπέδειξε ο Άγιος Κοσμάς Σταυροί:  
1. Στον Άγιο Νικόλαο να φαίνεται καλά από όλο το δρόμο εισόδου, από την Κώτσικα, 
Βέρβα, Λιόψη, Σμέρτο και χωριά της Β. Ηπείρου, να στηθεί προσωρινά στο χώμα κι 
αργότερα να κτιστεί κωνική βάση όπου και κτίστηκε και υπάρχει έως σήμερα.  
2. Στην Κάτω Σκάλα ψηλά στα βράχια κάτω από τη  Γκορτζιά του Μάλου, εισόδου από 
ερχόμενους από Σπάταρη, Σκέφαρη κι αλλού.  
3. Στην Επάνω Σκάλα στους πρόποδες του Αϊλιά πενήντα μέτρα ψηλά από το ρέμα για τους 
ερχόμενους από τα μέρη των Φιλιατών.  
4. Στον Μάλο στην Κιάφα, απέναντι από το δρόμο, επίσης να το βλέπουν όσοι έρχονται από 
τα μέρη των Φιλιατών.  
5. Στο βράχο της Γιαννακέσιας, στη θέση που πήρε και το όνομα Σταυρός, να φαίνεται στους 
ερχόμενους από το δρόμο της Βούβας των χωριών Γηρομερίου κι επάνω χωριών.  
6. Στο Ζοριό στο βράχο ψηλά απέναντι από την Ελιά του Ντακούκη για τους ερχόμενους από 
τη Γιάννιαρη Μουλσουμανοτσάμηδες κι άλλα χωριά της Β. Ηπείρου και του Παλαμπά και 
Φατήρι.  
7. Στο κέντρο της πλατείας του χωριού στη θέση που ήταν το πέτρινο θρονί το πρόχειρο που 
κήρυττε κάθε μέρα έστησε ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς τον ξύλινο Σταυρό και τους είπε: «στο 
ίδιο σημείο να κτίσετε μεγάλη κωνική βάση και να τοποθετήσετε το Σταυρό αυτό».  Αυτό 
έγινε αμέσως μετά την αναχώρηση του Αγίου από το χωριό. Η κωνική βάση κτίστηκε από 
καλλιτέχνες μαστόρους και σώζεται καλώς έως και σήμερα. Ο Σταυρός λόγω φθοράς 
αντικαταστάθηκε με μαρμάρινο τα τελευταία χρόνια.  
 Ο Άγιος Κοσμάς εκτός της τοποθέτησης Σταυρού στην πλατεία τους προέτρεψε στην 
ταφή τριών πλακών μεγέθους 50×60 εκατοστά περίπου και σε βάθος μισό πήχη 34 εκατοστά 
στη θέση μεταξύ του Σταυρού και του σημερινού Φλαμουριού και σε απόσταση δύο μέτρων 
από το Σταυρό η πρώτη πλάκα και η δεύτερη 30 εκατοστά από την πρώτη ομοίως και η τρίτη. 
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Σκεπάστηκαν οι πλάκες επιβλέποντος του Αγίου και τους είπε ο Άγιος Κοσμάς των 
χωριανών: «Όταν φανούν οι πλάκες αυτές, θα γίνει ελληνικό, θ’ απελευθερωθεί ο τόπος το 
χωριό». Τα λόγια του προφητικά και εμψυχωτικά, δια την απελευθέρωση του γένους των 
Ελλήνων, αναπτέρωσε το ηθικό των Πλεσιβιτσιωτών και μια ελπίδα φώλιασε στην καρδιά 
τους για την πολυπόθητη λευτεριά.  
 Μέχρι τότε είχαν περάσει 350 χρόνια σκλαβιάς. Σαράντα χρόνια μετά την έλευση του 
Αγίου Κοσμά ήρθε το 1821, που η Ελλάδα σπάει τα δεσμά της σκλαβιάς χρόνο με το χρόνο 
κι ελευθερώνοντας ελληνικές περιοχές πόλεις και χωριά. Και ω του θαύματος! Οι πλάκες του 
Αγίου Κοσμά που θάφτηκαν στην πλατεία φάνηκαν. Οι χωριανοί που γνώριζαν τη σημασία 
της εμφάνισης και που την έκρυβαν στην καρδιά τους, σαν σπίθα στη στάχτη, περίμεναν με 
δέος να φανούν και μαζί μ’ αυτές ναρθή κι η λευτεριά τους. Την είδηση της εμφάνισης την 
έλεγαν ο ένας τον άλλο σαν το «Χριστός Ανέστη» «Φάνηκαν οι πλάκες του Αγίου Κοσμά». 
Μαζί με την εμφάνιση των πλακών ήρθε κι η πολυπόθητη λευτεριά, το Φλεβάρη του 1913. 
Όπως μας πληροφορεί ο Σταύρος Χρήστου Μακατσώρης, οι πλάκες παρέμειναν στη θέση 
τους για κάποια δεκαετία ακόμη. Η πλατεία αναμορφώθηκε και τις πλάκες  που προεξείχαν 
από το έδαφος πλέον της έβγαλαν και τις τοποθέτησαν σε κάποιον τοίχο της εκκλησίας 
συμβολικά, σαν ιερές. Την εβδομάδα που παρέμεινε ο Άγιος Κοσμάς στο χωριό, όπως 
προαναφέρθη φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Ιωάννου Ρισβάνη, επιτρόπου της Μονής του 
Προφήτη Ηλία. Ήταν πράγματι επίτροπος και το μαρτυρεί η χαραγμένη επιγραφή στο πρώτο 
πολυκάνδηλο του Προφήτη Ηλία που κατασκευάστηκε το 1747.  
 Η παράδοση που είναι κάπως πρόσφατη διέσωσε και το εξής: Όταν πήγε ο Άγιος Κοσμάς 
στο σπίτι του Ιωάν. Ρισβάνη, ήταν πολύ κουρασμένος από την πεζοπορία και την εν συνεχεία 
ορθοστασία της ημέρας αλλά και πολύ ιδρωμένος και του προσεφέρθη ένα στεγνό εσώρουχο 
«Ρουτί» υποκάμισο της γυναίκας του Ιωάννου Ρισβάνη και το φόρεσε. Όταν πέρασε η 
εβδομάδα κι ήρθε για να φύγει ξαναφόρεσε το εσώρουχο που είχε πλύνει η γυναίκα του 
Ρισβάνη και αφού της έδωσε το δικό της που το είχε βγάλει, της είπε: «Αυτό το ρουτί 
(υποκάμισο) να το φυλάξεις κι όταν έρθει η ώρα να πεθάνεις να στο φορέσουν σάβανο κι 
είναι ευλογημένο». Έτσι κι έγινε. Ο Άγιος Κοσμάς τώρα ήταν βέβαιος ότι η παρουσία του 
έδωσε τους καρπούς που ενέμενε. Θα έφευγε πολύ ικανοποιημένος από όσα είδε και άκουσε, 
που ήταν έργο από την απήχηση των λόγων και των πράξεών του. έδωσε στους ιερείς και στη 
Δημογεροντία τις τελευταίες συμβουλές για το κτίσιμο του Σχολείου και κτίσιμο κι άλλων 
παρεκκλησιών, υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει πάλι στο χωριό, έδωσε την ευλογία σε όλους και 
αναχώρησε. Ο λαός σύσσωμος τον ξεπροβόδισε, έως έξω του χωριού.  
 Το 1776 βρισκόταν στην Παραμυθιά και ανασύστασε το σχολείο της πόλεως. Το 1776 
πήγε στην Πάργα και ξαναπήγε το 1779, που τον παρακολουθούσαν οι Βενετοί δια τη δράση 
του. το 1776 φθάνει στο Μαργαρίτι, τονώνει τις ψυχές των ραγιάδων και παρέσυρε με τη 
διδασκαλία του και αρκετούς φανατικούς Μουλσουμανοτσάμηδες. Το 1777επισκέπτεται την 
περιοχή του Καλαμά, φθάνει στον Τσαμαντά και στις 16 Απριλίου 1777, πήγε στο Γηρομέρι 
και έμεινε στη Μονή. Αργότερα πήγε στην Κέρκυρα που ο προβλεπτής Βενετός τον 
υποχρέωσε να φύγει. Πριν φύγει γράφει επιστολή στον Κατή των Τούρκων Φιλιατών που 
ζητά με πολύ νόμιμο όσο και σοφό τρόπο, να κηρύξει στην περιοχή Φιλιατών και να διδάξει 
στους Χριστιανούς. 1. να φυλάνε τις εντολές του θεού, 2. να υπακούνε στις βασιλικές 
διαταγές. Η άδεια του παραχωρήθηκε κι ο Άγιος Κοσμάς με τη δύναμη του θεού που τον 
καθοδηγούσε εμψύχωνε τους Χριστιανούς, δυνάμωνε την πίστη τους, την εθνική συνείδηση 
και τους προέτρεπε δια την ανέγερση σχολείων κι εξύψωση του πνευματικού επιπέδου των 
παιδιών.1   
 Το 1779 βρισκόταν στα μέρη της Παραμυθιάς ο Άγιος Κοσμάς και στις 2 Μαρτίου 1779, 
έστειλε μια επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο που ήταν Σχολάρχης στη Νάξο και μεταξύ 
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άλλων του γράφει: «έως τριάντα επαρχίες περιήλθον, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα 
(Σχολαρχεία), διακόσια δε κοινά γράμματα (δημοτικά)». Στο δε τέλος της επιστολή αναφέρει: 
«Δέκα χιλιάδες Χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσι και 
ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι».1 
 Το 1779 επισκέφθηκε ξανά την επαρχία Φιλιατών ο Άγιος Κοσμάς διδάσκοντας το λαό. 
Περνώντας τον Καλαμά ήλθε στον κάμπο μεταξύ Γηρομερίου Φοινίκης και Φανερωμένης. Η 
φήμη του κι η προφητική του δύναμη είχε ελκύσει τις καρδιές των ανθρώπων. Από τις 
Φιλιάτες που είχαν μάθει για τον ερχομό του, πρώτοι και καλύτεροι απ’ όλους αρκετοί 
Αγάδες Μουλσουμανοτσάμηδες που σέβονταν κι αγαπούσαν τον Άγιο από προηγούμενη 
φορά που είχε έλθει και δέχονταν με πολύ ευχαρίστηση τα κηρύγματά του, είχαν φθάσει στον 
κάμπο να προϋπαντήσουν τον Άγιο. Έγινε μεγάλη κοσμοσυρροή απ’ όλα τα χωριά των 
Φιλιατών και όχι μόνο. Η Πλεσίβιτσα  είχε την πρωτοπορία. Λόγω της εποχής Μαΐου με 
Ιουνίου, που ήταν ο καιρός καλοκαιρινός και η σύναξη έγινε κάτω από το Μεγάλο Πλάτανο 
όπου ερχόμενος ο Άγιος άρχισε αμέσως να διδάσκει το θείο λόγο και να δίνει τις σοφές 
συμβουλές του. Η Πλεσιβιτσιώτικη παράδοση διέσωσε από στόμα σε στόμα κι έφθασε στις 
μέρες μας λόγω προσφάτου παρελθόντος, με τους παππούδες μας που τους διηγήθηκαν οι 
παππούδες τους, που το έζησαν οι ίδιοι, είδανε κι άκουσαν τον Άγιο Κοσμά που 
παρευρίσκονταν κάτω από τον πλάτανο και είδαν το θαύμα του Αγίου που διεσώθη από 
δολοφονία από την προφητική του δύναμη που εξελίχθηκε ως εξής: 
 Την προσέλευση των Αγάδων των Φιλιατών προς τον Άγιο Κοσμά αλλά και τον σεβασμό 
από πολλούς Μουλσουμανοτσάμηδες ως να ήταν Χριστιανοί την σχολίασαν ποικιλοτρόπως 
οι φανατικοί Μουλσουμανοτσάμηδες Φιλιατών και των γύρω χωριών, όπου έφθασαν να 
κάνουν συμβούλιο κι αποφασίζουν να φονεύσουν τον Άγιο Κοσμά θεωρώντας τον ως 
επικίνδυνο επαναστάτη, που εμποδίζει τον εξισλαμισμό, τονώνει τη χριστιανική πίστη κι 
εξωθεί τους Ρωμιούς εις επαναστατικό κίνημα. Αναθέτουν εις τον Μέτο–Ντούτσιε, φανατικό 
Μουλσουμανοτσάμη εκ Φιλιατών να εκτελέσει την απόφαση. Ο Μέτο Ντούτσιε, χωρίς 
χρονοτριβή παίρνει συνοδεία πάνοπλων Μουλσουμανοτσάμηδων καβάλησαν τ’ άλογά τους 
και χωρίς Τουρκικό φιρμάνι της Διοίκησης Φιλιατών έτρεξαν στον κάμπο που δίδασκε ο 
Άγιος. Πριν φθάσουν στον κάμπο ο Άγιος που οραματίστηκε τι θα συνέβαινε, λέγει σε μια 
στιγμή:  «Έρχονται να με φονεύσουν αλλά το τέλος μου είναι αλλού». Ο κόσμος ανησύχησε. 
Φθάνει ο Μέτο-Ντούτσιε με τη συνοδεία του, με προτεταμένα όπλα παραμερίζοντας το 
κατάπληκτο και φοβισμένο πλήθος της σύναξης, να συλλάβει κι εν συνεχεία να φονεύσει τον 
Άγιο. Τότε ο Άγιος γαλήνιος και προφητικός, βλέποντάς τους και γνωρίζοντας το 
αποτέλεσμα τους λέγει με γέλιο, αποτανόμενος, στον προπορευόμενο Μέτο Ντούτσιε: 
«Έρχεσαι με κακό σκοπό να με σκοτώσης, αλλά το τέλος μου δεν είναι από εσένα. Γύρισε 
πίσω στο σπίτι σου διότι η γυναίκα σου γέννησε αγόρι και σου δίνω τις ευχές μου να σου 
ζήσει και η φοράδα σου γέννησε πουλαράκι. Σε 10 λεπτά περίμενε εδώ και θα έλθει ο 
συγχαρικιάρης να σου αναγγείλει το γεγονός». Τότε ακούγεται πυροβολισμός συνθηματικός 
από την κορυφή της Κογκέλας των Φιλιατών και ο Μέτο με τη συνοδεία του έκαναν πίσω και 
περίμεναν να δούνε αν αυτά που τους είπε θα επαληθευθούν. Πριν περάσουν τα δέκα λεπτά ο 
συγχαρικιάρης καβαλάρης έφερνε τη χαρμόσυνη είδηση του Αγά Μέτο Ντούτσιε, που τους 
έκανε να σκύψουν το κεφάλι και να φύγουν με διαφορετικές αντιλήψεις για τον Άγιο.  
 Ο κόσμος που παρακολούθησε τα συμβάντα τρομαγμένος ανάσανε και δόξασε το θεό. Ο 
Άγιος συνέχισε το κήρυγμά του, ως αργά το βράδυ και κατευθύνθηκε στη Μονή Γηρομερίου 
να περάσει τη νύχτα. Στη Μονή τον ακολούθησαν πολλοί, όπως και η επιτροπή της Μονής 
του Προφήτη Ηλία Πλεσιβίτσης που παρέμειναν τη νύχτα μαζί του και τον παρακάλεσαν να 
επισκεφθεί την Πλεσίβιτσα. Ο Άγιος το δέχθηκε με χαρά. Οι Αγάδες που παρακολουθούσαν 
το κήρυγμα του Αγίου στον πλάτανο στη συνάθροιση, παρέμειναν τη νύχτα στον κάμπο διότι 
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ήταν καλοκαιρινός καιρός και κοιμήθηκαν εκεί. Κατά τα μεσάνυχτα είδαν ένα ουράνιο φως 
σαν φωτεινό σύννεφο που σκέπαζε τον τόπο εκεί που δίδασκε ο Άγιος και το πρωί ζητούσαν 
να μάθουν που είναι ο Άγιος να τον ιδούν και να τους δώσει την ευχή του. Το γεγονός αυτό 
το διηγούνταν σε Χριστιανούς και Μουλσουμανοτσάμηδες. Την επόμενη μέρα ο Άγιος με 
την επιτροπή και λαού που τον ακολουθούσε μέσω  Βούβας, κατευθύνθηκε στην Πλεσίβιτσα. 
Με την είσοδο του Αγίου και της συνοδείας λαού στο χωριό σήμαναν οι καμπάνες 
χαρμόσυνα αναγγέλλοντας τον ερχομό του. Ο Άγιος έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τους 
κατοίκους αλλά και από τους γυρωχωρίτες που είχαν πληροφορηθεί για τον ερχομό του κι 
είχαν συρρεύσει. 
 Ο άγιος είδε την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στο χωριό. Το Σχολείο είχε κτιστεί και 
λειτουργούσε κανονικά και του έδωσε μεγάλη χαρά. Είδε στη μέση της πλατείας που είχε 
κτιστεί η πέτρινη κωνική βάση κι επάνω ο Σταυρός που είχε στήσει ο ίδιος κι ευχαριστήθηκε. 
Είδε τον κόσμο χαρούμενο. Διάβαζε στα βλέμματά των την πίστη και την ελπίδα. Ομίλησε 
στην πλατεία προς τη σύναξη με τη γλώσσα που άγγιζε τις ψυχές των. Σαν μεσημέριασε 
φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Τζιούπη για φαγητό και να ξεκουραστεί για λίγο. Ο Τζιούπης 
ήταν επίτροπος της Μονής του Προφήτη Ηλία. Η γυναίκα του Τζιούπη του έδωσε ένα δικό 
της «ρουτί» υποκάμισο ν’ αλλάξει το δικό του που ήταν πολύ ιδρωμένος όπου ο Άγιος το 
δέχτηκε. Όπως ανεφέρθη και στην πρώτη επίσκεψη του Αγίου το 1775, που φιλοξενήθηκε 
στου Ιωάννου Ρισβάνη και του έδωσαν στεγνό υποκάμισο να φορέσει, έτσι κι εδώ όταν σε 
τρεις μέρες που έφυγε είπε στη γυναίκα του Τζιούπη, αφού φόρεσε το πλυμένο δικό του 
υποκάμισο κι έδωσε το δικό της: «Να φυλάξης αυτό το ρουτί (υποκάμισο) να στο φορέσουν 
σάβανο όταν με το καλό έρθη η ώρα σου να πεθάνεις, διότι είναι ευλογημένο» και έτσι είχε 
γίνει.  
 Το απόγευμα ο Άγιος με τους ιερείς του χωριού, ανέβηκαν στον περίβολο της Μονής του 
Προφήτη Ηλία και κάθισαν όπου είχε συγκεντρωθεί και πολύς κόσμος για τον Εσπερινό. Σαν 
ήρθε η ώρα για τον Εσπερινό σήμαναν οι καμπάνες και πρότειναν οι ιερείς στον άγιο να 
μπουν στη Μονή να κάνουν Εσπερινό. Τους απαντά ο Άγιος: «Λείπει ακόμη ένα καλό 
πρόβατο και πρέπει να το περιμένομε». Πράγματι σε λίγο αντίκρισαν στο δρόμο του 
Φατηριού να κατηφορίζει, τρεχάτος ένας ακόμη ιερέας που τον περίμεναν και ήλθε, και 
έκαναν τον Εσπερινό. Το βράδυ ο Άγιος φιλοξενήθηκε και κοιμήθηκε στο σπίτι του Τζιούπη, 
όπως έγινε και τρεις βραδιές που έμεινε στο χωριό. Το πρωί ο Άγιος λειτούργησε στη Μονή 
του Προφήτη Ηλία, κήρυξε το λόγο του θεού κι απηύθυνε τις χρήσιμες όσο και σοφές 
συμβουλές του. Ο Άγιος Κοσμάς κάθισε τρεις μέρες στην Πλεσίβιτσα. Λειτούργησε και στην 
Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νικόλαο. Έκανε δε και παρακλήσεις στην Αγία Μαρίνα και 
στον Άγιο Γεώργιο με τη συμμετοχή των περισσοτέρων χωριανών. Ορισμένοι χωριανοί 
πήγαν στο σπίτι του Τζιούπη που έμενε ο Άγιος, ρούχα να έχει διότι τα δικά του που φορούσε 
ήταν σχεδόν φθαρμένα. Όταν όμως έφυγε ο Άγιος δεν πήρε τίποτε απ’ αυτά που του 
προσέφεραν από την ταπεινοσύνη που τον κατείχε. Φεύγοντας ο Άγιος Κοσμάς από την 
Πλεσίβιτσα και περνώντας από το Παρασπόρι με το λαό που τον ακολουθούσε να τον 
ξεπροβοδίσει, συνάντησε συγκεντρωμένους κατοίκους που τον περίμεναν να τους ευλογήσει 
και να τον αποχαιρετήσουν. Το συνόδευσαν στην πλατεία του Αγίου Νικολάου εκεί που ήταν 
στημένος ο ξύλινος Σταυρός τη υποδείξη του και που μετά την αναχώρησή του, κτίστηκε 
πέτρινη κωνική βάση κι επάνω ο Σταυρός, τους μίλησε για λίγο με τα βασικά, 1. Να φυλάτε 
τις Εντολές του θεού, 2. να μορφώνετε τα παιδιά σας και 3. Να είστε αγαπημένοι με 
Χριστιανούς κι αλλόθρησκους. 
 Ο Άγιος Κοσμάς χαιρέτησε τους συγκεντρωμένους, τους ευλόγησε κι αναχώρησε για το 
ταξίδι προς τον τόπο που τον περίμενε ο Σταυρός του μαρτυρίου του. Δεν σέβονταν μόνο 
Χριστιανοί τον Άγιο Κοσμά αλλά και οι Μουσουλμάνοι κι άκουγαν με προσοχή τα 
διδάγματά του. οι Χριστιανοί σε όποιο μέρος εδίδασκε έστηναν ξύλινο Σταυρό που φρόντιζαν 
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να παραμένει εκεί ως απόδειξη της διαβάσεώς του.1 Δια να επιτελεί το έργο του ο Άγιος, 
σοφά κι άγια σκεπτόμενος καθοδηγούσε το λαό λέγοντας με τους εισπράκτορες των 
Τουρκικών φόρων πληρώνοντάς τους αγογγύστως, διότι θέλαν δε θέλαν θα τους πλήρωναν. 
«Έτσι οι κυρίαρχοι του χώρου που περιόδευε, Τούρκοι και Βενετοί τον ανέχονταν. Όμως 
υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που επιδίωκαν το χαμό του. Ήταν οι Κοτζαμπάσηδες οι πλούσιοι 
και οι έμποροι, που παρουσίαζαν τις διδαχές του για επαναστατικές. Ήταν κυριότερα, οι 
Εβραίοι που ‘χαν χαρακτηρισθεί από τον Κοσμά εχθροί της θρησκείας και του Γένους και 
είχαν χτυπηθεί ηθικά και οικονομικά, μία που συμβούλευε τους Χριστιανούς να μην 
αγοράζουν από τους Εβραίους και μία που συνέβαλε στην οριστική μεταφορά του παζαριού 
από την Κυριακή στο Σάββατο».2     
 Οι Εβραίοι της Ηπείρου συκοφάντησαν τον Άγιο Κοσμά ως φιλοπόλεμο (υποκινούμενο 
από την Ρωσία) και τον κατήγγειλαν στον Τούρκο Διοικητή Κουρτ-Πασά ως όργανο 
επαναστάσεως (δωροδοκώντας τον Κουρτ-Πασά με πενήντα σακούλες άσπρα3 και 
προσεκλίθη στο Διοικητή Βερατίου Κουρτ-Πασά να απολογηθεί. Ο Άγιος καταγοήτευσε με 
τα λόγια του το Διοικητή, που αντί καταδίκης του έδωσε πολυτελή θρόνο ν’ ανεβαίνει σ’ 
αυτόν και να κηρύττει ελευθέρως. Οι Εβραίοι μη επιτυγχάνοντας τον σκοπόν τους τότε, 
επινόησαν νέο σχέδιο εξοντώσεώς του. Έβαλαν τον Τούρκο εισπράκτορα κι ανέφερε στον 
Τούρκο Διοικητή ότι λιγοστεύουν οι φόροι γιατί ο λαός παρακολουθεί τον Άγιο Κοσμά και 
παραμελεί τις γεωργικές εργασίες του. Ο Διοικητής Κουρτ-Πασάς δίνει τότε διαταγή να 
σταματήσει το κακό της μη είσπραξης φόρων με τρόπο ίσως εκδιώκοντας τον Άγιο από την 
περιφέρειά του, αλλά όμως ο εισπράκτορας παρερμηνεύοντας από σκοπού τη διαταγή 
ενήργησε κρυφά τη θανάτωσή του διότι ποιος γνωρίζει πόσα άσπρα πήρε από τους Εβραίους. 
 Όταν οι δήμιοι τον οδήγησαν στον τόπο της εκτελέσεως και του ανήγγειλαν την 
καταδίκη, ο Άγιος Κοσμάς σήκωσε τα βλέμματα στον ουρανό και αναφώνησε το ρητό του 
Δαυίδ: «διήλθομεν δια πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις την αναψυχήν».4 Οι δήμιοι 
τον πήγαν σ’ ένα δένδρο και θέλησαν να του δέσουν τα χέρια αλλά ο Άγιος Κοσμάς δεν τους 
άφησε λέγοντάς τους ότι δεν αντιστέκεται κι ακούμπησε το κεφάλι του στο δένδρο. Οι δήμιοι 
τον έδεσαν από το λαιμό με ένα σχοινί που το έσφιξαν και επνίγη αφήνοντας το πνεύμα του 
στις 24 Αυγούστου 1779, ημέρα Σάββατο εις ηλικία 65 ετών στο Κολικόντασι. Το λείψανό 
του το γύμνωσαν, του έδεσαν στο λαιμό μια πέτρα και το έριξαν στο ποτάμι. Τρεις μέρες 
έψαχναν οι Χριστιανοί να βρουν το σώμα του. Την τρίτη μέρα, ο παπά-Μάρκος εφημέριος 
της Παναγίας Κολικόντασι, νύχτα με ένα μονόξυλο έψαξε και βρήκε το Άγιο Λείψανο του 
Αγίου Κοσμά, το έντυσε με το ράσο του και το έφερε σ τον Ι. Ναό της Παναγίας Κολικόντασι 
και το έθαψε στο νάρθηκα.5  «Όταν δε έμαθεν αυτό το συμβάν ο Κουρτ Πασάς  τοσούτον 
εδυσαρεστήθη και παροργίσθη, ώστε μετακαλεσάμενος εις Μπεράτι τον εισπράκτορατον 
κατεδίκασε εις θάνατον και μόλις εκείνος διέφυγε τον θάνατον, μεσιτευσάντων ικανών 
Μπερατινών Τούρκων και παρεκαλεσάντων δια την ζωή του».6 
 Το 1788 ο Αλή Πασάς ο Τεπελενλής έγινε σατράπης Ιωαννίνων. Μετά 25 χρόνια από το 
θάνατο του Αγίου Κοσμά ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων νικώντας τον Κουρτ-Πασά πρόσταξε 
κι έχτισαν μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Κοσμά κοντά στον τάφο του στο Κολικόντασι 
κατασκευάζοντας «από ιερά σκεύη που έδωσε ο ίδιος» μια ασημένια θήκη όπου 
τοποθετήθηκε η κάρα του Αγίου. Αυτό έκανε από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο για τα 
προφητικά λόγια που του είχε πει κάποτε που κυνηγημένος ο Άγιος από τον Κουρτ-Πασά 
φιλοξενήθηκε στο σπίτι της μητέρα του Αλή Πασά, τη Χάμκω όπου τότε και ο Αλής ήταν 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Β΄., σελίς 915 
2 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Α΄., σελίς 27 
3 ό.π., σελίς 27 
4 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Β΄., σελίς 915 
5 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τ. Α΄., σελίς 28 
6 Αραβαντινός Π., τόμ. Α΄., σελίς 268 
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φυγόδικος από τον Κουρτ Πασά και είχε ειπεί στον Αλή: «θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος, θα 
κυριεύσεις όλη την Αρβανιτιά, Πρέβεζα, Πάργα, Δέλβινο, Γαρδίκι και αυτό «το τάχτι» του 
Κουρτ Πασά και θ’ αφήσεις μεγάλο όνομα στην οικουμένη».1 Ίσως ο Αλή Πασάς και για 
λόγους σκοπιμότητος να πάρει τους Χριστιανούς με το μέρος του και να μισήσουν το 
περιβάλλον του Κουρτ Πασά το έπραξε.  
 Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το 1813 χρονιά της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου 
Κοσμά, η κυρά Βασιλική ήταν νόμιμη σύζυγος του Αλή Πασά και σε ηλικία 24 ετών και 
κατά τους γνωστούς λαϊκούς στίχους «Βασιλική προστάζει, Βεζίρη Αλή Πασά, βάλε φωτιά 
στα τόπια κάψε τα Γιάννενα» ίσως να έκανε κάποια προσπάθεια κι αυτή από βαθιά 
χριστιανική πίστη που είχε και το γνωρίζομε. Επίσης γνωρίζομε ότι βοήθησε με την παρουσία 
της έστω κι αν ήταν θέληση του Αλή της τιμής του Αγίου. Σε ερώτηση του Αλή Πασά προς 
τον Άγιο στο σπίτι της μητέρας του Αλή «Θα γίνω σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη;» Ο 
Άγιος του απάντησε: «Στην Κωνσταντινούπολη θα πας με κόκκινα γένια». Ήταν πολύ 
προφητική η απάντηση  γιατί όντως η κεφαλή του Αλή αποκομμένη και βαμμένη στο κόκκινο 
αίμα πήγε στην Κωνσταντινούπολη.  Όμως ο Αλής δεν προβληματίστηκε για τα κόκκινα 
γένια, παρά την παροιμιώδη πονηριά του. Τον Αύγουστο του 1813 έγινε η ανακομιδή των 
λειψάνων του Αγίου και έως το 1814 τέλειωσε το κτίσιμο του Ναού. Το 1815 ο Αλή Πασάς 
έφερε από το Καλικόντασι τα Άγια Λείψανα του Αγίου Κοσμά στα Ιωάννινα. Διοργάνωσε 
μεγαλοπρεπή λιτανεία που φθάνοντας στο Σαράι τα Άγια Λείψανα  κι ανεβαίνοντας τα 
πέτρινα σκαλιά όλοι γονάτισαν Ρωμιοί και Τούρκοι, μαζί κι ο Αλή Πασάς και η κυρά 
Βασιλική. Εν συνεχεία σηκώθηκαν και ασπάστηκαν ο Αλή Πασάς και η κυρά Βασιλική, τα 
Άγια Λείψανα που ήταν στην αργυρή θήκη, επιχρυσωμένη κι αδαμαντοκόλλητη. Η εορτή 
άρχισε από το 1815 που ανακήρυξε Άγιο, τον Άγιο Κοσμά ο Αλή Πασάς ένας 
Μουσουλμάνος, όπου έστειλε Βεζιρική διαταγή προς όλους τους Αρχιερείς της εξουσίας του, 
να διατάξουν το λαό σε αργία στις 24 Αυγούστου κάθε χρόνο να κλείνει η αγορά προς τιμή 
του Αγίου Κοσμά.2 Όταν κάποιοι Μουσουλμάνοι φανατικοί, χλεύασαν τον Αλή Πασά για 
την λιτανεία και για τη λατρεία προς τον Άγιο Κοσμά, ο Αλής τους απάντησε με οργή: 
«Φέρτε μου έναν Μουσουλμάνο σαν Αυτόν τον Χριστιανό (Άγιο Κοσμά) να του φιλήσω τα 

ηση για τη λευτεριά του.4 Το Πατριαρχείο τον κατέταξε μεταξύ 
ν Αγίων στις 20-4-1961.5 

177. ΑΝΘΙΜΟΣ Ζ΄ ΤΣΑΤΣΟΣ ΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

                                                

πόδια».3 
 Ο Άγιος Κοσμάς αγαπήθηκε και τιμήθηκε σ’ όλη τη Ήπειρο και διατηρείται σεβαστή η 
μνήμη του. οι παππούδες έχουν ειπεί πολλά που άκουσαν από τους παππούδες τους, για τους 
λόγους και τις προφητείες του Αγίου που εκφωνούσε κάτω από πλατάνια σκιερά δένδρα 
κοντά σε πηγές που ξεδιψούσε και που αυτά θα μιλούσαν γι’ αυτόν αν μπορούσαν, ερείπια 
σπιτιών που φιλοξενήθηκε, βράχια και σταυροδρόμια που έστηνε σταυρούς και Σχολεία που 
τη προτροπή του εκτίσθησαν, ανεβάζοντας το πνευματικό επίπεδο των Χριστιανών και 
δημιουργώντας εθνική συνείδ
τω
 
 
 

 ΠΑΤ
 
 

 Η οικογένεια Τσάτση είναι από τις πρώτες οικογένειες που κατοίκησαν στο νεοσύστατο 
χωριό Πλεσίβιτσα στο χώρο της Αγίας Μαρίνας θέση Χριστιάνου. Το επίθετο είναι από το 

 
1 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Α΄., σελ. 28-29 
2 Βασιλοπούλου Χαρ., Αρχιμ., Κοσμάς ο Αιτωλός, σελίς 170 
3 Εγκ. Papyrus Larousse, τόμ. 35., σελίς 249 
4 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Α΄., σελ. 29-30 
5 Εγκ. Papyrus Larousse, τόμ. 35., σελίς 249 
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όνομα του Γενάρχη Αναστασίου όπως συνηθιζόταν τα χρόνια εκείνα του πατέρα. Απόγονοι 
του Αναστάση ήταν ο Δήμος (Δημήτριος) και ο Διαμάντης, οι οποίοι έκτισαν σπίτια στους 
Αγίους Θεοδώρους μεταξύ Γκρέμου και Στεργίου και στα Νερούλια επάνω από τις βρύσες 
στη θέση Πασχοπούλου. ατοικούσ ν συγχρόνως και στα τρία σπίτια κι ήταν μεγάλες 
οικογένειες κι εύπορες. Ασχολία τους κυρίως ήταν το εμπόριο και περισσότερο 
πηγαινοέρχονταν στα Ιωάννινα, που κατά την παράδοση από τα μέρη των Ιωαννίν

Κ α

ων είχαν 

ή κοινωνίαν ανεβάζοντας με 

, 
ου

 Τ ς

θρησκευτικού και εθνικού φρονήματος κι ό,τι γενικότερο της Ορθοδοξίας. Ως Πατριάρχης 

                                                

έλθει στην Πλεσίβιτσα. Το 1832 γεννήθηκε ο Άνθιμος Τσάτσος στην Πλεσίβιτσα.1   
 Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο Δημοτικό Πλεσιβίτσης. Εν συνεχεία μετοίκησε 
οικογενειακώς στα Ιωάννινα καθώς και οι περισσότεροι των οικογενειών Τσάτση. Το επίθετο 
από Τσάτσης το έκαναν Τσάτσος. Άλλοι έμειναν στα Ιωάννινα, άλλοι μετοίκησαν στην 
Κωνσταντινούπολη, άλλοι στη Σμύρνη κι άλλοι στην Αιτωλοακαρνανία και στην Αθήνα, που 
υπάρχουν και σήμερα απόγονοι αυτών. Ο Άνθιμος μαθήτευσε εις το γυμνάσιο της Ζωσημαίας 
Σχολής Ιωαννίνων. Εν συνεχεία φοίτησε στη Θεολογική Σχολή Χάλκης παίρνοντας το πτυχίο 
το 1861 και αναχώρησε εις Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα διορίστηκε από το Μητροπολίτη 
Παρθένιο, δάσκαλος στη Ζωσημαία Σχολή και Ιεροκήρυξ της πόλεως των Ιωαννίνων, 
διδάσκων στην ανθούσα πνευματικώς και οικονομικώς Ελληνικ
τους λόγους του το θρησκευτικό και πατριωτικό συναίσθημα.2  
 Το 1865 εξέδωσε στην Αθήνα το μικρό έργο του των 52 σελίδων που έχε γραμμένο το 
1864, Η θεότης του Ιησού Χριστού αποδεικνυομένη εκ τε της Αγίας Γραφής και των θείων 
Πατέρων, όπου με πολύ εύστοχα επιχειρήματα απαντούσε στα απαράδεκτα γραφόμενα του 
Γάλλου Φιλοσόφου και Ιστοριογράφου Ερνέστου Ρενάν στο βιβλίο του, Βίος του Ιησού. Το 
μικρό αυτό βιβλίο εκρίθη πολύ ευμενώς κι απέκτησε μεγάλη υπόληψη δια το θρησκευτικό 
του ζήλο. Το 1869 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Παραμυθίας. Σαν Επίσκοπος Παραμυθίας 
διακρίθηκε για την τόλμη του στις Τουρκικές αρχές της έδρας του, τους αγώνες για την 
ανάπτυξη της Παιδείας και της τόνωσης του εθνικού φρονήματος του ποιμνίου του. το 1877 
μετετέθη στη Μητρόπολη Αίνου. Το 1886 ονομάστηκε συνοδικός επί Πατριάρχου Ιωακείμ Δ΄ 
δια δύο έτη. Το 1888 τοποθετήθηκε Μητροπολίτης Αγχιάλου έδρα που δεν την απεδέχθηκε κι 
εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα προσφέρων πολύτιμον συνεργασία στο Μητρπολίτη Ιωαννίνων 
Γρηγόριο. Έκανε μελέτες και εξέδωσε τους από άμβωνος εκφωνηθέντες λόγους του. επίσης 
διέμενε και στην Κωνσταντινούπολη (ως πρώην Αίνου). Το 1892 επί Νεοφύτου Η΄, εκλήθη 
στην Κωνσταντινούπολη και εξέδωσε στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο τον Οδηγό ευσεβείας
π  περιείχε λόγους εκκλησιαστικούς, που είχε γράψει κατά τη διατριβή του στα Ιωάννινα.3 
 Το 1893 εξελέγη Μητροπολίτης Κορυτσάς. ο 1894 μετετέθη Μητροπολίτη  Λέρου και 
Καλύμνου. Το 1895 στις 20 Ιανουαρίου προήχθη στον Πατριαρχικό θρόνο της 
Κωνσταντινουπόλεως ως Άνθιμος Ζ΄. Πατριάρχευσε δύο έτη και παρουσίασε λαμπρό έργο. 
Δυστυχώς τέλη Ιανουαρίου 1897, από τις πιέσεις που υπέστη, αναγκάστηκε να παραιτηθεί 
δεικνύοντας μεγαλοψυχία κι ανωτερότητα. Μετά την αποχώρησή του από το Πατριαρχείο 
διέμενε στο νησί Αντιγόνη και στην Κωνσταντινούπολη. Σαν Πατριάρχης το 1896, με την 
συνταχθείσα επιστολή των Συνοδικών Φιλοθέου και Γερμανού και την υπογραφή του 
απάντησε δεόντως δια την εγκύκλιο του Πάπα Λέοντα του ΙΓ΄ που καλούσε τους 
Ορθοδόξους να προσέλθουν στην Παπική Εκκλησία.4 Η Επιστολή μεταφράστηκε εις την 
Ρωσική και Αγγλική γλώσσα, έγινε ενημέρωση των Ορθοδόξων και το τόλμημα του Πάπα 
έπεσε στο κενό.5 Η Πατριαρχία του Άνθιμου Ζ΄ υπήρξε καρποφόρα, με τη βελτίωση και 
ανύψωση του κατωτέρου κλήρου, ανασύσταση των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, τόνωση του 

 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Α΄., σελίς 523. 
2 ό.π., σελίς 523 
3 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ. 2., σελίς 132. 
4 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Α., σελ. 147-148 
5 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ. 2., σελίς 132. 
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αναστήματος τιμήθηκε από το Σουλτάνο σαν Εθνάρχης με το παράσημο «Οσμανιέ πρώτης 
τάξεως», που για πρώτη φορά απονεμόταν σε Πατριάρχη.1 
 Ο Άνθιμος Ζ΄ εκλεκτό τέκνο της Πλεσιβίτσης, άφησε πολύτιμο συγγραφικό έργο που 
είναι γνωστό των πάντων. Συνέγραψε πραγματεία σχετική με τους Πατέρες της Εκκλησίας 
που δεν πρόλαβε να την εκδόσει. Ο Άνθιμος Ζ΄ ετιμήθη δεόντως από πολλούς Άρχοντας 
κρατών και κυβερνήσεων δια το έργο και τη δραστηριότητά του. δια την εκκλησία στάθηκε 
φάρος φωτεινός στα πολύ δύσκολα χρόνια και παρηγοριά για την Χριστιανοσύνη. Μετέστη 
προς Κύριον στις 5 Δεκεμβρίου 1913, ημέρα Πέμπτη. Αιωνία του η μνήμη. 
 
 
 

178. ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΣΑΤΣΟΥ 
 
 
 Απόγονοι της οικογενείας Τσάτσου, κατά τη σύνταξη του πρώτου Μητρώου Αρρένων 
Πλεσιβίτσης το 1914, φέροντας εγγεγραμμένοι τέσσαρα άρρενα άτομα, τα οποία τρία είχαν 
παντοπωλεία στη Σμύρνη της Μ. Ασίας και για το άλλο ένα δεν αναφέρει αν ήταν στο χωριό 
ή κι αυτό στη Σμύρνη. Γεγονός είναι ότι το 1920 δεν υπήρχε κανείς εξ αυτών στο χωριό και 
τα σπίτια των, το μεν της Αγίας Μαρίνας είχε άλλο κάτοχο όπως και των Νερουλιών, το δε 
των Αγίων Θεοδώρων είχε μισοκαταρρεύσει. Όλοι τους είχαν μεταναστεύσει. Απόγονοι της 
οικογενείας αυτής βρίσκονται στην Αθήνα και είναι ονόματα με κύρος που έχουν διαπρέψει 
και η ακτινοβολία τους πέρασε τα όρια της Ελλάδος.  
 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.  
 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1899. Σπούδασε Νομικά. Το 1932 έγινε Τακτικός Καθηγητής 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Αθηνών. Έγινε 
υπουργός σε πολλά υπουργεία. Το 1961 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ετιμήθη με 
πολλά παράσημα ξένων κρατών. Ανήλθε στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατία για τα 
έτη 1975-1980. συνέγραψε πολλά βιβλία τόσο στον επιστημονικό, όσο και στον πνευματικό 
τομέα. Σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας τον επεσκέφθη ο τότε πρόεδρος της κοινότητος 
Πλεσιβίτσης Ιωάννης Β. Νίνος, να τον συγχαρεί επί τη αναλήψη των καθηκόντων του και να 
μιλήσει μαζί του για τις ρίζες της οικογενείας του, που είναι ίδιες με του Πατριάρχη Άνθιμου 
Ζ΄ Τσάτσου από την Πλεσίβιτσα. Ομολόγησε ότι όντως οι ρίζες του είναι Πλεσιβιτσιώτικες. 
Απεβίωσε το 1987 κι ετάφη με πολλές τιμές. 
 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ Δ.  
 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1906. Σπούδασε στη Νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έγινε Υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Καθηγητής της Πολιτειολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξελέγη βουλευτής και διετέλεσε υπουργός σε διάφορα υπουργεία. 
Διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδος. Έγραψε πολλά συγγράμματα. Απεβίωσε το 1970.2   
 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1905. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός. Προόδευσε 
οικονομικώς κι έγινε Βιομήχανος. Διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας των φίλων του 
Μουσείου Μπενάκη και Αντιπρόεδρος του Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός. Απεβίωσε στο 
Λονδίνο το 1985.3  
 
                                                 
1 Κραψίτης Β., Θεσπρωτικά, τόμ. Α., σελίς 145 
2 Εγκ. Papyrus Larousse, τ. 58., σελίς 191 
3 ό.π., σελίς 191 
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ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1901. Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Έφθασε στο 
βαθμό του Αντιναυάρχου. Έγινε Αρχηγός του Στόλου και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού. Τιμήθηκε με το Μεγαλόσταυρο του Φοίνικος πήρε πολεμικά μετάλλια και 
ανώτατα ξένα παράσημα.1  
 
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Γεννήθηκε στη Αθήνα το 1933. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Έγινε Τακτικός Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Χάγκεν 
και Καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου Παντείου Αθηνών. Τακτικός Καθηγητής του Γενικού 
Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος της 
Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων. Ευρωβουλευτής το 1994. έγραψε 50 επιστημονικά 
συγγράμματα.2 
 
 
 

179. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΑΞΗ  
 
 
 Γενάρχης της οικογένειας Κονταξή ήταν ο Ευάγγελος Γεωργίου Κονταξής, γεννημένος 
περίπου το 1700 σε χωριό Χριστιανικό της περιφερείας της Κολώνιας της Βορείου Ηπείρου. 
«Η περιφέρεια Κωλώνιας βρίσκεται μεταξύ Κονίτσης και Κορυτσάς κι απλώνεται στους 
Δυτικούς πρόποδες του Γράμμου και περνάει ο αμαξιτός δρόμος Ιωαννίνων Κορυτσάς. Επί 
Τουρκοκρατίας είχαν ενοχλήσεις ληστών που ρήμαζαν τον τόπο έως και την περιοχή του 
Ζαγορίου. Μέχρι τον ΙΖ΄ αιώνα  ήταν επισκοπή που συγχωνεύτηκε στην επισκοπή 
Κορυτσάς».3 «Ο Αραβαντινός αναφέρει ότι τα χωριά ήταν όλα Χριστιανικά προ του 
εξισλαμισμού κι ήσαν 27 χωριά, κι επί Αλή Πασά έμειναν 2 χωριά Χριστιανικά, αλλά 
περιορίστηκαν οι ληστείες επί διοικήσεώς του».4  
 Η οικογένεια Κονταξή ήταν εύπορη και διατηρούσε κοπάδια αιγοπροβάτων και βοοειδών 
κι εργαστήριο οπλοδιορθώσεων. Λόγω του εξισλαμισμού πολλά μέλη της οικογένειας 
πούλησαν την κτηνοτροφία τους και μετανάστευσαν στη Βενετία μη μπορώντας ν’ 
αντιμετωπίσουν τις καταπιέσεις των Τούρκων. Ο Ευάγγελος Κονταξής πήρε την οικογένειά 
του και τα κοπάδια του και κατοίκησε στην Πλεσίβιτσα. Αγόρασε τη γνωστή έκταση 
στρεμμάτων στην Αμπολιάνα κι έκτισε το αρχοντικό σπίτι δίπλα από το αλώνι της 
Αμπολιάνας όπου βρίσκονται και σήμερα τα θεμέλιά του. Σαν ηρέμησαν τα πράγματα 
επισκεπτόταν το χωριό στην Κολώνια, όπου εν συνεχεία πήγαινε τα καλοκαίρια να 
ξεκαλοκαιριάσουν τα αιγοπρόβατά του κι επανερχόταν στην Πλεσίβιτσα το Φθινόπωρο. Από 
το γάμο του στην Πλεσίβιτσα απέκτησε τέσσαρα παιδιά. 1) Χρήστο (Κίτσο) το 1740 περ., 2) 
Αναστάσιο «Τσάτση» το 1742 περ. 3) Γεώργιο το 1745 περ. και  4) Ελένη το 1750 περ.  
 Η κτηνοτροφία τους πολλαπλασιαζόταν κι έγινε μια οικογένεια οικονομικώς πολύ 
υπολογίσιμη. Μεγάλωσαν τα παιδιά του και παντρεύτηκαν. Η Ελένη παντρεύτηκε το 
Σπυρίδωνα Μπιλιάλη. Ο Χρήστος (Κίτσος) παντρεύτηκε την Ελένη Σκέντου κι απέκτησε 1) 
Γεώργιο, 2) Σίμο, 3) Δήμο (Δημήτριο), 4) Βασιλική, 5) Τσούτσα (Ευάγγελο) και 6) Ιωάννη.  
Ο Αναστάσιος (Τάτσης) παντρεύτηκε τη Μαρίνα από τη Βενετία. Ο Γεώργιος παντρεύτηκε 
από την Πλεσίβιτσα και απέκτησε οικογένεια κι αυτός. Η οικογένεια είχε το επίθετο Κονταξή 
από τα κοντάκια των όπλων που κατασκεύαζε, διότι πέραν της κτηνοτροφίας ασκούσαν 

                                                 
1 ό.π., σελίς 191 
2 ό.π., σελίς 191 
3 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. ΙΔ΄., σελίς 738 
4 Αραβαντινός Π., τόμ. Β΄., σελίς 89 
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άριστα την τέχνη του κατασκευαστού κοντακιών και όχι μόνο, αλλά και επιδιορθώσεις και 
μετατροπές στα όπλα, ως και κατασκευαστές διαφόρων εργαλείων και μεταλλικών 
κατασκευών έχοντας εργαστήρι πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα εργαλεία. Τα παιδιά 
της οικογενείας πήγαιναν για τη βασική παιδεία στο Σχολείο της Πλεσιβίτσης κι εν συνεχεία 
ασχολούνταν στο εργαστήρι και στην κτηνοτροφία. Την αρχηγία της οικογενείας μετά τον 
πατέρα κατά την παράδοση την είχε ο μεγάλος γιος. Στην οικογένεια του Ευάγγελου Κονταξή 
ήταν ο Χρήστος. Ο Χρήστος αναλάμβανε κάθε χρόνο στο τέλος της Άνοιξης να μεταφέρει τα 
κοπάδια του να ξεκαλοκαιριάσουν στο χωριό τους την Κολώνια. Την εποχή εκείνη γύριζε 
στην περιοχή της Κολώνιας ο Αλή Πασάς ο Τεπελενλής, ατίθασος κι εγκληματικός 
χαρακτήρας από τα είκοσί του χρόνια το 1765 σαν λήσταρχος, αλλά και σαν διοικητής της 
περιοχής Τεπελενίου έως το 1785 είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος.  
 Περνώντας μια χρονιά στο χωριό του Κονταξή, επισκέφθηκε με τη ληστοσυμμορία του τα 
κονάκια του Κονταξή και ζήτησε τροφές για το ασκέρι του. Ο Χρήστος, έξυπνος και με τον 
τρόπο του εξαγοράζειν, που τον είχαν σαν αρχή την εποχή εκείνη με πολύ προθυμία, τους 
καλοδέχθηκε και τους φιλοξένησε, προσφέροντάς τους πρόχειρα φαγώσιμα μέχρι να 
ετοιμαστούν κανονικά φαγητά. Στο κέφι του ρακιού ο Αλής καταφερόταν για τη διοίκηση 
του Κουρτ-Πασά του Βερατίου και υπερηφανευόταν για τις φθορές που έκανε σε πολλά 
σημαντικά μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κι έδειχνε φιλικές διαθέσεις προς τους 
Κονταξήδες. Ο Χρήστος Κονταξής που τότε ήταν νέο παλικάρι με πατριωτικά αισθήματα, 
χάρηκε πολύ, χωρίς να το δείχνει, που ο Αλής ήταν φθοροποιό στοιχείο στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Έδωσε εντολή να ψήσουν στις σούβλες πολλά σφάγια και να γίνει γλέντι για 
δύο λόγους. Πρώτον γιατί ο Αλής κτυπούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ό,τι θα έκαναν 
και οι Έλληνες και ο ίδιος και δεύτερον ότι εξαγόραζε ένα λήσταρχο προφυλάσσοντας την 
περιουσία του, από επίδοξους ληστές που υπεσχέθη ο Αλής προς τούτο. Ο Αλής πέρασε 
αρκετές φορές τα χρόνια της λησταρχείας του από τα κονάκια του Κονταξή ως φίλος και 
δεχόταν πολύ ευχάριστα τη φιλοξενία των Κονταξήδων. Από την πρώτη γνωριμία μάλιστα, 
είχε δώσει εντολή στους οπλαρχηγούς του σιναφιού του στην περιοχή της Β. Ηπείρου, να μην 
ενοχλούν τους Κονταξήδες. 
 Ο Χρήστος Κονταξής κατάφερε να πιστέψει ο Αλής ότι είναι προστάτης του τόπου και 
της λευτεριάς του, πράγμα που ο Αλής το θεώρησε πολύ φιλική θέση των Κονταξήδων, στον 
επιδιωκόμενο σκοπό της φθοράς του Οθωμανικού κράτους, φυσικά προς δικό του όφελος, 
ενώ εξυπηρετούσε και τους δύο. Μετά την συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή το 1774 και 
την ελεύθερη ελληνική ναυσιπλοΐα με Ρωσική σημαία, αλλά και την ελεύθερη διακίνηση των 
Ελλήνων και του εμπορίου, τα αδέλφια Χρήστος και Αναστάσης Κονταξής, ασχολήθηκαν πιο 
σοβαρά με το εμπόριο, που είδη ασχολούνταν στην Πλεσίβιτσα. Έκαναν εισαγωγές από τη 
Βενετία κι εξαγωγές προϊόντων του τόπου μας. Στη Βενετία όπως προαναφέρθη, ζούσαν 
Κονταξήδες συγγενείς τους, που είχαν μεταναστεύσει εκεί κι ήταν καλά αποκατεστημένοι και 
τους βοήθησε αυτό πολύ από τις γνωριμίες τους. Τότε ο Αναστάσης γνώρισε μια κοπέλα από 
τη Βενετία, τη Μαρίνα, την οποία έφερε στην Πλεσίβιτσα και την παντρεύτηκε. Τα ταξίδια 
προς τη Βενετία γίνονταν συχνά με τον αέρα των συγγενών τους εκεί και περνούσαν από τα 
χέρια τους πολλά χρήματα από τις συναλλαγές, ιδιαίτερα τα Ευρωπαϊκά νομίσματα που τα 
προτιμούσαν παντού στις Ευρωπαϊκές περιοχές, όπως και στις Τουρκοκρατούμενες ελληνικές 
περιοχές.  
 Κάποια χρονική στιγμή οι Κονταξήδες βλέποντας την προτίμηση των Κολωνάτων, 
νομισμάτων της Βενετίας, σκέφθηκαν σαν άριστοι τεχνίτες της επεξεργασία μετάλλου, να 
φτιάξουν κίβδηλα Κολωνάτα, που ήταν και πιο εύκολα στην κοπή και να κερδίσουν χρήματα 
εις βάρος του Τούρκικου κορβανά, που απομυζούσε τον υπόδουλο ραγιά τόσα χρόνια. 
Κατάφεραν να κατασκευάσουν τη «βούλα» μήτρα για να αρχίσουν την κατασκευή του. Κατά 
άλλους αναφέρεται ότι την μήτρα την προμηθεύτηκαν στη Βενετία από κιβδηλοποιούς που 
τους έβαλε την ιδέα αυτή. Ύστερα από τη προμήθεια των απαραιτήτων εργαλείων έγινε και η 
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επιλογή του μέρους που θα γινόταν η επιχείρηση. Ήταν ένα αόρατο απρόσιτο μέρος 
ανατολικά της Πλεσιβίτσης, σε μια από τις σπηλιές του Κίσσαρα «στη γράβα του Κίσσαρα».  
Μετέφεραν με πλήρη μυστικότητα σε κασόνια τα εργαλεία τη νύχτα από πέρασμα έρημο και 
εγκατέστησαν να κάνουν την κοπή ενός αριθμού νομισμάτων. Κατά τις ώρες της εργασίας 
κοπής στη σπηλιά γινόταν φύλαξη των σημείων πρόσβασης από τους έμπιστους τσοπάνους 
των, που είχαν γύρω τα κοπάδια τους και τους άγρυπνους σκύλους για πλήρη ασφάλεια και 
μυστικότητα. Μετά την κοπή των νομισμάτων τα εργαλεία μεταφέρονταν πάλι νύχτα στο 
σπίτι. Η μήτρα και τα κίβδηλα νομίσματα  κρύβονταν σε κρύπτη.  
 Η προσπάθεια εστέφθη από μεγάλη επιτυχία εμφάνισης ως γνήσια. Για την κυκλοφορία 
των κίβδηλων νομισμάτων ο Χρήστος Κονταξής χρησιμοποίησε άτομα της απολύτου 
εμπιστοσύνης του συμφωνημένους με ικανό μερίδιο κερδών, πραματευτάδες που 
πηγαινοέρχονταν με τα καραβάνια τους, μακριά από τον τόπο, σε χωριά επί το πλείστον, της 
Φιλιππούπολης, Κωνστάντζας, Ανδριανούπολης, Κομοτηνής, Σέρρας κι αλλού.  Έκαναν 
αγορές με τα Κολωνάτα που τα ανακάτευαν με γνήσια, για να δικαιολογηθούν ότι δε 
γνωρίζουν τίποτε αν τους αντιληφθούν και διότι λόγω του μεριδίου των κερδών ήταν εκ των 
πραγμάτων συνένοχοι. Οι αγορές τους βασικά ήταν βοοειδή, που τα μετέφεραν και τα 
πουλούσαν στη Κέρκυρα καθώς και άλλα είδη ακριβών εμπορευμάτων. Οι χωρικοί τα 
Κολωνάτα σαν σταθερά Ευρωπαϊκά νομίσματα, τα θεωρούσαν πολύτιμα και τα κρατούσαν 
και δεν τα κυκλοφορούσαν εύκολα χωρίς σοβαρό λόγο. Με το τελείωμα των τελευταίων 
κίβδηλων Κολωνάτων οι Κονταξήδες έκοβαν νέα με τον ίδιο τρόπο προφύλαξης. Αυτό έγινε 
για μερικά χρόνια. Όμως κυλώντας ο χρόνος, κάποιοι χωρικοί τα κυκλοφόρησαν. Αυτοί που 
τα πήραν στα χέρια τους και γνώριζαν είδαν ότι ήταν κίβδηλα και το ανέφεραν στη Τουρκική 
Αστυνομία. Η Αστυνομία ερεύνησε εξονυχιστικά τα θέμα και πληροφορήθηκε ότι 
κυκλοφορούν πραματευτάδες από τα μέρη της Ηπείρου. Έστειλαν μήνυμα στην 
Κωνσταντινούπολη στο σουλτάνο, ο οποίος έστειλε φιρμάνι στα Ιωάννινα στον Αλή Πασά, 
να  ανακαλύψει τους κιβδηλοποιούς. Παίρνοντας το φιρμάνι ο Βεζίρης τότε Αλή Πασάς 
ανέθεσε στον αρχιαστυνόμο Ταχήρ Αμπάζη περίφημο δια την αγριότητα, εχθρός αλλά και 
υποστηρικτής πολλών Ελλήνων, όπως επίσης ακόμη και προδότης του Αλή Πασά.1  
 Εν τω μεταξύ κάποιος από τους έμπιστους πραματευτάδες του Χρήστου Κονταξή, 
βλέποντας ότι δεν έπαιρνε κανείς είδηση για τα κίβδηλα, του είχαν περισσέψει μετρικά 
Κολωνάτα, έκανε το φοβερό λάθος να τα δώσει σε έμπορο Εβραίο στις Φιλιάτες, αθετώντας 
τη συμφωνία προς το Χρήστο Κονταξή, ότι να μη κυκλοφορήσουν ούτε ένα έως και τα 
Ιωάννινα. Ο Εβραίος όταν είχε φύγει ο πραματευτής κοιτάζοντας τα Κολωνάτα διέκρινε ότι 
ήταν κίβδηλα και αμέσως το ανέφερε στην Τουρκική Αστυνομία Φιλιατών. Διερευνώντας η 
Αστυνομία ανέκρινε εμπορευόμενα άτομα που έρχονταν σ’ επαφή με τους Εβραίους 
εμπόρους. Όμως παρά τις πιέσεις δεν μπόρεσε να εξιχνιάσει  τίποτε. Ο Χρήστος Κονταξής 
πληροφορήθηκε από τους ανθρώπους του κι είχε πάρει τα μέτρα του. Συνέπεσε να είναι 
χρονική στιγμή που είχαν διατεθεί τα Κολωνάτα και δεν υπήρχε στο σπίτι του ούτε ένα. Τα 
εργαλεία  τα μετέφερε λίγα-λίγα στο εργαστήρι του. Το μόνο που φύλαξε στο σπίτι του σε 
πρόχειρη κρύπτη, τη μήτρα των κίβδηλων. Οι πραματευτάδες που συνεργάζονταν έμειναν 
πιστοί στο λόγο της συμφωνίας, κράτησαν το μυστικό ως ιερό και ουδείς το επρόδωσε. 
Άλλωστε δεν τους συνέφερε, γιατί ήταν συνένοχοι λόγω των κερδών συμφωνίας. Η 
Αστυνομία όμως με τους κολαούζους των Μουλσουμανοτσάμηδες, κατάφερε να 
πληροφορηθεί για το σύνολο των πραματευτάδων, ότι οι περισσότεροι ήταν Πλεσιβιτσιώτες. 
Παρακολουθούσαν τις κινήσεις και κατέληξαν ότι η μεγαλύτερη διακίνηση εμπορίου γινόταν 
από τους Κονταξήδες. 
 Κατάφεραν ακόμη να μάθουν το σύνθημα για τη νύχτα, στο σπίτι του Κονταξή, βέβαια το 
σύνθημα ήταν για όλους τους πραματευτάδες δηλαδή και γι’ αυτούς που δε διακινούσαν 

                                                 
1 Ηπειρωτικά Χρονικά 1939, σελίς 48γ΄. 
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κίβδηλα νομίσματα, για να τους ανοίγουν την πόρτα. Κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι και 
λόγω του επαγγέλματος επεξεργασία μετάλλων ήταν οι Κονταξήδες. Η Αστυνομία Φιλιατών 
ανέφερε αμέσως στα Ιωάννινα στον Ταχήρ Αμπάζη, που ήταν σε συχνή επαφή για την πορεία 
των ερευνών , όπως γινόταν σ’ όλη την Ήπειρο, ότι ύποπτη για τα κίβδηλα νομίσματα ήταν η 
οικογένεια των Κονταξήδων. Ο Ταχήρ Αμπάζης το ανέφερε στην Αλή Πασά, ότι τα κίβδηλα 
κατά πάσαν πιθανότητα, κατασκευάζονται στην Πλεσίβιτσα από τους Κονταξήδες. Ο Αλής 
θυμήθηκε το όνομα Κονταξής κι ενώ είχαν περάσει αρκετά χρόνια τον καιρό της λησταρχείας 
του στην Κολώνια, που είχαν γίνει φίλοι άλλά εμπρός στην επιτυχία του έναντι της πύλη, δεν 
υπολόγιζε τίποτε. Μάλιστα ειδοποίησε τις Φιλιάτες να μην προβούν σε καμία ενέργεια και να 
περιμένουν, συλλέγοντας μόνο πληροφορίες, για όσα άτομα ενέχονται στην υπόθεση και τις 
σχέσεις μετά της οικογένειας Κονταξήδων. Ο Αλής έδωσε εντολές για τις τρέχουσες πορείες 
της διοίκησης, δια τη μυστική απουσία του από το Σαράι που προγραμμάτισε. Όμως κάτι 
δυνατό που τον έκανε να θέλει να μην αναγνωρισθεί από τους παλιούς του φίλους 
Κονταξήδες. Ντύθηκε απλός στρατιώτης και με τον Ταχήρ και ικανή συνοδεία της φρουράς 
των εφίππων αρματωμένων, ξεκίνησαν για την Πλεσίβιτσα. Απ’ έξω από τις Φιλιάτες στον 
κάμπο πήραν τους κολαούζους που από νωρίς τους περίμεναν και μέσω Βούβας έφθασαν 
όταν είχε νυχτώσει στην Ετιά. Κατά τα μεσάνυκτα προχώρησαν πεζοί, αφήνοντας τ’ άλογα 
με φρουρούς στην Ετιά, έφθασαν από επάνω στην Αμπολιάνα και κύκλωσαν αθόρυβα το 
σπίτι των Κονταξήδων. 
 «Προχώρησε ένας κολαούζος και κτύπησε συνθηματικά την πόρτα. Ακούστηκε φωνή από 
μέσα: «Ποιος κτυπάει την πόρτα;», τότε ο κολαούζος λέει το σύνθημα: «από την πόλη 
ασπρόρουχα κι από τη Βενετιά χρυσαφικά», στο άκουσμα του συνθήματος άνοιξαν την 
πόρτα».1 Με το άνοιγμα της πόρτας εισόρμησαν στο σπίτι οι ένοπλοι του Αλή με 
προτεταμένα τα όπλα και με άγριες κραυγές, να κατατρομάζουν τους Κονταξήδες, που τους 
σήκωσαν από τον ύπνο στο σκοτάδι, με μόνο ένα λυχνάρι της εποχής εκείνης να φωτίζει. Ο 
Χρήστος έχοντας αίσθηση το τι συνέβαινε, προλάβαινε να στείλει μια γυναίκα να πάρει τη 
μήτρα από την πρόχειρη θέση που φυλαγόταν και να την κρύψει εκεί που ξέρει. Η γυναίκα 
κατάφερε μέσα στο σκοτάδι να πάρει τη μήτρα των κίβδηλων και να τη βάλει κάτω, από τη 
φωλιά της κότα κλωσαριάς που κλωσούσε τ’ αυγά σε χρόνο ρεκόρ, την έκρυψε και γύρισε 
κοντά στους άλλους απαρατήρητη. Το κύριο τεκμήριο, η μήτρα των κίβδηλων, έστω και 
καθυστερημένα, είχε κρυφτεί σε μέρος που ήταν αδύνατο να τη συλλάβει ανθρώπου νους. Σε 
δωμάτια των αρχοντικών, κρατούσαν φρουρημένους τους Κονταξήδες. Ο Ταχήρ Αμπάζης 
παρόντος των Αλή Πασά ανέκρινε έναν–έναν πιέζοντας, φοβερίζοντάς τους, ότι θα περάσουν 
από μαχαίρι αν δε μαρτυρήσουν που είναι το εργαστήριο των κίβδηλων. 
 Τους απειλούσαν ότι δε θα θανατωθούν μόνο αυτοί και οι οικογένειές τους, αλλά και όλο 
το χωριό, που θα περάσει από μαχαίρι αλλά και θα καεί και θα εξαφανισθεί από προσώπου 
γης. Η κάθε ανάκριση κατέληξε σε ξυλοδαρμό από τους δημίους τους. Άλλοι Αξιωματικοί 
και στρατιώτες έψαχναν με λυχνάρια μέσα στο σκοτάδι στα δωμάτια, στους βοηθητικούς και 
στεγασμένους χώρους, στους σταύλους έξω από του αρχοντικού και παντού, να 
ανακαλύψουν το εργαστήριο. Γινόταν ένα πανδαιμόνιο ερευνών όλη τη νύχτα έως το πρωί. 
Παρά τις επίμονες και απάνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να βρουν κανένα 
ενοχοποιητικό στοιχείο. Σαν ξημέρωσε η μέρα, το νέο απλώθηκε στο χωριό και ζούσε ώρες 
αγωνίας για το απειλούμενο κακό. Οι Τούρκοι Αξιωματικοί βοηθούμενοι από τους 
κολαούζους των, έκαναν συλλήψεις συγγενών των Κονταξαίων και εμπορευόμενους 
χωριανούς, καταστηματάρχες τους ιθύνοντας του χωριού, κάνοντας εξονυχιστικές ανακρίσεις 
και έρευνες σ’ όλο το χωριό. Κάποια ώρα του πρωινού τους άνδρες Κονταξήδες και τα 
μεγάλα παιδιά τους, καθώς και συγγενείς αυτών τους πήραν και τους έκλεισαν στην αποθήκη, 
κάτω από το κονάκι της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, φρουρούμενους. Τα γυναικόπαιδά τα 
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κρατούσαν σε μια άκρη στη μεγάλη αυλή του αρχοντικού και αυτά φρουρούμενα. Απέναντί 
τους στην αυλή καθόταν ο Αλή Πασάς με ορισμένους Αξιωματικούς και τη φρουρά του, 
συσκεπτόμενος μ’ αυτούς.  
 Οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν δει προ ολίγου να σέρνουν κυριολεκτικά τους 
Κονταξήδες, ως εγκληματίες δεμένους με σχοινιά. Μαζεμένα και τρομαγμένα τα 
γυναικόπαιδα, ζούσαν ώρες απόγνωσης. Από τη μία στιγμή της άνετης και ήρεμης ζωής, στην 
άλλη στιγμή της απειλής του αφανισμού. Οι γυναίκες γνωρίζοντας καλά το μυστικό των 
κίβδηλων και φυσικά κρατώντας το βαθιά στην ψυχή τους, γιατί αλλιώς σήμαινε θάνατος, 
ήταν πεπεισμένες ότι οι άνδρες μετά τη σύλληψή τους, υπήρχε φόβος της εκτελέσεως. Από 
την κατάσταση που βρίσκονταν, τους λυγμούς και τα δάκριά τους, το δράμα περνούσε μέσα 
στις αθώες ψυχές των παιδιών την απόγνωση. Εκείνη την ώρα παιζόταν η κυριότερη πράξη 
του δράματος όλης αυτής της ιστορίας των κίβδηλων νομισμάτων των Κονταξήδων, της 
πορείας του Αλή Πασά με μια έναρξη και με μια εξέλιξη όπως θα δούμε στο χρόνο  για τα 
ελληνικά δρώμενα της Ηπείρου, δεμένα με την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως και της 
πορείας της. Ώρα μηδέν. Σπάζοντας την ατμόσφαιρα της απελπισίας και του άγχους, 
πετάχτηκε από τη γωνιά των φρουρούμενων γυναικόπαιδων η Βασιλική, κόρη του Χρήστου 
Κονταξή, ωσάν πρωταγωνίστρια ενός δράματος, ένα αέρινο πανέμορφο πλάσμα, με 
αρχοντική, γλυκύτατη εμφάνιση των δεκατεσσάρων χρόνων, σχηματισμένη δεσποινίδα, με 
δάκρυα να κυλούν από τα αθώα μεγάλα ματάκια της, να πλησιάζει τον Αλή Πασά. Βλέποντάς 
τον από πριν από το μεγαλύτερο της ηλικίας του εν σχέση με τους άλλους στρατιώτες κι 
αξιωματικούς και με το κάπως διαφορετικό ύφος αλλά και από τις εντολές που έδινε αυτός ο 
άνθρωπος, είχε αντιληφθεί ότι αυτός ήταν ο αρχηγός τους και φυσικά όχι ότι ήταν ο ίδιος ο 
Βεζίρης Αλή-Πασάς, όπως δε γνώριζε κανείς από τους Κονταξήδες και τους συγγενείς των. 
 Στέκεται εμπρός του, γονατίζει και με λυγμούς κι αναφιλητά πέφτει στα πόδια και να του 
ζητά να σώσει τη ζωή του πατέρα της, των αδελφών της και των άλλων συγγενών της. Του 
έλεγε και ξανάλεγε «δεν κάναμε κανένα κακό στον Βεζίρη, πέστε του σε παρακαλώ ότι είναι 
αθώοι και να λυπηθεί την ζωή τους». Το αθώο κορίτσι πράγματι δεν γνώριζε τίποτε για την 
υπόθεση των κίβδηλων και βλέποντας τα τραγικά γεγονότα, την έπνιγε η αδικία εις βάρος του 
πατέρα της, των αδελφών και των συγγενών της. Τον πατέρα της τον υπεραγαπούσε για ένα 
πρόσθετο λόγο, ότι η μητέρα της είχε πεθάνει κι έλεγε δια τούτο! «Μη κάνετε κακό στον 
πατέρα μου είναι αθώος έχει οικογένεια σκοτώστε εμένα». 
 Οι σπαρακτικές φωνές και οι παρακλήσεις της Βασιλικής, κεραυνοβολούσε τη 
γρανιτένια, όσο κι άπονη καρδιά του Αλή Πασά κι άλλαξε ο δείκτης της πυξίδας του φρικτού 
σκοπού του. Ο Αλής γνώριζε καλά ότι ήταν κόρη αυτού του ανθρώπου, που πριν από αρκετά 
χρόνια τον έλεγε φίλο του κι αν είχε μεταχειριστεί έναν φιλικό τρόπο, ίσως να είχε  λυθεί το 
μυστήριο γι’ αυτόν, ίσως να αναρωτιόταν και τώρα να σέρνεται στα πόδια του και η κόρη του 
φίλου του ικετεύοντάς τον. Κι όμως κάτι λύγισε μέσα του χωρίς να το προσδιορίζει κι ο ίδιος 
κοιτάζοντάς την ως ιερή ύπαρξη θεώρησε τον εαυτό του ανίσχυρο και μίλησε ίσως για πρώτη 
φορά ως άνθρωπος ο άσπλαχνος σπλαχνίζοντάς την να της λέει: «Σήκω κόρη μου μη κλαις 
και μη φοβάσαι δε θα σκοτώσουμε τον πατέρα σου και τους δικούς σου». Η Βασιλική τον 
ευχαρίστησε πολλές φορές φιλώντας του τα χέρια κι έτρεξε στη γωνιά στα γυναικόπαιδα 
Κονταξή. Ο Αλής είχε χάσει τον ειρμό της σκέψης του, από την επίδραση της παρουσία της 
Βασιλικής και κάτι τον έσπρωχνε να φύγει για τα Ιωάννινα το γρηγορότερο. Δίνει διαταγή 
στο επικεφαλή αξιωματικό της φρουράς, να ετοιμαστούν για αναχώρηση και να ειδοποιήσει 
τους φρουρούς του κρατητηρίου, να πάρουν τους κρατούμενους Κονταξήδες και συγγενείς 
τους, για να τους μεταφέρουν εν συνεχεία στα Ιωάννινα για ανακρίσεις.  
 Κάτι είχε αλλάξει και σώθηκαν ως εκ θαύματος από την εκτέλεση οι Κονταξήδες και οι 
συγγενείς τους, ίσως και όλοι οι χωριανοί. Σώθηκε η Πλεσίβιτσα από βέβαιο εμπρησμό κι 
εξαφάνιση του χωριού από το χάρτη. Ο Αλής με τη φρουρά του και τους κρατούμενους 
πήραν το δρόμο για τα Ιωάννινα. Κατά τη σωστή διασταυρωμένη από πολλούς χωριανούς 
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Πλεσιβιτσιώτικη Παράδοση, πέραν αυτών που αναφέρονται έως εδώ δε συνέβη τίποτε 
περισσότερο τίποτε λιγότερο από τον Αλή. Έφθασαν στα Ιωάννινα ο Αλής και η φρουρά του 
και οι κρατούμενοι που τους έκλεισαν στις φυλακές στα μπουντρούμια του Κάστρου 
Ιωαννίνων και θα ακολουθούσαν οι ανακρίσεις. Ο Αλής γύρισε στα Ιωάννινα πολύ 
συλλογισμένος από την επιχείρηση που έκανε στην Πλεσίβιτσα. Δεν μπορούσε να πιστέψει 
ούτε ο ίδιος, πως αυτός ο πανίσχυρος υποχώρησε και αναθεώρησε τις προθέσεις του, που γι’ 
αυτόν ήταν σύνηθες φαινόμενο το μακελειό, να μην αφήσει ψυχή στην Πλεσίβιτσα, και λίθο 
επί λίθου, που τόλμησαν κάποιοι να ζημιώσουν τον κορβανά στο Ντοβλέτι με κίβδηλα 
νομίσματα, άλλωστε γι’ αυτό είχε αναλάβει ο ίδιος την επιχείρηση. Σκεφτόταν την αιτία που 
το λύγισε και δεν ήταν άλλη από την κόρη του φίλου του, η σκηνή εκείνη του δράματος που 
δε σκέφτηκε καν εκείνη την ώρα, όπως σκεφτόταν κι έκανε παντού που άρπαζε κάθε κορίτσι 
που του άρεσε για το χαρέμι του, έτσι ν’ αρπάξει και τη Βασιλική. Η δραματική φιγούρα δεν 
του άναψε τον πόθο ως συνήθως αλλά λειτούργησε αντίθετα εκείνες τις στιγμές. Όμως 
φθάνοντας στα Ιωάννινα το μυαλό του είχε μείνει στην Πλεσίβιτσα, στη Βασιλική. Είχε 
ερωτευθεί σφοδρώς τη Βασιλική. 
 Το συζήτησε με τους συμβούλους του, να βρουν τρόπο να φέρουν κοντά του τη Βασιλική 
το γρηγορότερο. Καταστρώθηκε ένα σχέδιο απαγωγής με ήπιο τρόπο. Με τη δικαιολογία των 
κίβδηλων που την είχαν σε εξέλιξη, ήρθε ομάδα στρατιωτών με αξιωματικό για δήθεν νέες 
ανακρίσεις κι επισκεπτόταν τα σπίτια των κρατουμένων και φυσικά το σπίτι του Χρήστου 
Κονταξή, να ιδούν τις γυναίκες, να πάρουν νέες καταθέσεις, να εντοπίσουν και τη Βασιλική. 
Οι γυναίκες με τα απιδιά των κρατουμένων Κονταξήδων και των συγγενών των, 
προσπαθούσαν μετά τη φυλάκιση των ανδρών των, να βρουν κάποιο ρυθμό στη νέα 
κατάσταση της ζωής των, περιμένοντας κάποια μέρα να αφήσουν τους άνδρες τους. Ο 
Τούρκος αξιωματικός μία με τις πιέσεις μία με τον εκφοβισμό, ξεχωριστά κάθε γυναίκα, 
βολιδοσκοπούσε να βρει τρόπο ν’ απαγάγει τη Βασιλική. Η Βασιλική ήταν αρραβωνιασμένη 
με το γιο του Μάνθου Σαμαρά και όπως συνηθιζόταν εκ φόβου εκείνη την εποχή οι γονείς 
αρραβώνιαζαν και πάντρευαν τα παιδιά τους και δεν επιτρεπόταν να τα πάρουν εκ νόμου για 
τα χαρέμια τα κορίτσια και για γενιτσάρους τα αγόρια κι ήταν κι αυτό ένα πρόβλημα γι’ 
αυτούς να μεταχειριστούν βίαιο τρόπο απαγωγής της Βασιλικής για το χαρέμι. Πιέζοντας  και 
ψάχνοντας  βρήκαν την Αχίλλειο πτέρνα. Το αδύνατο σημείο η θεία της Βασιλικής, σύζυγος 
του αδελφού του πατέρα της, του Αναστάση, η Μαρίνα Τάτσαινα (Αναστάσαινα) Κονταξή. 
 Η Μαρίνα που ήταν από τη Βενετία πιο ελεύθερη κι αδέσμευτη από τα έθιμα του χωριού 
μας, ψυχολογήθηκε συζητώντας από τον Τούρκο επισκέπτη ότι δεν πολυενδιαφέρεται για τη 
Βασιλική. Βεβαιωμένο από την παράδοση ότι την ζήλευε υπερβολικά για την ομορφιά της 
και την εξυπνάδα της, δε θα στεναχωριόταν τουλάχιστον αν δε χαιρόταν γι’ αυτό. Μετά από 
βασανιστικές ανακρίσεις, πιέσεις, φοβέρες προς όλες τις γυναίκες και βάσει σχεδίου να μη 
φανεί ότι θα είναι αρπαγή, ο Αξιωματικός Τούρκος λέγει ιδιαιτέρως στη Μαρίνα: «Πρέπει η 
Βασιλική να παρουσιαστεί στα Ιωάννινα στον ίδιο τον Αλή Πασά να τον παρακαλέσει κι 
αυτόν και τότε ο Βεζίρης θ’ αφήσει τους κρατούμενους άνδρες σας ελεύθερους, γιατί αλλιώς 
θα τους κρεμάσει. Βοήθησέ μας σ’ αυτό που σου προτείνουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς να 
γυρίσουν οι άνδρες σας στα σπίτια σας, κι εμείς να ησυχάσουμε από το πήγαινε έλα στο 
χωριό σας». Τότε βγάζει ο Αξιωματικός από τον κόρφο του ένα πουγκί με γρόσια γεμάτο και 
το δίνει στη Μαρίνα λέγοντας: «Να πάρε γρόσια πολλά είναι δικά σου, για να κρατήσεις το 
λόγο σου στη συμφωνία που θα κάνουμε». Η άμυαλη Μαρίνα σκέφτηκε από τη μία μεριά τα 
γρόσια, από την άλλη να γυρίσει ο άνδρας της και περισσότερο η απαλλαγή από την 
παρουσία της Βασιλικής, ενέδωσε στην απαίτηση του Τούρκου Αξιωματικού, ενισχυμένη 
από τη σύμφωνη γνώμη της αδελφής της Γκόλφως για την ανίερη αυτή πράξη. Συμφώνησαν 
με τον Τούρκο Αξιωματικό για ένα πρωινό συγκεκριμένης ημερομηνίας, να την περιμένουν 
με τη Βασιλική που θα την πάει να κόψουν ξύλα στη Βούβα κι εκεί έξω από το χωριό και 
μακριά από τα μάτια κι τ’ αυτιά των χωριανών, δε θα φανεί και δε θ’ ακουστεί τι έγινε. 
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 Οι Τούρκοι έφυγαν ικανοποιημένοι από το χωριό για την επιτυχία τους και έφθασαν 
γρήγορα στα Ιωάννινα. Ανέφεραν αμέσως τα συμφωνηθέντα δια την απαγωγή της Βασιλικής 
προς τον Αλή Πασά κι αμέσως ετέθη σχέδιο δια υλοποίηση ως εξής: Έστειλαν τρεις έφιππες 
ομάδες με αξιωματικούς η μία περίμενε στην Πλεσίβιτσα, η δεύτερη στο γεφύρι της 
Μπράνιας και η τρίτη έφθασε το πρωινό της συμφωνημένης ημερομηνίας στο διάσελο της 
Βούβας και περίμενε. Η Μαρίνα Τάτσαινα είχε προγραμματίσει να πάει με τη Βασιλική, για 
να κόψουν ξύλα και στη Βούβα να συνεργήσει στην αρπαγή. Μόλις έφθασαν στην Κόντρα 
της Βούβας αιφνιδιάστηκε η Βασιλική και κατατρόμαξε, βλέποντας ξανά πρωί-πρωί μπροστά 
της Τούρκους στρατιώτες. Οι Τούρκοι χωρίς χρονοτριβή άρπαξαν τη Βασιλική και 
προσπαθούσαν να την ανεβάσουν στο άλογο. Εκείνη σπαρταρούσε κλαίγοντας και 
φωνάζοντας βοήθεια από τη θεία της, Μαρίνα, που την κοίταζε με απάθεια. Οι Τούρκοι την 
έδεσαν εμπρός στο σώμα ενός καβαλάρη Τούρκου και έφυγαν καλπάζοντας με τη Βασιλική 
τον κατήφορο της Βούβας. Η Μαρίνα Τάτσαινα γύρισε για το σπίτι της στο χωριό και πριν 
φθάσει στα πρώτα σπίτια άρχισε να φωνάζει θεατρινίστικα: «Χωριανοί τι κακό που πάθαμε, 
μας αρπάξανε οι Τούρκοι τη Βασιλική» κι έκανε πως έκλαιγε με κροκοδείλια δάκρυα από το  
δήθεν πόνο 
 Το νέο έφτασε αστραπιαία σ΄ όλο το χωριό όπου η Δημογεροντία έστειλε αμέσως 
οπλισμένους άνδρες με άλογα να τους προφθάσουν και μάλιστα πήγαν μέχρι τέλος του 
κάμπου του Φοινικιού. Μα που να τους προλάβουν, εκείνοι θα είχαν διανύσει το μισό δρόμο. 
Και πράγματι οι Τούρκοι πολύ γρήγορα έφθασαν στο γεφύρι της Μπράνιας, όπου κι άλλαξαν 
άλογα ξεκούραστα, το ίδιο και στη Βελτσίστα, όπου πολύ σύντομα έφθασαν στον Αλή Πασά 
στο σαράι, που περίμενε αγωνιωδώς. Ο Αλής βλέποντας τη Βασιλική αναστατωμένη, την 
καθησύχασε κι έδωσε εντολή να την περιποιηθούν και να την τακτοποιήσουν στο καλύτερο 
δωμάτιο του σαραγιού. Η Βασιλική παρά τη μεγάλη ταραχή της, επανέλαβε τη σκηνή της 
Πλεσιβίτσης παρακαλώντας τον Αλή να ελευθερώσει τους δικούς της που είναι αθώοι. Την 
επόμενη μέρα κιόλας ο Αλής, ικανοποιημένος για την επιτυχία, έδωσε εντολή για την 
απαλλαγή των κατηγοριών που βάραιναν τους κρατούμενους Κονταξήδες και τους 
απελευθέρωσαν. Μετά την αποφυλάκιση οι Κονταξήδες και οι συγγενείς τους, αναχώρησαν 
αμέσως πεζοί για την Πλεσίβιτσα. Φθάνοντας στην Πλεσίβιτσα σαν κεραυνός τους ήλθε το 
θλιβερό νέο για την αρπαγή της Βασιλικής. Ο πατέρας της Χρήστος Κονταξής, αρρώστησε 
από τον καημό του για την πολυαγαπημένη κόρη του. Η ζωή του ήταν ένα μαρτύριο, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.  Τα παιδιά του, που έζησαν κι αυτά το δράμα κι ήταν σε ηλικία 
είκοσι έως εικοσιπέντε χρονών προσπάθησαν να συνέλθουν και να αντιμετωπίσουν τη νέα 
κατάσταση της οικογενείας τους.  
 Οι γυναίκες συγγενείς των Κονταξήδων, με δικαιολογημένες ατέρμονες ερωτήσεις και 
συζητήσεις και γνωρίζοντας τις διαθέσεις της Μαρίνας Τάτσαινας προς τη Βασιλική, με πολύ 
έξυπνο τρόπο κατάφεραν να εκμαιεύσουν από τα μισόλογα της Μαρίνας, σχεδόν το μυστικό 
της συμμετοχής της δια την απαγωγή. Η Μαρίνα βλέποντας τα δύσκολα με την αδελφή της 
Γκόλφω, μάλλον φοβήθηκαν και είδαν σαν λύση να φύγουν στη Βενετιά. Αυτό το πρότειναν 
στον άνδρα της Αναστάση (Τάτση) με τον τρόπο τους και πιέζοντάς τον, να τον καταφέρουν 
να φύγουν. Ο Αναστάσης (Τάτσης) αδελφός του Χρήστου και θείος της Βασιλικής κάτι 
υποπτεύθηκε από την αρχή, μαθαίνοντας όμως εν συνεχεία από τους συγγενείς του, κρυφά 
από τη Μαρίνα , τις πληροφορίες που είχαν εκμαιεύσει στις ερωτήσεις και συζητήσεις από 
την ημέρα της απαγωγής έως τότε, από την Μαρίνα και την Γκόλφω, δεν του έμεινε καμία 
αμφιβολία ότι η Μαρίνα ήταν συνένοχος. Επειδή αγαπούσε πολύ τον αδελφό του Χρήστο, 
ένοιωσε τέτοια ντροπή που δε θα μπορούσε να τον κοιτάξει στα μάτια, που ήταν βέβαιο ότι 
θα το μάθαινε. Έτσι προτίμησε να φύγει με τη Μαρίνα και την Γκόλφω στη Βενετιά, 
αφήνοντας στο χρόνο το τι θα έπραττε και δικαιολόγησε τη φυγή του, ν’ αποφύγει τις 
περαιτέρω ενοχλήσεις του Αλή. Ο έτερος αδελφός του Χρήστου, Γεώργιος Κονταξής, 
επηρεάστηκε από τη φυγή του Αναστάση, φοβούμενος κι αυτός για συνέχιση των διώξεων, 
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πήρε την οικογένειά του και πήγε κι έμεινε στην Κέρκυρα. για να είναι άγνωστος άλλαξε και 
το επώνυμο από Κονταξής έγινε Αγγελόπουλος, από το όνομα του πατέρα του που λεγόταν 
Ευάγγελος (τον έλεγαν και Γιώργο-Αγγέλη). 
 Στην Πλεσίβιτσα γύρισαν μετά την εκτέλεση του Αλή Πασά. Πέρασε ένα χρονικό 
διάστημα θλίψης κι απογοήτευσης. Η Βασιλική στο σαράι του Αλή Πασά, παρά το νέο της 
ηλικίας της, από την πρώτη στιγμή του ερχομού της, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Αλή 
Πασά. Πανέξυπνη, δραστήρια, με απεριόριστη πίστη στο Χριστό, με εθνική πατριωτική 
αγάπη, με αλληλεγγύη και διορατικότητα, κατάφερε να πετύχει πολλά. Πέτυχε. Είναι γενική 
ομολογία όλων των ιστορικών της εποχής και των μεταγενέστερων. Η καρδιά της βρισκόταν 
στην Πλεσίβιτσα στους δικούς της. Πολύ γρήγορα κατόρθωσε να έχει επικοινωνία με την 
οικογένειά της. Ζήτησε από τον Αλή Πασά να επιτρέψει να την επισκεφθούν ο πατέρας  της 
και τ’ αδέλφια της. Πράγματι πήγε ο Χρήστος Κονταξής και τ’ αδέλφια της και την είδαν 
κατ’ επανάληψη. Μόνιμη παράκληση του πατέρα της προς τη Βασιλική και τον Αλή να 
γυρίσει σπίτι τους, πράγμα που ο Αλής δεν ήθελε να τ’ ακούει. Ο Χρήστος δεν άντεξε τον 
πόνο του χωρισμού της κόρης του και πέθανε από τον καημό του. Επισκέψεις έκαναν τ’ 
αδέλφια της Βασιλικής τακτικά στο σαράι. Οι επισκέψεις πύκνωσαν δεδομένου ότι 
ασχολούνταν με το εμπόριο και πηγαινοέρχονταν στα Ιωάννινα και στο σαράι.  
 Την εποχή εκείνη ο Αλής στο στρατόπεδό του, είχε αρκετούς Χριστιανούς, που 
εκπαιδεύονταν στον στρατό του. Η Βασιλική, έπεισε τον Αλή να πάρει τ’ αδέλφια της στο 
στρατόπεδό του, που θα είναι της εμπιστοσύνης του, όπως και η ίδια και το κατάφερε με την 
επιμονή της. Ο καθ’ ένας από τ’ αδέλφια της, έγραψε τη δική του ιστορία, όπως και η ίδια η 
Βασιλική και είναι γνωστή όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σ’ όλο τον κόσμο. Θα γίνει μια 
προσπάθεια περιληπτικής βιογραφίας ενός εκάστου των προσώπων της οικογένειας Χρήστου 
(Κίτσου) Κονταξή.  
 
 
 

180. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» 
 
 

 Ο Γεώργιος Κίτσος «Κονταξής» του Χρήστου και της Ελένης Σκέντου, γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα στο αρχοντικό του Κονταξή στην Αμπολιάνα το 1780. Πήγε στο Σχολείο της 
Πλεσιβίτσης για βασική παιδεία. Από τις επιστολές του, που βρίσκονται στα αρχεία του 
κράτους και που τα παραθέτει στο βιβλίο του ο Διονύσης Μιτάκης, βλέπομε καθαρά τις 
γνώσεις του και την οξυδέρκειά του. Η σωματική του διάπλαση και το παράστημά του, του 
έδωσαν τον τίτλο του όμορφου Καπετάνιου της Πλεσίβιτσας. Το επίθετο Κίτσος είναι από το 
όνομα του πατέρα «Χρήστος» που συνηθιζόταν εκείνα τα χρόνια. Ο Γεώργιος εργαζόταν μαζί 
με τ’ αδέλφια του στο εργαστήριο όπλων του πατέρα του, που είχε ειδικότητα στα κοντάκια 
και πήραν βασικά το επίθετο Κονταξής. Εργαζόταν επίσης στην κτηνοτροφία που είχαν και 
στα κτήματα. Επίσης ασχολήθηκε με το εμπόριο και εισαγωγές από τη Βενετία, όπου εκεί 
είχαν συγγενείς μετανάστες. Μετά την υπόθεση των κίβδηλων νομισμάτων και την αρπαγή 
της αδελφής του Βασιλικής από τον Αλή Πασά και που γρήγορα η Βασιλική πήρε το επάνω 
χέρι στον Αλή, τον έπεισε να πάρει τον Γεώργιο στο σαράι. Κάποια χρονική στιγμή ο 
Γεώργιος εντάχθηκε στο στρατόπεδο του Αλή, που εξασκήθηκε στην τεχνική του πολέμου. 
Στο στρατόπεδο του Αλή Πασά εξασκήθηκαν πολλοί Έλληνες, που εξελίχθηκαν σε 
οπλαρχηγοί της Ελληνική Επανάστασης, 1) Δημ. Παλαιόπουλος, 2) Οδυσ. Ανδρούτσος, 3) 
Αθαν. Βαλτινός, 4) Γεώργ. Καραϊσκάκης, 5) Αθαν. Διάκος, 6) Λάμπρος Βέικος, 7) Τσόγκας, 
8) Γ. Βαρνακιώτης, 9) Ίσκος, 10) Σκαλτσοδήμος, 11) Ρούκης, 12) Γάτσος, 13) Πανουργιάς, 
14) Δυοβουνιώτης, 15) Γρίβας, 16) Δ. Τσολάκογλου, 17) Γ. Δράκος, 18) Μακρυγιάννης κλπ. 

 244 



 Επίσης στο Σαράι ήταν ο έμπιστος του γραμματεύς Μάνθος Οικονόμου και οι υπάλληλοι 
στην γραμματεία, 1) Κολοβός, 2) Μαρίνογλου, 3) Τάτσης Μαγγίνας, 4) Αναγν. Λιδωρίκης, 5) 
Στεφ. Δούκας, 6) Αναγν. Καρπενισιώτης. Ο Αλής είχε κι επιφανείς φίλους, 1) Αλ. Νούτσο, 2) 
Μιχ. Δόβρα, 3) Γ. Τουρτούρη και 4) Νίκο Μίχο τραπεζίτη. Είχε επίσης τους ιατρούς Γ. 
Σακελάριο και Ιωάν. Κωλέττη και πάνω απ’ όλους την πεφιλημένη σύζυγο Κυρά Βασιλική.1  
Ήταν επί πλέον στο στρατόπεδο του Αλή, ο Μάρκος Μπότσαρης και στους επιστήμονες 1) ο 
Ψαλίδας, 2) ο Μπαλάνος και 3) ο Βηλαράς.2 Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν μυημένοι στη 
Φιλική Εταιρεία, που συγκροτούσε ένα ελληνικό δυναμικό που έπαιξε σπουδαίο ρόλο και 
βοήθεια προς το Έθνος και την Ελληνική Επανάσταση. Μέσα σ’ όλους αυτούς έμεινε γι’ 
αρκετά χρόνια ο Γεώργιος Κίτσος και ξεχώρισε για τη δραστηριότητά του. Ο Σπύρος Π. 
Αραβαντινός μας πληροφορεί «Ο δε Γεώργιος ο εύμορφος καπετάνιος της Πλεσίβιτσας, 
καταλαβών την θέσιν του πατρός εν τη κοινότητη μεταξύ των προυχόντων εμισείτο ως εικός, 
υπό του Αλή, και ένεκα της ατομικής αξίας, και ένεκα υπεροχής, ήν εζήτει να διατηρεί παρά 
τη αυλή αυτού, ως αδελφός της ευνοουμένης (Βασιλικής)»3  
 Για τα προαναφερόμενα ο Αλής, ν’ απαλλαγεί απ’ αυτόν, που τον ζήλευε τρομερά, το 
διόρισε Διοικητή των Φιλιατών. Την περίοδο που ο Γεώργιος ήταν Διοικητής Φιλιατών 
ανάσανε το Ελληνικό στοιχείο της Επαρχίας Φιλιατών και όχι μόνο. Υπήρχε ηρεμία και 
δικαιοσύνη σε Χριστιανούς και Μουλσουμανοτσάμηδες. Η Πλεσίβιτσα ιδιαίτερα έζησε 
χρόνια σχετικής ελευθερίας, έχοντας Διοικητή τον Γεώργιο Κίτσο, άνθρωπό τους. Ευνοήθηκε 
το εμπόριο και γίνονταν συναλλαγές προς όλες τις κατευθύνσεις, εξαγωγές και εισαγωγές από 
το εξωτερικό πολλών χωρών. Την περίοδο εκείνη με γρόσια της Κυρά Βασιλικής, που 
αποσπούσε από τον Αλή Πασά, κτίστηκε το Σαράι στην Αμπολιάνα στο κτήμα Κονταξή, που 
επιστατούσε ο Γεώργιος Κίτσος κατά το κτίσιμό του, που λεπτομερώς εξιστορούμε στην 
οδική ξενάγηση των ακινήτων της Πλεσιβίτσης. Η δίκαιη συμπεριφορά διοίκησης από τον 
Γεώργιο Κίτσο, προς πάσα κατεύθυνση, ενόχλησε τους Μουλσουμανοτσάμηδες, που είχαν 
συνηθίσει να έχουν το επάνω χέρι και ήθελαν με κάποιο τρόπο να τον βγάλουν από τη μέση. 
Βρήκαν άνθρωπο δικό τους, που είχε επαφές με τον Αλή Πασά και κατηγόρησαν τον Γεώργιο 
Κίτσο, ότι έκανε κατάχρηση εξουσίας μ’ ένα σωρό συκοφαντίες εις βάρος του. Ο Αλής που 
μισούσε τον Γεώργιο, αφορμής δοθείσης, ανέθεσε σ’ έμπιστό του να βρει εκτελεστή να τον 
πυροβολήσει. Έτσι κι έγινε. Όμως ο εκτελεστής αστόχησε κάπως και τον τραυμάτισε 
σοβαρά. Οι φρουροί του Γεωργίου συνέλαβαν τον δράστη. Τον τραυματισμένο Γεώργιο τον 
μετέφεραν εσπευσμένος στα Ιωάννινα για θεραπεία. 
 Ο Αλής εξοργίσθη για την αποτυχία, αλλά το έπνιξε μέσα του και διέταξε να κρεμασθεί 
για παραδειγματισμό δήθεν ο δράστης, να μην αποκαλυφθεί η συμμετοχή του. Η Κυρά 
Βασιλική μόλις πληροφορήθηκε το σοβαρό τραυματισμό του αδελφού της και γνωρίζοντας 
για τις συκοφαντίες που είχαν φθάσει στο Σαράι στον Αλή, όπως επίσης γνώριζε ότι από 
φθόνο και ζήλια, τον είχε στείλει μακριά από το Σαράι στις Φιλιάτες, δεν είχε καμία 
αμφιβολία ότι πίσω από την απόπειρα κρυβόταν ο ίδιος ο Αλής. Εξοργίσθη κατά του Αλή που 
το εξέφρασε με τον πιο έντονο τρόπο κι απειλώντας τον «κι ίσως θα ’χε πεθάνει (ο Γεώργιος) 
αν η αδελφή του (Βασιλική) δεν δήλωνε πως θ’ αυτοκτονούσε κι η ίδια αν πέθαινε ο αδελφός 
της (Γιώργος). Περίτρομο τότε το ανθρωπόμορφο ερωτευμένο θεριό, μήπως η Κυρά 
Βασιλική πραγματοποιήσει την απειλή της, έβαλε τους γιατρούς να κάμουν τα αδύνατα 
δυνατά για να τον γλιτώσουν».4 Τα τραύματα του Γιώργου με την πολύ προσεκτική φροντίδα 
των γιατρών, έγιναν καλά και γύρισε ξανά στην έδρα Διοικήσεως στις Φιλιάτες. Ο Αλής 
όμως ο καταχθόνιος και αιμοβόρος εγκληματίας, τώρα είχε μεγαλύτερο πείσμα μέσα του και 
μηχανευόταν ανεξιχνίαστο τρόπο εξοντώσεως.  

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Γ΄., σελίς 745 
2 Εγκ. Ελευθερουδάκη, τόμ. Α΄., σελίς 777 
3 Αραβαντινός Σπ. Π., Ιστορία του Αλή Πασά, τόμ. Β΄., σελίς 332 
4 Μιτάκης Δ., Γεώργιος Κίτσος, σελίς 4 
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 Το σχέδιο ήταν, όταν πάει ο Γεώργιος Κίτσος στα Ιωάννινα στο σαράι, με τρόπο να το 
δολοφονήσει με δηλητήριο. Ο γιατρός Ι. Κωλέττης, που πληροφορήθηκε το μυστικό σχέδιο, 
όταν ο Γεώργιος Κίτσος πήγε στο σαράι, πρόλαβε καιροφυλακτώντας με τους ανθρώπους 
του, που υπεραγαπούσαν τον Γεώργιο και τον προειδοποίησαν πριν μπει στο σαράι, για το τι 
σχεδιάζει να κάνει ο αδίστακτος Βεζίρης. Έτσι δεν έπεσε στην παγίδα του, ανεβαίνοντας στο 
σαράι, όπως άλλωστε έκανε τακτικά να δει την αδελφή του. Η λαϊκή μούσα αποθανάτισε με 
το ποίημα αυτό, που στην Πλεσίβιτσα το τραγουδούσαν και το χόρευαν όπως το διηγήθηκε ο 
Τόλης Γκίτσης.1    

Βασιλικός μου μύρισε, για δέστε ποιος διαβαίνει; 
Ο Γιώργο Κίτσος διάβαινε, στα Γιάννενα πηγαίνει, 
στα Γιάννενα και στα ψηλά τ’ Αλή Πασά σεράγια. 

«Πασά μ’ πολλά ν’ τα έτη σου». Καλώς το Γεώργιο Κίτσο. 
Γεώργο πως τάχεις τα παιδιά, και πως τα παλληκάρια; 

Γεώργο πως ταχ’ς τα πρόβατα, Γεώργο πως ταχ’ς τα γίδια; 
Με του θεού την δύναμη, αφέντη μου χιλιάζουν. 

Φέρτε του Γιώργου μας καφέ, ανάψτε και τσιμπούκι, 
ο Γεώργος το κατάλαβε σηκώνεται και φεύγει.2  

 
 Σώθηκε ο Γεώργιος Κίτσος και από τη δεύτερη απόπειρα του Αλή τις παραμονές του 
ξεσηκωμού του Έθνους, που τον είχε ανάγκη. Το Μάιο του 1820, χρησιμοποιήθηκε από τον 
Αλή σε μυστικές αποστολές δια συνεννόηση μετά των Πελοπονησίων οπλαρχηγών και τον 
Παλιών Πατρών Γερμανό, όταν βρισκόταν υπό διωγμό από τον Σουλτάνο και ζητούσε 
συμμάχους τους Έλληνες. Στο βιβλίο του ο Διονύσης Μιτάκης, μας δίνει χρήσιμα στοιχεία 
τεκμηριωμένα από επίσημα έγγραφα του κράτους για το ανάστημα του Γεωργίου Κίτσου, 
που εν περιλήψει θ’ αναφερθούμε. Στην 5η σελίδα αναφέρει. Πολέμησε στα παράλια της 
Θεσπρωτίας, μαζί με τους Σουλιώτες και τους Έλληνες της Τσαμουριάς, στο πλευρό του Αλή 
και κατά των Σουλτανικών στρατευμάτων. Στις 23-7-1820, του έγραφε ο Αλής: «Αν βρεθείς 
σε δύσκολη θέση να περάσης στην Αγκώνα της Ιταλίας και να μείνης εκεί έως τον Μάρτιο, η 
γη βγάζει λουλούδια» δηλαδή να περάσει η μπόρα. (Το 1821 ο Γεώργιος Κίτσος έστειλε τη 
γυναίκα και τις κόρες του στην Αγκώνα). Πολεμώντας στα τέλη του 1821, πιάστηκε 
αιχμάλωτος από τον Χουρσίτ Πασά. Δίνοντας όμως πληροφορίες στον Χουρσίτ για την 
οχύρωση των Ιωαννίνων και του Γιαννιώτικου κάστρου αφέθηκε ελεύθερος. Κατορθώνει και 
κατεβαίνει στην επαναστατημένη Ελλάδα. 
 Το 1822 φονεύουν τον Αλή Πασά οι Τούρκοι και η Κυρά Βασιλική κι ο αδελφός της 
Σίμος στέλνονται στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γεώργιος μεταβαίνει στο Μεσολόγγι και 
πολεμά γενναίως ως αρχηγός ενός ελληνικού σώματος κατά του Ομέρ, όπως ομολογεί ο 
Μαυροκορδάτος και ο Ζαΐμης στις 9-3-1823. Στη σελίδα 6 ο Διον. Μιτάκης αναφέρει ότι στις 
31-5-1823 εγκρίθηκε η προαγωγή του ως Στρατηγός και Πληρεξούσιος της Ηπείρου εις την 
Β΄ Εθν. Συνέλευση για τους αγώνες του στο Μεσολόγγι και αλλού. Τον Αύγουστο του 1823, 
με τους Σουλιώτες κάνει σκληρές μάχες στην Ευρυτανία κατά των στρατευμάτων του 
Μουσταή της Σκόντρας. Στη σελίδα 7 ο Διον. Μιτάκη αναφέρει ότι στις 28-8-1823 στη μάχη 
της Καλιακούδας φονεύτηκε ο αδελφός του Δήμος, καπετάνιος που αναφέρεται στην 
επιστολή του Κώτσα Μπότσαρη προς τον Μαυροκορδάτο στις 3-9-1823 και σε επιστολή του 
Γεωργίου Κίτσου προς το Βουλευτικό σώμα στις 4-12-1823. Η οικογένεια του Γεωργίου 
Κίτσου ήταν στην Αγκώνα της Ιταλίας από το 1821 και το 1823 επιστρέφοντας προς την 
Ελεύθερη Ελλάδα, αιχμαλωτίσθησαν από τον Σκόντρα στην Αλβανία και κρατήθηκαν στην 
Αυλώνα ως τέλη 1824, που πλήρωσε λίτρα και ελευθερώθηκαν. 

                                                 
1 Μιτάκης Δ., Γεώργιος Κίτσος, σελίς 4. 
2 Κυριακού Α., Ο Κατσαντώνης και η Βασιλική, σελίς 334. 
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 Στη σελίδα 9 ο Διον. Μιτάκης αναφέρει ότι τον Ιανουάριο του 1824 ο Γεώργιος Κίτσος 
ήταν στο Ναύπλιο καις τις 21 Μαρτίου 1824 τοποθετήθηκε Φρούραρχος Ακροκορίνθου για 
12 μήνες. Στην σελίδα 10 ο Διον. Μιτάκης αναφέρει ότι στο Μεσολόγγι κατ’ απαίτηση του 
Γεωργίου Κίτσου, δόθηκε η δυσκολότερη θέση αμύνης στη Λουνέτα, αντιμετωπίζοντας τον 
εχθρό επάξια όλο το διάστημα της πολιορκίας. Έσωσε με τη βοήθεια όλων το Μεσολόγγι, 
εισπράττοντας την ευγνωμοσύνη των επισήμων του Ελληνικού κράτους. Στη σελίδα 22-23 ο 
Διον. Μιτάκης αναφέρει ότι κατά την έξοδο το Σάββατο του Λαζάρου 10 προς 11 Απριλίου 
1826, που έγινε με σχέδιο τριών εξοδίτικων σωμάτων  (κολώνες) ο Σωματάρχης Γεώργιος 
Κίτσος διηύθυνε επάξια το σώμα τους την έξοδο, με πατριωτισμό και ανδρεία και μάλιστα 
βοήθησε, αψηφώντας τους κινδύνους, τους τραυματισθέντες της εξόδου, λαμβάνοντας 
τιμητικούς επαίνους από πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, που τον 
παρομοίωσαν με τους άλλους στρατηγούς ως εξής, 1) Νότης Μπότσαρης ως Αγαμέμνων, 2) ο 
Κίτσος Τζαβέλας ως Αχιλλέας, 3) ο Γέρων Φωτομάρας ως Νέστωρ και 4) ο Γεώργιος Κίτσος 
ως Ιδομενεύς. Ο Γεώργιος Σταύρος τον Ιούνιο του 1826, τον κατατάσσει στους 
νουνεχέστερους στρατηγούς, ως πρώτη κεφαλή στους Ηπειρώτες, σαν το Νότη Τζαβέλα 
στους Σουλιώτες. Άνθρωπος με αγνά αισθήματα, με διάκριση, με πατριωτισμό και ανδρεία. 
 Στη σελίδα 39 ο Διον. Μιτάκης αναφέρει ότι ο Γεώργιος Κίτσος είχε πάει στο Μεσολόγγι 
με 370 άνδρες πολεμιστές και μετά την έξοδο σώθηκαν μόνο 57 αφήνοντας στο πεδίο των 
μαχών 313 παλικάρια. Στη σελίδα 29 ο Διον. Μιτάκης αναφέρει ότι στις 5 Μαρτίου 1829 
συνέβαλε αποφασιστικώς να πέσει το Κάστρο της Βόνιτσας, ενώ το πολιορκούσαν επτά 
μήνες, εξαγοράζοντας τον αρχηγό του Κάστρου με 400 ρεγγίνες που το εγκατέλειψε και 
μόλις ήλθε ο διάδοχός του, επολιορκήθη και παραδόθηκε. Το αναφέρει στην αναφορά του 
της 15-10-1832 ο Γεώργιος Κίτσος, προς τη Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος. Στις μάχες 
που έκανε στην Πλάντζα εφόνευσε τον Κεχαγιάμπεη τον πυρπολητή της Βοστίτζης, 
Κορίνθου, Άργους, Τριπολιτσάς κλπ. Στο Λιδωρίκι ανάγκασε πολεμώντας, να οπισθοχωρήσει 
ο ερχόμενος στρατός του Μουστάμπεη και το Σουλεϊμάνμπεη Κονίτζα, ενώ ο Κεχαγιάμπεης 
είχε σκοπό να διαβεί τα Σάλωνα (Άμφισσα). 
 Την ίδια αυτή εποχή ο Σαλή Τζάμης φρούραρχος της Πούντας (Ακτίου) του πρότεινε του 
Γεωργίου να του δώσει 37.000 γρόσια να του παραδώσει το φρούριο και να έλθει κι αυτός 
μετά των Ελλήνων. Το ανέφερε στον Πληρεξούσιο του Αρχιστρατήγου κι ο Πληρεξούσιος 
τον επέπληξε θεωρώντας τον Αγγλολάτρη. Αν το είχε δεχθεί τα σύνορα της Ελλάδος θα 
έφθαναν πολύ βορειότερα. Μάλιστα ο Πληρεξούσιος δεν τον συμπεριέβαλε για την αιτία 
αυτή, στις βραβεύσεις και τον κατέτρεχε έως τις τελευταίες μέρες της δολοφονίας του 
Κυβερνήτου Καποδίστρια, όπως δε συμπεριέβαλε και τους επιτελείς του Γεωργίου Κίτσου. 
Στα τέλη του 1829 ελευθερώθηκαν τ’ αδέλφια του, η Κυρά Βασιλική κι ο Σίμος και είχαν 
φθάσει στη Σύρο. Εδώ θα καταχωρήσομε τα επίσημα έγγραφα από το βιβλίο του Διον. 
Μιτάκη των σελίδων 29-39.  
 
«Φαμελίτικα βάσανα 
 
Είδαμε στα κεφ. Δ΄ την όλη φαμελιά του, από τ’ αδέλφια του το Δήμο να πέφτει στην 
Καλιακούδα, την Βασιλική και το Σίμο νάναι σκλαβωμένα στην Πόλη. Ξεσκλαβώθηκαν 
τελικά μόλις στα τέλη του 1829, μα για να πάει από το Ναύπλιο να τα συναντήσει στη Σύρα 
δεν είχε ούτε τα ναύλα του, οπότε απευθύνθηκε στο Βιάρο Καποδίστρια να του δοθούν λίγα 
από τα πολλά οφειλόμενα: 
 
«Εκλαμπρότατε , 
 Θεού θέλοντος τα αδέλφια μου, διασωθέντα εκ της Κωνσταντινουπόλεως, έφθασαν εις 
Σύραν και απεφάσισα να υπάγω προς αντάμωσίν των. Αλλ’ επειδή, μάρτυς μου ο Θεός, δεν 
έχω ούτε οβολόν, σας παρακαλώ να διατάξητε δια να δοθώσι προς τον Γραμματέα μου 40 
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τάλλαρα εις χρέωσιν των δοθησομένων μοι γροσίων, δια να αφήσω εις τους ανθρώπους μου, 
να πάρω μαζί μου. Δεν ελπίζω να με αφήσετε υστερημένον από αυτό, και μένω με σέβας.  
 
Τη 9 Δεκεμβρίου 1829 
       εν Ναυπλίω  

Ο δούλος σας  
Γιώργος Κίτζος» 

 
 Από την άλλη μεριά η προσωπική του στην Αυλώνα αιχμάλωτη φαμελιά λευτερώθηκε 
προφανώς δυόμισι και πλέον χρόνια νωρίτερα, αφού την 6 Μάρτη 1827, ο Γ. Σταύρος έδινε 
νέα στον Κουντουριώτη ότι ο Ν. Ζέρβας γινόταν γαμπρός του Κίτσου, αν και η άλλη του 
κόρη αφέθηκε πολύ αργότερα λεύτερη, καθώς μας γνωρίζει μ’ άλλα η ακόλουθη επιστολή 
του στον Κυβερνήτη: 
 
«Εξοχώτατε ! 
 Προλαβόντως είχον αναφερθή προς τον κ. Ανδρέαν Μεταξάν , Μέλος τότε του επί του 
Φροντιστηρίου. Ότε ευρισκομένου ενός των κορασίων μου, υπό κράτησιν των Αλβανών, ως 
αιχμαλώτου, δια του οποίου την απελευθέρωσιν μ’ εζήτουν λύτρον 500 δίστηλα, και 
υστερούμενος παρεκάλουν να καθυποβάλη υπ’ όψιν της Σ. Κυβερνήσεως να ευαρεστηθή να 
μου χορηγήση αυτά εκπιπτόμενα αφ’ όσα έχω να λάβω εις μετρητά δανεισμένα 
αποδεδειγμένως εις κρισιμωτάτας  περιστάσεις και ανάγκας, όστις μ’ απεκρίθη, ότι 
καθυπέβαλε την αίτησίν μου και ενεκρίθη ευμενώς αποδεχθείσα. Αλλ’ επειδή και θείω ελέει 
ελευθερώθη δι’ άλλης  οδού, και επειδή ήδη ετοιμάζομαι να υπανδρεύσω το άλλο εις τον 
Ταγματάρχην Νικόλαον Ζέρβαν, προ χρόνων ον αρραβωνιασμένον, αλλ’ υστερούμαι 
μάλιστα τα χρεώδη, δια τούτο λαμβάνω την τόλμην και την τιμήν να καταφύγω αμέσως εις τα 
συμπαθητικά σπλάχνα της Υ.Ε. του φιλόστοργου πατρός μας, την οποίαν παρακαλώ θερμώς 
να ευρεστηθή να διατάξη να με δοθούν όθεν εγκρίνει 500 περίπου δίστηλα, τα οποία ας 
διατάξη να εκπεσθούν  αφ’ όποιους εγκρίνει λογαριασμούς μου.  
 Εύελπις ότι η θερμή αίτησίς μου θέλει εύρη χάριν ανώπιον της φιλοστόργου Υ.Ε., 
υποσημειούμαι μ’ όλον το βαθύτατον σέβας. 
 Εν Μεσολογγίω τη 11 Ιουλίου 1830 

Της Υ.Ε.   
Ταπεινότατος δούλος και ευπειθής  

Γιώργος Κίτζος»  
 
 
 Αμφιβάλλουμε αν βρήκε καμία ουσιαστική ανταπόκριση. Αν μάλιστα συσχετίσομε το 
φερόμενο ότι είχε δύο κόρες και το ότι μετά το θάνατό του (1841) η χήρα σύζυγός του «είχε 
δύο κορίτσια της παντρειάς, η φτωχή, και ξενοδούλευε κι έτρεχε μαζί με τους άλλους 
ζητιάνους στα Υπουργεία, Πάσχα και Χριστούγεννα, να περιμένη στην πόρτα καμιά 
βοήθεια», έρχεται σαν επόμενο πως ο Ζέρβας δε θα πήρε άπροικη την κόρη του Κίτσου.  
 Εξάλλου, ανίσως παραξενεύτηκε ο αναγνώστης, που ο εξαίρετος ήρωας δεν είχε τα ναύλα 
για να πάει να δει στη Σύρα τ’ αδέλφια του, ας ξέρεις πώς έπαψε πια ν’ ανήκει στο 
στράτευμα, γιατί τον κατάτρεξε ο Αυγουστίνος Καποδίστριας. Για ποιο λόγο; Γιατί 
πρωταγωνίστησε να πάρουν οι Έλληνες το φρούριο της Βόνιστας! Διαβάστε και γι’ αυτό και 
γι’ άλλα αξιοπρόσεκτα τον ίδιο ευθύς.  
 
ια΄ Αναφορά στους αγώνες του 
«Προς την Σεβ. Διοικητικήν Επιτροπήν της Ελλάδος.  
 



Επειδή και βλέπομαι παραμελημένος και εις αυτήν την περίστασιν, ότε καν  το 
αυθαίρετον εξέλιπεν αναφέρομαι προς την Σ. Κυβέρνησιν εξιστορών την διαγωγήν μου, ίνα 
επιταχύνω της δικαιοσύνης τ’  αποτελέσματα. 

Παρατρέχω εν συντομία τας όσας υπέφερον ζημίας ως τρία εκατομμύρια γρόσια δοθέντα 
του Ρεσίτ πασά, ότε ήλθον μετά του αοιδίμου Μάρκου Μπότζαρη εις Κόρινθον δια να μας 
δοθούν οι αιχμάλωτοι προς ανταλλαγήν των κατεχομένων αδελφών μου και πολλών άλλων 
Σουλιωτών και του κινητού βίου, τον οποίον διέσωσα εξελθών του φρουρίου των Ιωαννίνων 
ωσαύτως και την άλλην ζημίαν, οποίαν μου επροξένησεν ο ίδιος Ρεσίτ πασάς, αιτία διότι 
διωρίσθην αρχηγός εις τα παράλια της Θεσπρωτίας, ότ’ επολιορκείτο το Σούλιον και 
εσήκωσε την αδελφήν και τον αδελφόν μου και 26 χιλιάδες πουγγιά γρόσια εις βενέτικα, μετά 
των άλλων πολυτίμων πραγμάτων της οικίας μου, και τα έστειλεν εις Κωνσταντινούπολιν  
του Σουλτάνου έτι δε και την άλλην σημαντικοτέραν ζημίαν, στερηθείς τα δύο τζεφλίκια 
Κουρτάκι και Βοεβόδα, από τα οποία προσεπορίζετο η οικογένειά μου ογδόντα χιλιάδες 
τάλληρα τον καθέκαστον χρόνον· και ταύτα, διότι πολεμήσας δις και τρις εις Σπλάντζαν, 
εφονεύθη ο Κεχαγιάμπεης, ο πυρπολητής Βοστίτζης, Κορίνθου, Άργους και Τριπολιτζάς 
μετά πολλών άλλων σημαντικών.  

Εκθέτω  όμως  λεπτομερέστερον τας μετά  ταύτα εκδουλεύσεις μου προς  την Πατρίδα, 
ίνα ,φανή τηλαυγέστερον, οποίαν ελαβον ανταμοιβήν. Επιστρέφων από την Σπλάντζαν 
επολιορκήθην εις Μεσολόγγιον παρά του Ιμέρ πασά. Και είναι καλοί μάρτυρες οι κ.κ. 
Ζαίμης, Μαυρομιχάλης, Λόντος και Δεληγιάννης πόσας  βόμβας έλαβον εις τας δύο 
εκκλησίας, όπου ευρισκόμην μαχόμενος· όσους στρατιώτας είχον τότε τους επλήρωσα, εξ 
ιδίων τους περισσοτέρους, διότι ολίγους τινάς μισθούς έλαβον από τον τότε πρόεδρον κύριον 
Μαυροκορδάτον. Μετά ταύτα διέβην εις την Συνέλευσιν του Άστρους, και πάλιν υπήγον εις 
Μεσολόγγιον και ελθών ο Σκόδρα πασάς εις Καρπενήσιον, επολέμησα και εκεί και εφονεύθη 
ο αδελφός μου  Δημήτριος και δύο εξάδελφοί μου. Ύστερον επέστρεψα εις την Διοίκησιν δια 
να αιτήσω τους μισθούς του σώματός μου και ελαβον διαταγήν δια 30 χιλιάδας γρόσια, δεν 
έλαβον όμως άλλο τί, ειμή πέντε χιλιάδες γρόσια παρά του Κου Μεταξά εις Μεσολόγγιον. 

Διατρίβοντός μου εις  Ναύπλιον τότε, υπερασπίσθην τους βουλευτάς, τους οποίους 
έμελλε να φονεύσουν οι κ.κ. Νικήτας και  Π. Κολοκοτρώνης και τους ελύτρωσα και υπήγον  
εις Κρανίδιον. Η Διοίκησις τότε μ’ ετίμησε με διαταγήν να υπάγω εις Ακροκόρινθον να 
εκβάλω τους ανθρώπους του Κολοκοτρώνη και να σταθώ φρούραρχος, ως και το εκτέλεσα, 
διαμείνας ένδον 13 μήνας χωρίς να δώσω το παραμικρό βάρος εις  εκείνην την επαρχίαν. 
Έπειτα ελαβον διαταγήν να  παραδώσω το φρούριον εις τον Κον Θεοχαρόπουλον και ν' 
απέλθω εις Ρούμελην εναντίον του  Κιουταχή, όστις ήρχετο κατά  του Μεσολογγίου. Άλλ' οι 
στρατιώτες, οίτινες είχον να λαμβάνουν τους μισθούς των εις 27 χιλιάδες γρόσια δεν ήθελον 
να εκβούν· διό εχρειάσθη να τους πληρώσω  εξ ιδίων. Αληθώς η Διοίκησις μου έστειλεν 
έπειτα εις Μεσολόγγιον τινά γρόσια, δεν μ’ απεπλήρωσεν όμως, και μένει να λαμβάνω έτι 
επτά χιλιάδες γρόσια, ως τ’ αποδεικτικά. 

Μεταβάς εις Ρούμελην εύρον τον κύριον Αινιάνα  Έφορον των αρμάτων μετά του 
Σκαλτζοδήμου και  μ’ εκράτησαν εις το Λιδωρίκι, διότι ο Κεχαγιάμπεης έμελλε να διαβή από 
εκεί και να υπάγη εις Σάλωνα. Διέβη τωόντι, επολέμησα και εφύλαξα εκείνην την επαρχίαν 
ανεπηρέαστον. Μετά ολίγας ημέρας λαμβάνω και διαταγήν παρά της Διοικήσεως να σταθώ 
εις Κλήμα Λιδωρικίου. Εκεί ήλθον ο Μουστάμπεης και Σουλεϊμάνμπεης Κονίτζας, μετά των 
οποίων επολέμησα και εβίασα να οπισθοδρομήσουν χωρίς να βλαβή η επαρχία. Εκεί 
ηναγκάσθην ν’ αγοράσω τροφάς εξ ιδίων δια το σώμα μου, και έτι μένω να λαμβάνω  4 
χιλιάδες γρόσια επτακόσια. 

Αφού το Μεσολόγγιον επολιορκήθη στενά, έλαβον διαταγήν από την Διευθύνουσαν 
Επιτροπήν προσωρινώς τα της Δυτικής Ελλάδος να δράμω εκεί και υπήγον μετά 300 
πραγματικών στρατιωτών, και διωρίσθην μετ' αυτών να καταλαβω την σημαντικωτέραν θέσιν 
της Λουνέττας λεγομένην· και είναι αληθές ότι εις ταύτην την τάπιαν δεν έπαυε πώποτε ο 
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πόλεμος, και αύτη διέφθειρε το ήμισυ σχεδόν του στρατεύματος του Κιουταχή. Ενώ οι 
πολεμούντες άλλοι οπλαρχηγοί έδιδον των στρατιωτών των σιτηρέσιον ανά 15 παράδες την 
ημέραν, εγώ έδιδον των ιδικών μου ανά 20, διότι άλλως δεν τους εξήρκει και ενώ οι άλλοι 
τους επλήρωσαν ως τας 13 Αυγούστου, εγώ τους επλήρωσα έως τέλη Σεπτεμβρίου. Ή 
ποσότης αύτη αναβαίνει ως 40 χιλιάδες γρόσια. 

Όχι μόνον έδωκ’ αυτά εξ ιδίων, αλλά πάντη σύμφωνος με την Επιτροπήν Μεσολογγίου 
εμπόδισα και το οποίον εμελέτων να κάμουν συμβιβασμών οι άλλοι οπλαρχηγοί- μετά του 
Κιουταχή δια να λάβουν τους μισθούς των και αλλά δώρα και να έκβουν από το φρούριον, ως 
τα υπ' αριθ. 1194 και 2153 της 14 Ιουλίου και 4 Οκτωβρίου 1825 έγγραφα της ιδίας 
Επιτροπής διαλαμβάνουν και κατέβαλον όχι ολίγην άλλην ποσότητα εξ ίδιων μου και όλας 
σχεδόν τας ψυχικάς και σωματικάς δυνάμεις μου δια να τους αναχαιτίσω την απόφασίν των 
και να μείνουν, ως και έμειναν ένδον του φρουρίου. Εις αυτήν την τρομεράν περίστασιν ό,τι 
είχον έδωκα, διακοσίας λίρας στερλίνας δηλαδή 3000 γρόσια εις τον Στρατηγόν Ιωάννην 
Σούκαν, εις τον Στρατηγόν Λάμπρον Βέικον 2000, εις τον Στρατηγόν Γεώργιον Πασχάλην 
1000, εις τον  Αντιστράτηγον  Κίτζον Πάσχον 1000 και 3000 εις την ιδίαν Επιτροπή του 
Μεσολογγίου δια να τα δώση εις δύο άλλους ασπρότριχας οπλαρχηγούς (τους οποίους σιωπώ 
ώς ζώντας). 

Μετά την Εξοδον του Μεσολογγίου, ελθόντες εις Ναύπλιον εζήτουν οι στρατιώτες τους 
μισθούς από την Διοίκησιν και έγινε τότε συνεισφορά και έδωκα εκ μέρους μου ένα σπαθίον 
αργυροχρυσοκαπνισμένον, ταμπάνι Καρά - Κορασανί ως τριών χιλιάδων γροσιών και ένα 
ζευγάρι παλάσκες της αυτής ποιότητος ως 900 γρόσια, και ως σήμερον δεν έλαβον οβολόν. 

Ελθόντος εις την Ελλάδα του Κυβερνήτου, διωρίσθην Γενικός Επιθεωρητής της 
Ανατολικής Ελλάδος και έκπληρώσας τα χρέη μου 7 μήνας, διωρίσθην και εις τα 
στρατεύματα της Δυτικής όπου υπηρέτησα  εν άλλο έτος, και προς τα τέλη Αυγούστου 1829 
με διεδέχθη ο Κ. Παπασταθόπουλος. 

Ότε διωρίσθην  Γεν. Επιθεωρητής, ο Κυβερνήτης μ’ έδωσε τον βαθμόν  του Χιλιάρχου 
και διέταξε να έχω επιτελείς πλησίον μου δύο Πεντακοσιάρχους, έναν Γραμματέα και επτά 
στρατιώτας, από τους παλαιούς εκείνους του σώματός μου και συγγενείς μου. 

Προς τον Δεκέμβριον του ιδίου έτους ήρχισε και ο διοργανισμός της Ναυπάκτου, εις τον 
οποίον πάντες οι στρατιωτικοί, κατά το μάλλον και ήττον, έλαβον βαθμόν και μορφήν. Εγώ 
και οι επιτελείς μου λησμονήθημεν παντάπασιν, διότι ο Πληρεξούσιος ήταν θανάσιμος 
εχθρός μου, όχι εξ άλλης αιτίας, παρά επειδή εστάθην πρωταγωνιστής εις την πτώσιν του 
Φρουρίου Βονίτζης, και εκ μιας τόσον κοινωφελούς αιτίας αποκατέστην εγκληματίας 
ενώπιον  της Αυτού Εξοχότητος και ιδού πώς συνέβη. 

Επολιορκείτο ματαίως το Φρούριον της Βονίτζης από τα εθνικά στρατεύματα. Ο αρχηγός 
δε της φρουράς Εμίρ Κλέφτης, γνωστός μου, μου επρότεινε να του δοθούν 400 ρεγγίνες και 
να παραλάβη όλα τα εφόδια του Φρουρίου μετ’ ευλόγου προφάσεως και ν’ αναχωρήση αυτός 
μόνος, και ότι ότε (θα) ήρχετο ο διάδοχός του, αμέσως να στήσουν την πολιορκίαν, δίχως να 
του δώσουν καιρόν να εφοδιασθή, ειθ’ ούτω να τον αναγκάσουν να παραδοθή. Η συμφωνία 
του Εμίρ Κλέφτη εβλήθη εις πράξιν. Εδόθησαν αι 400 ρεγγίνες, αναχώρησε με τα όσα 
υπεσχέθη, ελθών ο διάδοχός του επολιορκήθη ευθύς και παρέδωσε μετ’ ολίγον το φρούριον. 

Εις την αυτήν εποχήν και ο Σαλή Τζάμης, φρούραρχος του φρουρίου μου επρότεινε να 
του δώσω 37 χιλιάδες γρόσια, όσα έκανον οι μισθοί του, να παραδώκη τα φρούριον εκείνο 
και να ελθή μετά των Ελλήνων. 

Τούτο ειδοποίησας του Αρχιστρατήγου μ’ έστειλεν εις Ναύπακτον αμέσως να το 
αναφέρω του Πληρεξουσίου και να λάβω τα αιτούμενα γρόσια, άλλ’ αντί να με δεχθή 
ευμενώς μ’ επίπληξε μάλιστα ονομάζων με Αγγλολάτρην και ότι κακώς έπραξα, να 
συνεργήσω να δοθή το φρούριον Βονίτζης εις τον Τζούτζ και δια το της Πούντας να μην έχω 
τόσην βίαν, επειδή, έλεγεν, και αν μας το δώσουν, θα μας το επάρουν οι Άγγλοι . 
Καταπλαγείς εις τοιαύτην απόκρισιν, ενώ απεκδεχόμην αλλ’ αντ’ άλλων, του απεκρίθην όσα 
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εφεύρον λογία εις την στιγμήν και ανεχώρησα δυσαρεστημένος, και έκτοτε, και δια τοιαύτην 
αιτίαν, μ’ αφήρεσεν από την υπηρεσίαν μου, δεν μ’ ένθυμήθη εις τον διοργανισμόν της 
Ναυπάκτου και με κατέτρεξεν έως τας τελευταίας ημέρας του Κυβερνήτου, παρατήσας με 
παντάπασιν μετά των επιτελών μου, ενώ εβράβευε τόσους και τόσους άλλους, οίτινες σχεδόν 
δεν ήσαν Έλληνες. 

Αφού τοιουτοτρόπως υπηρέτησα μετά ζήλου και σταθερότητος την Πατρίδα και 
υπέφερον τόσας σημαντικάς θυσίας, ένεκεν τίνος να μην ημπορώ να δικαιωθώ δι’ όσα εξ 
ιδίων μου κατέβαλον εις δεινάς περιστάσεις, και υπέφερον εξ αιτίας της αυθαιρεσίας τόσων 
μηνών έλλειψιν μισθών μετά των επιτελών μου; Έπαιζον άραγε καρύοις ότ’ εθυσιαζόμην 
υπέρ Πατρίδος και εις αντιμισθίαν Έπρεπε να στερούμαι μετά τής οικογενείας μου και αυτών 
των αναγκαίων; 

Γνωρίζω ότι η Σ. Κυβέρνησις, δια την ανέχειαν του Ταμείου, δεν δύναται να δώση 
εξοικονόμησιν. Αλλά καν ας διάταξη την επικύρωσιν του παρουσιασθέντος λογαριασμού μου 
προ πολλού και ας με δώση αποδεικτικόν, ίνα το λάβω εν καιρώ ευθέτω δια το όποιον και 
παρακαλώ θερμώς, επειδή και βιάζομαι από οικιακάς μου υποθέσεις ν’ αναχωρήσω δια την 
Βόνιτζαν. 

 
 

Εύελπις εις το  φιλοδίκαιον της Σ. Κυβερνήσεως, υποσημειούμαι με όλον  το σέβας. 
 
Εν Πρόνοια την 15 Οκτωβρίου 1832 

Ο ευπειθής Στρατηγός 
      Γιώργης Κίτσος». 
 

«Τη 25 Δεκεμβρίου (1841) απεβίωσεν ενταφιασθείς δια στρατιωτικής πομπής ο 
Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κίτζος, ένας. των καλών αγωνιστών επί: τής επαναστάσεως. 
Το τέλος της ζωής και τούτου συνώδευσεν άκρα πενία». 
 
Μεταθανάτια 
 

Σ’ απίστευτη πενία βρέθηκε έπειτα η δύστυχη οικογένεια του, όπως μαθαίνομε από το 
ακόλουθο δημοσίευμα: 
«Απεβίωσε κατ’ αυτάς η χήρα του στρατηγού Γεωργίου Κίτσου, του γενναίου εκείνου 
πατριώτου, του οποίου ολόκληρος ο βίος παριστάνει σειράν διηνεκών θυσίων και αγώνων. 
Ίσως ο κόσμος, περίεργος ων, ερωτήση ποίαν σύνταξιν ελάμβανεν η οικογένεια αυτού, και 
δια ποίων αμοιβών το Έθνος και η Κυβέρνησις αυτού ανεγνώρισαν τας ανεκτιμήτους 
εκδουλεύσεις του χρηστού τούτου ανδρός. Αλοίμονον! Κανείς έως τώρα υπουργός δεν 
ευρέθη να προτείνη λεπτού σύνταξιν εις την άπορον και εγκαταλελειμμένην αυτήν 
οικογένειαν, και η πολυπαθής και ενάρετος χήρα, μήτηρ δύο σεμνών και εν ώρα γάμου 
παρθένων, έκρουεν αδιακόπως τας θήρας των δημοσίων υπηρεσιών, και συνεθλίβετο μετά 
των επαιτών εις το Υπουργείον των Εσωτερικών το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, όπως 
αρκούντως εκάστοτε περιφρονηθείσα και εξευτελισθείσα, μετάσχη και αυτή των ψιχίων 
εκείνων της εθνικής τραπέζης! Και εν τούτοις, ποίος παρά τον Γεώργιον Κίτσον και την 
οικογένειαν αυτού ηδύναντο, αν εθνική δικαιοσύνη υπήρχε, να καθήση εις την κορυφήν της 
τραπέζης ταύτης;… 

Πόσα άλλα παραδείγματα τάχατε  παρουσιάζει η νεωτέρα  ημών ιστορία ως του 
Ηπειρώτου στρατηγού Γεωργίου Κίτσου, όστις μεταβάς από των πρώτων ήμερων του αγώνος 
εις την εθνικήν υπηρεσίαν συνεκόμισε μεθ’ εαυτού κολοσσιαίαν και πολυτάλαντον εις 
βενετικά φλωρία περιουσίαν και κατεδαπάνησεν αυτήν μέχρι και του τελευταίου οβολού 
αγωνιζόμενος και επί κεφαλής πολυαρίθμου στρατιωτικού σώματος, ιδία δαπάνη 
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διατηρουμένου, και τρέχων παντού και πάντοτε ευπειθής, όπου η εθνική ανάγκη και η φωνή 
των κατά καιρούς εθνικών κυβερνήσεων τον προσεκάλουν; Αρκεί ν’ αναπολήση τις μόνον  
τας κλεινάς του Μεσολογγίου ημέρας, αρκεί ν’ αναγνώση μόνον τα δι΄ αίματος γραφέντα 
εκείνα «Ελληνικά Χρονικά», και αν δεν συγκινηθή μέχρι δακρύων εις χαρακτήρα τινά 
προσωποποιούντα κατά την εποχήν εκείνην την φιλοπατρίαν, τον ηρωισμόν, την αφοσίωσιν, 
οποίους υπάρχει πατρίς και εθνική φιλοτιμία. Και τοιούτος ων ο Γεώργιος Κίτσος απέθανε 
προ χρόνων και ετάφη με ελέη.  

Και χθες ακόμη η δυστυχής χήρα αυτού, αφού απερρόφησε μέχρι τρυγός το ποτήριον των 
θλίψεων και των παντοίων οδυνών απέθανε και ετάφη με ελέη προσβληθείσα υπό 
κεραυνοβόλου αποπληξία παγετώδη τινά πρωίαν εντός του πλυνού, όπου νυκτός ακόμη 
ούσης κατέβη η αθλίαν ν’ αρχίση την επίπονον αυτής εργασίαν… 
Μεταξύ των ολίγων της νεκρικής συνοδείας ακολουθών παρείπετο και Οθωμανός τις Σαλής 
καλούμενος, στενάζων και δακρύων. Ο πιστός ούτος Οθωμανός και παλαιός υπηρέτης του 
στρατηγού και ευεργετηθείς άλλοτε παρ’ αυτού, τον ηκολουθεί έκτοτε αναποσπάστως 
τηρήσας μεν την ιδίαν αυτού θρησκείαν, ανδρείως δε πάντοτε αγωνισθείς μετ’ αυτού υπέρ 
των Ελλήνων. Μετά τον θάνατον αυτού δεν εγκατέλειπεν ούτε στιγμήν τον ελεινόν βίον 
βιούσα οικογένειαν, όχι μόνον υπηρετών αυτήν, αλλά και άλλως εργαζόμενος όπως εις τας 
ανάγκας αυτής επαρκέση. Εξεπλήττετο ο αγαθός Σαλής βλέπων την εγκατάλειψιν της 
οικογενείας ταύτης, μετά τοσαύτας εκδουλεύσεις. Τον παρεκίνει τις προ καιρού ν’ 
αποδημήση τις επικερδή τινά επιχείρησιν. «Όχι, είπε, δεν αφήνω την απασχούσαν αυτήν 
οικογένειαν. Αν η Ελάς δεν είναι ακόμη εις κατάστασιν να γνωρίση τι έπραξεν ο Γεώργιος 
Κίτσος υπέρ αυτής, καλόν είναι να υπάρχη πάντοτε εις Οθωμανούς να της το ενθυμίζη 
αδιακόπως»! 
 Αν αι ολίγαι αυταί λέξεις πέσωσι κατά τύχην υπό τους οφθαλμούς υπουργού τίνος, 
είθε το παράδειγμα του Οθωμανού Σαλή να επενεργήση την ψυχήν του και σπεύση να 
προτείνη εις την δικαιοσύνην του Βασιλέως, όπως ληφθή τουλάχισμτον πρόνοια υπέρ των 
δύο αμφοτέρωθεν απορφανισθεισών θυγατέρων του Γεωργίου Κίτσου!» 

Αρχεία της Εθνική Βιβλιοθήκης. Εκεί του Γιώργη Κίτσου υπάρχουν δύο φάκελοι με 
αποδείξεις πολλών οφειλομένων σ’ αυτόν από τον καιρό του Αγώνα. Την αίτηση στην 
Επιτροπή Αποζημιώσεων υπέβαλαν καθυστερημένα, γιατί έλειπαν στην Πόλη, από Κέρκυρα 
την 19 Ιούνη 1873 οι δύο θυγατέρες του Ήρωα Μαυρέτα και Παρασκευή. Προφανώς αυτές 
νοούσε ως σεμνές «εν ώρα γάμου» το δημοσίευμα του 1857. Ίσως έμειναν ανύπαντρες. Αλλ’ 
έτσι βγαίνει, ή ότι δεν παντρεύτηκε ο Ν. Ζέρβας τη μια κόρη του Κίτσου ή ότι ο Κίτσος είχε 
τρεις συνολικά θυγατέρες.  

Επίσης στ’ Αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης υπάρχει φάκελος του αδελφού του Γιώργη, 
του Καπετάν Δήμου Κίτσου, που έπεσε στην Καλιακούδα. Μια αίτηση έκανε στην Επιτροπή 
Αποζημιώσεων του Ιερού Αγώνα, η γυναίκα του Δήμου Φωτεινή την 22 Ιούνη 1865από 
Μεσολόγγι κι άλλη μια ο γιος της Γιάννης την 20 Σεπτέμβρη 1865 από Αθήνα, π’ αναφέρει 
μ’ άλλα: 

 «Ο μακαρίτης πατήρ μου στρατηγός Δήμος Κίτζος έπεσεν ενδόξως εις την μάχην της 
Καλιακούδας. Ο μακαρίτης θείος μου στρατηγός Γεώργιος Κίτζος είναι γνωστός εις άπαντας 
και πάσα περί αυτού κρίσις και συζήτησις περιττή. Ο μακαρίτης αντιστράτηγος θείος μου 
Τσούτσας Κίτσος εφονεύθη εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου. Ο μακαρίτης αδελφός μου 
Παναγιώτης Κίτζος απέθανεν μεν εις υπηρεσίαν πολιτικήν, αλλ’ έχων στρατιωτικάς 
εκδουλεύσεις και μη λαβών ουδεμίαν ποτέ αμοιβήν. Παραλείπω μέγαν αριθμόν συγγενών  
φονευθέντων όλων εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου. Αρκεί να υπομνήσω ότι εις την 
ειρημένων πολιορκίαν εισήλθομεν με τριακόσιους εβδομήκοντα επτά άνδρας και εξήλθομεν 
με πεντήκοντα επτά.  

 252 



Ο υποφαινόμενοις ελπίζει ότι είναι γνωστός εις τον Σεβαστόν Πρόεδρον και τα σεβαστά 
μέλη της παρούσης Επιτροπής ως αγωνισθείς απ’ αρχής μέχρι τέλους του Αγώνος πάντοτε 
επί κεφαλής στρατιωτικού σώματος.  

Από τα γραμμένα τούτα του Γιάννη Κίτσου καταλαβαίνομε το μέγεθος της προσφοράς 
και των θυσιών των Κίτσων. Ιδιαίτερα μας καθηλώνουν τα νούμερα του σώματός τους στο 
Μεσολόγγι. Γνωρίζαμε πώς μπήκαν μέσα γύρω στους 300 ή 320 εγκριμένοι μαχητές, ενώ οι 
λοιποί 57 ή 77 αποτελούσαν μάλλον τ’ απλήρωτο βοηθητικό προσωπικό. Απώλειες 
πραγματικά τρομερές από 377 που μπήκαν, γλίτωσαν στην Έξοδο μόνο 57! 
Η Επιτροπή Αγώνα κατάταξε το Γιώργη Κίτσο άδικα την πρώτη φορά στη Δεύτερη Τάξη, 
ενώ τη δεύτερη φορά στην Πρώτη Τάξη Αξιωματικών, όπως καθόλα επάξια του ταίριαζε: 
«Ο Γεώργιος Κίτζος, Ήπειρος Στρατηγός του 1823, Χιλίαρχος του 1830, Υπηρέτησε καθ’ 
όλον τον Αγώνα. Συνεδρ. 4414/481/11 Σεπτεμβρίου 1876. προήχθη κατ’ απόφασιν του 
Τμήματος εις την πρώτην τάξιν των Αξιωματικών. Οφειλόμενα γρόσια 72.657 και φοίνικες 
400». 
 Στις Εγκυκλοπαίδειες στα λίγα φτωχά που γράφονται, διαβάζομε πως τα κόκκαλά του 
μετεφέρθησαν και τάφηκαν στο Ηρώο Μεσολογγίου, όπου την 10 Απρίλη 1924 έγιναν τα’ 
αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης προτομής του.  
 Κι ακόμα δεν έχει εκτιμηθεί κατ’ αξία ο έξοχος ήρωας. Μα ο χρόνος θα εξακολουθεί  να 
φέρνει γι’ αυτόν στο φως την αλήθεια, «Άγει προς το φως την αλήθειαν χρόνος», επειδή 
συχνά ατυχώς, μόνο ο χρόνος δικαιώνει πραγματικά τον δίκαιο ή εξαίρετο άντρα: «Χρόνος 
δίκαιον άνδρα δείκνυσι μόνος»»1. 
 
 
 

181. ΣΙΜΟΣ ΚΙΤΣΟΣ «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» 
 
 
 Ο Σίμος Κίτσος «Κονταξής» του Χρήστου και της Ελένης Σκέντου, γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα στο αρχοντικό του Κονταξή στην Αμπολιάνα το 1783 περίπου. Πήγε στο σχολείο 
της Πλεσιβίτσης που λειτουργούσε κανονικά για βασική παιδεία. Εν συνεχεία εργαζόταν μαζί 
με τ’ αδέλφια του στο εργαστήριο όπλων του πατέρα του, στην κτηνοτροφία που είχαν και 
στα κτήματα. Κατά την εποχή που έγινε η αρπαγή της Βασιλικής στο σαράι και την μετ’ 
έπειτα επιρροή της στον Αλή Πασά έπεισε τον Αλή να πάρει στο στρατόπεδό του τ’ αδέλφια 
της, όπου πήγε κι ο Σίμος. Εκτός της στρατιωτικής εκπαίδευσης στην τακτική του πολέμου ο 
Σίμος, ειδικεύτηκε σε πόστο διοίκησης ως Μπέης, για να γνωρίζει αυτά τα γράμματα της 
Παιδείας της Πλεσιβίτσης, που για την εποχή εκείνη ήταν πολλά. Με πολύ διακριτικότητα 
και σύνεση συνεργάστηκε με το ελληνικό επιτελείο του Σαραγιού και ήταν μυημένος στη 
Φιλική Εταιρεία, προωθώντας τα μηνύματα προς τη Βασιλική που με τη σειρά της παρότρυνε 
τον Αλή, γι’ αυτό που συνέφερε το Έθνος. Ήταν άριστος κομιστής των δικαίων αιτημάτων 
των καταπονημένων ραγιάδων, να  γλιτώσουν κατά το δυνατόν, από την καταπίεση του 
αδίστακτου Βεζίρη. 
 Μετά το φόνο του Αλή Πασά το 1882, συνελήφθη από το Χουρσίτ Πασά και μαζί με την 
Κυρά Βασιλική και το Θανάση Βάγια εστάλησαν στην Κωνσταντινούπολη κρατούμενοι. 
Μετά τις αλλεπάλληλες ανακρίσεις κάποια χρονική στιγμή τη μεσολαβήση του Πατριαρχείου 
αφέθησαν ελεύθεροι. Το Πατριαρχείο τους φιλοξένησε με πολύ φροντίδα κι είναι γνωστό από 
τους Ιστορικούς που έχουν ασχοληθεί γι’ αυτούς. Η καταστροφή του Τούρκικου στόλου στο 
Ναβαρίνο 20-10-1827, έγινε αφορμή να εξοριστούν και οι τρεις στην Προύσα στα τέλη 
Μαρτίου του 1828. μετά την ήττα της Τουρκίας, στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, με 18 μήνες 

                                                 
1 Μιτάκης Δ., Γεώργιος Κίτσος, σελ. 29-39 
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εξορία στα τέλη Οκτωβρίου 1829 αφέθησαν ελεύθεροι.1 Μετά την εις Προύσα εξορία 
φρόντισε το Πατριαρχείο να τους επιτραπεί να γυρίσουν στην Ελλάδα (Η Κυρά Βασιλική και 
το Πατριαρχείο σελίς 24). Κατάφεραν και έφθασαν στη Σύρο.2 Εν συνεχεία έφθασαν στο 
χωριό Βοϊβόδα των Τρικάλων σήμερα Βασιλική. Εκεί που είχε η Βασιλική κινητή κι ακίνητη 
περιουσία. Στη συνέχεια μετακόμισαν στο Μεσολόγγι που ήταν και τ’ άλλα τα αδέλφια τους 
εκεί κι άλλοι συγγενείς τους. Τελικά μετοίκησε από το Μεσολόγγι στην Κατοχή μαζί με την 
αδελφή του Βασιλική. Από την έρευνα του Μεγάλου Πρωτοσύγκελου Αθηναγόρα μαθαίνομε 
ότι ο Σίμος παντρεύτηκε  την Παγιούλα Καπώνη στο χρόνο παραμονής του στην Κατοχή.3 
 Ο Σπυρίδων Π. Αραβαντινός συμπληρώνει «Εκ των δύο της Βασιλικής αδελφών, ο μεν 
Σίμος χάριν αυτής, είχε λάβει παρά του Αλή μικράν τινά θέσιν εν Ιωαννίνοις και τον τίτλον 
του Μπέη, παρακολουθήσας δε την Βασιλικήν εις Κωνσταντινούπολη και Προύσα απεβίωσε 
προ αυτής εν Κατοχή».4 Από την τέταρτη επιστολή του Πατριάρχη τότε Αγαθάγγελλου στις 
16 Νοεμβρίου 1826, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Βασιλική ο Σίμος μάλλον κι ο Γιώργος 
είχαν περιουσία στον Παρακάλαμο, περιοχή κατά τον Παν. Αραβαντινόν «Παρακάλαμον η 
πάλαι χώρα της Ηπείρου Κεστρήνη, η από του ακρωτηρίου Στύλου αρχομένη και προς Α. 
μέχρι των εκβολών του Καλαμά εκτεινομένη, δι ου υπό της Θεσπρωτίας ορίζεται προς 
Βορράν δε ετερματίζετο εκ της σειράς των Ορέων της Μοσπίνας. Περιελάμβανε όθεν όλην 
σχεδόν την νυν επαρχίαν Φιλιατών και τα προς δυσμάς του Καλαμά μεσημβρινώτερα χωρία 
των Κουρέντων». 5  Στην επιστολή του ο Γεώργιος Κίτσος στις 11-5-1835, αναφέρει ότι κατά 
τις μέρες του θανάτου της Βασιλικής στις 10-12-1834, ο αδελφός του Ιωάννης απουσίαζε στα 
Ιωάννινα. Για το Σίμο δεν κάνει λόγο ότι λείπει στην Ήπειρο, ούτε βέβαια ήταν παρών στην 
κηδεία κι εκλάπησαν πολύτιμα πράγματα της Βασιλικής από το σπίτι. Μάλλον είχε 
προαποβιώσει της Βασιλικής.  
 
 
 

182. ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΞΗ 
 
 

 Η Βασιλική Κονταξή του Χρήστου και της Ελένης Σκέντου γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
το 1789, στο αρχοντικό σπίτι του Κονταξή στην Αμπολιάνα.6 Η Βασιλική έμαθε γ ράμματα 
από ιερέα συγγενή της, με το οκτωήχι και το ψαλτήρι, κατά την πληροφόρηση της 
παράδοσης, κι ήταν από τη σωστή διδαχή, βαθιά θρησκευόμενη και σεμνή και λατρευόταν 
από τον πατέρα της και τ’ αδέλφια της. Τα κορίτσια εκ φόβου αρπαγής για τα χαρέμια των 
πασάδων τα αρραβώνιαζαν μικρά κι εν καιρώ τα πάντρευαν. Έτσι και η Βασιλική ούσα 
ωραιοτάτη,  ήταν αρραβωνιασμένη με το παιδί του Μάνθου Σαμαρά, όπως αναφερθήκαμε 
στο κεφάλαιο της Οικογένειας  Κονταξή κι ανηρπάγη παράνομα και ενεκλείσθη στο σαράι 
του Αλή Πασά. Στην Μεγ. Ελλ. Εγκ. διαβάζομε: Η καλλονή της έγινε θρύλος για όσους 
ασχολήθηκαν με εκείνη. «Ήτο θυγατήρ του Κίτσου (Χρήστου) Κονταξή προύχοντος της 
Πλεσιβίτσης των Φιλιατών όπου και εγεννήθη». «Ο θρύλος την θέλει πολύ ωραίαν αλ’ 
ουδεμία πληροφορία έχομεν περί του τύπου και του είδους καλλονής». Από την αντίληψη 
περί κάλλους της εποχής της, «συμπεραίνομεν επίσης ότι ήτο λευκή την χροιάν «αφράτη» ως 
λέγουν οι θαυμαστοί του γυναικείου κάλλους εύχαρις και ζωηρά». «Το μόνο όπερ δυνάμεθα 
να συμπεράνωμεν, είναι ότι η Κυρά Βασιλική ήτο μέση το ύψος και το πάχος, ως ετεκμέρεται 
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από την περισωθείσαν εις το Εθνολογικόν-Μουσείον χρυσοπάρυφον και πλουσίαν 
Ηπειρωτική αμφίεσή της». 
 «Περιόνυμος δια την καλλονήν, την τύχη και τας περιπετείας της κόρης της Ηπείρου, ήτις 
υπήρξεν η ύστατη αλλά και παντοδύναμος ευνοουμένη του τυράννου των Ιωαννίνων Αλή 
Πασά του Τεπελενλή, ίσως και δια καπινίου σύζυγος αυτού». «Εκ τούτου πείθεται κανείς ότι 
ζηλοτύπως εκρατείτο μακράν από τα αδιάκριτα μάτια».1στο σαράι με την ευφυΐα και την 
διορατικότητά της ψυχολόγησε τον Αλή Πασά, εντόπισε το ευαίσθητό του σημείο την μεγάλη 
αδυναμία του προς αυτήν και την εκμεταλλεύτηκε εις έπακρον, καθώς η εξέλιξη των 
γεγονότων το επιβεβαιώνει. Η Βασιλική «ετιθάσευσε τον τύραννον κατά την παράδοση, αλλά 
και κατά την αληθινή ιστορία».2  Δια τον τύραννο αυτό Αλή Πασά γράφτηκαν πολλά. «Εν τη 
εξευρέσει της αληθείας ή προς τιμωρίαν μετεχειρίζετο τα φρικωδέστερα των μαρτυρίων». 
«Ήτο άμοιρος πάσης παιδείας, αλλ’ ευφυέστατος, ηγάπα δε τα γράμματα και υπεστήριξε τα 
σχολεία. Δια τους εγγονούς του μετεκάλεσε διδασκάλους από το Μεσολόγγι, τους 
Καλογεράν και Καψάλη. Τα Ιωάννινα εφημίζοντο δια τα λαμπρά του Σχολεία». «Δεν ήτο 
ικανός δια συστηματική εργασία και τα έργα του έφερον χαρακτήρα στιγμιαίας έμπνευσης, 
και ατομικής αυθαιρεσίας». «Κατεσκεύασε δρόμους, γέφυρες, προκυμαίας, υδραγωγεία, 
κρήνας, φρούρια, στρατιωτικούς σταθμούς, πανδοχεία κλπ.». «Εξέλειπεν η ληστεία, το 
εμπόριον και η βιομηχανία ανεπτύχθησαν σχετικώς, εσχηματίσθησαν δε περιουσίαι. Εγένετο 
δοκιμαί προς  ανεύρεση μεταλείων».  
 «Ο βίος του ήτο μεστός αντιθέσεων και ελαττωμάτων. Υπήρξεν εις μέγαν βαθμόν 
ακόλαστος και εγκυλίετο μέχρις εσχάτου γήρατος, εις ακατανόμαστα όργια, διετήρει δε 
εκατοστύας παλακίδων. Αλλ’ η άγρια καρδιά του επραΰνετο ενώπιον μιας Ελληνίδος 
παιδίσκης, της Βασιλικής Ελένης Κονταξή, της Κυρά Βασιλικής, προς ην έτρεφεν αληθή 
έρωτα, και η οποία πολλάκις κατώρθον να αναχαιτίζει τας αγριότητάς του. Ενώ δε ήτο 
αθεϊστής, ήτο συγχρόνως και δεισιδαίμων».3 Δια την γνώμη και τις ενέργειες των υπευθύνων  
των γύρω κρατών ο Αλής, «Συνετήρει δε ο Αλής προς τοιούτον σκοπόν πράκτορας πολλούς, 
εν Βιένη, Βουκουρεστίω, Τεργέστη και Βενετία, και Μεσσήνη και Μελίτη, και Λιβόρνω και 
αλλαχού πολλούς».4 «Ενυμφεύθει αυτήν (Βασιλική) γέρων αυτός και παρά την πληθύν των 
χαρεμιών του, και την παρουσίαν της κυρίας συζύγου του Εμινές, τοσούτον ώστε αύτη 
κατέστη η κυριοτάτη προστάτης των καταπιεζομένων Χριστιανών, διότι από της αγχόνης 
έσωσε πολλούς επεμβαίνουσα, παρά τω τυράννω, όστις μάλιστα και την θρησκείαν αυτής 
επέτρεψε να διατηρήσει και τας συμβουλάς της πολλάκις ήκουεν».5 
 «Οπωσδήποτε ο Αλής Πασάς ηρέσκετο ν’ αναπαύεται επί των γονάτων της Κυράς 
Βασιλικής. Υπήρξε τάχα και ερωμένη του; Εγένετο ου μόνον δια καπινίου, αλλά και εν 
πραγματικότητι συύζυγός της; Είναι άγνωστα κατ’ αλήθειαν, και μάλιστα απίθανα, εάν 
λάβωμεν υπ’ όψιν  το προβεβηκός της ηλικίας του Αλή, το παρηκμακός αυτού, λόγω των 
πολλών παλαιών του καταχρήσεων, και ιδίως την αφαντάστου παχυσαρκίας του, ενός 
σημαντικωτάτου λόγου, πείθοντος ότι μόνον τρυφεραί αλλ’ ουχί και πέραν τούτου, υπήρξαν 
αι σχέσεις αυτού προς την Κυράν Βασιλικήν». Ο Π. Αραβαντινός αναφέρει και κάτι άλλο, 
χαρακτηριστικότατον: «Μύχιον λέγει, είχε πόθον ο Αλής ν’ αποκτήσει τέκνα από την Κυρά 
Βασιλική. Και επειδή αντελαμβάνετο ότι δεν ήτο δυνατόν να τα αποκτήσει αυτοπροσώπως, 
εζήτει να συζεύξει την ευνοουμένην του με τον εγγονόν του Μεχμέτ τον Υιό του Βελή, ώστε 
από του σπέρματός του, ν’ αναστηθεί τέκνον της Βασιλικής εις τον οίκο του».6 «Η Βασιλική 
εχρησιμοποίησε την καταπληκτική δύναμη και επιρροή της επί του σατράπου της Ηπείρου, 
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προς όφελος των καταπιεζομένων Χριστιανών, πολλούς εκ των οποίων κατόρθωσε ν’ αποσπά 
την τελευταίας στιγμή από τας χείρας τη δημίου. Εις τον γυναικωνίτην απήλαυε πλήρους 
ελευθερίας, διατηρήσασα την θρησκείαν της, όταν δε άλλαι γυναίκες, επεχείρησαν να 
πείσουν τον Αλή Πασά να την εξισλαμίσει, εκείνος αντιθέτως παραχώρησε εις αύτη 
μεγαλυτέρα ελευθερία, επιτρέψας να διασκευάσει ένα από τα  δωμάτιά της, εις παρεκκλήσιον 
με τακτικό λειτουργό ιερέα. Την επιρροή της Κυρά Βασιλικής επί του Αλή Πασά 
απηθανάτησε η λαϊκή μούσα με δημοτικά τραγούδια εκ των οποίων γνωστότερο είναι το: 

Βασιλική προστάζει Βεζίρ’ Αλή Πασά 
βάλε φωτιά στα τόπια κάψε τα Γιάννενα.1 

 Η Κυρά Βασιλική εκτελούσε τα Χριστιανικά της καθήκοντα με άπειρη θρησκευτική 
ευλάβεια στο παρεκκλήσιό της, που λειτουργούσε κανονικά ως ναός με ιερέα και κοινωνούσε 
των αχράντων μυστηρίων, παρακολουθούσε τις ακολουθίες που γίνονταν κανονικά, όπως 
γίνεται σε κάθε ναό όλο το χρόνο. Έστειλε δώρο προς το ναό του Προφήτη Ηλία 
Πλεσιβίτσης, δύο βημόθυρα, που βρίσκονται σε κορνίζες, αριστερά και δεξιά του μεσαίου 
κλίτους. Λέγεται ότι έστειλε κι άλλα δώρα όπως δισκοπότηρα, θυμιατά, δίσκους, όπως 
συνήθιζε να προσφέρει και σε άλλους Ναούς. «Ο Αλής εξίσωνε πλήρως του κατοίκους της 
περιοχής του, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκεύματος». «Ήτο ουσιαστικά ανεξίθρησκος. Οι 
Χριστιανοί ηδύνατο ελευθέρως, να τελούν τα της θρησκείας των. Ουδεμία πίεσης ησκήτο 
όπως ασπασθεί την θρησκεία του Μωάμεθ, αλλ’ αντίθετως, ο Αλής επροστάτευσε την 
Χριστιανική θρησκεία, κτίζων εις τα σεράγια του παρεκκλήσια δια τους Χριστιανούς της 
υπηρεσίας του και τας γυναίκας του χαρεμιού του». «Την ευλάβεια ταύτην την υπέθαλπε η 
Ελληνίς σύζυγός του Κυρά Βασιλική, και οι περί αυτού».2 Οι άλλες γυναίκες του χαρεμιού 
βλέποντας την ελευθερία και την επιρροή της Βασιλικής προσπάθησαν «να πείσουν τον Αλή 
Πασά να απαιτήσει παρ’ αυτής ν’ αλλαξοπιστήσει συνέβη το αντίθετο αποτέλεσμα. Η κόρη 
του Κίτσου Κονταξή μελανείμων και φέρουσα ένα μαύρο σταυρόν, παρουσιάσθη  εις τον 
γέροντα, και με παρρησίαν του είπεν ότι αν το σώμα της του ανήκει εξ ολοκλήρου, η ψυχή 
της εν τούτοις ανήκει εις τον Σωτήρα. Ανεξίθρησκος καθώς ήτο ο Αλής, δεν εδυσκολεύθη να 
πεισθεί, ότι η Βασιλική είχε δίκαιον, και όχι μόνο της επέτρεψε να λατρεύσει τον Ιησού αλλά 
της παρέσχε το δικαίωμα να ιδρύση παρεκκλήσιον». « Ο Αλή Πασάς περισσότερον εσέβοντο 
τον Άγιον Κοσμά τον Αιτωλόν παρά τον Μωάμεθ και το Κοράνιον του».3  
 Εις το κεφάλαιο Γεώργιος Κίτσος Κονταξής και Σίμος Κίτσος Κονταξής, έγινε περιγραφή 
της επιρροής της Κυρά Βασιλικής επί του Αλή αλλά και την πίκρα που δοκίμασε από τα 
δολοφονικά σχέδια του Αλή προς το Γεώργιο Κίτσο. Επίσης στο μέρος της Οδικής 
Ξενάγησης των ακινήτων της Πλεσιβίτσης, γίνεται περιγραφή της Ιστορίας του Σαραγιού της 
Κυρά Βασιλικής στην Αμπολιάνα, επιστατώντας στο κτίσιμο του αδελφού της Γεωργίου 
Κίτσου, Διοικητού τότε των Φιλιατών. Η Κυρά Βασιλική, λόγω του ειδικού τρόπου κινήσεως 
Βεζίρισσας στον γυναικωνίτη, οι επαφές με τις ελληνικές προσωπικότητες που απασχολούσε 
το Σαράι ήταν περιορισμένες. Κομιστές των αιτημάτων των καταπιεζομένων Χριστιανών 
προς τη Βασιλική, η οποία σχεδόν ήταν έγκλειστος, ήταν πρώτον τα αδέλφια της ο Γιώργος 
και ο Σίμος, που ήταν μονίμως στα Ιωάννινα, ιδιαίτερα ο Σίμος. Ως συμπεραίνεται ήταν κι ο 
Θανάσης Βάγιας. Όμως η παράδοση μας μετέφερε ότι και ο ιερέας του παρεκκλησίου της 
Βασιλικής διεδραμάτισε σπουδαίο Εθνικό ρόλο, που πέραν της εξομολογήσεως, που η 
Βασιλική εξομολογήτο ελευθέρως, όπως όλα τα θρησκευτικά καθήκοντα μετέφερε πολλά 
αιτήματα προς την Βασιλική, για τα εθνικά ιδίως θέματα και για την σωτηρία της ζωής και 
των δεινών των Χριστιανών. Η Κυρά Βασιλική είχε βρει την Αχίλλειο πτέρνα του Αλή κι 
έπειθε τον τύραννο να λυγίσει. Τον λύγιζε η ευφυΐα της, η αρχοντική και καλαίσθητος 
παρουσία της, ο γλυκός τρόπος συμπεριφοράς της. Τις ώρες που περνούσε ο Αλής στα 
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γόνατα της Βασιλικής, εύρισκε ηρεμία και κοιμόταν ήσυχος από τους εφιάλτες που τον 
κυνηγούσαν, για τα εγκλήματά του. Όλα αυτά έκαναν δέσμιο τον Αλή στις απαιτήσεις της 
Κυρά Βασιλικής.  
 Η Φιλική Εταιρεία βρισκόταν σε επιτυχή εξέλιξη. «Η ανάπτυξη της Φιλικής Εταιρίας δια 
προσχωρήσεως εις αυτήν πολλών επιφανών Ηπειρωτών και φίλων του Αλή, εν οις Γεώργιος 
Σακελάριος και Ιωάν. Κωλλέτης ο μετ’ έπειτα πρωθυπουργός της ελευθέρας Ελλάδος, 
συνέβαλλε τα μέγιστα εις την τόνωση της παρά του Αλή διαθέσεως δια ρήξην αυτού μετά του 
Σουλτάνου, ιδιαιτέρως ετόνωσε την προσπάθειαν ταύτην η εμμέσως μνησθείσα σύζυγος του 
Αλή Βασιλική Κονταξή».1 «Δεν γνωρίζομεν ως ποίο σημείο οι επαφές του Αλή με στελέχη 
της Φιλικής Εταιρείας επηρέασαν την πολιτική του, απέναντι στην κεντρική εξουσία. Είναι 
όμως βέβαιο ότι η αποστασία του, δημιούργησε σημαντικό αντιπερισπασμό στην Πύλη, και 
συνετέλεσε ως ένα βαθμό στην εδραίωση της Επαναστάσεως στην Νότεια Ελλάδα».2 «Ο 
Αλής αφού εις μάτην προσπάθησε να επιτύχει την συνδομή των Ρώσων και των Άγγλων, 
εκάλεσε του Έλληνας οπλαρχηγούς, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδος εις τα Ιωάννινα. Εκεί 
εζήτησε την συνδρομή των, όπως ιδρύσει ίδιον βασίλειον περιλαμβάνον την Στερεάν και την 
Πελοπόννησον. Εις αντιστάθμισμα υπέσχετο πολίτευμα συνταγματικόν, και παρέσχε ως 
απόδειξη των ειλικρινών διαθέσεών του, άμεσον ελευθέραν οπλοφορίαν εις τους Έλληνας».3 
 Αρχικώς ο Καραϊσκάκης και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 1500 άνδρες πολέμησαν τα 
Σουλτανικά στρατεύματα δι’ ολίγον χρόνο. Αργότερα με συμφωνία πολέμησαν οι Σουλιώτες 
στο πλευρό του Αλή τα σουλτανικά στρατεύματα4. Ο Γεώργιος Κίτσος, αδελφός της Κυρά 
Βασιλικής, πολέμησε στα παράλια της Θεσπρωτίας μαζί με τους Σουλιώτες και τους Έλληνες 
της Τσαμουριάς στο πλευρό του Αλή κατά των Σουλτανικών στρατευμάτων.5 «Ο φιλικός 
Ιωάννης Παπαρηγόπουλος, γραμματέας του Ρωσικού Προξενείου της Πάτρας, επισκέφθηκε 
δύο τουλάχιστον φορές τον Αλή το 1818 και το 1820, με σκοπό να ανιχνεύσει τις προθέσεις 
του κι απέναντι στο Σουλτάνο κι απέναντι στους Έλληνες. Ο Αλής είχε αντιληφθεί τις 
πολεμικές προετοιμασίες του Ελληνισμού, πίστεψε ότι θα εξασφάλιζε την εύνοια του 
Σουλτάνου αποκαλύπτοντάς του τις πληροφορίες». Ο Σουλτάνος δεν επείσθη και τον κήρυξε 
«Φιρμαλή» ένοχο εσχάτης προδοσίας, τον Ιούλιο του 1820.6 «Οι έμπιστοι του Αλή Αλέξιος 
Νούτσος και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος του πρότειναν να γίνει Χριστιανός, ίνα τον εγκολπωθεί 
θερμότερον το Ελληνικόν στοιχείον. Ο Αλής καίτοι, μη πιστεύων εις τίποτε, δεν εθεώρησεν 
απαραίτητον την αλλαξοπιστίαν, δεν δυσαρεστήθη όμως και κατά των προτεινάντων 
αυτήν».7  
 Στην πρόταση του Καρόλου Νάπερ, υπασπιστού του Άγγλου Αρμοστού Μαίτλανδ της 
Κερκύρας «να προσοικειωθεί το Ελληνικό Έθνος, συμμαχών μετ’ αυτού, διότι ο Νάπερ 
προέβλεπεν ότι ούτο ενισχυθέν ηθικώς πρόκειται ν’ αποτινάξη τον ζυγόν. Ακούσας το 
τελευταίον τούτο αναλυτικώς εκτιθέμενον ο Αλής, υπεκρίνετο απάθειαν και έπαιξε το 
κομβολόγιόν του, τέλος όμως εξέσπασε και απήντησε «Πενήντα χρόνων αίματα των 
Ελλήνων, δικά τους και δικά μου αφήκαν σημάδια που δεν τα ξεπλένει όλο το νερό του 
Ωκεανού σας. Ή θα με γελάσουν ή θα τους γελάσω. Να γίνω από αφέντης σύντροφος…δεν 
το νοιώθω. Θα σκεφθώ…είμαι γέρος. Η επιχείρηση που μου προτείνεις είναι μεγάλη, και 
θέλει νέους…και για τα Γιάννενα; Ποιος θα τα πάρει τα Γιάννενα; Έφαγα τη ζωή μου κ’ 
έχασα την ψυχή μου για να τα κερδίσω, και τώρα να τα δώσω; Δύσκολο. Φοβάμαι μη 

                                                 
1 Εγκ. Λεξ. Ηλίου., τόμ. Β΄., σελίς 595 
2 Εγκυκλ. Papyrus Larousse, τόμ. 6., σελίς 376 
3 Εγκ. Λεξ. Ηλίου., τόμ. Β΄., σελίς 595 
4 Κραψίτης Β., Ταξίδι στην ‘Ήπειρο, σελίς 314 
5 Μιτάκης Δ., Γεώργιος Κίτσος, σελίς 5 
6 Εγκυκλ. Papyrus Larousse, τόμ. 6, σελίς 376 
7 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Γ΄., σελίς 745  
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σηκωθεί η γριά Χάμκω από τον τάφο και με φάει…»1 «Από νωρίς η Κυρά Βασιλική που 
ήταν μυημένη στην Φιλική Εταιρεία, ακολουθώντας το σχέδιο της Εταιρείας για την 
εξασθένιση των στρατιωτικών δυνάμεων του Σουλτάνου, έσπρωχνε τον Αλή σε ανταρσία 
κατά του Σουλτάνου»2. «Φαίνεται επίσης ότι αν έφθασε εις το ύπατον σημείον της δυνάμεως 
ταύτης η Κυρά Βασιλική, το χρεωστεί εις τας συμβουλάς, τας οποίας από συνετούς άνδρας, 
τελούντας και τούτους εις την άμεσον του Αλή Πασά υπηρεσίαν. Τοιούτοι Δε ονομαστοί 
αναφέρονται ο πιστός Μάνθος, ο Γεώργιο Τουρτούρης, ο Κολοβός,αλλά προ πάντων ο 
Θανάσης Βάγιας.3   
 Ο Σατανικός κι αιμοβόρος Αλή Πασάς, που αφάνισε κόσμο και περιουσίες, μέσα στα 
πολλά κακά του, παρά τη θέλησή του, έδωσε τη δυνατότητα 1. στην πλήρη ελευθερία της 
Χριστιανικής λατρείας, 2. να γίνει το στρατόπεδό του στρατιωτική σχολή για τους 
οπλαρχηγούς του Ελληνικού Έθνους, 3. να δημιουργήσει κράτος εν κράτει, και με την 
αλαζονεία της εξουσίας και το όνειρο να γίνει Σουλτάνος, δεν περιοριζόταν σε όρια, 
περιορίζοντας όμως την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 4. να δώσει τη  δυνατότητα στον 
καταπιεσμένο ραγιά να συγκροτηθεί και 5. ωθούμενος από τους Έλληνες συμβούλους του 
και τον αποτελεσματικό ρόλο της Κυράς Βασιλικής που τον ενίσχυε να στραφεί κατά του 
Σουλτάνου. «Έτσι απασχολουμένων των Σουλτανικών στρατευμάτων κατά του Αλή, 
ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση στην Πελοπόννησο, ενώ οι πολυάριθμες Τουρκικές 
δυνάμεις με τον Χουρσίτ Πασά, αποσύρθηκαν από το Μοριά και πολιορκούσαν τον Αλή στα 
Ιωάννινα».  
 «Ο Χουρσίτ κατέλαβε τον προμαχώνα του Λιθαρίτσα. Το Νοέμβριο του 1821 η φρουρά 
του Αλή προσχώρησε στον Χουρσίτ. Ο Αλής περιορίστηκε στο φρούριο του Ιτς Καλέ μόνο 
με 70 πιστούς της φρουράς του, και πρότεινε στον Χουρσίτ «ότι θα παραδινόταν μόνον αν 
λάβαινε φιρμάνι (γραπτή διαταγή) να παρουσιαστεί στην Πύλη, στο Σουλτάνο, στον οποίο 
μόνος του θα παρέδιδε και τους θησαυρούς του. Το Συμβούλιο των Πασάδων δέχτηκε στις 8-
12-1821 τις προτάσεις. Ο Αλής πίστευε στην αισιόδοξη λύση, δέχτηκε ως που ναρθή η 
ευνοϊκή απόφαση της Πύλης, την πρόταση του Χουρσίτ, ν’ αποσυρθεί στο νησί. Στις αρχές 
του Ιανουαρίου 1822, με την Κυρά Βασιλική, το Γραμματικό του Θανάση Βάγια και λίγους 
σωματοφύλακες, ήρθε κι έμεινε στα κελιά του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα».4  
 Στις 24 Ιανουαρίου 1822 παρήγγειλε στον Αλή (ο Χουρσίτ) ότι έφθασε το Σουλτανικό 
φιρμάνι με την χάρη και οφείλει πριν του παραδοθεί εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το 
Σουλτάνο, ν’ αποσύρει τον Σελίμη με το αναμμένο φανάρι από την πυριτιδαποθήκη των 
υπογείων του σαραγιού, που είχε ο Αλής ως φόβητρο ανατινάξεως των Ιωαννίνων. Στην αρχή 
ο Αλής έφερε αντιρρήσεις με διάφορες προφάσεις, διότι ήταν το μόνο όπλο που του είχε 
απομείνει. Στην επιμονή του Χουρσίτ, που δεν επιτείθετο κι είχε το σχέδιό του, υπεχώρησε ο 
Αλής κι έστειλε το κάποιο εγκόλπιο (το μαργαριταρένιο κομπολόι κατά την παράδοση).5 «Ο 
Σελήμ το φίλησε το έβαλε με σεβασμό στο κεφάλι του και έσβησε το δαυλό του (φανάρι). Οι 
άνδρες του Χουρσίτ τότε πυροβόλησαν, ο Σελήμ έπεσε νεκρός και ο Χουρσίτ έγινε πια 
κύριος του θησαυρού του Αλή.6 Τότε ο Χουρσίτ φθάνει στην τελευταία φάση του σχεδίου. 
Αμέσως την ίδια μέρα το απόγευμα (24 Ιανουαρίου 1822) στέλνει πλοιάρια με στρατό και το 
Χασάν Πασά στο νησί. Ο Αλής βλέποντας τα πλοιάρια και το στρατό μάντεψε το τέλος του. 
Περίμενε στον εξώστη της Μονής κι όταν έφθασαν και μπήκαν στον περίβολο φωνάζει ο 
Αλής προς τον Χασάν Πασά: «Στάσου εκεί». Ο Χασάν τον αψηφά και προχωρεί προς τον 
Αλή λέγοντας: «Υποτάχθητι εις την  Βασιλική ταύτη θέληση και κλίνε τον αυχένα». Ο Αλής 

                                                 
1 ό.π., σελίς 745 
2 Κραψίτης Β., Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς314  
3 Μεγ. Ελλ. Εγκυκλ., τόμ. ΣΤ΄., σελίς 789 
4 Κραψίτης Β., Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 315 
5 Αραβαντινός Π., τόμ. Α΄., σελίς 360 
6 Κραψίτης Β., Ταξίδι στην Ήπειρο, σελίς 316 
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αντί απαντήσεως τον πυροβολεί και τον τραυματίζει, φονεύει και τον Καφτάναγα. Γίνεται 
μάχη με τη φρουρά του Αλή και φονεύονται πολλοί εκατέρωθεν. Ο Αλή πληγωμένος 
πηγαίνει στο υπνοδωμάτιο. Διατάζει τους στρατιώτες του να φονεύσουν την Βασιλική που 
είχε κρυφτεί στον κρυψώνα του μοναστηριού. Όμως βολίδα όπλου από το κατώγειο τον 
τραυματίζει θανασίμως στην κοιλιά κι εξέπνευσε. Οι στρατιώτες του δεν εκτέλεσαν την 
διαταγή του να φονεύσουν τη Βασιλική. (Στο ξύλινο πάτωμα του δωματίου, που εφονεύθη ο 
Αλής, έως τελευταία σώζονταν οι τρύπες από τις σφαίρες των στρατιωτών του Χουρσίτ)  
 Τότε οι στρατιώτες του Αλή φοβούμενοι πήδηξαν από τα παράθυρα να σωθούν. Οι 
στρατιώτες του Σουλτάνου εισέρχονται στα κελιά και επέκοψαν την κεφαλή του Αλή και εν 
τάχει την πήγαν στα Ιωάννινα στον Χουρσίτ Πασά. Ο Χουρσίτ εν συνεχεία έστειλε την 
κεφαλή του Αλή στην Κωνσταντινούπολη στον Σουλτάνο και εξετέθη σε εμφανές σημείο της 
Αυτοκρατορικής αυλής, όπου του τοποθετήθηκε και μια μεγάλη επιγραφή. Δεν έμεινε κανείς 
στην Κωνσταντινούπολη, που να μη  ιδεί το θέαμα αυτό. Οι θησαυροί που ευρέθησαν στο 
σαράι του Αλή, ήταν 30.000.000 γρόσια της εποχής εκείνης. Ίσως να υπήρχαν κρυμμένοι 
θησαυροί πολλαπλάσιοι τούτων, που γνώριζε εκτός του Αλή και η φίλτατή του Βασιλική. Η 
Βασιλική όμως δια να μη  πέσουν σε Τούρκικα χέρια δεν τους απεκάλυψε. Η περιουσία του 
Αλή ήταν τεράστια από τις αρπαγές των υπηκόων του, με τα πονηρά του τερτίπια. Με 
Σουλτανικό φιρμάνι ξεκληρίστηκε η οικογένεια του Αλή. Εξαπολύθηκε στρατός Σουλτανικός 
προς πάσαν κατεύθυνση προς εξόντωση επαναστατών Χριστιανών και Αλβανών της 
Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας και Θεσσαλίας.1  
 Δια την ημερομηνία του φόνου κι αποκεφάλισης του Αλή Πασά στις 24 Ιανουαρίου 1822, 
ο Παν. Αραβαντινός σύγχρονος του γεγονότος τούτου, ασχοληθείς και γράψας το 1856 
πρέπει να είναι ο ποιο σωστός, άλλων μεταγενέστερων ιστορικών, που τοποθετούν το 
γεγονός αυτό, στις 17 Ιανουαρίου 1822. «Μετά το φόνο του Αλή εις την Μονή του Αγίου 
Παντελεήμονος ηχμαλωτίσθησαν από τους άνδρας του Χουρσίτ και του Κιοσέ Μεχμέτ ο 
Θανάσης Βάγιας, η Κυρά Βασιλική και ο ακολουθήσας αυτήν αδελφός της Σίμος Κονταξής. 
«Μετ’ ολίγον εστέλλοντο και οι τρεις δια Λαρίσης και Θεσσαλονίκης εις την Βασιλεύουσαν. 
Εκεί ο Πατριάρχης Άνθιμος εν συνεχεία με τινάς φίλους τον Θανάσην Βάγιαν χρηματίσαντος 
(χασάπης) εις την Κωνσταντινούπολη πριν ή αφοσιώθη εις την υπηρεσίαν του Αλή Πασά και 
έχοντος πολλήν ακόμη επιρροή εις το «εσνάφιον» των κρεοπωλών χάρις εις τας ευκολίας ας 
παρείχεν εν Ηπείρω, κατά τους χρόνους της ακμής του, κατόρθωσε και απελευθέρωσε τους 
αιχμαλώτους, λαβών αυτούς υπό τη ,προστασίαν και την επιτήρησιν των Πατριαρχείων. Εις 
τούτο δεν είναι απίθανον να συνετέλεσε και η υπόσχεσις, ότι θα κατεβάλλετο πάσα 
προσπάθεια δια να πεισθεί η Κυρά βασιλική ν’ αποκαλύψει το μυστικό του κρυμμένου 
θησαυρού. Πάντως τούτο εγένετο μετά την απώλειαν εκ μέρους της Υψηλής Πύλης των 
ελπίδων περί ανευρέσεως των θησαυρών του Αλή, μετά  τον θάνατο του Χουρσίτ και την υπ’ 
αυτού υποτιθεμένην διαρπαγή των». «Η Κυρία Βασιλική ως την αποκαλούν τα Πατριαρχικά 
έγγραφα του τε Ανθίμου και του μετ’ αυτόν Χρυσάνθου και του μετ’ έπειτα Αγαθαγγέλου, 
παραμένει τρόφιμος ούτως ειπείν ή μάλλον οφειλέτης επί αποδόσει, των Πατριαρχείων. 
Ταύτα δαπανούν δια την διατροφήν της, δια πάσας τας ανάγκας της, ανέτου διαβιώσεώς της, 
δια τα μετακινήσεις της. Μετά σεβασμού και πολλής ευγενείας οι ιεράρχαι συμπεριφέρονται 
προς την παράδοξον αυτήν γυναίκα, ήτις επί μακρόν εκράτει εις χείρας της τα τύχας 
ολοκλήρου κόσμου και μάλιστα Ελληνικού. Εάν πιστεύσωμεν ορισμένας συμπτώσεις, ότι 
π.χ. κατώκει εις ιστορικά «οσπήτια» συνδεόμενα με την προ ολίγον ακόμη χρόνων  δράσιν 
της Φιλικής Εταιρείας εις την Κωνσταντινούπολη και τα προάστιά της και ότι συνεβίου μετά 
προσώπων άτινα διετήρουν την επαφήν προς την αγωνιζομένην Ελλάδα, πρέπει να 
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παραδεχθώμεν ότι η Κυρά Βασιλική δεν ήτο ξένη προς την αρχικήν κίνηση, ήτις ανέμιξε τον 
τύραννον των Ιωαννίνων εις την κίνηση Φιλικών και την εθνεγερσίαν».1   
 Το Πατριαρχείο τον καιρό της φιλοξενίας της Κυράς Βασιλικής, του Σίμο Κονταξή και 
του Θανάση Βάγια, που διήρκεσε έως τον Μάρτιο του 1828, έξι χρόνια και πλέον το 
ενδιαφέρον του ήτο πολύ μεγάλο και στοργικό. Οι πέντε επιστολές που απέστειλαν οι 
εκάστοτε Πατριάρχες το επιβεβαιώνουν. Τις επιστολές έφερε στο φως ο Μεγάλος 
Πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου Αθηναγόρας και μετ’ έπειτα Μητροπολίτης Παραμυθίας 
με το βιβλίο του Η Κυρά Βασιλική και το Πατριαρχείο. Το 1920 στις σελίδες 13 έως 21 κι 
έχουν ως εξής: 
 
 
«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ   ΚΩΔΙΞ ΠΑΤΡ. 15 ΣΕΛ. 230 

ΑΝΘΙΜΟΣ 
 

Ελέω Θεώ Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως   
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 
 
 Ιερώτατε Μητροπολίτα Ιωαννίνων, υπέρτιμε και έξαρχε πάσης Κερκύρας κυρ Γαβριήλ 
και Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Δρυϊνουπολεως κυρ Γαβριήλ, εν αγίω πνεύματι αγαπητοί 
αδελφοί και συλλειτουργοί της ημών Μετριότητος χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού.  
 Δια της παρούσης πατριαρχικής ημών επιστολής, προτρεπόμεθα και παραγγέλλομεν υμίν 
εκκλησιαστικώς, όπως το διευθυνόμενον εις χείρας σας ημέτερον πατριαρχικόν και 
συνοδικόν αφοριστικόν γράμμα κατ’ αίτησιν του Κυρίου Σίμου εκδοθέν δια της, ως ούτως 
έχει φωνής, και πραγματευόμενον την διάλυσιν πάσης υπόνοιας, ην ευλόγως συνέλαβεν η 
τιμιότης του κατά του προσδιοριζομένου, βεκίλη και επιστάτου αυτού, Αναγνώστου Χαρίτου, 
καθώς και εξ αυτού του γράμματος πληροφορηθήσεσθε εντελέστερον, αυτό γουν 
εντελλόμεθα. Υμίν, όπως παραλαβόντες ενεργήσητε  επ’ εκκλησιών εις επήκοον πάντων άνευ 
αναβολής τινός, η δυσκολίας και προφάσεως, ότι η κρίσις του Θεού έστω· 
  Ου η χάρις είη μεθ’ υμών. 
  † Κωνσταντινουπόλεως και εν Χω αδελφός αωκδ΄ Μαΐου ιε» 5-5-1824 
 
 
«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΩΔΙΞ ΠΑΤΡ. 15. ΣΕΛ. 231 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
 

Ελέω Θεώ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
 Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 
 
 Ιερώτατε Μητροπολίτα Ιωαννίνων, υπέρτιμε και έξαρχε πάσης Κερκύρας, εν αγίω 
πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κυρ Γαβριήλ, Χάρις είη 
τη αυτής ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού. 
 Και εκ των προκατοχικών μας γραμμάτων και εξ αυτών των πραγμάτων επληροφορήθη η 
φίλη ημίν Ιερότης της, ότι το υψηλόν και κραταιόν δοβλέτι, καθ’ ην έχει αγαθοποιόν θέλησιν, 
διετέθη με ευμένειαν και φιλάνθρωπίαν εις τα της κυρίας Βασιλικής του υψηλοτάτου ποτέ 
Αλή Πασά και κατά τούτο ανεπαύθη η ευγένειά της μέχρι νυν εις τα Πατριαρχεία, αναλόγως 
αξιουμένη περιθάλψεως και περιποιήσεως. Αυτά ταύτα καλώς γνωρίζοντες και ημείς και 
φιλοτιμούμενοι περί της τελειοτέρας και προσφορωτέρας ησυχίας της και ανέσεως, 
εφροντίσαμεν μετά την ελέω Θείω ανάβασιν ημών επί τον αγιώτατον πατριαρχικόν, 
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Αποστολικόν και Οικουμενικόν θρόνον και αδεία και επινεύσει του κραταιού δοβλετίου, 
ητοιμάσαμεν αρμοδιώτερον περί της ευγενείας της τόπου, οσπήτιον άνετον και ευρύχωρον 
πλησίον των πατριαρχείων με όλα τα χρειώδη, όπου μετώκησεν η ευγενεία μετά ανθρώπων 
της, δια να απολαμβάνη την προσήκουσαν περιποίησιν και άνεσιν μετά της αναλόγου 
ασφαλείας και της τιμής. Ταύτα γουν ως ευχάριστα και προς την φίλην ημίν ιερότητά σου, 
ότε δη αγαθά φρονήματα έχουσαν προς την ευγένειάν της δια τον χριστιανικόν της ζήλον και 
φρόνησιν, γράφοντες ειδοποιούμεν δια της παρούσης πατριαρχικής ημών επιστολής και 
ακολούθως προτρεπόμεθα, όπως επιστήσας εις όσα η ευγένειάς της είχε σοι γράψη περί ιδίων 
της και ατομικών υποθέσεων, δώση το απαιτούμενον πέρας μετά της αναγκαίας προσοχής και 
δεούσης ειλικρινείας και φιλιτιμίας, ως περί πνευματικής θυγατρός, φερόμενος αναλόγως με 
την προς την ευγένειάν της ευμένειας του κραταίου διοβλετίου και ανακτορικήν 
φιλανθρωπίαν, είς την οποίαν αφιέρωσε πάντα τα κατ’ αυτήν και με την σύμφωνον της 
εκκλησίας διάθεσιν δια να μένη και η ευγένειά της ευχάριστος και υπόχρεως δια την 
φιλότιμον επιμέλειαν και προθυμίαν της φίλης ημίν Ιερότητός της. Και ταύτα μεν επί 
τοσούτω αδελφικώς η δε του Θεού Χάρις και το άπειρον έλεος είη μετ’ αυτής. 

(υπ.)   † Κωνσταντινουπόλεως και εν Χω αδελφός 
αωκδ σεπτεμβρίω» 1824 
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
 

Ελέω Θεώ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως  
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 
 
 Ιερετώτατε Μητροπολίτα Γρεβενών, εν αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ 
της ημών μετριότητος κυρ Άνθιμε . χάρις είη τη ση Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού. Η την 
παρούσαν πατριαρχικήν ημών επιστολήν  συνεπιφερομένη Μαρία τούνομα, δούλη 
χρηματίσασα παρά την ενταύθα κυρία Βασιλική του πότε Αλή Πασά τη αδεία της ευγενείας 
της επιστρέφει ήδη εις την πατρίδα της , επαρχίαν της Ιερότητός σου δια να μένη κοντά εις 
τους αδελφούς της εις το μαυρομάτι και να περιθάλπεται υπ’ αυτών. Ταύτην γουν την 
Μαρίαν κατ’ αξίωσιν της κυρίας της συνιστώντες τη ιερότητί σου, εντελλόμεθα όπως 
ελθούσαν δεχθής ευμενώς και συστήσης εις τους αδελφούς της, ως ειρήται δια να έχη την 
αναγκαίαν  επίσκεψην, απολαμβάνουσα και την φιλόστοργον αρχιερατικήν προστασίαν της 
ιερότητός σου. Επειδή δε η ιδία δικαιούται λαμβάνειν δύο χιλιάδες γρόσια παρά του 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τρίκκης κατά την περίληψην και τα ανά χείρας της φερομένης 
αυτή δια να εξοφλήση προς αυτήν απροφασίστως και η ιερότης σου δια να αποδοθώσιν αυτή 
προς περίθαλψίν της. Ούτω ποίησον προθύμως και φιλοτίμως, ώστε να έχης αυτήν δια βίου 
ευχάριστον και επαινετήν της φιλοστόργου και πνευματικής διαθέσεως, ίνα και η του Θεού 
χάρις είη μετά της Ιερότητός σου.  

(υπ.) † Κωνσταντινουπόλεως και εν Χω αδελφός 
αωκδ΄ Οκτωβρίου ε΄» 5-10-1824 
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ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
 
Ελέω Θεώ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως  
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 
 
 Ευλαβέστατοι Ιερείς, και οσιώτατοι Ιερομόναχοι, τιμιώτατοι και χρήσιμοι πρόκριτοι και 
λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί κάτοικοι των χωρίων. Παρακαλάμου, τέκνα εν 
κυρίω αγαπητά της ημών μετριότητος. Χάρις είη υμίν και αγάπη παρά Θεού, παρ’ ημίν δε 
ευχή ευλογία και συγχώρησις. Είναι εις όλους σας γνωστή εκ πολλών παραδειγμάτων η 
δικαία εύνοια και προνοητική διάθεσις του υψηλού δοβλετίουν των τιμιωτάτων αυθενδών 
μας προς την οικογένειαν της τιμιωτάτης κυρίας Βασιλικής του ποτέ υψηλοτάτου Αλή Πασά, 
όχι μόνον εις το να περιθάλπωνται ενταύθα με κάθε άνεσιν μετά του αυταδέλφου της κυρ 
Σίμου, αλλά και οι αυτόθι οικείοι αυτών να απολαμβάνωσι της αυτής προστασίας, 
επεκτεινομένης και εις το αυτόθι κτήματα και πράγματα αυτών δια να μη ενοχλώνται, και 
επηρεάζωνται παρ’ ουδενός των κατοίκων συνεγχωρίων. Επί τούτω και εξεδόθη ήδη 
βασιλικός προσκυνητός κατάστασιν των αυτόθι κτημάτων αυτών καθώς εκ του ιδίου 
παρουσιασθέντος θέλετε πληροφορηθή. Γράφοντες δε και ημείς δια της παρούσης 
Πατριαρχικής ημών επιστολής, κατ’ αίτησιν του ειρημένου κυρ Σίμου, υιού ημών εν 
πνεύματι αγαπητού,εντελλόμεθα και επιτάττομεν υμίν, όπως πληροφορούμενοι καλώς τας 
εννοίας του υψηλού προσκηνυτού ορισμού, να προσέχητε καλώς και εις το εξής και να μην 
ήθελε κατ’ ουδένα τρόπον παρεκτραπήτε και επηρεάζητε ή τους αυτόθι οικείους και 
ανθρώπους του ρηθέντος κυρ Σίμου ή τα κτήματα αυτού και ζώα, ή άλλην οιανδήποτε 
ενόχλησιν και βλάβην και ζημίαν προξενήσητε απ’ εναντίας τοις εν τω υψηλώ ορισμώ 
οριζομένοις και αποφαινομένοις, καθ’ ότι όσοι και οποίοι εξ υμών φανώσιν αντιτασσόμενοι 
και τολμήσωσιν αμέσως η εμμέσως να προξενήσωσιν την παραμικράν ενόχλησιν και βλάβην 
αυτοίς, ας ηξεύρωσιν καλώς ότι  προσκρούοντες τη εννοία του υψηλού, γνωστοί γενόμενοι, 
θέλουν καθυποβληθή υπό την πρέπουσαν παιδείαν προς σωφρονισμόν αυτών και παράδειγμα 
των επιλοίπων. Όθεν προς αποφυγήν πάντος απευκταίου προσέχοντες καλώς, ποιήσαντες 
καθώς συμφώνως των υψηλώ ορισμώ γράφοντες παρακελευόμεθα και μη άλλως εξ’ 
αποφάσεως, ίνα και η του Θεού Χάρις πάσιν υμίν.  

αωκστ΄ Νοεμβρίου 16,  16-11-1826 
 †Ο Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ ευχέτης». 
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ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
 
Ελέω Θεώ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως  
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 
 
 Οσιώτατε ηγούμενε κυρ Αγάπιε και επίτροπε της ημετέρας πατριαρχικής εξαρχίας 
Γηρομερίου, τέκνον εν Κυρίω αγαπητόν της ημών μετριότητος. Επειδή εξεδόθη προσφάτως 
υψηλός βασιλικός προσκυνητός ορισμός, αποφαινόμενος το να μην ενοχλώνται, και 
επηρεάζωνται παρ’ ουδενός των κατοίκων συνεγχωρίων του Παρακαλάμου, και λοιπών 
αυτόθι, οι οικεία και άνθρωποι ενταύθα ημετέρου κατά πάντα υιού αγαπητού κυρ Σίμου, μήτε 
τα κτήματα και πράγματα αυτού  καθώς εκ της εννοίας του υψηλού ορισμού πληροφορηθήση 
και η οσιότης σου, δια τούτο κατ’ αίτησιν της ευγενείας του γράφομεν συμφώνως  τοις 
ρηθείσι συνεγχωρίοις χριστιανοίς δια της περικλειομένης Πατριαρχικής ημών επιστολής 
διεγείροντες την απαραίτητον προσοχήν εις τα δια του υψηλού ορισμού επιτασσόμενα. 
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Γράφοντες δε και τη οσιότητί σου δια της παρούσης,εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν σοι, 
αμεταθέτως, όπως άμα τω εγχειρισθήναι σοι την προς εκείνους εκκλησιαστικήν ημών 
επιστολήν, απέλθης ο ίδιος προσωπικώς προς εν έκαστον των ειρημένων χωρίων και 
αναγνώσης αυτήν επί κοινή ακροάσει των εγκατοίκων εμπνεύσης εις τας διανοίας αυτών τα 
διαλαμβανόμενα συμφώνως τω υψηλώ ορισμώ, ίνα προσέχωσι του λοιπού και να μην ήθελε 
τολμήσωσι καθ’ οίον δήτινα τρόπον να προξενήσωσι την παραμικράν ενόχλησιν και βλάβην 
και επίθεσιν τοις οικείοις του κυρ Σίμου, η τοις πράγμασι και κτήμασιν  αυτού πληροφορών  
αυτούς, ότι εάνφανωσί τίνες αντιθέμενοι τοις δια του υψηλού ορισμού αποφαινομένοις, 
προσκρούοντες μεγάλως, θέλουσι δοκιμάση τα επίχειρα της ιδιορρυθμίας αυτών εξ 
αποφάσεως,. Ούτω ποίησον προθύμως και επιμελώς καθώς σοι γράφοντες παρακελευόμεθα, 
ίνα η του Θεού Χάρις είη μετά της οσιότητός σου. 

αωκστ΄ Νοεμβρίου ιστ΄ 16-11-1826 
†Ο Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ ευχέτης» 

 
 Από τις επιστολές αυτές συνάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο η Κυρά Βασιλική θεωρείται 
ως τιμιωτάτη, με ευγένεια, Χριστιανικό ζήλος και φρόνηση, ως πνευματική θυγατέρα, όσο 
και ο Σίμος που ονομάζεται Κύριος Σίμος και πνευματικός υιός ως και άξιος τιμής, από το 
Πατριαρχείο και δια Υψηλού Βασιλικού Ορισμού (φιρμάνι) της Πύλης, προστατεύεται η 
αξιοπρέπεια και υπόληψη του ονόματός των, παρέχεται προστασία τόσο αυτών των ιδίων και 
των συγγενών των εν Ηπείρω, όσο προστατεύεται και η περιουσία αυτών στην περιοχή των 
Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας. Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθηναγόρας, καταχωρεί τα έξοδα 
της Κυρά Βασιλικής που πλήρωνε το Πατριαρχείο στα έτη 1823-1824 και 1825. Ως 
αποδεικνύεται, η Κυρά Βασιλική εξόφλησε το χρέος εξόδων της του Πατριαρχείου, μάλιστα 
προσέφερε επί πλέον χρήματα προς το Πατριαρχείο, τα οποία έλαβε 1) εκ της περιουσίας της 
στην Ελλάδα και 2) και εκ της κινητής περιουσίας που της επέτρεψε η Υ. Π. να λάβει. «Η 
Βασιλική ως είπομεν, εν πρώτη ευκαιρία έσπευσε να εξοφλήσει το χρέος της, ως δείκνειται 
εκ των κονδυλίων βιβλίου απολογισμού των ετών 1824-25 και το Ταμείο Κοινού έτους 1827 
Κώδιξι Υ.Ψ.Ξ. σελίς 2».  
 «Ουδόλως δε παράδοξον, αν η ευεργετική αύτη Δέσποινα, αποπληρώσασα εις το Κοινόν 
τα τροφεία, προήλθε και αρωγός εις αυτό, αύτη πλέον δανείσασα ποσά, ουκ ευκαταφρόνητα, 
καθώς φαίνεται, εκ τις σημειώσεις των Πατριαρχικών κωδίκων».1 «Η πολύκροτος Βασιλική, 
μετεφέρθη εις Κωνσταντινούπολη. Το καλόν όνομά της, ότι ελύτρωσε πολλούς από του 
τυράννου τους όνυχας, την έσωσε. Παρεχωρήθησαν προς αυτήν δωμάτιον παρά του 
Πατριαρχείου, εν τω οποίω έζησεν αποσυρμένη, εν δεήσει και προσευχή αρκετόν καιρόν. 
Ήτον δε τόσο πένησα ώστε ο Πατριάρχης ηναγκάσθη να ζητήσει την συνδρομήν των 
Χριστιανών της πρωτεύσουσης υπέρ αυτής. Μετ’ ολίγους όμως μήνας η Υψηλή Πύλη την 
επέτρεψε να λάβει εξ Ιωαννίνων τα ενδύματά της, άτινα όντα μαργαριτιφόρα και τιμαλφόλιθα 
τη ενεποίησαν μικράν περιουσίαν».2  
 Στις 8 Οκτωβρίου 1827 εισέρχονται 26 πολεμικά πλοία της Αγγλίας, της Γαλλίας και της 
Ρωσίας στο λιμάνι του Ναυαρίνου, γίνεται ναυμαχία και καταστρέφουν τα 82 
Τουρκοαιγυπτιακά πλοία του Ιμπραήμ. «Η Πύλη μετά την καταστροφή του Ναυαρίνου και τα 
προεόρτια της Ρωσικής εκστρατείας, εσκέφθην ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει το σύνηθες του 
εκτοπισμού εκβιαστικόν της έργον, κατά των υπόπτων. Τότε λοιπόν εξόρισε την Κυρά 
Βασιλική, ήν συνόδευαν ,ο Θανάσης Βάγιας και ο Σίμος Κονταξής».3 «Τον Μάρτιο του 1828 
εξορίστηκε (η Κυρά Βασιλική) στην Προύσα επειδή θεωρήθηκε ύποπτη από τις Τουρκικές 
αρχές.»4 Από την έρευνα του Μεγάλου Πρωτοσύγκελου του Πατριαρχείου Αθηναγόρα, 

                                                 
1 Μεγ. Πρωτ. Αθηναγόρα, Το Πατριαρχείο και η Κυρά Βασιλική, σελίς 11 
2 Ξένος Στ., Η Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως, σελίς 297 
3 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. Στ΄., σελίς 790 
4 Εγκ. Papyrus Larousse, τόμ. 13, σελίς 362 
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αντλούμε πολύ χρήσιμα στοιχεία. Η Κυρά Βασιλική στη διάρκεια της εξορίας της, διέμενε σε 
χριστιανικά σπίτια και διαβιούσε πλουσίως. Μάλιστα βοηθούσε πτωχές οικογένειες, που τη 
θεωρούσαν ευεργέτιδα. Έκανε αφιερώσεις σε ιερούς Ναούς. Εκκλησιαζόταν κανονικά 
καλυμμένη πάντα με το μαύρο πέπλο της. Τότε είχαν εξοριστεί στην Προύσα αρκετές 
οικογένειες ως ύποπτες. Η Κυρά Βασιλική, ο Σίμος κι ο Θανάσης Βάγιας παρέμειναν 
εξόριστοι δεκαοκτώ μήνες. Μετά τον Ρωσοτούρκικο πόλεμο και την μεσολάβηση του 
Πατριάρχου Αγαθαγγέλου, βγήκε φιρμάνι =Υψηλός Βασιλικός Ορισμός, δια την 
απελευθέρωση, όλων των εκτοπισμένων.  
 Προς τούτο ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος, έστειλε με τον δικό του άνθρωπο τον 
«καχβετζήν Κώσταν» ειδική επιστολή προς την Κυρά Βασιλική, που της ανακοινώνει την 
ελευθερίας της και την επιστροφή στην πατρίδα της, μέσω Καλλίπολης ή Ραιδεστού, αλλά 
χωρίς να διέλθει από την Κωνσταντινούπολη, στις 10 Οκτωβρίου 1829. 
 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
«ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 

 
Ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως  
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης 
 
 Ευγενεστάτη και ημετέρα περισπούδαστε θύγατερ Κυρία Βασιλική την ευγένειάν της εκ 
ψυχής ευχόμενοι πατρικώς ήδιστα προσαγορεύομεν. Είης υγιαίνουσα και πανευημερούσα, 
μετά μακριοβιότητος και επιτεύξεως πάντων των ων εφίεται σωτηριωδών αγαθών. Κοντά εις 
τας λοιπάς φιλανθρώπους χάριτας και ελέη όπου καθ’ εκάστην πηγάζουσιν από το ιναγέτι και 
την άπειρον ευσπλαχνίαν του κραταιοτάτου και δικαιοτάτου ημών βασιλέως, και της οποίας 
και ήδη κατ’ αυτάς είδομεν λαμπρά δείγματα, συναριθμείται αναμφιβόλως και η υπέρ της 
ευγενείας της μεγαλοπρεπής πρόνοια και κερέμι, αυτή λέγομεν η από της δεινής υπερορίας 
απαλλαγή της, την οποίαν ο προ ολίγου εκδοθείς και προς ημάς αποσταλείς πλήρης επιεικίας 
και συμπαθείας υψηλός βασιλικός προσκυνητός ορισμός αποφαίνεται οριζόμενος ίνα μείνη 
ελευθέρα, και απηλλαγμένη του αυτόθι περιορισμού η τε ευγένεια της, και ο κυρ Αθανάσιος 
Βάγιας και ο αυτάδελφός της Σίμος, οι εν πάσιν αγαπητοί ημίν υιοί ους και ευχόμεθα 
πατρικώς εκ ψυχής.  
 Όθεν και συγχαίροντες τη ευγενεία της αποστέλλομεν επίτηδες τον ημέτερον καχβετζήν 
Κώσταν, γνωστόν της αποκομίζοντα και φέροντα αυτή τον υψηλόν ορισμόν και δια της 
παρούσης σχετικής ημών επιστολής προτρεπόμεθα τη αυτής ευγενία όπως δόξαν 
αναπέμπουσαν τη Θεία πρόνοια ανατείνη χείρας ικέτιδας υπέρ υψηλού και κραταίου 
δοβλετίου (ου το κράτος είη αήττητον και θριαμβεύον εις τους αιώνας). Εφ’ εξής δε 
ειδοποιούμεν τη ευγενεία της, ότι επροστάχθημεν να τη διαμηνύσωμεν, όπου να διευθύνη τον 
δρόμον της εις την φιλήν πατρίδα της, χωρίς να έλθη εις την Βασιλεύουσαν· αλλά αφού, 
εμφανισθέντος αυτόθι, ένθα δει του υψηλού ορισμού, λάβη το ελεύθερον της αναχωρήσεώς 
της, θέλει μεταβή η εις Καλλίπολιν , η εις Ραδεστόν, και εκείθεν να κινήση δια την Πατρίδα 
της κατά την υψηλήν προσταγήν, μετά του αδελφού της και του κυρ Αθανάση. Ο Πανάγαθος 
Θεός ο των καθ’ ημάς φιλάνθρωπος προνοητής, είθε ευχόμεθα εκ ψυχής, να την διατηρήση 
ανωτέραν πάσης ενοδίου κακουχίας και να την κατευοδώση αισίως εις την φίλην Πατρίδα 
της, χαριζόμενος αυτή τε και τοις περί αυτήν υγίειαν διηνεκή και άλυπον ευαδιαμονίαν, και 
πάντων σωτηριωδών αιτημάτων την επιτυχίαν, προς χαράν και ημών και ευχαρίστησιν, την 
οποίαν μη διαλείπη αξιούμεν παρέχουσα ημίν δια συνεχών γραμμάτων της, δηλωτικών της 
υγιείας της, ης τα έτη είησαν παρά Θεού, ότι πλείστα πανευτυχή και πανευδαίμονα.  

αωκθ΄ Οκτωβρίου 1= 10-10-1829 
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†Ο Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ ευχέτης».1 
 
 Στην επιστολή του ο Γεώργιος Κίτσος στις 9-12-1829 από το Ναύπλιο αναφέρει «Θεού 
θέλοντος τα αδέλφια μου (Βασιλική και Σίμος) διασωθέντα εκ της Κωνσταντινουπόλεως, 
έφθασαν εις Σύραν και απεφάσισα να υπάγω προς αντάμωσή των».2 Τα αδέλφια του όμως 
μέχρι να λάβουν τη επιστολή του Πατριάρχου από 10-10-1829 και τον ορισμό 
απελευθέρωσης και έως να φθάσουν μέσω Ραιδεστού στην Σύρα και με τα μέσα της εποχής 
εκείνης πέρασαν δύο μήνες. Φθάνοντας η Κυρά Βασιλική στην Ελεύθερη Ελλάδα, τιμής 
ένεκεν, πήρε συστατικό γράμμα από τον ίδιο τον Κυβερνήτη δια την προστασία και τη 
άνετου αποκατάστασήν της.  
 
«Συστατικόν του Κυβερνήτου υπέρ της Κυρά Βασιλικής 
(Γ.Α.Κ. Πρωτόκολλον Γραμματείας Επικράτειας αριθ. 529) 
     Αιγίνη 16 Ιανουαρίου 1830 
Ο Κυβερνήτης προς τον Πληρεξούσιον Τοποτηρητήν 
Η Κυρία-Βασιλική, νεωστί ελθούσα εις το ενταύθα, απέρχεται ήδη εις την Δυτικήν Ελλάδα 
ομού μετά των δύο αυταδέλφων της. Συνιστώντες ταύτην, την άλλως δια τας πολυπαθείς 
περιστάσεις της αυτοσύστατον κυρίαν, εις την ιδιαιτέραν προστασίαν σας επιθυμούμεν να 
δώσητε, όπου ανήκει, τας  αναγκαίας διαταγάς, δια να της γίνωσιν όλαι αι δυναταί ευκολίαι 
εις την άνετον και ήσυχον αποκατάστασή των».3 
 
 Η Κυρά Βασιλική «εξεκίνησε δια Ραιδεστού και έφθασε το 1830 εις Θεσσαλίαν, με την 
πρόθεση να ζήσει εις το Βοεβόδα-Τσιφλίκ, ένα εκ των κτημάτων τα οποία της είχε δωρήσει ο 
Αλή Πασάς. Το ευρήκε όμως επαναστατημένο, λόγω της γενικής δημεύσεως των κτημάτων 
του «Φιρμαλή Καρά –Αλή» όπως από το 1820 εθεωρήτο και εκαλήτο ο ποτέ πανίσχυρος 
τύραννος (Αλή Πασάς)». Μη στέργουσα να επιστρέψει εις Ιωάννινα, από λόγους 
υπερηφανείας καλώς νοουμένης, εσκέφθη να μεταβεί εις Ναύπλιον και να ζητήσει την 
προστασία του Κυβενήτου Ιωάννου Καποδίστρια».  «Ωμίλησεν άραγε εις τον Καποδίστρια 
περί των θησαυρών του Αλή; Υπεσχέθη τίποτε αδιάφορο αν δεν εξεπλήρωσε την υπόσχεση 
ένεκα της δολοφονίας του Κυβερνήτου ήτις εμεσολάβησεν; Εν πάση περιπτώσει η ατυχής 
Βασιλική από του 1831 χωρίζεται τον Θανάση Βάγια, διορισθέντος εις το αγροκήπιον της 
Τύρινθος και μεταβαίνει εις το Μεσολόγγιον, όπου στενοί συγγενείς της αποκαθίστανται. 
Εκείθεν αποστέλλεται παρ’ αυτών εις την γειτωνικήν Κατοχήν».4  «Ο Καποδίστριας της 
παραχώρησε λίγα κτήματα κι ένα μικρό ακίνητο στο χωριό Κατοχή της Αιτωλίας όπου 
έζησε».5  Το ακίνητο της Κατοχής που είναι η «Κούλια της Κυρά Βασιλικής» επιβεβαιώνεται 
με επίσημο έγγραφο του κράτους.  
 
Προέλευσις της εν Κατοχή  «Κούλιας» της Κυρά Βασιλικής. 
Αριθ. 293    (Γ.Α.Κ. Οικονομίας φ. 333) 
Εν Πλατάνω –Κραβάρω την 14 Αυγούστου 1833 
Προς επί των Οικονομικών Βασιλικήν Γραμματεία της Επικρατείας Αναφορά, περιέχουσα 
έκθεσιν των κατά του Νόμου Εθνικών κτημάτων. Άμα λαβόντες την υπ’ αριθ. 1324 διαταγήν 
της Β(ασιλικής) ταύτης Γραμματείας, δια της οποίας διαταζόμεθα να ερευνήσωμεν 
ακριβέστερον αν υπάρχωσι κατά τον Νομόν τούτον (και ουχί κατά τας πρωτευούσας των 

                                                 
1 Μεγ. Πρωτοσύγκελου Αθηναγόρα, Η Κυρά Βασιλική και το Πατριαρχείο, σελίς 24 
2 Μιτάκης Δ., Γεώργιος Κίτσος, σελίς 29 
3 Κώνστας Κ. Σ., Η Βασιλική Κίτσου εις την Δυτική Ελλάδα, σελίς 476 
4 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. ΣΤ΄., σελίς 790 
5 Εγκυκλ. Papyrus Larousse, τόμ. 13., σελίς 362 
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Επαρχιών του Νομού ως πρότερον) οικοδομαί Εθνικαί, εζητήσαμεν και παρά των 
Β(ασιλικών) Εφόρων πληροφορίας εξητάσαμεν και ημείς αυτοί και απαντώμεν ως εξής:… 
 
Εις το χωρίον Κατοχής του τμήματος Ξηρομέρου ήτον εις πύργος Εθνικός και πλησίον αυτού 
αποθήκη εκτεταμένη πολλά, τα οποία επεσκεύασεν η Κ(υρία) Βασιλική Κίτσου με άδειαν της 
προλαβούσης Κυβερνήσεως και κατοικεί εις αυτά.  
 
 

Ο Ευπειθέστατος 
Γενικός Έφορος επί των Δημοσίων Προσόδων 

Αιτωλίας και Ακαρνανίας 
(Τ.Σ.) Νίκος Θέου1 

 
 Ο Μεγ. Πρωτ. Αθηναγόρας μας δίνει στοιχεία τεκμηριωμένα δια τη ζωή που πέρασε η 
Κυρά Βασιλική στην Κατοχή. Την παρουσιάζει «η όσον ωραία τόσον και ατυχής αύτη κόρη 
της Πλεσίβιτσας, η οποία απέβη εις την αυλήν του Αλή – Πασά, ο παρήγορος άγγελος, η 
προστάτης και ευεργέτης ολοκλήρου τυραννημένου λαού, η μεταχειριζομένη την επί  του 
υιού της Χάμκως (Αλή Πασά)  απροσμάχητον επιρροή της πάντοτε προς εξυπηρέτηση της 
φιλανθρωπίας, πολλάκις δε και εις επιτυχίαν σκοπών υψίστης Εθνικής σημασίας κι 
ενδιαφέροντος, μετά την δολοφονίαν του Αλή (της 24 Ιανουαρίου 1822) διαταγή του 
Σουλτάνου εσύρθη εις την Βασιλεύουσα, αλλ’ εκεί εφελκύσασα «την ευμένεια και 
φιλανθρωπία και την δικαίαν εύνοια και προνοητική διάθεση του Υψηλού Δοβλετίου» 
παρεδόθη εις τα Πατριαρχεία  υπό την σκέπη των οποίων επί έξι έτη διατελέσασα είλκυσεν 
επίσης την εκτίμηση και συμπάθεια τριών Πατριαρχών δια τον χριστιανικόν ζήλον και την 
φρόνησήν της».  
 Μελετώντας ο Μεγ. Πρωτ. Αθηναγόρας τα γραπτά κείμενα περί ολοκλήρου της ζωής της, 
εσχημάτισε «την ακλόνητη πεποίθηση, ότι ο ορίζων ολοκλήρου της ζωής της υπήρξεν 
αναλλοιώτως διαυγής και καθάριος, μη συσκοτισθείς ποτέ υπό νεφών ποταπών παθών και δια 
τούτο μόνον καλά λόγια έπρεπε δι’ αυτήν να λέγονται. Και όμως η σπερμολογία και η 
κακογλωσιά του κόσμου δεν άφηκε και αυτήν απρόσβλητον». Ο Μεγ. Πρωτ. Αθηναγόρας με 
την διορατικότητα που τον διέκρινε, βέβαιος δια την γνώμη που είχε σχηματίσει, ήθελε επί 
πλέον να παρουσιάσει στοιχεία από ανθρώπους που γνώρισαν την Κυρά Βασιλική και ακόμη 
ζούσαν εις το χωριό Κατοχή, καταρρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς ορισμένων 
μυθιστοριματογράφων συκοφαντών. Περί το 1923 πήγε στο Μεσολόγγι και μαζί με το 
φιλίστορα Δημήτριο Ρόζη πήγαν στο χωριό Κατοχή που διανυκτέρευσαν κι εξέτασε τα πάντα 
και ρώτησε τους γεροντότερους. Βρήκε τον συγγενή εξ αγχιστείας της Κυρά Βασιλικής τον 
υπερογδοηκοντούτη Χρήστο Τσισαρώλη ανιψιό της Παγιούλας Καπώνη, συζύγου του Σίμου 
Κονταξή. «Ο θαλερός γέρων ακούων τα περί της Βασιλικής δυσφήμως λεγόμενα, 
κατεξανέστη χαρακτηρίσας αυτά κακόβουλα ψεύδη, μη δυνάμενος να ευνοήσει τους 
λέγοντας, ότι η Βασιλική απέθανε πτωχή, αφού ήτο πλουσία και  είχε ποίμνια, είχε δαμάλεις, 
ων ακόμη τα έκγονα ευρίσκονται εις το χωρίον (Κατοχή). Επίσης διεμαρτύρετο, δια την 
προσαπτομένην εις αυτήν κατηγορία της μέθης, εις αυτήν την τόσον σεμνήν και εγκρατή, η 
οποία σπανιώτατα παρουσιάζετο εις τον κόσμο και προσέθηκε μάλιστα, ότι δια να την 
αναγκάσουν ενίοτε να προβάλλει εις το παράθυρον, συνηθροίζοντο τιμητικώς κάτωθεν της 
κούλιας της «παίζοντες τα λαλούμενα» και άδοντες: 

«Να ήταν οι κάμποι θάλασσα, και τα βουνά φιρμάνια 
Βασιλική φουγιάζει το γερ’ Αλή Πασά 

μάσε τους μπιν πασάδες και μέρασε φλωριά, 

                                                 
1 Κώνστας Κ. Σ., Η Βασιλική Κίτσου εις την Δυτικήν Ελλάδα, σελίς 478  
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και βάλε τους σε όρκο μη κάμουν μπαμπεσιά. 
Για σήκω γερ’ Αλή Πασά και συρ’ στο Τεπελένι. 
Δεν φεύγω απ’ τα Γιάννενα και ας γένη ότι γένει. 
Για σήκω γερ’ Αλή Πασά και βάλε το φακιόλι, 

να ιδής και τη Βασιλική πώς τήνε παν στην Πόλη κ.τ.λ.» 
 «Και εξ’ήρχετο πράγματι η Βασιλική εις το παράθυρον και εφιλοδώρει τους 
τροβαδούρους της Κατοχής. Και είχε του όντι η Βασιλική δαμάλεις πιθανώς μεταφερθείσας 
εκ του εν Τρίκκη απεράντου κτήματος αυτής Βοεβόδα. Παρά τω εν τη Κατοχή διαμένοντα κ. 
Βάλβη υπάρχει έγγραφον του τότε διδασκάλου και εκτιμητού του χωρίου δι ου ζητείται παρά 
της Βασιλικής η πληρωμή φόρου δια 80 και πλέον δαμάλεις».  Επίσης ο Αθηναγόρας πήγε 
μετά του Αρχιμανδρίτου Παπακυριακού εις το Αιτωλικό και πήρε ακριβέστατες πληροφορίες 
από γέροντες, όπως επίσης από την «υπερενενηκοντούτιδα Αγγελική Λοβέρδου, ήτις μεθ’ 
όλον τον φόρτον των ετών διετήρει ακμαίας τας διανοητικάς της δυνάμεις, όταν μεταξύ 
άλλων την ηρώτησα ανήτο ωραία η Κυρά Βασιλική. Ωραία, μου λέγει, ναι ήτο εξαιρέτως 
εύμορφη, ως αρχαία θεά. Και αύτη επίσης εχαρακτήρισεν ως ψεύδη τα λεγόμενα δια την 
«καλή και σπλαχνικιά και αρχοντικιά γυναίκα».  
 Τα αυτά επανέλαβε και άλλη γριούλα η ογδοηκοντούτις, η Ευγενούλα χήρα Ιωάννου 
Καβάλια. «Όχι μου είπε με αγανάκτηση· η Βασιλική ήτο νοικοκυροπούλα, εύμορφη και 
αρχόντισσα». Συνεχίζει ο Αθηναγόρας, δια την έρευνά του «ανεκαλύψαμεν εις τον 
γυναικωνίτην της Εκκλησίας των Ταξιαρχών (του Αιτωλικού) κώδωνα, δώρον της Κυράς 
Βασιλικής φέροντα την επιγραφήν: «Ζήτω Όθων, Βασιλεύς της Ελλάδος 1834 Βασιλική 
Κίτσου». Και εγώ ήμην ικανοποιημένος «άνθρωπος όστις φθειριά εξ της κακής διαίτης και 
αποθνήσκει της πείνης δεν δαπανά ολίγον χρόνον προ του θανάτου του, τόσα χρήματα δια να 
δωρή κώδωνας εις τας Εκκλησίας».Επίσης εις το Μεσολόγγι, χάρις εις τον φίλον κ. Χρήστου 
Παλαμά είδομεν παρά τη κ. Μάσιγγα (Μαρία) Παλαμά κοσμήματα της Κυρά Βασιλικής 
μεγάλης αξίας 1) Δακτύλιον  θαυμάσιον μετά σμαράγδων και αδαμάντων, μετά ενός μεγάλου 
λαμποκοπούντος αδάμαντος (brillant) εις το μέσον, 2) Δακτύλιον μικρόν, μετά ρουμπινίων 
και αδαμάντων, φέροντα εις το μέσον μέγαν αδάμαντα και εκατέρωθεν δύο μικροτέρους εν 
μέσω πολλών ρουμπινίων και 3) Ενώτια (σκουλαρίκια) μετά σμαράγδων και άλλων 
αδαμάντων και έχοντα και μεγάλον αδάμαντα εις το μέσον και δεκατρείς μικροτέρους γύρω. 
Πάντα ταύτα έργα τον εν Ιωαννίνοις χρυσοχόον Χρύση Χούση, κατά τας διαβεβαιώσεις του 
κ. Παλαμά ανήκον εις την Κυρά Βασιλική και ηγοράσθησαν αντί 800 διστήλων (κολονάτο 
αργυρό νόμισμα Ισπανίας) κατά το έτος 1839 δια του εν Αιτωλικώ Πρασίνου, υπό του 
Δημητρίου Παλαμά Καθηγητού (υιού του Ιωάννου Παλαμά υιού του Παναγιώτου Παλαμά) 
δια να τα προσφέρει ως δώρον εις την μνηστή του Αγγελική Σποντή μεθ’ ης συνεζεύχθη τη 
31 Αυγούστου 1841. Γυνή έχουσα τοιαύτα κοσμήματα κατά την ώρα του θανάτου της ήτο 
δυνατόν να αποθάνει εκ της πείνης φθειριώσα; Ανεχώρησα εκ Μεσολογγίου υπερβέβαιος, 
περί του ανυποστάτου, των περί της Κυρά Βασιλικής σπερμολογιών.  
 Μετά δύο έτη, προ δύο ήμερών ευρισκόμενος εις Ιωάννινα έλαβον παρά του ευγενούς 
Προέδρου της Εταιρείας μας το ακόλουθο έγγραφον υποβληθέν αυτώ υπό του Αρχιμανδρίτου 
Παπακυριακού.1  
       «Εν Μεσολογγίω τη 11 Απριλίου 1925 
Προς  
Τον πρόεδρον της Εθνολογικής και Ιστορικής  
Εταιρείας της Ελλάδος. 
 Αγνοών την κατοικίαν του εγκρίτου μέλους Εταιρείας μας Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. 
Αθηναγόρου παρακαλώ Υμάς, όπως διαβιβάσητε τα εσώκλειστα αντίγραφα, δύο τον αριθμόν, 

                                                 
1 Μεγ. Πρωτ. Αθηναγόρα εκ του Δ.Ι.Ε.Ε., Σπερμολογίαι περί των εσχάτων της Κυρά Βασιλικής, τ. 9, σελίς 610-
616 

 267



άτινα ευρών εν τοις αρχείοις της Μητροπόλεως Ακαρνανίας αντέγραψα και τα οποία προς 
τιμήν του κ. Αθηναγόρου λύουσι το ιστορικόν ζήτημα, αν η Κυρά Βασιλική του Αλή Πασά 
αποδεικνύεται ότι πέθανε πλουσία και ότι πολλά των πραγμάτων της εκλάπησαν προς 
ανακάλυψιν των οποίων εδέησε να εκδοθή επιτίμιον. 
 Επί τούτοις συγχαίρων τω πρωτοσυγκέλλω δια την ιστορικήν του οξυδέρκειαν διατελώ 
μετά της εξιδιασμένης προς Υμάς εκτιμήσεως, κύριε Πρόεδρε. 

 
Αρχιμαν. Σωφρόνιος Παπακυριακού 

Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Ακαρνανίας». 
 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

1ον 
«Προς τον έκτακτον Επίτροπον και Β. Νομάρχην  
Αιτωλίας και Ακαρνανίας 
 Μετά τον θάνατον της μακαρίτισσας Βασιλικής Κίτζου αυταδέλφης του υποφαινομένου 
Γεωργίου Κίτζου, όστις τότε ευρίσκετο εις Ναύπλιον δια κοινάς υποθέσεις της οικογενείας 
των, διεσκορπίσθησαν πολλά και πολύτιμα πράγματά των και σχεδόν όλα διεσπάρησαν και 
ηφανίσθησαν, αφ’ ου ανεχώρησεν εντεύθεν δι’ Ιωάννινα ο αυτάδελφός του Ιωάννης. 
 Επειδή δε και ο υποφαινόμενος είναι επίτροπος πληρεξούσιος των απόντων αυταδέλφων 
του έχει χρέος απαραίτητον να προσπαθήση δια την σύναξιν των αυτών πολυτίμων κοινών 
πραγμάτων και επειδή είναι όχι ολίγον δύσκολον δια τούτο παρακαλώ την Υμετέραν 
εκλαμπρότητα όπως διατάξη τον επίσκοπον του Νομού να εκδώση εν επιτίμιον δια να 
κηρυχθή εις Αιτωλικόν και Κατοχήν, διότι μετά την διακήρυξίν του θέλει φανερωθούν πολλά 
κεκρυμμένα πράγματα. Υποσημειούμαι με το προσήκον σέβας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΖΟΥ 
Εν Μεσολογγίω 11η Μαΐου 1835» 

2ον 
 
   Αριθμ. 611356 
       Εν Μεσολογγίω τη 11η Μαΐου 1835 
 Ευλαβέστατοι ιερείς, πρωτοδημογέροντες και λοιποί πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί από 
Ανατολικόν και Κατοχή, χάρις είη υμίν άπασι και ειρήνη από Θεού. Ο Γεώργιος Κίτζου 
συνταγματάρχης ανήγγειλεν ημίν ότι ευρισκόμενος εις Ναύπλιον δια τινάς υποθέσεις του και 
αποθανούσης της αδελφής του Βασιλικής διεσκορπίσθησαν πολλά και διάφορα πράγματα της 
αδελφής του, δηλ. πολύτιμα στολίδια, λαμπρά φορέματα, ασημικά, τζοβαϊρικά εν κουτί με 
άγια λείψανα και άλλα διάφορα, ζώα και συγύρια του σπιτιού και σπιτικά. Όθεν γράφοντες 
εις ανακάλυψιν τούτου αποφανόμεθα, όποιος των Χριστιανών ηξεύρει ή έχει και κρατεί εξ 
αυτών των παραγμάτων, αν μεν φοβηθή τον Θεόν και μαρτυρήση την αλήθειαν, καλώς έχει ει 
δε τ’ αναντία, φερόμενος θελήση να σταθή εις την αρπαγήν και αδικίαν, ο τοιούτος όποιος 
και αν υπάρχη και άδικος είη ως εκ στόματος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αγίου 
Ακαρνανίας αφορισθήτω κ.τ.λ., έως ου μετανοήση και μαρτυρήση την αλήθειαν και τότε 
τεύξεται συγχωρήσεως. 
  Ο Αρχιμ. Χρ. Κωνοφάος 
    Ο Αρχιδιάκονος Γερ. Ζαλογγίτης 
 
 Μετά τα πολύτιμα ταύτα έγγραφα, δια τα οποία ομολογώ χάριτας τω Αγίω Αρχιμανδρίτη, 
τίθεται δια παντός τέρμα εις την σπερμολογίαν των επιπολαίων επικριτών. 
 Εξ επισήμου εγγράφου, του οποίου αντίγραφον κατέχω, η περιουσία της Κυρά Βασιλικής, 
εν, όσω έζη ο Αλή Πασσάς, ήτο όντως ηγεμονική. Ούτως είχε: 
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Εν Πλησιβίτση Παλάτιον   αξίας  1.125.000 γροσίων 
Ωσαύτως αμπελώνας      >>      20.000     >>  
>>       αγρούς      >>      10.000     >> 
Περιουσίαν οίκου κινητήν      >>    700.000     >> 
 Ζώα        >>      30.000            >> 
Βοεβόδα χωρίον Τρικκάλων με παλάτια,   
αποθήκας και μύλους           >>    800.000     >> 
Κουρτίνη χωρίον Τρικκάλων με παλάτι  
και αποθήκας        >>    400.000     >> 
Σαρακίνα χωρίον της Καλαμπάκας     >>      20.000     >> 
Χρήματα, πολυτελή ενδύματα και  
Διαμαντικά, κατά την εν Κων/πόλει γενομένην  
εκτίμησιν, κατ’ ανάγκην     >> 18.000.000     >> 
     Εν όλω  21.105.000        γροσίων  
Δωρηθέντα τω Σουλτάνω ή μάλον κατασχεθέντα υπ.’ Αυτού. 

Ιωάννινα τη 11η Μαΐου 1925 
Μέγας Πρωτοσύγκελλος  

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 
 
 

Θα ήταν πλεονασμός η εύρεση κι άλλων πηγών και στοιχείων, τόσο δια το πρόσωπον και 
την ζωήν της Κυρά Βασιλικής, όσο και για τα περιουσιακά της, που ήταν πολλά για άνετη 
ζωή. Θα πρέπει να αισθανόταν «περήφανη» με την καλή έννοια, που συνέβαλλε τα μέγιστα 
ζώντας στα δόντια του λύκου, να βοηθήσει με την προσφορά της, παραδεκτή απ’ όλους, ν’ 
αποκτήσει η Ελλάδα τη λευτεριά της. Θα ήταν πολλά τα δάκρυά της, για τις θυσίες τόσων 
συγγενών της, για τον ίδιο σκοπό. Ο θάνατος του αδελφού της Σίμου, που δεν είχε καν στιγμή 
αποχωρισθεί, την λύπησε περισσότερο μένοντας μόνη στην Κατοχή. Παρηγοριά της ήταν οι 
ευχές που είχε εισπράξει, από τόσες αδύνατες υπάρξεις που γλίτωσε από του χάρου τα δόντια. 
Αρχάς Δεκεμβρίου 1834, αρρώστησε από δυσεντερία, νόσο σχεδόν ανίατη για την εποχή 
εκείνη. Δεν κάθισε, έτρεξε πήγε στο Αιτωλικό για θεραπεία, δεν τα κατάφερε να γίνει καλά. 
Προαισθάνθηκε τον θάνατο μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων ως πολύ βαθιά 
θρησκευόμενη κι άφησε την τελευταία της πνοή, στις 10-12-1834 στο Αιτωλικό. Ετάφη στις 
11-12-1834στο Αιτωλικό, όπως αναφέρει η ληξιαρχική πράξη θανάτου της, στην Εκκλησία 
των Ταξιαρχών Αιτωλικού. 

Ληξιαρχική πράξις θανάτου της1 
Απέθανεν η Κυρά Βασιλική Κήτζου από δυσεντερία ήτον (η) ασθενεία της, ετών 45 
μετασχών των αχράντων μυστηρίων της θείας μεταλήψεως και κατ’ αδείαν του επιτρόπου 
του αγίου Ακαρνανίας και υπό του εφημερίου των Ταξιαρχών ετάφη κατά τη συνήθη 
εκκλησιαστικήν τάξιν εν τη εκκλησία των Ταξιαρχών. 
 

Εν Ανατολικίον τη 11η Δεκεμβρίου 1834 
Μελέτιος Ιερεύς 

 
Αποσαφηνίζονται δια των εγγράφων αυτών, α) ο χρόνος της εγκαταστάσεως  της Κυρά 

Βασιλικής εις την Δυτικήν Ελλάδα (1830), β) η προέλευσις εν Κατοχή κούλια της, την οποίαν 
ούτε η ιδία είχεν αναγείρει ούτε είχεν αγοράσει αλλ’ ήτο πύργος Εθνικός, καθώς είχον 
ονόματα τα πριν τούρκικα ακίνητα, τα οποία μετά την Εθνικήν αποκατάστασιν ήλθον εις την 

                                                 
1 Κώδιξ Ι. Ν. Ταξιαρχών –Αιτωλικού σελίς 6 αριθ. 20 
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δικαιοδοσίαν του Κράτους, γ) η ακριβής ημερομηνία του θανάτου της την (10-12-1834 και 
της ταφής της) 11 Δεκεμβρίου 1834 και όχι κατ’ Απρίλιον 1835, καθώς έως τότε επιστεύετο, 
δ) η ασθένειά της η ανίατος και ε) η ηλικία της διότι δια να αποθάνει 45 ετών το 1834, πρέπει 
να είχε γεννηθεί το 1789 και όχι το 1793 (Πούκεβιλ) ή το 1779 (Λαμπρίδης) Κ.Σ. Κώνστας.1  
 
 
 

183. ΔΗΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΚΙΤΣΟΣ «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» 
 
 

Ο Δήμος Κίτσος «Κονταξής του Χρήστου και της Ελένης, γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 
1786 περίπου, πήγε στο Σχολείο της Πλεσιβίτσης για βασική παιδεία. Εργαζόταν μαζί με τ’ 
αδέλφια του στο εργαστήρι όπλων του πατέρα του, στην κτηνοτροφία και στα κτήματα. Ίσως 
να πήγε κι ο Δήμος στο στρατόπεδο του Αλή Πασά μαζί με το Γιώργο και το Σίμο, 
μαθαίνοντας την πολεμική τέχνη. Πολέμησε όμως μαζί με τον Γιώργο και τον Τσούτσα 
(Ευάγγελο) τα Σουλτανικά στρατεύματα στα παράλια της Θεσπρωτίας. Εν συνεχεία κατέβηκε 
στην Ελεύθερη Ελλάδα όπως και η σύζυγό τους Φωτεινή και τα δυο παιδιά του Παναγιώτης 
και Ιωάννης. Πολέμησε μαζί με τον Γιώργο και τον Τσούτσα και πολλούς συγγενείς του στην 
πολιορκία του Μεσολογγίου. Εν συνεχεία ακολούθησε τον αδελφό του Γιώργο στην 
Ευρυτανία και πολέμησε ηρωικά ως καπετάνιος. Στις 28-8-1823 εφονεύθη στη μάχη της 
Καλιακούδας ο στρατηγός Δήμος Κίτσος. Τα παιδιά του Δήμου, ο μεν Παναγιώτης απέθανε 
εις υπηρεσία πολιτική με στρατιωτικές εξυπηρετήσεις, χωρίς καμία αμοιβή, ο δε Ιωάννης 
καπετάνιος σ’ όλες τις μάχες που έδωσαν με το θείο του Γεώργιο Κίτσο από την αρχή έως το 
τέλος του αγώνος.2  

 
 
 

184. ΤΣΟΥΤΣΑΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» ΚΙΤΣΟΣ «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» 
 
 

Ο Τσούτσας «Ευάγγελος» Κίτσος «Κονταξής» του Χρήστου και της Ελένης, γεννήθηκε 
στην Πλεσίβιτσα το 1792 περίπου. Πήγε στο Σχολείο της Πλεσιβίτσης για βασική παιδεία. 
Εργαζόταν μαζί με τ’ αδέλφια του στο εργαστήριο όπλων του πατέρα του, στην κτηνοτροφία 
και στα κτήματα. Ίσως να πήγε κι ο Τσούτσας κι έμαθε την πολεμική τέχνη στο στρατόπεδο 
του Αλή Πασά με τ’ αδέλφια του. πολέμησε μαζί με τ’ αδέλφια του, τα Σουλτανικά 
στρατεύματα στην Θεσπρωτία. Εν συνεχεία μαζί με όλους τους Κονταξήδες πολέμησε στην 
Α΄ πολιορκία του Μεσολογγίου, στις μάχες της Ευρυτανίας και ξανά στην Β΄ πολιορκία του 
Μεσολογγίου ως καπετάνιος, παίρνοντας το βαθμό του Αντιστρατήγου κι έπεσε μαχόμενος 
κατά την πολιορκία.3   
 
 
 

185. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» 
 
 

Ο Ιωάννης Κίτσος «Κονταξής» του Χρήστου και της Ελένης γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
το 1795 περίπου. Πήγε στο σχολείο Πλεσιβίτσης για βασική παιδεία. Ίσως να βρέθηκε δίπλα 
                                                 
1 Κώνστας Κ. Σ., Η Βασιλική Κίτσου εις την Δυτική Ελλάδα, σελίς 479 
2 Μιτάκης Δ., Γεώργιος Κίτσος, σελ. 38-39 
3 ό.π., σελίς 38 
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στον αδελφό του Γεώργιο Κίτσο και στους άλλους αδελφούς του στους πολεμικούς αγώνες 
της Θεσπρωτίας, του Μεσολογγίου και αλαχού. Από την επιστολή όμως του Γεωργίου 
Κίτσου της 11 Μαΐου 1835 μαθαίνομε ότι κατά τις μέρες του θανάτου της Κυρά-Βασιλικής ο 
Ιωάννης απουσίαζε στα Ιωάννινα.  
 
 
 

186. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
 
 

Ο Σπυρίδων Μπότσαρης γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα στα μέσα του 18ου αιώνα. Το σπίτι 
που γεννήθηκε είναι στην 9η οδό αριθμός 3 στον ομώνυμο χώρο που παρουσιάζει πλατεία. 
Ταξιδεύει στην Οδησσό της Ρωσίας, εργάστηκε και τακτοποιήθηκε οικονομικώς. Με την 
πρωτοβουλία του και οικονομική προσφορά, όπως επίσης και των άλλων χωριανών 
εργαζομένων στην Οδησσό, αγοράσθησαν κι εστάλησαν οι καμπάνες του Προφήτη Ηλία. 
Κατάθεσε 1.000 Ναπολεόνια Χρυσά στην Εθνική Τράπεζα ως κληροδότημα για το Σχολείο 
Πλεσιβίτσης, που τους ετήσιους τόκους, το Σχολείο τους χρησιμοποίησε το 1930-1931 δια 
την ανύψωση του Σχολείου, δια νέα στέγη, νέα πατώματα, νέα παράθυρα και πόρτες και 
ανακαίνιση των βοηθητικών χώρων. Η συμμετοχή των χρημάτων αυτών ήταν στο 50% στην 
δαπάνη και 50% βοήθησε το κράτος. 

Η Πλεσίβιτσα εις ένδειξη τιμής κι ευγνωμοσύνης είχε καθιερώσει κάθε χρόνο στην ημέρα 
της εορτής του, στις 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνος, μνημόσυνο με την συμμετοχή 
των Αρχών του χωριού και των κατοίκων, των Δασκάλων και των μαθητών του Σχολείου. 
Από τους Δασκάλους γινόταν εκφώνηση λόγου δια το πρόσωπο και την προσφορά του 
Σπυρίδωνος Μπότσαρη θεωρώντας τον ευεργέτη. Μετά το πέρας του μνημόσυνου, στο 
Σχολείο γινόταν δεξίωση και μοιραζόταν στους χωριανούς τα κόλλυβα του μνημόσυνου. Το 
κληροδότημα αυτό λόγω του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για λόγους πτωχεύσεως, έπαψε να 
ισχύει κι ό,τι μηδενίστηκε με τον πόλεμο.    
 
 
 

187. ΦΑΣΙΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα και το σπίτι του που γεννήθηκε είναι στην 
8η οδό και αριθμό 4 στον Κουτσοντούμα. Θεώρησε σωστό μετά το θάνατό του, όλη η 
περιουσία του, να περιέλθει εις τον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλία Πλεσιβίτσης. Έτσι κι έγινε. 
Άφησε το σπίτι του που στέγασε αρκετούς άστεγους, ιδιαίτερα μετά την πυρπόληση του 
χωριού το 1943, που στέγασε διαδοχικά οικογένειες πυροπαθούντων. Άφησε τα γωνιακά 
καταστήματα στο βόρειο τμήμα επί της πλατείας αρ. 7 κι ο Ναός έχει ένα εισόδημα δια το 
έργο του. Επίσης άφησε κι όλα τα κτήματα που είχε στο Ναό κι έπαιρνε κι από κει ο Ναός 
ένα εισόδημα. Λεπτομέρειες  για τα καταστήματα αναφέρονται στο μέρος του βιβλίου της 
περιηγήσεως των ακινήτων επί της πλατείας. 
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188.  ΛΙΤΡΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

Γεννήθηκαν στην Πλεσίβιτσα, ο Νικόλαος το 1845 περίπου και ο Ιωάννης το 1848 
περίπου. Θεώρησαν σωστό μετά το θάνατό τους, το σπίτι που γεννήθηκαν και είναι στο 
Νότιο μέρος επί της πλατείας αριθμό 26 να περιέλθει στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, 
όπως κι έγινε. Λεπτομέρειες για τη χρήση του σπιτιού αυτού, αναφέρονται εις το μέρος του 
βιβλίου της περιηγήσεως επί των ακινήτων της πλατείας. Βρέθηκε πολύ χρήσιμο και 
χρησιμοποιήθηκε ποικιλοτρόπως για τις ανάγκες του χωριού. Δια λειτουργία του 
Σχολαρχείου, δια στέγαση Γιατρών, του Στρατού, των πυροπαθούντων του 1943, δια 
λειτουργία Νηπιαγωγείου και τέλος την πώλησή του σε δημοπρασία που το αγόρασε ο 
Δημήτριος Πετ. Χρυσικός.        
 
 
 

189.  ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 

Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1835 περίπου στην 4η οδό και αριθμό 5. Ήταν 
επιχειρηματίας στην Πλεσίβιτσα με κατασκευές τσαρουχιών και με υποκατάστημα στην Β. 
Ήπειρο. Είχε καθιερώσει δια κάθε χρόνο να δίνει 10 Ναπολεόνια χρυσά δια το Σχολείο 
Πλεσιβίτσης και ήταν μια βοήθεια στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο Νικόλαος 
ήταν και ποιητής με Εθνικό περιεχόμενο και δι’ αυτό διώχθηκε. Εις την ιστορική διαδρομή 
του βιβλίου αυτού αναφέρονται λεπτομέρειες.  
 
 
 

190. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ «ΜΠΟΥΛΜΟΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ 
 

 
Ο Δημήτριος Ευαγγ. Ευαγγελίδης (που πρώτα λεγόταν Μπούλμος) γεννήθηκε στην 

Πλεσίβιτσα το 1888. Το σπίτι που γεννήθηκε είναι στην 7η οδό αριθμό 8 που τώρα ανήκει 
στον Γεώργιο Νικ. Κοντογιάννη. Στην Φιλιππούπολη τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές 
κι εν συνεχεία έκανε εγγραφή στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Φοιτητής ακόμη με το ψευδώνυμο «Μήτσης Καλαμάς» ενεφανίσθη λαογράφος και ποιητής 
και συνεργάστηκε με τον «Νούμαν» την «Ηγησώ» και «Τα γράμματα». Νωρίς διορίστηκε ως 
επιμελητής στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, εν συνεχεία Έφορος Αρχαιοτήτων και κατόπιν 
έκανε ανασκαφές στις Μυκήνες, στη Λέσβο και Δωδώνη. Δημοσίευσε Αρχαιολογικές 
μελέτες εις την Αρχαιολογική εφημερίδα, το Αρχαιολογικό δελτίο, και άλλα επιστημονικά 
περιοδικά. Έγραψε βιβλίο από ιστορικής και Εθνολογικής απόψεως της Βορείου Ηπείρου (ως 
ελληνική και αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ηπείρου με τίτλο, Οι Αρχαίοι κάτοικοι της 
Ηπείρου). Συμπλήρωσε τις σπουδές του στην Ευρώπη και δημοσίευσε διάφορα άρθρα σε 
περιοδικά περί νεώτερης τέχνης και αισθητικής.  

Έγινε επιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Το 1929 εξελέγη 
έκτακτος Καθηγητής της Αρχαίας Τέχνης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εδίδαξε 
Ιστορία Βυζαντινής Τέχνης και από το 1940 ως Τακτικός Καθηγητής. Το 1940-1941 
διετέλεσε διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Από το 1942 έως το 1958 
εξελέγη Τακτικός Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Το 1947 δια 
λίγο χρονικό διάστημα ανέλαβε και τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης. Έγραψε μελέτες 
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και κριτικές δια την Ιστορία της Τέχνης της συγχρόνου Ελληνικής παραγωγής. Απέθανε το 
1959.1   
 
 
 

191. ΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 

Ο Δημήτριος Γενειάς γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το έτος 1850 περίπου στην 8η οδό 
αριθμός 4. αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στις Σέρρες. Εργαζόμενος εκεί 
δημιούργησε μια καλή οικονομική κατάσταση. Επισκεπτόταν το χωριό την περίοδο των 
εξετάσεων του Σχολείου, παρευρισκόταν και χαιρόταν να βλέπει τις εκδηλώσεις επί τη λήξη 
του Σχολείου. Είχε καθιερώσει κάθε χρόνο, ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του 
Σχολείου. Ήταν ένα πολύτιμο βοήθημα στα δύσκολα εκείνα χρόνια. Στις Σέρρες βρίσκονται 
απόγονοι του Δημητρίου Γενειά, που νοσταλγούν τη γενέτειρά του γενάρχη τους.   
 
 
 

192. ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

Ο Αριστοτέλης Γεωργ. Πέτεινος, γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το έτος 1889. Το σπίτι που 
γεννήθηκε είναι την 10η οδό αριθμός 4. αναχώρησε νέος στην Κωνστάντζα Ρουμανίας κι 
εργαζόμενος απέκτησε φούρνο. Σύζυγο πήρε την Αλεξάνδρα Ανδρέα Μίχα, γεννηθείσα το 
1895. Πήρε κληρονομιά από τον Μπαρέκο που εφονεύθη στην Φιλιππούπολη κι ήταν 
Έλληνας πρόξενος και ο Αριστοτέλης ήταν ανιψιός του, ως αποζημίωση τα 2/3 της 
αποζημιώσεως, που ήταν 4.000 Ναπολεόνια Χρυσά. Με αυτά τα χρήματα, δημιούργησε στην 
Κέρκυρα περιουσία. Ο Αριστοτέλης ως σύγχρονος ευεργέτης προς την Πλεσίβιτσα, άφησε το 
μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, κληροδότημα στη γενέτειρά του Πλεσίβιτσα, με 
σύμφωνη γνώμη της συζύγου του Αλεξάνδρας, μετά το θάνατό τους. 

1. 1 κατάστημα στην Παναγία των Ξένων στην Κέρκυρα 
2. 3 καταστήματα κατά πληροφορίες στην Κέρκυρα κληρονομικά 
3. 1 κατάστημα στον Προφήτη Ηλία Πλεσιβίτσης 
Το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, η σύζυγος και κληρονόμος του 

Αριστοτέλη, η Αλεξάνδρα με τη διαθήκη της όρισε μετά το θάνατό της και συστάθηκε ένα 
κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Αλεξάνδρας χας Αριστοτέλους Πέτεινου», 
όπου ως κληροδότημα έχει τα εξής ακίνητα: 5 καταστήματα στην Κέρκυρα, 3 διαμερίσματα 
στην Κέρκυρα και Αθήνα με ψιλή κυριότητα, που θα περιέλθουν με πλήρη κυριότητα στο 
ίδρυμα μετά το θάνατο του ανεψιού της Ιδρύτριας του Κωνσταντίνου Χρυσικού, 1 
κατάστημα με ψιλή κυριότητα που θα περιέλθει με πλήρη κυριότητα μετά το θάνατο του 
πνευματικού παιδιού της Ιδρύτριας του Ευαγγέλου Γεωργ. Στεργίου. Τα εισοδήματα εκ των 
ενοικίων της περιουσίας του Ιδρύματος τα 4/5 θα διατίθενται σε ασθενείς ή ηλικιωμένους που 
είναι οικονομικά αδύνατοι και είναι κάτοικοι Πλαισίου Φιλιατών. Το 1/5 των εισοδημάτων 
θα διατίθεται κάθε χρόνο σε κορίτσι άνω των 15 ετών, που θα παντρεύεται και θα είναι 
κάτοικοι Πλαισίου Φιλιατών.  

Η κοινότητα Πλαισίου ως καθήκον τιμής κι ευγνωμοσύνης, τοποθέτησε στην πλατεία του 
χωριού δίπλα στο κοινοτικό γραφείο τις προτομές του Αριστοτέλη Γεωργ. Πέτεινου και της 
συζύγου του Αλεξάνδρας, δια την θεάρεστον πράξη προς τη γενέτειρά των και τους κατέταξε 

                                                 
1 Μεγ. Ελλ. Εγκ., τόμ. ΙΑ΄., σελίς 689 και τόμ. Β΄., συμπλ. σελίς 917 
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στους ευεργέτες του χωριού. Τώρα, λόγω μη υπάρξεως κοριτσιών να έλθουν σε γάμο, λόγω 
της μετανάστευσης στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, τα χρήματα διατίθενται σε 
αναλογία οικονομικής καταστάσεως σ’ όλους τους μονίμως διαμένοντας κατοίκους του 
χωριού, ως βοήθημα χρήσιμο κάθε χρόνο. 
 
 
 

193. ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 
 

Ο Δημήτριος Κοντοδήμος του Θεοδώρου και της Μαρίνας Πέγκα, γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα στο Παρασπόρι 1η οδός αρ. 35. Νέος μετανάστευσε στην Φιλιππούπολη της 
Βουλγαρίας, πολύ δραστήριος και δημιουργικός, απέκτησε μεγάλη εμπορική επιχείρηση και 
απασχολούσε πολύ προσωπικό καλώς αμοιβόμενο. Απέκτησε στη Φιλιππούπολη τέσσαρα 
παιδιά που τα αποκατάστησε οικονομικώς. Απεβίωσε στη Φιλιππούπολη το 1928. με τη 
διαθήκη του δώρισε στον Ελληνικό στόλο 500.000 δραχμές της εποχής εκείνης. Στην 
Ακαδημία Αθηνών χρηματικό ποσό ως κληροδότημα ετήσιου βραβείου με την ένδειξη: 
«Έπαθλο Κωνσταντίνου Δημητρίου Κοντοδήμου». Ο εγγονός του Νικόλαος Χουρμούζης του 
Αθανασίου και της Μαρίνας Δημ. Κοντοδήμου, δώρισε το άλλοτε αρχοντικό του Δημητρίου 
Κοντοδήμου στο Παρασπόρι, στην Κοινότητα Πλεσιβίτσης κι έγινε πλατεία. Επίσης στους 
τεσσάρους αδελφούς της μητέρας του άφησε από 5.000 δραχμές με τη διαθήκη του. 
 
 
 

194. ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
 

Ο Ευάγγελος Νικ. Κωτσίδας γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα στην 16η οδό αριθμό 17 το έτος 
1902. Το 1920 μετανάστευσε στο Γούστερ της Βοστόνης στις Η.Π.Α. Εκεί εργάστηκε 
επιτυχώς και δημιούργησε δική του επιχείρηση με συνεχόμενες επεκτάσεις. Στην επιχείρησή 
του, εργάστηκαν και Πλεσιβιτσιώτες μετανάστες, καθώς και απ’ όλη την  επαρχία που ήταν 
εκεί. Τη δεκαετία του 1950 κατέθεσε στην τράπεζα ποσό Χιλίων Δολαρίων, ως κληροδότημα, 
των τόκων κάθε χρόνο, να δίνονται στα άπορα κορίτσια που θα έρχονταν σε γάμο κι ήταν 
κάτοικοι Πλεσιβίτσης. Ανετέθη σε επιτροπή με μέλη 1) τον ιερέα του χωριού, 2) τον 
Πρόεδρο της Κοινότητος, 3) τον Πέτρο Νικ. Κωτσίδα αδελφό του Ευαγγέλου, που θα ήταν 
και ταμίας. Αρκετές φορές απέστειλε ποσά Δολαρίων δια την ενίσχυση οικονομικώς προς το 
Νοσοκομείο Φιλιατών όπου θεωρείται ως ευεργέτης. Παραθέτουμε το βιογραφικό σημείωμα 
που δημοσιεύτηκε και ως αγγελτήριο του θανάτου του, στην Αμερική, μεταφρασμένο στα 
ελληνικά, στο οποίο αναφέρονται πολλά στοιχεία της προσφοράς του. 
 
Άγγελος Κωτσίδας, ετών 96 
Ιδιοκτήτης της Table Talk, ηγέτης της εκκλησίας, Φιλάνθρωπος 

Worcester – Ο Άγγελος Κωτσίδας, ετών 96, από το Willows, οδός Lyman 1, ένας 
επιχειρηματικός και κοινωνικός ηγέτης από παλιά και ένας γνωστός, στα μέρη του, ηγέτης 
της εκκλησίας της λεωφόρου Richmond, πέθανε την Κυριακή στο σπίτι του.  

Αφήνει πίσω την 66χρονη γυναίκα του Εύα (Πόγκογκα) Κωτσίδα, έναν γιο τον Νικόλαο 
Κωτσίδα από την παραλία Solana της Καλιφόρνια, μια κόρη, την Βάλερυ, Παπάς από τη 
Βοστόνη και 7 εγγόνια. Η μια του κόρη, η Αλεξία Κωτσίδα από το Worcester, πέθανε το 
1960. ο Άγγελος Κωτσίδας, ήταν γεννημένος στο Πλαίσιο της Ηπείρου στην Ελλάδα και 
ήταν γιος του Νικολάου και της Αλεξάνδρας (Νίνου) Κωτσίδα και έζησε εδώ πολλά χρόνια 
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πριν μετακομίσει στο Westboro. Ο κος Κωτσίδας ήταν συνιδιοκτήτης και συνδιαχειριστής 
της Table Talk Pastry Co., γνωστή σήμερα ως Table Talk Pies Inc., για πολλά χρόνια πριν 
συνταξιοδοτηθεί. Ήταν μέλος και για πολλά χρόνια διευθυντής της Ορθόδοξης Καθεδρικής 
Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα στο Worchester και υπηρέτησε στην επιτροπή για τη 
συλλογή δωρεών με σκοπό την ανέγερσή της. Η επιτροπή αυτή οργάνωνε και επέβλεπε την 
κατασκευή του ναού, όπως είναι η σημερινή του μορφή. Με το έργο του τίμησε την ενορία 
του.  

Είχε τον τίτλο του «Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου». Είχε τιμηθεί από τον 
Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Επίσκοπο Μιχαήλ για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Έλαβε το «Πιστοποιητικό Αξίας» (Certificate of Merit) από 
τον Πατριάρχη της Βορείου και Νοτίου Αμερικής για την ηγετικότητα και τις υπηρεσίες του 
στην Αρχιεπισκοπή και το Πατριαρχείο και το Πιστοποιητικό Μέλους της «Συμμαχία των 
Ορθοδόξων Ελληνικών Φροντιστών» (Ελεύθερη μετάφραση) (League of Greek Orthodox 
Stewards) από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο. Είχε τιμηθεί από το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ. 
Είχε λάβει το μετάλλιο του Αγ. Παύλου και τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Phoenix 
και μια διάκριση από τον Βασιλιά Παύλο της Ελλάδας.  

Ο κος Κωτσίδας είχε επίσης τιμηθεί για τις δωρεές του στο Νοσοκομείο Φιλιατών 
Ηπείρου στην Ελλάδα. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες του πρώτου Ελληνικού 
Ορθόδοξου Σχολείου Κληρικών στο Pomfret και του Ελληνικού Κολεγίου και Ιερού Σταυρού 
Σχολείου Κληρικών στο Μπρούκλιν και η συμβολή του στην κατασκευή της βιβλιοθήκης του 
Κολεγίου ήταν μέγιστη. Ως τέτοιος ευεργέτης, ονομάστηκε ισόβιο μέλος των αποφοίτων και 
έλαβε τιμητικά τον  τίτλο του Doctor στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το Ελληνικό 
Κολέγιο. Ήταν ευεργέτης του Σχολείου του Bancroff, του οποίου το δώρο ήταν καταλυτικό  
για την κατασκευή του θεάτρου. Ο κος Κωτσίδας είχε τιμηθεί από τον ΑΗΕΡΑ- Αμερικανο 
Ελληνικός Εκπαιδευτικός & Αναπτυξιακός Οργανισμός – για τις υπηρεσίες του στην 
χριστιανική ομάδα του George Jarvis και το πρόγραμμα υποτροφιών του District 8. Είχε 
τιμηθεί από την Παν Ηπειρωτική Ένωση του Worcester και τον Παν Ηπειρωτικό Οργανισμό 
Αμερικής & Καναδά. Το 1978 ο κος Κωτσίδας έλαβε το Εθνικό Βραβείο Αδελφότητας από 
το Εθνικό Συμβούλιο Χριστιανών και Εβραίων. 

Είχε επίσης τιμηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α. για τη συμβολή του στο 
πρόγραμμα Ομολογιών Πολέμου (ελεύθερη μετάφραση) (wartime savings bonds program). 
Διετέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντής του συμβουλίου του Κυβερνητικού Αποταμιευτικού 
και Δανειοδοτικού Τμήματος του Worcester και ήταν μέλος της εταιρείας Hahnemann 
Hospital. Επίσης, ήταν διοικητικό στέλεχος του Worcester Economic Club.  

Η κηδεία του θα γίνει στις 11 π.μ. Πέμπτη στον Ελληνικό  Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του 
Αγ. Σπυρίδωνα, στην οδό 102 Russell στο Worcester. Η ταφή θα γίνει στον οικογενειακό 
τάφο στο Κοιμητήριο Hope. Οι ώρες που μπορεί κάποιος να συλλυπηθεί τηλεφωνικά στον 
Καθεδρικό Ναό είναι 5:30 μ.μ. έως 9:00μ.μ αύριο. Παρακαλούμε παραλείψτε τα λουλούδια. 
Μπορούν να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγ. 
Σπυρίδωνα, στην οδό Russell 102 την διοργάνωση της κηδείας έχει αναλάβει το Γραφείο 
Τελετών O’Connor Broders.    
 
 
 

195. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ «ΠΑΛΙΟΚΛΗΣΙ» 
 

 
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου «Παλιοκλήσι», είναι ο πρώτος των κατατρεγμένων, 

που εγκατέλειψαν το Κασνέτσι και κατέφυγαν κι εγκαταστάθηκαν στο Δυτικό τμήμα του 
λεκανοπεδίου Πλεσιβίτσης. Ο οικισμός με το Ναό, βρισκόταν Ανατολικά του Μπογαζίου 300 
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περίπου μέτρα στο ύψος της λακιάς (χαράδρας) της Συκιάς της Μόσκως και από το ρέμα της 
Πλεσιβίτσης Ξεριά απόσταση 200 περίπου μέτρα Βόρεια κοντά στα σημερινά γρέκια του 
Μεντή. Είναι λοφίσκος, με δένδρα, δασωμένος ο χώρος του Ναού και δεσπόζει του 
ευρύτερου χώρου. Τα δένδρα είναι από την εποχή που κατέρρευσε ο Ναός και που κανείς δεν 
έκοβε ξύλα θεωρώντας τα Βακούφικα ακόμη και οι Μουλσουμανοτσάμηδες που ήταν 
Έλληνες εξισλαμισμένοι της Κώτσικας, σέβονταν την ιερότητα του χώρου, διότι είχαν τις 
ίδιες ρίζες και τοπικές Χριστιανικές συνήθειες, που τις τους μεταβίβαζαν οι γεροντότεροι. 

Στο κέντρο του λοφίσκου στο χώρο του Ναού υπάρχουν τα θεμέλιά του. Είναι κτισμένα 
με ασβεστοκονίαμα. Υπάρχουν πολλές πέτρες των τοίχων, καθώς και σπασμένες λεπτές 
πλάκες της σκεπής και πάμπολα σπασμένα κεραμίδια της εποχής εκείνης, όμοια με τα παλιά 
κεραμίδια της Παναγίας του Ζοριού, που έχουν αντικατασταθεί προσφάτως κι είναι 
χειροποίητα μεγάλα 0,60×0,40 μ. Οι διαστάσεις του είναι μήκος 8 μ. και πλάτος 5 μ. περίπου. 
Ο χαρακτηρισμός του Ναού ως Παλιοκλήσι (η παλιά εκκλησιά) σε σχέση με τους άλλους 
Ναούς του Λεκανοπεδίου είναι σωστός, δεν αμφισβητείται, καθώς γνωρίζομε ότι στο 
Λεκανοπέδιο είχαν δημιουργηθεί μεταγενέστερα οικισμοί, που έκτισαν και το Ναό του 
οικισμού τους, ακόμη και οικισμοί σύγχρονοι του Παλιοκλησίου, όμως σ’ αυτούς κτίστηκαν 
αργότερα Ναοί κι είναι νεώτεροι. 

Όλοι οι γεροντότεροι του χωριού, το ξέρουν ως Παλιοκλήσι, ενδεικτικά αναφέρω 
ορισμένα ονόματα. Κωνσταντίνος Ηλ. Κολιός, Αθηνά σύζ. Κων. Κολιού, Δημητρούλα σύζ. 
Ανδρ. Χαϊδούση, Παναγιώτης Ιωαν. Πέγκας, Σταύρος Χρ. Μακατσώρης, Ευάγγελος Γεωργ. 
Βένος, Γεώργιος Μιχ. Σκάγιας, Νικόλαος Ανασ. Ίδαρης, Ηλίας Ανασ. Γκάνιας, Βασίλειος 
Πετρ. Ζήσης, Ευάγγελος Γεωργ. Στεργίου, Μιχαήλ Ιωάν. Δόβρας και πολλοί άλλοι. Δια τον 
τιμώμενο Άγιο του Ιερού Ναού του Παλιοκλησίου, υπάρχουν μάρτυρες και ιερά στοιχεία που 
τεκμηριώνουν το όνομα του τιμωμένου Αγίου Αθανασίου δια τον Ναό. Ο Κωνσταντίνος Ηλ. 
Κολιός, γνωρίζει που το έμαθε από τον πατέρα του κι εκείνος από τους πιο παλιούς δικούς 
του. η Αθηνά σύζ. Κων. Κολιού επίσης από τους πατέρα και παππούδες της το γένος 
Νικολάου Πέγκα. Η Δημητρούλα σύζ. Ανδρέα Χαϊδούση το γένος Παπανικολάου της το είχε 
ειπεί η μητέρα της Ευτυχία, σύζυγος Μιχαήλ Παπανικολάου το γένος Νικ. Μπούκουρη. Ιερά 
τεκμήρια σε δύο ιερούς Ναούς της Πλεσιβίτσης.  

Πρώτο τεκμήριο για τον Άγιο Αθανάσιο του Παλιοκλησίου είναι η τιμητική θέση στον 
πρώτο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής Πλεσιβίτσης. Εις τη Νότια πλευρά μετά το 
τέμπλο πρώτη είναι η τιμώμενη του Ναού Αγία Παρασκευή και δεύτερη τιμώμενη εικόνα 
είναι του Αγίου Αθανασίου, τιμώντας έτσι τον Άγιο που άφησαν και που τότε υπήρχε όρθιος 
ο ναός του το 1616 που αγιογραφήθηκε η Αγία Παρασκευή, ίσως ακόμη να κατοικούνταν 
μερικώς ο οικισμός του Παλιοκλησίου, κι αργότερα να έγινε γενική εγκατάλειψη του κάτω 
λεκανοπεδίου. Δεύτερο τεκμήριο δια τον Άγιο Αθανάσιο του ναού του Παλιοκλησίου είναι η 
εικόνα του με τον Άγιο Αθανάσιο ένθρονο στον Καθεδρικό ναό του Προφήτου Ηλίου 
Πλεσιβίτσης ως τιμώμενος Άγιος αριστερά της εικόνος του Προφήτου Ηλίου στις μεγάλες 
απείρου κάλλους εικόνες του τέμπλου του 18ου αιώνος.  

Όταν έκτισαν οι Μοναχοί στο λοφίσκο τη Μονή, ερχόμενοι από το Παλιοκλήσι και την 
αφιέρωσαν σαν λόφος που ήταν στον Προφήτη Ηλία, στην καρδιά τους υπήρχε ο Άγιος 
Αθανάσιος που άφησαν και την εικόνα του, την είχαν δίπλα στον Προφήτη Ηλία, τιμώντας 
τον, βέβαια σε μικρές διαστάσεις. Και στην ανακαίνιση που έγινε όταν ακόμη ήταν Μονή, 
νέα εικόνα του Αγίου Αθανασίου τιμούσε στον απλό τότε τέμπλο. Όταν κτίστηκε ο λαμπρός 
νέος ναό το 1857-1859, τότε στο ξυλόγλυπτο τέμπλο τοποθετήθηκαν μεγάλες και απείρου 
κάλλους εικόνες, τοποθετήθηκε πάλι εικόνα στην καθιερωμένη θέση της του Αγίου 
Αθανασίου, πάντοτε τιμώμενου.  
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196. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΚΩΣ 
 
 

Με τη δημιουργία των πρώτων οικισμών κοντά στο Μπογάζι, έγινε κι ο οικισμός της 
Συκιάς της Μόσκως, στην ρεματιά ψηλά, σε πλαγιά του δυτικού τμήματος του Αγγονιού. 
Πρώτο μέλημα του οικισμού ήταν να κτίσουν τον Ναό τους, λίγο αργότερα από το Ναό του 
Παλιοκλησίου, δίπλα οικισμού. Ο οικισμός μετά από πολλά χρόνια μαζί με τους άλλους 
οικισμούς του λεκανοπεδίου μετοίκησαν ανατολικότερα, με κατάληξη στο χώρο της 
σημερινής Πλεσίβιτσας. Ο Ναός υπέστη τη φθορά του χρόνου και κατέρρευσε εκ θεμελίων. 
Οι πρόσφατες προσπάθειες που έγιναν, δια την εξακρίβωση της θέσης του, απέβησαν 
άκαρπες δεδομένου του ότι σε κανένα σημεία του χώρου, δεν απέμειναν ίχνη θεμελίων, είτε 
εκθεμελιώθηκαν από την αποχώρηση των χωμάτων από τις βροχές, είτε οι πέτρες 
χρησιμοποιήθηκαν στα τόσα χρόνια που πέρασαν από τότε, από τους κτηνοτρόφους σκηνίτες 
για τις ανάγκες τους, όπως επίσης δια τοίχους παρτεριών που υπάρχουν κτισμένοι 
μεταγενέστεροι στο χώρο αυτό. Η παράδοση δε διέσωσε ούτε το όνομα του τιμωμένου Αγίου 
του Ναού, όμως βεβαιώνει ότι υπήρχε ο Ναός της Συκιάς της Μόσκως και που ακόμη 
υπάρχει η εν λόγω συκιά.   
 
 
 

197. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΗΣ ΠΡΑΣΑ 
 
 

Στη γνωστή τοποθεσία Πρασά, στην Ανατολική άκρη, πρόποδες του Αγγονιού, επίπεδης 
έκτασης, είχε δημιουργηθεί οικισμός όπως και οι άλλοι, δίπλα στο ρέμα Ξεριά Πλεσιβίτσης. 
Είχαν κτίσει το Ναό τους αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο, κατά μαρτυρίες πολλές της 
παράδοσης, όπως του Παναγιώτου Ιωάν. Παπά, Γεωργίου Μιχ. Σκάγια, Σταύρου Χρ. 
Μακατσώρη και άλλων. Δεν κατέστη δυνατόν να τον εντοπίσουν, οι προσπάθειες που έχουν 
γίνει, πρώτον από την πυκνή δάσωση της περιοχής και δεύτερον την κάλυψη των θεμελίων εκ 
χωμάτων της επίπεδης περιοχής.  
 
 
 

198. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΡΟΥΠΙΝΑ 
 
 

Στην Ελιά του Κρούπινα που προ δύο περίπου ετών κάποιος άγνωστος έβαλε φωτιά για 
άγνωστους λόγους και κάηκε η ελιά, μένει τώρα ο καψαλισμένος κορμός μάρτυρας της 
ύπαρξής της, που για μας έχει κάποια αξία. Η ελιά αυτή είναι πολλών αιώνων ζωή κι είναι 
σημάδι, ότι δίπλα της ήταν ο Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Ναός ήταν πέντε 
περίπου μέτρα πιο επάνω από την ελιά, θέση που είναι απέναντι από την ρεματιά της 
συμβολής του Κρούπινα με το Αγγόνι, πριν το ρέμα Ξεριά Πλεσιβίτσης. Ο Ναός ήταν του 
μικρού οικισμού που δημιουργήθηκε όπως οι άλλοι του λεκανοπεδίου. Τώρα βρίσκονται τα 
θεμέλια του Ναού, που είναι με ασβεστοκονίαμα κτισμένα και διάσπαρτα στο χώρο 
σπασμένα κεραμίδια της σκεπής. Ο Ναός είχε καταρρεύσει μετά την αποχώρηση του 
οικισμού και δημιουργία νέου στη θέση Πολιαναυλή και που έκτισαν το νέο Ναό του επίσης 
αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη. Το ότι ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη υπάρχουν πολλές 
μαρτυρίες της παράδοσης όπως μας είπε ο Ευάγγελος Γεωργ. Βένος και η Παρασκευή Δημ 
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Χαϊδούση, που το γνωρίζουν πολύ καλά και άλλοι επίσης. Οι διαστάσεις του Ναού ήταν 
περίπου μήκος 8 και πλάτος 5 μέτρα.  
 
 
 

199. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ «ΑΝΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» ΓΡΑΒΑΣ 
 
 

Με τη δημιουργία οικισμού στη θέση Γράβα, προσδιορίστηκε και ο χώρος δια Ναό, 
κοντά στην πηγή νερού που έτρεχε κι ήταν λόγος κατοίκησης και έκτισαν το Ναό τους που 
τον αφιέρωσαν στους Μεγάλους Ταξιάρχες, Γαβριήλ και Μιχαήλ. Με την πάροδο του χρόνου 
και το κτίσιμο καλυτέρων σπιτιών έκτισαν εκ θεμελίων στην ίδια θέση νέο Ναό, 
καλοκτισμένο κι αγιογραφημένο. Λειτουργούσε δια τον οικισμό κι όχι μόνο, αλλά και για 
μικροοικισμούς που προσέρχονταν από τις γύρω περιοχές, που ήταν σκόρπιοι. Το 1625 κατά 
την παράδοση, κατεστράφη ολοσχερώς εκ πυρκαγιάς. Κατέρρευσαν ακόμη και οι τοίχοι του 
Ναού εν συνεχεία. Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι του οικισμού προ της πυρκαγιάς είχαν 
μετακομίσει οι περισσότεροι στο χώρο της σημερινής Πλεσίβιτσας. Λόγω των μεγάλων 
δυσκολιών της εποχής εκείνης, δεν κατέστη δυνατόν να τον ξανακτίσουν το Ναό που τον 
είχαν στολίδι του οικισμού, όμως σαν ελάχιστο φόρο τιμής στην θέση του Ναού, έκτισαν 
μεγάλο εικονοστάσι πέτρινο, που το καντήλι του συνέχιζε για αιώνες να καίει, που το άναβαν 
οι βοσκοί και οι περαστικοί αγρότες κάθε μέρα. 

 Πέρασαν τρεις αιώνες και το 1958 στην ίδια θέση του ναού κτίστηκε νέος Ναός των 
Ταξιαρχών «Ανταξιάρχης», όπως παραφράστηκε και λέγεται στο χωριό στα ίδια θεμέλια και 
στις ίδιες περίπου διαστάσεις με μήκος 11,30 και πλάτος 6 μέτρα. Πιο κάτω του Ναού, 
περίπου δέκα μέτρα, ήταν η βρύση που κατέρρευσε εν συνεχεία μαζί της χάθηκε και το νερό 
λόγω αλλαγής ροής, συνέπεια του εδάφους. Ο Ναός κτίστηκε με δαπάνη της Ευαγγελίας  Θ. 
Βινατσέλα. Είχε το Νεκροταφείο βορείως του Ναού αρκετού εμβαδού κατά μήκος του 
σημερινού αμαξιτού δρόμου, όπου κατά την διάνοιξή του ανευρέθησαν αρκετοί τάφοι. Ο 
Ναός εορτάζει στη μνήμη των Ταξιαρχών στις 8 Νοεμβρίου και στα χρόνια κατοίκησης του 
οικισμού συνέρεαν οι κάτοικοι όλων των οικισμών του λεκανοπεδίου.    
 
 
 

200. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ «ΑΝΤΡΙΑΞΗΣ» 
 
 

Κατά την παράδοση η λέξη Αντριάξης σημαίνει Αϊαντρέας. Πρέπει λοιπόν να υπήρχε 
Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα δίπλα στη βρύση του Αντριάξη. Όπως και ο ναός της Αγίας 
Βαρβάρας που απείχε πενήντα μέτρα από τη βρύση Αντριάξη, που από την προχειρότητα και 
την εγκατάλειψη λόγω μετοικήσεως στο χώρο της σημερινής Πλεσίβιτσας, έτσι κι ο εν λόγω 
Ναός του Αγίου Ανδρέα υπέστη την ίδια κατάρρευση κι εξαφάνιση των ερειπίων του. Στη 
βρύση του Αντριάξη είναι εντοιχισμένη πλάκα με χρονολογία 1793 Μαΐου 16. Συνοικία 
υπήρχε στον Αντριάξη με τη βρύση του, τεκμήριο διαμονής και γιατί όχι με τους δύο μικρούς 
Ναούς της συνοικίας, μίας συνοικίας με ωραία βρύση καλής συλλογής νερού, που σώζεται 
έως τις μέρες μας με αρκετό νερό. Πρέπει να είναι η τοιχοποιία μεταγενέστερη κι έγινε να μη 
χαθεί το νερό, που τόσο χρήσιμο ήταν κι είναι ακόμη για τις ανάγκες των ζώων. Πρέπει όμως 
να είναι σίγουρο ότι το νερό του Αντριάξη ύδρευε τη συνοικία έως τη μετοίκησή της. 
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201. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΘΕΣΗ ΑΝΤΡΙΑΞΗ 
 
 

Στη θέση Αντριάξη, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και από την παράδοση, πενήντα μέτρα 
απόσταση από τη βρύση Αντριάξη νοτιοδυτικά, υπήρχε Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας. 
Πειστική είναι η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Κολιού και της συζύγου του Αθηνάς, που είχαν 
το περιβόλι στον Αντριάξη και το είχαν ακούσει από τους πιο παλιούς δικούς των. Ήταν ένας 
Ναός της συνοικίας Αντριάξη που λόγω της φθοράς από τον αδυσώπητο χρόνο και 
ειδικότερα της εγκατάλειψης λόγω μετοικήσεως στη νέα θέση της σημερινής Πλεσίβιτσας, 
κατέρρευσε εκ θεμελίων. Άλλη μαρτυρία του Γεωργίου Μ. Σκάγια το πιστοποιεί και που έχει 
το ελαιοπερίβολό του, νοτίως του χώρου του Ναού. Υπεσχέθη δε ότι θα προβεί σ’ ενέργειες 
προσεχώς δια την ανέγερση Ιερού Ναού στην ίδια θέση των θεμελίων που υπάρχουν. Επίσης, 
ο Νικόλαος Ευαγ. Πέγκας, ο οποίος έχει δυτικά του χώρου του Ναό που, το αμπελοπερίβολό 
του, το βεβαιώνει που το άκουσε από τους παππούδες του, καθώς και πολλοί άλλοι χωριανοί. 

Ο χώρος του Ι. Ναού της Αγίας Βαρβάρας είναι περιμαντρωμένος και σώζεται η 
Ανατολική, η Νότια και μέρος της Δυτικής μάνδρας. Ο χώρος είναι υπερυψωμένος του 
υπολοίπου και δασωμένος. Στο μέσον είναι στην επιφάνεια τα θεμέλια του βορείου τοίχου 
του Ναού. Συνορεύει Βορείως με το δρομάκι , Δυτικώς με το αμπελοπερίβολο υιών Ευαγ. 
Πέγκα, Νοτίως με το ελαιοπερίβολο Γεωργίου Μ. Σκάγια και Δημητρίου Ευαγ. Μακατσώρη 
και Ανατολικώς με το ελαιοπερίβολο του Στεφ. Παπαϊωάννου. 
 
 
 

202. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ «ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ» 
 
 

Με την κατοίκηση του χώρου της Πολιαναυλής σε μικροοικισμό, προσδιορίστηκε κι ο 
μεγάλος χώρος για το Ναό του οικισμού. Καθώς μας πληροφορεί η παράδοση ήταν οι 
περισσότεροι που κατοίκησαν εκεί από τον οικισμό της Ελιάς του Κρούπινα., που είχαν εκεί 
το Ναό του Αγίου Ιωάννου κι έτσι προς τιμή του αφιέρωσαν το Ναό στον Άγιο Ιωάννη τον 
Πρόδρομο. Με τα χρόνια ο Ναός υπέστη φθορές την τοιχοποιία και τον ξαναέκτισαν εκ 
θεμελίων στις ίδιες διαστάσεις που ήταν ο παλιός που είναι μήκος 9 μέτρα και πλάτος 5,20 
μέτρα. Διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση επάνω στο τέμπλο οι εικόνες στη μέση της 
Δέηση του Χριστού με την Παναγία  και τον Πρόδρομο Ιωάννη και δεξιά κι αριστερά τους 
Δώδεκα Αποστόλους, με αγιογράφηση Βυζαντινού ασκητικού ύφους και τέχνης. Ο μικρός 
αυτός οικισμός, μετά την εύρεση του νερού  στη σημερινή Πλεσίβιτσα, μετακόμισε εκεί όπως 
και οι άλλοι οικισμοί. Το 1915 αποφάσισε η Εκκλησιαστική Επιτροπή Πλεσιβίτσης, τη 
μεταφορά του Νεκροταφείου του Προφήτη Ηλία, λόγω κατάληψης του μικρού χώρου του 
προαυλίου που διέθεταν, προς το νέο και μεγάλο χώρο που διέθετε ο Άγιος Ιωάννης. Εκεί 
πληρούσε όλους τους όρους, όπως πελώριος χώρος κι άνετος, για πάντα, μακριά από τους 
κατοικημένους χώρους, εύκολη πρόσβαση, επίπεδο έδαφος και προπαντός καλό χώμα δια την 
ταφή των νεκρών. Λειτούργησε στις 24-6-1915, ημέρα της εορτής του Ιωάννου του 
προδρόμου των γενεθλίων του.  

Το 1930 κτίστηκε ο θαυμάσιος μαντρότοιχος και πολύ στέρεος γύρω του Νεκροταφείου 
που διατηρείται ανέπαφος έως σήμερα. Το 1931-32 με δωρεά του Ευθυμίου Ζήση χωριανού 
στις Η.Π.Α., τοποθετήθηκε η μεγάλη σιδερένια πόρτα εισόδου του Νεκροταφείου. Την ίδια 
περίοδο φυτεύτηκαν και τα κυπαρίσσια γύρω-γύρω του Νεκροταφείου. Στη σιδερένια πόρτα 
είναι το μονόγραμμα του Ευθ. Ζήση. Ο Ναός του Αγίου Ιωάννου εορτάζει στις 24 Ιουνίου 
όπου και λειτουργεί κάθε χρόνο εκεί, ενώ στις 7 Ιανουαρίου η εορτή του εορτάζεται στο Ναό 
του Προφήτη Ηλία στο χωριό. Τα κανδήλια του Αγίου Ιωάννου είναι τις περισσότερες μέρες 
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αναμμένα λόγω επισκέψεων των χωριανών στους τάφους των δικών των, ιδιαίτερα Σάββατα 
,Κυριακές κι εορτές ν’ ανάψουν τα καντήλια τους. Έξω αριστερά της πόρτας εισόδου του 
Νεκροταφείου είναι πέτρινο εικονοστάσι του Αγίου Ιωάννου, που οι περαστικοί ανάβουν το 
καντήλι του καθώς και οι επισκέπτες του Νεκροταφείου.          
 
 
 

203. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΖΟΡΙΟΥ 
 
 

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας του Ζοριού, είναι ο Ναός της ομωνύμου συνοικίας κι είχε 
κτιστεί προ της κατοίκησης του χώρου της σημερινής Πλεσίβιτσας και που η συνοικία αυτή 
διατηρήθηκε κατά την κατοίκηση του χώρου αυτού. Ο Ναός κτίστηκε και ξανακτίστηκε 
πολλές φορές, αναφέρει στις σημειώσεις του ο Παναγιώτης Ιωάν. Πέγκας λόγω  φθορών από 
την κατωφέρεια αλλά και της μη στερεότητος του εδάφους, ιδίως του Δυτικού τμήματος και 
φυσικά των πενιχρών μέσων κατασκευής των περασμένων αιώνων. Ο σημερινός Ναός είναι 
κτισμένος στις ίδιες θέσεις των θεμελίων του παλαιού, με τις ίδιες διαστάσεις με μήκος 11 μ. 
και πλάτος 6 μ. δεν διεσώθη κάποια πλάκα με χρονολογία κτίσεως.  

Στην τελευταία πρόσφατη επισκευή της στέγης, αντικαταστάθηκαν με νέα τα κεραμίδια 
της τα χειροποίητα, που είχαν διαστάσεις 0,60×0,40 λόγω φθοράς από το χρόνο κατασκευής 
του Πλεσιβιτσιώτικου κεραμοποιείου Ετιάς. Έχει την κεντρική Δυτική είσοδο με σκαλιά και 
την μικρή θύρα στη Νότια πλευρά. Εις το Άγιο Βήμα στην Αγία Τράπεζα είναι τοποθετημένη 
μεγάλη εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με φθαρμένη τη σανίδα σε μεσαία και κάτω 
τμήματά της, όμως είναι αρίστης Βυζαντινής τεχνοτροπίας και κάλλους. Στο τέμπλο στο 
μέσον είναι η εικόνα της Δέηση του Χριστού και δεξιά κι αριστερά οι Δώδεκα Απόστολοι, 
ασκητικής Βυζαντινής τέχνης. Αριστερά χαμηλά είναι η εικόνα του Προδρόμου πρόσφατης 
αγιογραφήσεως και πιθανόν να είναι του ιδίου αγιογράφου της εικόνος του Προδρόμου του 
ναού του Αγίου Νικολάου με την ομοιότητα που παρουσιάζει. Η Παναγία αριστερά της 
Ωραίας Πύλης, όπως και ο Χριστός δεξιά της Ωραίας Πύλης είναι αρίστης Βυζαντινής 
τεχνοτροπίας. Δεξιότερα επίσης η εικόνα της Κοιμήσεως, είναι κι αυτή του ιδίου θαυμασμού 
και κάλλους. 

 Ο Ναός έχει και στις τρεις πλευρές στασίδια. Κανδήλια κρέμονται σε κάθε εικόνα του 
τέμπλου. Έχει το προσκυνητάρι και το αναλόγιο του Ιεροψάλτη και τα απαραίτητα βιβλία. Ο 
Ναός εορτάζει στις 15 Αυγούστου, Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι 
αφιερωμένος. Επίσης εορτάζει και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, τη Διακαινήσιμο 
Εβδομάδα του Πάσχα, που οι χωριανοί μετά τη θεία Λειτουργία αφήνουν στο Ναό τις λευκές 
Πασχαλιάτικες λαμπάδες. Αριστερά και Δεξιά του Ναού στην πλατεία τη σημερινή, είχαν το 
Νεκροταφείο του οικισμού, που γίνονταν ταφές έως τη λειτουργία του Νεκροταφείου της 
Αγίας Μαρίνης αργότερα. Νότια Δεξιά του Ναού υπήρχε βρύση που το νερό της χάθηκε προ 
της απελευθερώσεως από την Τουρκοκρατία. Λόγω σταβλισμού και ποτίσματος των 
αιγοπροβάτων των Μουλσουμανοτσάμηδων, είχε σφραγίσει το κιούγκι (σωλήνα) με μαλλί η 
Δημογεροντία, για να απαλλαγεί από την παρουσία των, στερούμενοι το νερό της βρύσης 
αυτής. Με τα χρόνια κατέρρευσε και το κτίσμα της βρύσης. Το νερό είχε βρει άλλη διέξοδο 
ροής και χάθηκε.  
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204. Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Η ιστορία των συνοικιών μέσα από τα ευρήματα των θεμελίων της ύπαρξής των, όσο και 
από την παράδοση από στόμα σε στόμα από τις πρώτες συνοικίες έως και της τελικής θέσης 
της Πλεσιβίτσης μας αποδεικνύει περιτράνως, ότι πρώτο μέλημά τους πριν εγκατασταθούν 
ήταν να προσδιορίσουν ένα μεγάλο χώρο  δια την ανέγερση του ιερού τους Ναού και του 
Νεκροταφείου στον ίδιο χώρο για την ταφή των νεκρών των. Αυτό έγινε και στην πρώτη 
συνοικία της τελευταίας θέσης της Πλεσιβίτσης. Μεγάλος χώρος που προσδιορίστηκε για την 
ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνης και του Νεκροταφείου. Συγχρόνως με το 
κτίσιμο  των νέων κατοικιών κτίστηκε ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνης. Κτίστηκε στη θέση 
που βρίσκεται ο σημερινός Ναός. Όμως η προχειρότητα της κατασκευής στη νέα θέση του 
χωριού πράγμα που με τον ίδιο τρόπο κτίζονταν και τα πρώτα σπίτια, δεν έδινε αντοχή 
μεγάλης διάρκειας στο χρόνο και δέχτηκε επισκευές και ξανακτισίματα κι έφθασε στις μέρες 
μας. Ο χώρος πήρε το όνομα της Αγίας Μαρίνας και το κάθε τι που δημιουργήθηκε στο χώρο 
αυτό όπως το νεκροταφείο, το αλώνι, το ελαιοτριβείο της Αγίας Μαρίνας, συνδέθηκε με το 
όνομά της. 

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας κτίστηκε στο κέντρο του μεγάλου χώρου. Αριστερά του 
Ναού μεγάλος χώρος παραχωρήθηκε για Νεκροταφείο. Δεξιά κτίστηκε το ελαιοτριβείο της 
Αγίας Μαρίνας. Στο άκρο αριστερά έγινε πλακόστρωση του αλωνιού για το αλώνισμα των 
σιτηρών της συνοικίας. Μετά τη δημιουργία της συνοικίας της Αγίας Μαρίνης, με την 
εκχέρσωση  του χώρου από το πυκνό δάσος που υπήρχε μέρα με τη μέρα επεκτάθηκε με τον 
ίδιο τρόπο, το κτίσιμο νέων κατοικιών δημιουργώντας νέες συνοικίες ραγδαίως και την 
εγκατάσταση  νέων κατοίκων από τις δυτικές συνοικίες του σημερινού ελαιώνα και όχι μόνο. 
Από τα γύρω χωριά αλλά και από πολύ μακριά, μη μπορώντας να αντέξουν τον Τούρκικο 
ζυγό, έβρισκαν καταφύγιο στο χώρο αυτό μακριά από τα βλέμματα του εχθρού που παρείχε ο 
απομακρυσμένος ετούτος χώρος. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας μικρός σε χώρο δεν 
μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των εκκλησιαζόμενων και βαθιά θρησκευόμενων της 
εποχής εκείνης. Αποφάσισαν την ανέγερση νέου μεγαλύτερου Ναού καλύτερης κατασκευής 
με Βυζαντινό ύφος κι ευπρέπεια. Και αποφασίστηκε στον ίδιο χώρο της Αγίας Μαρίνας. Το 
τμήμα που ήταν ελεύθερο ήταν το δυτικό άκρο γιατί οι άλλοι χώροι ήταν καλυμμένοι από 
πριν. Έτσι κτίστηκε ο νέος κεντρικός Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, περικαλλής με 
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, καλοκτισμένος κι έφθασε στις μέρες μας να τον θαυμάζομε.  

Βέβαια ο χρόνος άφησε τα σημάδια του. κτίστηκε με βάση την ημερομηνία της 
εντοιχισμένης πλάκας το 1610. Η χρονολογία αυτή είναι σταθμός για την ιστορία της 
Πλεσιβίτσης, λόγω του ότι δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα ειδικά, όμως μας δίνει τη 
δυνατότητα σκέψης για τη χρονική εξέλιξη της κατοίκησης του μεγάλου χώρου της 
σημερινής Πλεσίβιτσας. Έτσι λοιπόν από τα υπάρχοντα στο μεγάλο χώρο της Αγίας Μαρίνας 
και από αυτά που έφθασαν από στόμα σε στόμα με την παράδοση και που έχουν τ’ όνομά της 
π.χ. Νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνας, Αλώνι της Αγίας Μαρίνας, ελαιοτριβείο της Αγίας 
Μαρίνας, Λάκος της Αγίας Μαρίνας κλπ. συμπεραίνομε ότι το κτίσιμο της συνοικίας της 
πρώτης, της Αγίας Μαρίνας και αρχική κατοίκηση να έγινε προ βέβαια του 1610, 
υπολογιζομένης τέλη του 13ου με αρχάς του 14ου αιώνος, δεδομένου ότι το 1431 το χωριό 
απαριθμούσε 40 πλήρη νοικοκυριά υπολογιζομένων 250 με 300 άτομα, με όνομα το χωριό 
Πλεσίβιτσα.  

Από την παράδοση πληροφορούμαστε ότι στο χώρο της Αγίας Μαρίνας στη θέση του 
κτίσματος του πρόσφατου πλυντηρίου ρούχων βορείως στη γωνία υπήρχε βρύση που τον 
νερό της είχε βρεθεί μετά την εύρεση του νερού των Καναλιών και μετά την κατοίκηση του 
γύρω χώρου κι εξυπηρετούσε παράλληλα του κατοίκους. Τους προέκυψε σοβαρό πρόβλημα 
διότι οι Μουλσουμανοτσάμηδες  βοσκοί την εποχή εκείνη με τον αέρα της Οθωμανικής 
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καταπίεσης, βοσκούσαν όπου ήθελαν τα γιδοπρόβατά τους, καθώς και το πότισμα αυτών στις 
βρύσες τις ακριανές του χωριού, Αντριάξη, Παναγίας και τελευταία της Αγίας Μαρίνας. Το 
δε καλοκαίρι στάβλιζαν τα κοπάδια τους κοντά στις βρύσες. Για τις δύο πρώτες βρύσες δεν 
τους έκαναν παρατήρηση μα ούτε και μπορούσαν όμως για την Αγία Μαρίνα, που στην Αγία 
Παρασκευή δίπλα οι Ιερείς του χωριού είχαν το κρυφό σχολειό, τους έφερε σε δύσκολη θέση. 
Η παρουσία Μουλσουμανοτσάμηδων στον χώρο αυτό, έστω και βοσκούς λίγο πολύ θα 
έπεφτε στην πονηρή αντίληψή των ότι κάτι γίνεται παράνομο εκεί και θα τιναζόταν στον 
αέρα η μικρή έστω μόρφωση, που για την εποχή ήταν πολύ σπουδαία, με τα επακόλουθα. 

Η Δημογεροντία με σιωπηρό τρόπο κι αποτελεσματικό, το χειμώνα που δεν έφερναν τα 
κοπάδια να τα ποτίσουν γιατί έβρισκαν νερό στα ρυάκια, έφραξε το κιούγκι (σωλήνα) της 
βρύσης με μαλλί  στο βάθος και σταμάτησε την ροή του νερού και χάθηκε. Το νερό 
πιεζόμενο από το φράξιμο, βρήκε άλλη διέξοδο ροής και χάθηκε. Με τα χρόνια κατέρρευσε 
και το κτίσμα της βρύσης. Το ίδιο έγινε και στη βρύση της Παναγίας Ζοριού κι άφησαν μόνο 
τον Αντριάξη που ήταν μακριά από το χωριό και του Ανταξάρχη τις βρύσες κι απαλλάγηκαν 
από τους Μουλσουμανοτσάμηδες. Την πληροφορία αυτή της παράδοσης μου την 
επιβεβαίωσε και ο Κωνσταντίνος Δημ Δόβρας, που του την είχε πει ο πατέρας του και του 
πατέρα του οι παλαιότεροί του. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας είναι κτισμένος με 
διατάσεις 6,30×4 μ. με σκεπή από μπετόν σε σχήμα κεραμιδιού και προσφάτου κατασκευής 
στη δεκαετία του 1950 στη θέση και διαστάσεις του αρχικού Ναού, που χρονολογείται στις 
αρχές του 14ου αιώνος περίπου.  

Η παράδοση διέσωσε, ότι στο διάβα του χρόνου λόγω φθορών της τοιχοποιίας, 
επιδιορθώθηκε πολλές φορές και δεν κατορθώθηκε να διασωθεί κάποια τοιχογραφία, που είχε 
τα πρώτα χρόνια σ’ ολόκληρο το Ναό. Δε θύμιζε τίποτε από τον πρώτο Ναό, έως το νέο 
κρίσιμο εκ θεμελίων που προαναφέραμε τη δεκαετία του 1950. Εις το Άγιο Βήμα βρίσκονται 
τρεις εικόνες αγιογραφημένες σε μουσαμά κολλημένο σε σανίδα ημικατεστραμμένες με 
άριστη Βυζαντινή τεχνοτροπία σε μέγεθος 0,70×0,40 μ. περίπου και είναι σύνολο της 
Δέησης, ο Χριστός, η Παναγία και ο Πρόδρομος. Οι εικόνες του τέμπλου είναι νέας 
αγιογραφίας. Στη δεξιά νότια πλευρά είναι κρεμασμένη η φορητή εικόνα της Αγίας Μαρίνας, 
βυζαντινής τεχνοτροπίας με διαστάσεις 0,65×0,40 μ. περίπου και χρονολογία αγιογράφησης 
22-12-1894. Ο Ναός δεν έχει στασίδια. Έχει καντήλια κρεμαστά σε κάθε εικόνα, το 
προσκυνητάρι και το αναλόγιο του Ιεροψάλτη. Ο Ναός εορτάζει κάθε 17 Ιουλίου στη μνήμη 
της Αγίας. Κάθε Δευτέρα του Πάσχα απόγευμα έως τη δεκαετία του 1980, γινόταν 
παραδοσιακός χορός μέσα στο πρόγραμμα του εορτασμού του Πάσχα, που το 
παρακολουθούσε όλο το χωριό. Ο χορός γινόταν στο αλώνι σιτηρών που έχει και που 
προσετέθησαν κερκίδες εν είδη θεάτρου στην  δεκαετία του 1960.  
 
 
 

205. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένος στην ανατολική πλευρά της 
ομωνύμου πλατείας. Κτίστηκε εκ θεμελίων στη θέση που υπήρχε ο παλαιός πρώτος Ναός που 
δεν γνωρίζομε πότε είχε κτιστεί αρχικώς. Πάντως η εντοιχισμένη πλάκα του νέου Ναού 
γράφει «1764 ΕKTISH». Το κτίσιμό του ήταν καλλιτεχνικό, όμως ο χρόνος και η μη 
στερεότητα του εδάφους, του προξένησαν σοβαρές φθορές στην τοιχοποιία, όπως συνέβη με 
όλους τους μικρούς Ναούς της Πλεσιβίτσης και την δεκαετία του 1990 εκτίσθη εκ θεμελίων, 
από άριστους τεχνίτες εκ νέου. Το μόνο που έμεινε από την παλαιά τοιχοποιία είναι η κόγχη 
της Αγίας Τραπέζης του Ιερού Βήματος, που είναι ένα κομψοτέχνημα της παλαιάς 
τοιχοποιίας. Στην έξω βόρεια πλευρά εντοίχισαν την παλαιά πλάκα με τη χρονολογία  
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παλαιού κτισίματος «1764 EKTISH». Έγινε νέα πλακόστρωση του Ναού και τοποθετήθηκαν 
στασίδια. Οι διαστάσεις του Ναού είναι 11,20×5,30 μ. Ο Ναός κοσμείται με τις απείρου 
δέους και κάλλους εικόνες του τέμπλου αρίστης Βυζαντινής τεχνοτροπίας επί του χρυσού. Ο 
Χριστός, η Παναγία με το Χριστό και δύο εικόνες του τιμωμένου Αγίου Νικολάου, επίσης 
μια εικόνα του Προδρόμου. Επάνω ψηλά στο τέμπλο, στο κέντρο είναι η Δέηση και δεξιά κι 
αριστερά οι 12 Απόστολοι και επ’ αυτών παραστάσεις με άνθη. Έχει καντήλια κρεμαστά σε 
κάθε εικόνα του τέμπλου. Έχει το προσκυνητάρι και το αναλόγιο του Ιεροψάλτη. Έχει προ 
της εισόδου πλακοστρωμένη προεξοχή χώρου και διαμορφωμένου με σκαλιά για την άνετη 
εξυπηρέτηση των εισερχομένων πιστών. 

Ο Ναός εορτάζει κάθε 6 Δεκεμβρίου στην εορτή του Αγίου άλλά και στις 20 Μαΐου 
επίσης. Η σημερινή πλατεία του Αγίου Νικολάου, ήταν ο χώρος που ορίστηκε με την 
κατοίκηση των πρώτων κατοίκων για την ανέγερση του Ναού και λειτουργία Νεκροταφείου 
σαν συνέχεια του νεκροταφείου της Αγίας Μαρίνης και μαζί μ’ αυτό παράλληλα, που 
λειτούργησαν έως το 1830 που λειτούργησε το Νεκροταφείο του Καθεδρικού Ναού του 
Προφήτη Ηλία. Όμως και του Προφήτη Ηλία λόγω κορεσμού σταμάτησε το 1915 και 
λειτούργησε το σημερινό του Αγίου Ιωάννου από τις 24-6-1915 με μεγάλο και λειτουργικό 
χώρο αλλά και μακριά των κατοικιών του χωριού. Κάθε Τρίτη μέρα του Πάσχα απόγευμα, 
έως τη δεκαετία του 1980, γινόταν παραδοσιακός χορός μέσα στο πρόγραμμα του εορτασμού 
του Πάσχα που τον παρακολουθούσε όλο το χωριό.  
 
 
 

206. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου είναι κτίσμα της ίδιας χρονολογίας με το Ναό του 
Αγίου Νικολάου που είναι το 1764, διότι έχει ομοιότητα η εξωτερική κόγχη της Αγίας 
Τραπέζης του Ιερού Βήματος κι είναι αρίστης τεχνικής πέτρινης λιθοδομής. Πιθανόν να 
κτίστηκε από τους ίδιους τεχνίτες της ίδιας χρονικής περιόδου, στην ίδια θέση του πρώτου 
παλαιού Ναού. Είναι κτισμένος στη Νότια πλευρά της πλατείας στην ίδια θέση που 
προϋπήρχε Ναός πιο προχείρου κτισίματος. Ο Ναός έχει διαστάσεις μήκος 9,10 και πλάτος 
5,60 μέτρα. Στο κτιστό τέμπλο επάνω, έχει σταυρό με αγιογραφία Εσταυρωμένου. Ψηλά στο 
τέμπλο, έχει εικόνες με παραστάσεις κτιρίων Βυζαντινών εναλλάξ με γλάστρες λουλουδιών. 
Κάτω αυτών στο κέντρο η εικόνα της Δέησης του Χριστού και δεξιά κι αριστερά οι Δώδεκα 
Απόστολοι. Είναι αγιογραφίες Βυζαντινής ασκητικής τεχνοτροπίας. 

Χαμηλά οι μεγάλες εικόνες του τέμπλου είναι νέας αγιογραφίας ετών 1980-1981 λόγω 
φθοράς των παλαιών που υπήρχαν. Στασίδια έχει και στις τρεις πλευρές. Σε κάθε εικόνα του 
τέμπλου από αριστερά προς τα δεξιά, του Προδρόμου, της Παναγίας με το Χριστό, του 
Χριστού και του Αγίου Γεωργίου, είναι κι ένα κρεμασμένο καντήλι. Έχει το προσκυνητάρι 
και το αναλόγιο του Ιεροψάλτη και τα σχετικά βιβλία. Ο Ναός εορτάζει στις 23 Απριλίου και 
τη Δευτέρα του Πάσχα πάντα, είναι ή δεν είναι αργότερα η εορτή του Αγίου Γεωργίου. Έχει 
τη μικρή πλατειούλα με την υπεραιωνόβια βελανιδιά και Ανατολικά το Ελαιοτριβείο που το 
κτίσιμό του είχε πάρει μεγάλο τμήμα της πλατείας και που τώρα είναι ερειπωμένο λόγω 
πυρπολήσεως το 1943 από τους Γερμανούς και Μουλσουμανοτσάμηδες. 
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207. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
 
 

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων είναι κτισμένος επάνω σε βράχο στη νοτιοανατολική 
πλευρά της ομωνύμου κατηφορικής κι αρκετά μεγάλης πλατείας. Στη θέση του κατά την 
κατοίκηση του γύρω χώρου, είχε κτιστεί μικρός Ναός που το διαδέχτηκε μεγαλύτερος στο 
μέγεθος του σημερινού το 1785. Όμως κι αυτός υπέστη ζημιές στην τοιχοποιία και κτίστηκε 
εκ νέου στις νέες διαστάσεις κι εντοιχίστηκε η παλιά πλάκα με τη χρονολογία κτισίματος 
1785. Οι διαστάσεις του Ναού είναι μήκος 11,20 μ. και πλάτος 5,20 μέτρα. Προσφάτως 
έγιναν σημαντικές πλακοστρώσεις και βελτιώσεις του χώρου έξω του Ναού. Στο Άγιο Βήμα 
βρίσκεται ο Σταυρός, που ήταν επάνω του τέμπλου εικονογραφημένος με τη Σταύρωση 
ύψους 0,60 μ. περίπου στο μέσον και δεξιά του η Παναγία κι αριστερά του ο Πρόδρομος σε 
σύνολο Δεήσεως. Το σύνολο αυτό είναι σε σκαλιστό ξύλο και αγιογράφηση αρίστης 
ασκητικής Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Επίσης στο Άγιο Βήμα βρίσκεται το άνω τμήμα του 
τέμπλου, με τους Δώδεκα Αποστόλους, αρίστης ασκητικής Βυζαντινής τεχνοτροπίας, με 
σκαλιστό πλαίσιο ξύλου αρίστης τέχνης. 

Στο Άγιο Βήμα επίσης, βρίσκεται τοποθετημένη στην Αγία Τράπεζα η εικόνα των Αγίων 
Θεοδώρων, που ήταν αριστερά στο τέμπλο. Η εικόνα είχε υποστεί φθορά από φωτιά και της 
έκοψαν το κατεστραμμένο κάτω μέρος και τώρα έμεινε σε διαστάσεις 050×050 μ. Είναι 
αρίστης Βυζαντινής τέχνης και θαυμασμού. Στη θέση της στο τέμπλο, τοποθετήθηκε νέα 
εικόνα νέας αγιογράφησης. Μεταξύ αριστερής και Ωραίας Πύλης είναι η εικόνα της 
Παναγιάς της Οδηγήτριας, αρίστης Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Δεξιά της Ωραίας Πύλης η 
εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος, του ιδίου δέους και Βυζαντινής αρίστης τέχνης. 
Δεξιότερα η εικόνα του Προδρόμου, αγιογραφημένη σε μουσαμά αρίστης Βυζαντινής τέχνης. 
Στην αριστερή πλευρά του Ναού στον τοίχο η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος 
ημικατεστραμμένη από το χρόνο, αρίστης Βυζαντινής τεχνοτροπίας και δέους. Επίσης στη 
δεξιά πλευρά στον τοίχο, η εικόνα του Αγίου Κοσμά νέας αγιογραφήσεως. Στο τέμπλο τα 
βημόθυρα της Ωραίας Πύλης έχουν στο κάτω μέρος αριστερά την Παναγία και δεξιά τον 
Πρόδρομο σε σχήμα Δεήσεως κι ένας Άγγελος επάνω από την Παναγία κι ένας επάνω από 
τον Πρόδρομο. Ο Ναός έχει στασίδια και στις τρεις πλευρές του. Έχει το προσκυνητάρι με 
εικόνα των Αγίων Θεοδώρων 0,80×0,40 φορητή νέας αγιογραφίας. Έχει το αναλόγιο του 
Ιεροψάλτη και τα σχετικά βιβλία. 

Ο Ναός εορτάζει το Σάββατο προ της Α΄ Κυριακής των Νηστειών κι είναι κινητή εορτή 
των Αγίων Θεοδώρων. Την Παρασκευή απόγευμα παραμονή της εορτής, γίνεται Εσπερινός 
και αρτοκλασία και διανέμονται κόλλυβα σ’ όλο το χωριό με κάνιστρα που γυρίζουν στις 
γειτονιές. Επίσης λειτουργεί την Τρίτη της Διακαινησίμου του Πάσχα, όπως έχει καθιερωθεί 
κάθε χρόνο. 
 
 
 

208. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
 
 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος είναι κτισμένος στη Νοτιοδυτική πλευρά του 
χώρου, που είχε προσδιορισθεί και παραχωρηθεί, με την κατοίκηση του χώρου κατά το 
πρώτο κτίσιμό του. Ο Ναός υπέστη  φθορές στην τοιχοποιία από το διάβα του χρόνου και 
ξανακτίστηκε περί το 1800 στην ίδια θέση και τις διαστάσεις του πρώτου Ναού που έχει 
μήκος 8 μέτρα και πλάτος 5 μέτρα. Στην δεκαετία του 1950 ξανακτίστηκε εκ θεμελίων. Η 
σκεπή του είναι κατασκευασμένη από μπετόν σε σχήμα κεραμιδιού. Δε διασώθηκε τίποτε 
από τον παλιό Ναό. Οι εικόνες του τέμπλου είναι νέας αγιογραφίας. Από αριστερά προς τα 
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δεξιά είναι ο Άγιος Παντελεήμων, η Παναγία, ο Χριστός και ο Πρόδρομος. Επάνω στο 
τέμπλο στη μέση η Δέηση και δεξιά κι αριστερά οι Δώδεκα Απόστολοι. Έχει στασίδια στις 
τρεις πλευρές, το προσκυνητάρι και το αναλόγιο του Ιεροψάλτη με τα σχετικά βιβλία. Στο 
μεγάλο χώρο που είχε προσδιοριστεί ως χώρος του Ναού, κτίστηκε το Χάνι που κατέλαβε το 
μεγαλύτερο τμήμα του χώρου, νοτίως και ανατολικά επάνω κτίστηκε το Ελαιοτριβείο, που 
και αυτό κατέλαβε αρκετό χώρο κι έτσι ο Ναός περιορίστηκε πολύ. Ο Ναός εορτάζει στη 
μνήμη του Αγίου στις 27 Ιουλίου κάθε χρόνο. 
 
 
 

209. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΒΟΥΒΑΣ 
 
 

Στο σημείο που βρίσκεται το εικονοστάσι της Βούβας, υπήρχε Ναός της Αγίας 
Παρασκευής. Ο Ναός βέβαια ήταν μικρός και όπως και οι άλλοι πρώτοι Ναοί είχαν υποστεί 
τη φθορά του χρόνου κι αυτός ο Ναός έπαθε τα ίδια και κατέρρευσε. Δυστυχώς δεν κατέστη 
δυνατόν να ξανακτιστεί όπως οι άλλοι Ναοί μέσα στο χωριό. Βρίσκονται τα θεμέλια του 
Ναού με διαστάσεις μήκους 5 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων περίπου. Ο Ναός λοιπόν, της 
Αγίας Παρασκευής της Βούβας δεν ξανακτίστηκε. Επάνω όμως, στα ερείπιά του κτίστηκε το 
εικονοστάσι και συνεχίζει να καίει το καντήλι του έως και σήμερα, που το ανάβουν οι 
κτηνοτρόφοι και οι περαστικοί. Ίσως έλθει η ώρα κάποτε να ξανακτιστεί. 
 
 
 

210. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ = ΑΪΛΙΑ 
 
 

Στην κορυφή του Αϊλιά είναι η εκκλησία του γέροντα προφήτη Ηλία από τα χρόνια τα 
παλιά. Ήταν ένα μικρό εκκλησάκι με μικρά κελιά. Από προσωπική πληροφορία της γιαγιάς 
μου, Ευγενίας Πέγκα, πολλοί χωριανοί έκτός των επισκέψεων λατρείας προς το πρόσωπο του 
Προφήτη και προστάτου, χρησιμοποιούσαν τα κελιά για συγγενείς τους, που έπασχον την 
εποχή εκείνη από τη φοβερή ασθένεια της φυματιώσεως και λόγω του ύψους  βοηθούσε τους 
ασθενείς, για παραμονή εκεί χρονικού διαστήματος του θέρους. Το ύψος του Αϊλιά, με τη νέα 
μέτρηση είναι 945 μέτρα. Το 1926 οι μετανάστες της Αμερικής, έστειλαν ένα μεγάλο 
χρηματικό ποσό δολαρίων και από την άλλη μεριά οι κάτοικοι της Πλεσιβίτσης με την 
προσωπική των εργασία και τη μεταφορά των απαιτούμενων υλικών, κτίστηκε εκ θεμελίων 
νέος Ναός, διαστάσεων 9,30×5,30 μέτρα. Μεγάλος χώρος  γύρω του Ναού περιμαντρώθηκε 
με καλή τοιχοποιία. Εντός του περιμαντρωμένου χώρου, εμπρός δεξιά κι αριστερά κτίστηκαν 
δύο και δύο κελιά αντίστοιχα και στο κέντρο η είσοδος με μαντρόπορτα και άνω της πόρτας 
το κωδωνοστάσιο με την καμπάνα, που ο ήχος φθάνει στο χωριό στην πρωινή ησυχία. 
Τοποθετήθηκε αλεξικέραυνο πολύ απαραίτητο για το ύψος του βουνού. Όμως ο χρόνος το 
κατέστρεψε, ο Ναός έμεινε απροστάτευτος και πολλές φορές υπέστη φθορές από κεραυνούς, 
ευτυχώς χωρίς ανθρώπινα θύματα. Έγιναν ζημιές και στο Ναό και στα κελιά.  

Το χωριό πέρασε δύσκολα χρόνια με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με την πυρκαγιά από 
τους Γερμανοτσάμηδες κι είχε πολλές πληγές να κλείσει. Όμως το 1958 ο Μιχαήλ 
Αγγελόπουλος, συγχωριανός από την Αμερική, έστειλε 1.000 δολάρια κι επισκευάστηκε η 
στέγη του Ναού. Πολλές εν συνεχεία προσφορές των συγχωριανών και την πρωτοστασία του 
ακούραστου εργάτη του Προφήτη Ηλία του Γεωργίου Μιχαήλ Σκάγια, πρώτα με την 
τοποθέτηση νέου χρυσού αλεξικέραυνου κατασκευασμένου στην Αθήνα αλλά και 
τοποθέτηση και δεύτερου εν συνεχεία. Δεύτερον, έγιναν δύο δεξαμενές νερού ικανού για 
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όλες τις ανάγκες, που γεμίζουν τον χειμώνα με υδρορροές  από τη σκεπή του Ναού, καθαρό, 
βρόχινο και δια πόση. Τρίτο, τέσσαρα σύγχρονα νέα κελιά στις θέσεις των παλιών 
κατεστραμμένων κελιών. Κτίστηκε νέο κωδωνοστάσιο που είχε καταρρεύσει κι αυτό, όπως 
και τα κελιά. Έγινε νέο περιμάντρωμα με νέα τοιχοποιία. Πολύ συνέβαλλε για όλες τις 
προσπάθειες η ευκολία του νέου δρόμου, χωματόδρομος μεν και δύσκολος επίσης, όμως 
ανεβαίνουν αυτοκίνητα αγροτικά τουλάχιστον για τα υλικά αλλά και για τη μεταφορά 
ανθρώπων. Ο δρόμος βοηθά πολύ εκτός των κατοίκων της Πλεσιβίτσης το ίδιο και των 
κατοίκων των γύρω χωριών, που με πολύ ευλάβεια ανεβαίνουν στον Αϊλιά στη χάρη του. 
πολλές φορές το χρόνο ανεβάζουν Ιερέα και λειτουργούν του Προφήτη Ηλία.  

 Είναι καθιερωμένο τον Ιούλιο ή Αύγουστο με πρωτοβουλία του Ιερέως του χωριού 
και του εκκλησιαστικού συμβουλίου, να γίνεται λειτουργία στον Αϊλιά, με πολλούς 
κατοίκους προσκυνητάς. Δε γίνεται στην εορτή του, λόγω του ότι εορτάζει ο κεντρικός Ιερός 
Ναός του χωριού του Προφήτη Ηλία. Προ πολλών ετών που ζούσαν και Μουσουλμάνοι στην 
περιοχή, κάποιος Μουσουλμάνος ονόματι Μάλιο Τάρος εκ Φιλιατών, που τον έπιασε 
νεροποντή ψηλά στον Αϊλιά δίπλα στο Ναό που έβοσκε τα πρόβατά του, στο μικρό οροπέδιο 
που έχει το βουνό, άνοιξε το Ναό κι έβαλε τα πρόβατα μέσα να περάσει η μπόρα. Όπως είχε 
ομολογήσει ο ίδιος, του παρουσιάστηκε ο Προφήτης Ηλίας, τρομοκρατήθηκε κι έφυγε κακήν 
κακώς. Δια το συμβάν αυτό ο Μάλιο Τάρος κάθε χρόνο ανέβαζε στον Αϊλιά έναν τενεκέ λάδι 
έως το θάνατό του. Το θαύμα είναι γραμμένο στις ιστορικές σημειώσεις του Παναγιώτη Ιωάν. 
Πέγκα, καθώς το είπε και προφορικώς σ’ εμένα. 
 
 
 

211. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 

 
 

Εις την ανατολή του 17ου αιώνα η Πλεσίβιτσα ήταν οργανωμένο χωριό, που κύρια 
συνοικία του νέου της κατοικημένου χώρου, είχε την περιοχή της Αγίας Μαρίνας με 
επεκτάσεις κι άλλων συνοικιών απ’ αυτή νοτίως και δυτικώς, καθώς και της παλιότερης 
συνοικίας της Παναγίας Ζοριού. Τα σπίτια της κάθε συνοικίας, ήταν κτισμένα προχείρως με 
ξερολίθια επί το πλείστον και χαμηλά, η δε στέγη των σκεπασμένη με πέτρινες πλάκες. Τα 
υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν από τους γύρω χώρους, πέτρες των βουνών και ξύλα του 
δάσους που αφθονούσαν. Πρώτιστο ιερό καθήκον στη δημιουργία κάθε συνοικίας, ήταν ν’ 
αφεθεί χώρος ικανός σ’ εμβαδόν, για την ανέγερση του Ναού της συνοικίας. με τις μικρές 
δυνατότητες της νεοκατοίκησης, όπως και τα σπίτια, έτσι κι ο Ναός της συνοικίας ήταν πολύ 
μικρός και πρόχειρα κτισμένος. Η προχειρότητα δε αυτή, δεν επέτρεπε μεγάλη διάρκεια 
αντοχής στο χρόνο, γι’ αυτό όπως και η παράδοση μας μετέφερε από στόμα σε στόμα, το ότι 
κάθε Ναός ως τις μέρες μας, είχε κτιστεί και ξανακτιστεί εκ θεμελίων και δέκα φορές, όπως 
γράφει και ο αείμνηστος Παναγιώτης Πέγκας πατέρας του γράφοντος, στην ιστορική του 
περιγραφή που έχω στα χέρια μου.  

Το ίδιο φυσικά συνέβαινε και με τα σπίτια και κάθε κτίσμα έως τις μέρες μας ίσως και 
περισσότερες φορές. Εκείνη τη χρονική στιγμή των αρχών του 17ου αιώνα ως έκφραση του 
μεγάλου θρησκευτικού συναισθήματος κι ενότητος, των ευσεβών κατοίκων της Πλεσιβίτσης, 
πάρθηκε μια απόφαση να κτιστεί Καθεδρικός Ναός μεγαλύτερος κατά πολύ από τους 
προϋπάρχοντας και προχείρως κτισμένους μικρούς Ναΐσκους και που να λειτουργεί κανονικά 
εξυπηρετώντας σωστά όλους τους κατοίκους για το συνεχή εκκλησιασμό και τις 
λειτουργικές, θρησκευτικές του ανάγκες, πράγμα που έως τότε δεν μπορούσε να εκπληρώσει 
ο κάθε μικρός Ναΐσκος και που δε λειτουργούσε τακτικά, μάλλον εκ περιτροπής και σε 
περιορισμένο στεγασμένο χώρο όπως προαναφέραμε. Η επιλογή του χώρου ανέγερσης του 
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Καθεδρικού Ναού έγινε στο χώρο της Αγίας Μαρίνας κι έγινε λόγω του μεγάλου χώρου που 
διέθετε αλλά και ως πρώτη συνοικία του χωριού είχε συνηθιστεί ο χώρος λόγω του 
νεκροταφείου, που οι κάτοικοι με την τακτική επίσκεψη των τάφων των συγγενών των, 
περισσότερο των ημερών μας είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ήταν δεμένοι με το χώρο 
αυτό.  

Ένας άλλος λόγος εκλογής αλλά και το σημείο στο άκρον του χώρου ευρύχωρο τμήμα για 
την ανέγερση ήταν ότι έχει νοτίως και προπαντός δυτικώς, θέα προς τις παλιές συνοικίες που 
είχαν εγκαταλειφθεί κατά μήκος του σημερινού ελαιώνος, έως τον Ξεριά και το Παλιοκλήσι 
του Αγίου Αθανασίου. Θα ήταν επίσης ορατός ο νέος Ναός από τους χωριανούς της 
αγροτικής και ποιμενικής ενασχόλησης έως τον Ξεριά και τα Περαμπέλια. Για τα δύσκολα 
εκείνα χρόνια της σκλαβιάς η θέση του ήταν ο φάρος της παρηγοριάς και της ελπίδας. Δια το 
πνευματικό έργο και προσφορά που θα επιτελούσε εν συνεχεία, δε θα διέφερε από τη θέα 
ενός σπιτιού και δε θα γινόταν στόχος και λόγω του μεγέθους, αλλά και κυριότερα λόγω της 
θέσης στην άκρη του κρημνού και του χωριού, μακριά από τα βλέμματα των διερχομένων 
Τούρκων κατακτητών. Για την επιβίωση του Έθνους ήταν η ανάγκη της μόρφωσης των 
Ελληνοπαίδων και ο νέος Καθεδρικός Ναός θα είχε και την είχε, αυτή την αποστολή. 
Προοριζόταν και για κρυφό σχολειό, όπως κι έγινε το κρυφό σχολειό της Πλεσίβιτσας. Δια 
την ασφάλεια της λειτουργίας συνηγορούσε η χαράδρα κάτω του Ναού, που με μονοπάτι 
κατέβαινε από το Ναό που ήταν καταφύγιο, καθώς και η σπηλιά που υπήρχε στον κρημνό. 
Όλα ήταν μελετημένα δια την επιτυχία του μεγάλου σκοπού και που πάντα κάποιο άγρυπνο 
μάτι θα παραφύλαγε για τυχόν κάποιας εφόδου των Τούρκων σκοταδιστών, να προλάβουν οι 
νέοι να εξαφανιστούν από το Ναό εγκαίρως.  

Ήρθε η ώρα κι υλοποιήθηκε η απόφαση των κατοίκων με πρωτοστάτες τους σοβαρούς 
άρχοντες με σκέψη και θέληση που καθοδηγούσαν σωστά τους συγχωριανούς των. Εκ 
γενικού αποτελέσματος έως την απελευθέρωση, το χωριό γνώρισε ακμή από την εν γένει 
σύμπνοια, αγάπη, εργασία και συμπεριφορά όλων κι ανέδειξε πρόσωπα επιφανή, που 
διέπρεψαν στα γράμματα, στις τέχνες, στο εμπόριο και στον αγώνα του έθνους για τη 
λευτεριά της πατρίδας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της σκλαβιάς. Υλοποιήθηκε η απόφαση 
με την προσφορά των ευσεβών κατοίκων της Πλεσιβίτσης και κτίστηκε ο πρώτος Καθεδρικός 
Ναός της, ο Ναός της Αγίας Παρασκευής. Δε γνωρίζομε γιατί έγινε αφιέρωση του Ναού στην 
Αγία Παρασκευή. Όμως συμπεραίνομε εκ του γεγονότος ότι η Αγία Παρασκευή είναι 
προστάτης των ματιών και της όρασης και την εποχή εκείνη ούτε φάρμακα, ούτε γυαλιά 
ματιών υπήρχαν. Γιατρό και φάρμακο είχαν την Αγία Παρασκευή. Την μεγάλη λατρεία και 
προστασία από την Αγία, το επιβεβαιώνει κι ο δεύτερος Ναός που είχε κτιστεί στην κορυφή 
της θέσης Βούβας και που είχε καταρρεύσει, στη θέση του, όμως υπάρχει το εικονοστάσι και 
το καντήλι του φέγγει τα βράδια που οι βοσκοί το άναβαν και οι περαστικοί. 

Κτίστηκε ο Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής λαμπρός για την εποχή εκείνη. 
Καλοκτισμένος με άριστα υλικά για να διατηρηθεί έως σήμερα. Διατηρείται τουλάχιστον 
ακέραια η τοιχοποιία, με μικρές φθορές τμημάτων ψηλά στην οροφή που επισκαύαστηκαν 
κατά καιρούς, όμως άντεξε το πέρασμα τεσσάρων αιώνων. Η στέγη του έως τα τελευταία 
χρόνια ήταν σκεπασμένη με πέτρινες πλάκες, που επισκευάστηκαν και στη θέση των 
τοποθετήθηκαν κεραμίδια. Το ταβάνωμα της στέγης είναι κομψό, πολύ παλαιό, με ωραίες 
σανίδες ταβανώματος και διατηρείται. Ο Ναός είναι ρυθμού βασιλικής, όπως όλοι όσοι Ναοί 
είχαν κτιστεί, με διαστάσεις 9,30×5,20 και πάχος τοίχους 0,50. Στη Νότια πλευρά του Ναού, 
είναι το προαύλιο με αρκετό χώρο πλακοστρωμένο που διατηρείται καθώς και στη δυτική 
πλευρά που είναι η κυρία είσοδος και που επεκτείνεται έως εκεί το προαύλιο, όμως πιο 
περιορισμένο εν είδη διαδρόμου για την είσοδο στο Ναό. Άνω της κυρίας εισόδου δυτικά 
εσωτερικά κάτω της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, είχε χρονολογία κτίσεως 1610 και 
χρονολογία Αγιογραφήσεως 1616. Προ ετών λόγω φθοράς του σοφά, που έπεσε χάθηκαν 
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μαζί και τα πολύτιμα αυτά στοιχεία από αμέλεια συντήρησης. Όμως η φθορά είναι πρόσφατη 
και ζουν πολλοί χωριανοί που το διάβασαν και επίσης έχει γραφτεί. 

Δεξιά κι αριστερά άνω της κυρίας εισόδου είναι δύο μικρά παραθυράκια. Στη Νότια 
πλευρά έχει τη βοηθητική είσοδο. Επάνω τρία παραθυράκια κι ένα φεγγίτη δεξιότερα προς το 
Άγιο Βήμα. Στην Ανατολική πλευρά η προεξοχή του Αγίου Βήματος. Λόγω της κατωφέρειας 
του εδάφους, η Ανατολική πλευρά ολίγον υπερβαίνει της επιφανείας του εδάφους, ενώ στους 
άλλους τοίχους το ύψος είναι κανονικό. Από την Βόρεια πλευρά είναι κρημνός με τη 
χαράδρα της Αγίας Μαρίνας. Εις στο εσωτερικό του Ναού, το Άγιο Βήμα χωρίζεται από τον 
κυρίως Ναό με τοίχο πάχους 0,40 μ. που αποτελεί το τέμπλο με την Ωραία Πύλη στο κέντρο 
και την αριστερή πύλη επίσης. Το δάπεδο είναι στρωμένο με πέτρινες πλάκες και διατηρείται 
καλώς,. Τα θαύμα που συντέλεσθη μέσα στο Ναό το μαρτυρεί η χρονολογία 1616, που 
αγιογραφήθηκε ο Ναός. Η Αγιογραφία των τοίχων παρά την μη συντήρηση, διατηρείται 
καλώς βέβαια οπωσδήποτε με φθορές από το πέρασμα του χρόνου, περισσότερο ψηλά προς 
την οροφή. Προκαλεί δέος η σπουδαία βυζαντινή αγιογραφία κι ασκητική ύφους 
τεχνοτροπία. Τούτο επιβεβαιώνεται από το γεγονός που η Εταιρεία Βυζαντινών μνημείων, 
θεωρώντας τον διατηρητέο βυζαντινό μνημείο, δεν επιτρέπει καμία επισκευή ή τροποποίηση 
που θ’ αλλοιώσει το υπάρχον. 

Είναι μια κληρονομιά άξια θαυμασμού και δέους. Ξεκινώντας την περιγραφή της 
Αγιογράφησης των τοίχων από το Άγιο Βήμα έχει ούτως. Στην κόγχη της Αγίας Τραπέζης 
του Αγίου Βήματος η Πλατυτέρα δέηση με δύο Αγίους ένα δεξιά κι έναν αριστερά. Στο 
στήθος της Παναγίας Πλατυτέρας είναι ο Χριστός. Χαμηλά κάτω της Πλατυτέρας, απ’ 
αριστερά προς τα δεξιά οι Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος όλοι Ιεράρχες Άγιοι. Ψηλά αριστερά και δεξιά της 
Πλατυτέρας είναι από ένας Άγιος μόνο που δεν διακρίνεται το ποιοι είναι από τις φθορές που 
έχουν υποστεί. Στην κόγχη της προσκομιδής είναι ο Ιησούς Χριστός σε άκρα ταπείνωση. 
Δεξιά της Πλατυτέρας χαμηλά είναι η εικονογραφία Αγίου που υπέστη επίσης φθορά. Στον 
αριστερό τοίχο του Αγίου Βήματος βόρεια ψηλά Ιεράρχης που υπέστη φθορά και χαμηλά η 
Παναγία δακρυρροούσα. Στο δεξιό τοίχο του Αγίου Βήματος νοτίως είναι ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου. Στο εσωτερικό του τέμπλου στο Άγιο Βήμα από Νότια προς Βόρεια δηλαδή 
όπως βλέπομε από αριστερά προς δεξιά από την άκρη έως την Ωραία Πύλη, ο Άγιος Ιγνάτιος, 
μεταξύ των δύο Πυλών, ο Άγιος Προκόπιος και στην άκρη Ιεράρχης που υπέστη φθορά. Στον 
κυρίως Ναό εμπρός στο τέμπλο: Επάνω της Ωραίας Πύλης στο κέντρο η Δέηση ο Χριστός με 
αριστερά την Παναγία και δεξιά τον Πρόδρομο. Αριστερά και δεξιά της Δεήσεως οι Δώδεκα 
Απόστολοι, 1 και 2 δύο Απόστολοι που υπέστησαν φθορά και μάλλον είναι 1. ο Φίλιππος, 2. 
ο Θωμάς, 3. Ανδρέας, 4. Θαδδαίος, 5.Ιωάννης, 6. Ιάκωβος, 7. Πέτρος, 8. Ματθαίος, 9. 
Ιάκωβος, 10. Συμεών, 11. Βαρθολομαίος, 12. Ματθίας. 

Μεγάλες εικόνες του τέμπλου είναι: Αριστερά Ιωάννης ο Πρόδρομος, μεταξύ των δύο 
Πυλών η Παναγία με δύο Αγίους, τον Ιωάννη κι έναν ακόμη Άγιο που υπέστη φθορά και δεν 
γνωρίζομε ποιόν και που είναι δεξιά και αριστερά της Παναγίας σε μικρό μέγεθος. Δεξιά της 
Ωραίας Πύλης ο Χριστός σε δέηση, αριστερά η Παναγία και δεξιά ο Πρόδρομος. Στη Βόρεια 
πλευρά αριστερό τοίχο από αριστερά προς το Δεξιά ψηλά 1. Νιπτήρας, 2. Σταύρωση, 3. 
Ανάσταση, 4. Πεντηκοστή, χαμηλά 1. Αγ. Παντελεήμων, 2. Γαβριήλ, 3. Άγιος με φθορά της 
αγιογράφησης έχει ανάγλυφο φωτοστέφανο, 4. Άγιος Δημήτριος, 5. Άγιος Γεώργιος με 
ανάγλύφο φωτοστέφανο. Στη Νότια πλευρά δεξιό τοίχο επάνω, από αριστερά προς τα δεξιά 
είναι 1. Αγιογραφία φθαρμένη, 2. Ιησούς Χριστός με δύο Αγίους, 3. Σταύρωση, με δύο 
Αγίους, 4. Αγιογραφία φθαρμένη, 5. Αγιογραφία φθαρμένη, 6. Αγιογραφία φθαρμένη. Κάτω 
στην ίδια πλευρά επίσης από αριστερά προς τα δεξιά, 1. Αγία Παρασκευή με ανάγλυφο 
φωτοστέφανο τιμώμενη του Ναού, 2. Άγιος Αθανάσιος τιμώμενος του Ναού, 3. Άγιος 
Νικόλαος, 4. Άγιος Σπυρίδων, 5. Αγία Μαρίνα τιμώμενη του χώρου της.  
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Στη Δυτική πλευρά στον τοίχο της κυρίας εισόδου, από αριστερά προς τα δεξιά. Ψηλά η 
Κοίμηση της Θεοτόκου. Στη μέση του ύψους του τοίχου: Αριστερά η μεταμόρφωση και δεξιά 
η Ανάσταση του Λαζάρου. Χαμηλά στον τοίχο 1. Αγία Βαρβάρα, 2. Άγιος Κύρικος, 3. Θύρα 
εισόδου κύρια,  4. Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη. Από το 1610 η Πλεσίβιτσα απέκτησε τον 
Καθεδρικό της Ναό, με χριστιανική κατάνυξη και δέος, αλλά και Εθνική ανάταση. Μπόρεσαν 
να συμπροσευχηθούν, να λειτουργηθούν, να τελέσουν τα μυστήριά τους κι όλες τις ιερές 
ακολουθίες μετά από τις  μακροχρόνιες περιπέτειες των μετοικήσεων, από τόπο σε τόπο. 
Όπως προαναφέραμε εν συνεχεία ο Ναός της Αγίας Παρασκευής, έγινε το κρυφό σχολειό της 
Πλεσιβίτσης, ενώ πριν γινόταν σε διάφορα σπίτια κυρίως από Ιερείς. Οι Ιερείς της 
Πλεσιβίτσης με το φως της κανδήλας και το Οκτωήχι, μάθαιναν γράμματα τα παιδιά της 
Πλεσιβίτσης, που με πολύ αγάπη και δίψα για μάθηση αφοσιώνονταν ψυχή τε και σώματι να 
βγουν από το σκοταδισμό της Οθωμανικής τυραννίας. Τα μαθήματα γίνονταν τα βράδια με 
χίλιες προφυλάξεις, βάζοντας μόνιμο άτομο φύλακα, για τυχόν διέλευση ή έφοδο των 
Τούρκων, να διαφυλαχτεί η μυστικότητα και που θα ειδοποιούσε αμέσως τους Ιερείς 
δασκάλους να φυγαδεύσουν τα παιδιά, στα καταφύγια του ρέματος όπως προαναφέραμε.  

Το κρυφό σχολειό λειτούργησε έως το 1775-1777, που κτίστηκε το μικρό Κάτω Σχολείο 
μετά την Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή, όπου επετράπη η ελεύθερη μόρφωση των 
Ελληνοπαίδων και που εν συνεχεία κτίστηκε μεγαλύτερο το Κάτω Σχολειό το 1833 και 
Σχολαρχείο. Σαν Καθεδρικός Ναός η Αγία Παρασκευή λειτούργησε έως την ανοικοδόμηση 
του Ναού του Προφήτου Ηλίου το 1858, που έγινε ο νεότερος και κατά πολύ μεγαλύτερος 
και λαμπρότερος Ναός που λειτουργεί έως και σήμερον στο κέντρο του χωριού. 
 
 
 

212. ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
 
 

Κατά την εγκατάλειψη των κατοίκων του Παλιοκλησίου κατευθυνόμενοι προς Γράβα δύο 
τρεις άνδρες βαθιά θρησκευόμενοι, ίσως και μαζί τους κάποιος εξ αυτών Ιερωμένος 
κουρασμένοι από τους κατατρεγμούς κι απογοητευμένοι από τη ματαιότητα, πήραν για δρόμο 
την άκρη του ρέματος του Μάλου κι ανέβηκαν στο βράχο του λοφίσκου στο χώρο της 
σημερινής εκκλησίας του Προφήτη Ηλία, ν’ αφιερωθούν στο μοναχικό βίο. Με την εμπειρία 
της εποχής, έχτισαν ένα κονάκι και στεγάστηκαν. Ο χώρος προς όλες τις κατευθύνσεις ήταν 
ένα απέραντο δάσος και η νέα τους πορεία της ζωής ήταν μία στέρηση. Η στερημένη ζωή των 
αναχωρητών. Είχαν φαίνεται, ερευνήσει την περιοχή κι είχε γίνει εκ των προτέρων η επιλογή 
του χώρου. Είχε γίνει ίσως και πριν της αναχώρησης η αφιέρωση στον τιμώμενο Άγιο της εν 
συνεχεία μονής που θα έκτιζαν και που του ταίριαζε του Αγίου των βράχων και των ψηλών 
βουνών, του Προφήτου Ηλία. Με τα απαραίτητα πράγματα των αποσκευών που έφεραν από 
το Παλιοκλήσι, προσαρμόστηκαν στην στέρηση, στην εργασία και στην προσευχή. Πρώτο 
μέλημα και ιερό καθήκον τους, ήταν να κτίσουν το Ναό τους και ν’ αφιερωθούν στη 
θρησκευτική τους λατρεία. Το κατόρθωσαν. Έκτισαν ένα μικρό εκκλησάκι στην κορυφή του 
βράχου, να δεσπόζει στο λεκανοπέδιο ως φάρος της Χριστιανοσύνης, να εμψυχώνει και να 
προστατεύει τους ταλαιπωρημένους του λεκανοπεδίου.  

Τον Άγιο που άφησαν στο Παλιοκλήσι, τον είχαν στην καρδιά τους και στο νέο τους 
τούτο Ναό, δίπλα στον Προφήτη Ηλία, τον είχαν και μένει τιμώμενος, ο Άγιος Αθανάσιος 
του Παλιοκλησίου, μάλιστα ένθρονος με όλη τη μεγαλοπρέπεια. Μέρα με τη μέρα, μήνα με 
το μήνα και το χρόνο, έδεσε στο βράχο η μονή κι οι μοναχοί του Προφήτη Ηλία, μακριά από 
τους οικισμούς του λεκανοπεδίου. Ζούσαν ασκητική ζωή, ήρεμη, εργαζόμενοι βελτιώνοντας 
το χώρο του βράχου, κτίζοντας κι ένα απλό περιμάντρωμα του χώρου.  Χρόνο με το χρόνο, οι 
μοναχοί γίνονταν περισσότεροι. Τότε έκτισαν κάτω του υπάρχοντος κονακιού στη 
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βορειοδυτική γωνία, ορισμένα νέα κονάκια, δια την άνετη ζωή των Μοναχών. Με την 
προσπάθεια κι εργατικότητά τους, κατάφεραν προ του 1747, να κτίσουν νέο Ναό της Μονής 
επί του παλαιού σε περίπου μέγεθος της Αγίας Παρασκευής. Το γνωρίζομε από τη δωρεά του 
πρώτου Πολυκάνδηλου προς τη Μονή των ευσεβών κατοίκων Πλεσιβίτσης, όπως αναφέρει 
στη χαραγμένη αφιέρωση. Ήταν τα χρόνια που η δραστηριότητα των ευσεβών κατοίκων, με 
την οικονομική των ενίσχυση και την ηθική παρότρυνση, βοηθούσαν να τονισθεί το 
Χριστιανικό στοιχείο με πολλαπλή παρουσία, κτίζοντας Ναούς σε κάθε γειτονιά του χωριού, 
όπως το 1764, κτίστηκε ο Άγιος Νικόλαος το 1785, κτίστηκαν οι Άγιοι Θεόδωροι και οι 
άλλοι Ναοί εν συνεχεία.  

Τα χρονικά τεκμήρια που υπάρχουν αρχικώς είναι τα τρία πολυκάνδηλα της Μονής, το 
πρώτο του 1747, το δεύτερο του 1804 και το τρίτο του 1824. Από τα στοιχεία που υπάρχουν, 
ο χώρος της Πλεσιβίτσης πρωτοκατοικήθηκε περίπου το έτος 1350, βεβαιωμένο ως χωριό 
Πλεσίβιτσα από τα στοιχεία των καταλόγων των φορολογικών του Δεσποτάτου της Ηπείρου 
της αυτής χρονικής περιόδου, που στηρίχθηκε η Οθωμανική καταστίχωση του 1431. αυτά τα 
στοιχεία διασταυρούμενα, επιβεβαιώθηκαν στο Συμπόσιο της Άρτης το 1990 το διεθνές, που 
κορυφαίοι επιστήμονες μετείχαν σ’ αυτό κι είναι με κάθε λεπτομέρεια στα πρακτικά του 
συμποσίου. Το χρόνο της πρώτης δωρεάς του πολυκάνδηλου το 1747, το χωριό είχε ζωή  
τετρακοσίων ετών περίπου και βρισκόταν σε οικονομική άνθιση και κατοικημένο σχεδόν σ’ 
όλη του την έκταση, η δε Μονή του Προφήτη Ηλία, πεντακοσίων ετών περίπου, περισσότερα 
ναι και λιγότερα όχι. Η Μονή του Προφήτη Ηλία διατηρήθηκε ως Μονή βεβαιωμένη από το 
πρώτο πολυκάνδηλο έως το 1747, όμως του δευτέρου πολυκάνδηλου με χρονολογία 1804, 
δεν αναφέρεται ως Μονή, επίσης και στο τρίτο πολυκάνδηλο του 1824 δεν αναφέρεται ως 
Μονή. Ίσως η Μονή να έμεινε ως Ναός στο χωριό λόγω μη επάνδρωσης από μοναχούς είτε 
αναχωρήσεως των μοναχών σε κάποια απομακρυσμένη Μονή, δεδομένου του ότι η αθρόα 
προσέλευση νέων κατοίκων την εποχή εκείνη κάλυψε όλη τη δυνατή επιφάνεια κατοίκησης, 
ασφυκτικά δε γύρω  της Μονής του Προφήτη Ηλία ιδιαίτερα, πράγμα που η μεγάλη κίνηση 
των κατοίκων άλλαξε τον τρόπο διαβίωσης και λειτουργίας σαν ησυχαστήριο πλέον κι ήταν 
αδύνατη η συνέχεια λειτουργίας της. 

Στα κονάκια της Μονής γινόταν από τα πρώτα χρόνια κατοίκησης, Κρυφό Σχολειό 
παράλληλα με την Αγία Παρασκευή και άλλα οικήματα έως το 1775-77, που τα κατεδάφισαν 
λόγω μη υπάρξεως Μοναχών και έκτισαν το μικρό σχολειό. Το 1833 κατεδάφισαν το μικρό 
σχολειό και έκτισαν νέο, το Κάτω Σχολειό–Σχολαρχείο, Παρθεναγωγείο. Το 1857 η 
Δημογεροντία και η ενοριακή επιτροπή με τη γενναία χρηματική προσφορά των ευσεβών 
κατοίκων Πλεσιβίτσης, συνεχιστές της παράδοσης των πατέρων των και προχωρώντας 
βήματα εμπρός, ξεκίνησαν την ανέγερση νέου Ναού εκ θεμελίων, στηριζόμενον επί 
βραχώδους βάσεως και κατεδαφίζοντας τον παλιό και κτιζόμενο σε μεγαλύτερες διαστάσεις 
με μήκος 18,65 μ. και πλάτος 11 μέτρα, πραγματοποιώντας την αποπεράτωση το 1858, που 
το μαρτυρούν οι σκαλισμένες χρονολογίες στις δύο εντοιχισμένες πλάκες που βρίσκονται στη 
βόρεια πλευρά του Ναού ψηλά αριστερά στο πέτρινο μαδέρι του παραθύρου και δεξιά σε 
μεγάλη πέτρα επάνω ψηλά δεξιότερα της πόρτας και της εικόνας του Προφήτη. 

Τεχνίτες, κτίστες και ξυλουργούς, δια την οικοδομή έφεραν από την Κόνιτσα με 
εργοδηγό τον Γεώργιο Θεοδοσίου «Ταβαντζή μετεπωνομαζόμενο», ξυλουργό με γνώσεις κι 
εμπειρία του είδους όλου του έργου, αλλά και οι κτίστες ειδικοί κι έμπειροι σε κτίσιμο 
γεφυρών, ιδιαίτερα δια τις εσωτερικές πολυαψίδες δεξιά κι αριστερά του μεσαίου κλίτους, 
που στηρίζονται σε τέσσαρες κολώνες εκατέρωθεν και στις βάσεις του ανατολικού και 
δυτικού τοίχου αρίστης τέχνης και αντοχής, που σηκώνει το βάρος της πελώριας σκεπής του 
Ναού. Ο Ναός κτίστηκε σε ρυθμό Βασιλικής τρίκλιτος, έως τον πολυθολωτό πρόναο 
(καμάρες) που κτίστηκε το 1870. Έγινε η πλακόστρωση του δαπέδου με παραδοσιακή πλάκα 
και ένα σκαλί γύρω των τριών τοίχων δια την τοποθέτηση των στασιδιών πιο ψηλά του 
δαπέδου. Το Άγιον Βήμα επίσης πλακοστρωμένο υπερυψωμένο δύο σκαλιά του δαπέδου του 
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υπολοίπου Ναού. Στον ανατολικό τοίχο, στο κέντρο, η μεγάλη κόγχη έναντι της Αγίας 
Τραπέζης προεξεχούσης προς τα έξω. Έγινε η κεντρική θύρα της μεγάλης εισόδου του Ναού 
στη Δυτική πλευρά και δύο μικρές θύρες βοηθητικές, την βόρια και νότια στα πλάγια εμπρός 
και τέσσαρα παράθυρα στη βόρια πλευρά και τέσσαρα στη νότια. Μετά την αποπεράτωση 
της λιθοδομής, οι κτίστες έκτισαν τον μαντρότοιχο γύρω του Ναού υπερυψωμένο του 
δαπέδου του αυλόγυρου του Ναού, στο ένα μέτρο περίπου. Το ύψος του μαντρότοιχου στην 
ανατολική και δυτική πλευρά είναι τα έξι μέτρα, εκτός της εισόδου που είναι τα δύο περίπου 
μέτρα. Ο τοίχος έχει πάχος ικανό και κλίση να συγκρατεί τους όγκους των στερεών βέβαια 
μπαζών της ισοπέδωσης του προαυλίου. Στο ανατολικό τμήμα του προαυλίου έκτισαν 
θολωτό υπόγειο οστεοφυλάκιο (κοιμητήριο) μεγάλης αντοχής του θόλου του με πόρτα 
εισόδου.  

Δίπλα στο οστεοφυλάκιο, νότια στο μαντρότοιχο άφησαν πόρτα για την είσοδο των 
γυναικών κατά την παράδοση και το σεβασμό στα ήθη. Η κυρία είσοδος στο μαντρότοιχο, 
έγινε με σκέπαστρο και σκαλιά καλλιτεχνικά δια την είσοδο των ανδρών. Δίπλα της εισόδου 
στη θέση που υπήρχε το παλιό κονάκι των μοναχών, κτίστηκε το νέο κονάκι αρκετά μεγάλο 
και χαμηλό στο ύψος του, ως και το σκέπαστρο της εισόδου για να μη μειώνουν τη θέα του 
Ναού. Από την πλατεία έως την είσοδο του Ναού έστρωσαν καλντερίμια με καλλιτεχνικά τα 
πρώτα σκαλιά στην αρχή της πλατείας. Καλντερίμι έγινε και προς την είσοδο των γυναικών. 
Ο υπεύθυνος του έργου Γεώργιος Θεοδοσίου (Ταβαντζής), που επέβλεπε και συνεργούσε 
στην κατασκευή του, φθάνοντας η λιθοδομή στο τέλος ξεκίνησε τις ξυλουργικές εργασίες. 
Κατασκευάστηκε η τεράστια σκεπή στηριγμένη στους τοίχους και επί των δύο πολυαψίδων 
του μεσαίου κλίτους, με άριστη ξυλεία που ακόμη είναι άφθορος καθώς και το ταβάνωμα της 
οροφής πολύ καλλιτεχνικό. Στο κέντρο της οροφής ο εσωτερικός τρούλος δια τη θέση του 
Παντοκράτορος. Κατασκεύασαν την κεντρική θύρα εισόδου στη δυτική πλευρά διπλή η 
πρώτη με αμπάρα και η εσωτερική με τζάμια. Επίσης στη βορειοδυτική γωνία μικρή πόρτα 
εισόδου ατόφιου ξύλου, που ανοίγει δια τις μικρές εορτές και για την εύκολη πρόσβαση στο 
Ναό.  

Ίδια πόρτα επίσης στη Νοτιοδυτική γωνία του Ναού για την αθέατη είσοδο των γυναικών 
και εν συνεχεία με σκάλα ξύλινη προς το γυναικωνίτη επίσης ατόφιου ξύλου. Τέσσαρα 
παράθυρα μετρίου μεγέθους κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης, με τζάμι διαφόρων 
χρωμάτων στη βόρεια πλευρά και τέσσαρα στη νότια πλευρά δια τον επαρκή φωτισμό του 
Ναού. Ο Γυναικωνίτης που έγινε άνω της εισόδου ικανού εμβαδού με μεγαλύτερη προεξοχή 
στο αριστερό και δεξιό κλίτος εξασφάλιζε χωρητικότητα αρκετών εκκλησιαζομένων 
γυναικών με δάπεδο ξύλου ταβανωμένο κάτωθεν αυτού. Εμπρός στο γυναικωνίτη 
τοποθετήθηκε καφασωτό ξύλινο κατασκεύασμα, με κυκλική προεξοχή και ύψος που έφθανε 
τα δύο μέτρα περίπου εκ του δαπέδου, έτσι που οι γυναίκες να βλέπουν όλο το Ναό, χωρίς να 
βλέπονται από το ανδρικό εκκλησίασμα κατά την παράδοση και να μη αποσπάται η προσοχή 
των. Είναι λυπηρό, ότι αυτό το καλλιτέχνημα αφηρέθηκε χωρίς λόγο, περίπου τη δεκαετία 
του 1960 κι είναι δικαιολογημένη η απορία δεδομένου του ότι οι γυναίκες έχουν θέση με τη 
νέα εκκλησιαστική εξέλιξη, στο αριστερό κλίτος κάθε Ναού πριν την αφαίρεσή του.  

Ο Γυναικωνίτης ήταν μικρό εκκλησάκι εντός του Ναού την εποχή εκείνη. Είχε γεμάτους 
τους τοίχους με εικόνες απείρου κάλλους κρεμασμένες και κανδήλια εμπρός των, είχε δικό 
του μονοκάλι για τα κεριά και δικό του παγκάρι δια τον οβολό των πιστών. Έδινε 
ατμόσφαιρα δέους και κατάνυξης στο χώρο. Όλες τις εικόνες τις έφθειρε ο χρόνος, διότι ήταν 
από τις πρώτες της Μονής, κατεστράφησαν οι αγιογραφίες κι έμεινε να τις θυμόμαστε ή 
σανίδα των, εκτός ορισμένων κι αυτών μισοκατεστραμμένων. Τα στασίδια του Ναού είναι:  
Αριστερό κλίτος 23 αριστερά και 12 δεξιά. 
Μεσαίο κλίτος 15 αριστερά και 19 δεξιά. 
Δεξιό κλίτος 17 αριστερά και 23 δεξιά. 
Εισόδου νότια 8 
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Σύνολο 119 στασίδια  
Τα στασίδια που τοποθετήθηκαν στο Ναό κατασκευάστηκαν από ξύλο, υπόλευκο αρίστης 

ποιότητος και παραδοσιακής τέχνης, με ξύλινο επίσης δάπεδο αυτών. Στα μεν των τριών 
τοίχων ανεβαίνει κανείς το πέτρινο σκαλί κι εν συνεχεία στο ξύλινο σκαλί του δαπέδου του 
στασιδιού και το ύψος αυτό δίνει τη δυνατότητα στον εκκλησιαζόμενο να έχει καλή θέα σ’ 
όλο το Ναό. Τα διπλά στασίδια του Μεσαίου κλίτους έχουν και προς το αριστερό και δεξιό 
κλίτος θέσεις. Ανεβαίνει κανείς κατευθείαν στο ξύλινο σκαλί του δαπέδου να είναι χαμηλά 
χωρίς να εμποδίζει τη θέα του αριστερού και δεξιού κλίτους. Ψηλά από τα στασίδια 
υπάρχουν κρεμαστράκια δια τα καπέλα των πιστών. Ο Άμβωνας ψηλά, στηριγμένος στη 
δεύτερη αριστερή κολώνα στο μεσαίο κλίτος είναι ξύλινη κατασκευή αρίστης τέχνης. 
Ανεβαίνει κανείς με σκάλα δεκαπέντε σκαλιών από το αριστερό κλίτος. Εις το επάνω τμήμα 
της πρόσοψης είναι αγιογραφίες από αριστερά προς τα δεξιά. 1. Λουκάς, 2. Ιωάννης, 3. 
Ιησούς Χριστός, 4. Ματθαίος, 5. Μάρκος, 6. Παύλος. Ένα σκαλιστό εκ ξύλου περιστέρι με 
ανοικτές φτερούγες, είναι η θέση που τοποθετεί ο Ιεροκήρυκας το ευαγγέλιο κατά την 
ανάγνωσή του. Εκεί αναγνώσκεται το ευαγγέλιο της αγάπης το απόγευμα της Κυριακής του 
Πάσχα και σε κάθε τέλος προτάσεως του ευαγγελίου κτυπούν επ’ ολίγον τα ειδικά τάσια 
χαρμοσύνως. Τελειώνοντας και οι ξυλουργικές εργασίες του Ναού της εισόδου και του 
κονακίου έγινε ισοπέδωση του προαυλίου και φυτεύτηκαν κυπαρίσσια, φλαμούρια και 
ακακίες, που διατηρούνται (εκτός μερικών) έως και σήμερα.  

Με την καθοδήγηση του Γεωργίου Θεοδοσίου, έγινε παραγγελία του σκαλιστού τέμπλου 
στην Οδησσό ή Μοσχόπολη κατά την παράδοση, με τη μεσολάβηση των εκεί χωριανών και 
το ενδιαφέρον των. Εκτελέστηκε η παραγγελία του τέμπλου κι απεστάλη συνοδεύοντάς τον 
ειδικοί τεχνίτες όπου και τον τοποθέτησαν κι ο Ναός εμπλουτίσθη με το θαυμαστό βυζαντινό 
καλλιτέχνημα κι ο θαυμασμός θα συνεχίζεται στο μέλλον. Η δαπάνη δια το τέμπλο έγινε από 
τις αθρόες προσφορές των κατοίκων Πλεσιβίτσης και των ξενιτεμένων τέκνων της. Μετά την 
τοποθέτηση του τέμπλου, ο υπεύθυνος της συνέχισης της αποπεράτωσης Γεώργιος 
Θεοδοσίου, με την ενοριακή επιτροπή, έφεραν αγιογράφους από τους Χιονιάδες της Βελάς, 
δια την αγιογράφηση και τελικού καλλωπισμού του Ναού. Οι ευσεβείς κάτοικοι δι’ ιδίων 
χρηματικών προσφορών, όπως και πριν ανέλαβαν κάθε οικογένεια από μία αγιογραφία των 
τοίχων καθώς και ξενιτεμένα τέκνα, πάντα πρόθυμα στο προσκλητήριο. Η αγιογράφηση έγινε 
στο ύφος της ασκητικής βυζαντινής τεχνοτροπίας απείρου κάλλους. 

Ξεκίνησε στο τελείωμα του Ναού το 1858 και τελείωσε το 1859, όπως αναφέρει το 
κείμενο των αγιογράφων που βρίσκεται επάνω της μικρής βόρειας θύρας. «ΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο 
ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ -1859 ΙΟΥΝΙΟΥ 8. ΔΙΑ 
ΧΕΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΙΟΥ 
ΑΥΤΟΥ εκ Κώμης Χιονιάδες εκ της επαρχίας του Αγίου Βελάς». 

 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

Αγιογραφία του Αγίου Βήματος από αριστερά προς τα δεξιά: 
1. Στην Προσκομιδή στην Α΄ κόγχη ο Μελχισεδέκ 
2. Στην Β΄ κόγχη: Η Αποκαθήλωση ο Χριστός νεκρός και Αριστερά η Παναγία 
θρηνωδούσα. 

3. Στη μεγάλη κόγχη του Αγίου Βήματος στην Αγία Τράπεζα είναι οι Ιεράρχες 1. 
Ιάκωβος, 2. Γρηγόριος Θεολόγος, 3. Ιωάννης Χρυσόστομος, 4. Εικόνα θείας μετάληψης, 
5. Μ. Βασίλειος, 6. Γρηγόριος, 7. Ιεράρχης ίσως Κυπριανός. 

4. Δεξιά της μεγ. κόγχης είναι αγιογραφίες 1. του Ιωάννου του Προδρόμου, 2. του Αγίου 
Ιγνατίου. Στην μεγ. κόγχη κρέμεται η Ακοίμητη κανδήλα του Αγίου Βήματος εμπρός 
στον Εσταυρωμένο Χριστό. 
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5. Ο Εσταυρωμένος Χριστός αρίστης ασκητικής βυζαντινής τεχνοτροπίας, αποδίδοντας 
το φρικτό πάθος, πιστά με άπειρη μεγαλοσύνη και καρτερικότητα. Μεταφέρεται την Μ. 
Πέμπτη βράδυ στο κέντρο του Ναού με το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» κι επιστρέφει 
στο Άγιο Βήμα την Μ. Παρασκευή στην Αποκαθήλωση.  

6. Η Παναγία δακρυρροούσα μεγάλη φορητή εικόνα που ακολουθεί τον εσταυρωμένο 
στην πορεία του. 

7. Η Νυμφίος μεγάλη φορητή εικόνα φυσικού μεγέθους αρίστης αγιογραφικής 
τεχνοτροπίας που μεταφέρεται στο κέντρο του Ναού την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ 
στην ακολουθία του Νυμφίου και προσκυνείται έως τη Μεγάλη Τετάρτη. 

8. Η διπλής όψεως εικόνα σε σχήμα οβάλ της Βαπτίσεως του Χριστού από τη μία όψη 
και της Αναστάσεως από την άλλη. Είναι στηριγμένη επί βάθρου εν είδη τραπεζίου κι 
είναι αρίστης βυζαντινής τεχνοτροπίας. Στις 6 Ιανουαρίου τοποθετείται η όψη της 
Βαπτίσεως  δια το δεκαήμερο και της Αναστάσεως μετά το Χριστός Ανέστη την 
Κυριακή του Πάσχα, έως σαράντα ημέρες της Αποδόσεως του Πάσχα.  

9. επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται η λειψανοθήκη με οστών της Οσίας και 
Πανευφήμου Ευφημίας, ιερό κειμήλιο στον Προφήτη Ηλία και προστάτιδα των 
κατοίκων Πλεσιβίτσης. 

10. Αργυρά δισκοπότηρα, επαργυρωμένα Ευαγγέλια, θυμιατά, Τρικέρια, Δικέρια, Δίσκοι 
κι άλλα Ιερά σκεύη, δια την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των ιερών Ακολουθιών 
και Μυστηρίων όλα αφιερωμένα και δωρεές των κατοίκων και των ξενιτεμένων παιδιών 
της Πλεσιβίτσης. 

11. Η Κολυμβήθρα δια της βαπτίσεις των βρεφών.  
12. Φορητή εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού αρίστης τέχνης 
13. Φορητή εικόνα της Βαπτίσεως του Χριστού αρίστης τέχνης 
14. Φορητή εικόνα της Αναστάσεως του Χριστού αρίστης τέχνης 
15. Φορητή εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού αρίστης τέχνης 
16. Φορητή εικόνα του Χριστού εν μέσω των μαθητών του της Πεντηκοστής. 

 
Αγιογραφία των τοίχων με ανάγλυφα φωτοστέφανα 
Α΄. Εις την είσοδο Δυτική πλευρά από αριστερά προς τα δεξιά 

1. Αγ. Στυλιανός 
2. Αγ. Σάββας  
3. Αρχάγ. Μιχαήλ 
4. Αγ. Γεώργιος Τροπ. 
5. Αγ. Δημήτριος 
6. Αγ. Αντώνιος  

7. Αγ. Γεώργιος Ιωαννίνων 
8. Αγ. Αναστάσιος  
9. Άγγελος (κάτω ήταν η εικόνα του 
Παραδείσου και της Κολάσεως που 
κατεστράφη) 

10. Αγ. Ονούφριος  
 
Β΄. Εις τη δεξιά πλευρά Νοτίως από αριστερά προς τα δεξιά 

1. Αγ. Νικόλαος  
2. Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος  
3. Αγ. Σπυρίδων 
4. Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος 
5. Αγ. Βασίλειος 
6. Αγ. Γρηγόριος 
7. Αγ. Βλάσιος 
8. Αγ. Ανδρέας  
9. Αγ. Φίλιππος  
10. Αγ. Γεώργιος 
11. Αγ. Προκόπιος 

12. Αγ. Μηνάς 
13. Αγ. Θεόδωρος 
14. Αγ. Κοσμάς 
15. Αγ. Δαμιανός 
16. Αγ. Παντελεήμων 
17. Αγ. Μερκούριος 
18. Αγ. Αικατερίνη 
19. Αγ. Βαρβάρα 
20. Αγ. Παρασκευή 
21. Αγ. Ιουλίτα 
22. Αγ. Κύρικος 

 



Γ΄. Εις την αριστερά πλευρά Βορείως από δεξιά προς τα αριστερά 
 
1. Αγ. Πέτρος 
2. Αγ. Παύλος 
3. Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος 
4. Αγ. Λουκάς 
5. Αγ. Δονάτος 
6. Αγ. Μόδεστος 
7. Αγ. Αθανάσιος 
8. Αγ. Ελευθέριος 
9. Αγ. Χαράλαμπος 
10. Αγ. Θωμάς 
11. Αγ. Θεόδωρος 
12. Αγ. Κωνσταντίνος 
13. Αγ. Ελένη 
14. Αγ. Κυριακή 
15. Αγ. Ευφημία 

16. Οσία Μαρία Αιγυπτία 
17. Αγ. Ζωσιμάς 
18. Αγ. Χριστόφορος 
19. Αγ. Ευστάθιος 
20. Αγ. Τρύφων 
21. Αγ. Ιουλιανός 
22. Αγ. Θεοδόσιος 
23. Αγ. Ευθύμιος 
24. Αγ. Βενέδεικτος 
25. Αγ. Κοσμάς 
26. Ο Άρχων Γαβριήλ 
27. Επιγραφή Αγιογράφησης 
28. Αγ. Μαρίνα 

 

 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΦΟΡΗΤΕΣ 
Από ωραία Πύλη προς Αριστερά 

1. Η Παναγία κρατούσα το Χριστό 1787 
2. Ο Προφήτης Ηλίας με 16 παραστ. 1787 
3. Ο Άγιος Αθανάσιος Ένθρονος 
4. Ο Άγιος Σπυρίδων 1830 

Από Ωραία Πύλη προς Δεξιά 
5. Ο Ιησούς Χριστός Ένθρονος 
6. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 
7. Ο Προφήτης Ηλίας με 16 παραστ.  
8. Η Παναγία η Οδηγήτρια  

 
ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ 
 
Είναι: 29  Εικόνες του τέμπλου ψηλά του εορτολογίου φορητές 
>>     :29 Εικόνες του τέμπλου ψηλότερα άνω των Αγ. Αποστόλων 
>>     :1  Σταυρός με την Σταύρωση επάνω στο τέμπλο 
Αγιογραφίες:  Παντοκράτωρ εις την οροφή αρίστης τέχνης 
>>  Οι τέσσαρες Ευαγγελιστές στους τέσσαρους κίονας 
>>  Το Δεσποτικό με φορητή εικόνα το Χριστό 
>>  Ο Άμβωνας με τους τέσσαρους Ευαγγελιστές 
>>  Η Κοίμηση στο κέντρο προθήκη του γυναικωνίτη με παραστάσεις του βίου 

της Θεοτόκου δεξιά κι αριστερά 
Ο Επιτάφιος μεγάλη φορητή εικόνα των ομογενών Αμερικής 
Τα Λάβαρα 
Τα Εξαπτέρυγα  

        : 2 Υφασμάτινα κεντητά βημόθυρα δώρα Κυρά Βασιλικής Κονταξή.  
 

Το τέμπλο του Ναού όπως προαναφέρθη φιλοτεχνήθηκε στην Οδησσό ή Μοσχόπολη. 
Είναι ξυλόγλυπτο αρίστης τέχνης που οι σκαλιστές παραστάσεις είναι θαυμάσιας βυζαντινής 
τεχνοτροπίας. Είχε ποικίλες παραστάσεις, γλάστρες λουλουδιών με άνθη, κλάδους δένδρων 
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περιπλεκόμενοι, κληματίδες και φύλα αμπέλου και σταφύλια, μικρά ζωάκια, ιδίως πτηνά, όλα 
καλλιτεχνικής εμπνεύσεως και τεχνικής δεξιότητος της ξυλογλυπτικής διακόσμησης του 
Ναού, δίδοντας Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, σ’ ένα πλούσιο σύνολο που γοητεύει το βλέμμα 
και μεταρσιώνει το πνεύμα, έχει ύψος 5,40 περίπου και πλάτος 9,50. στο κέντρο η Ωραία 
Πύλη, με δύο Βημόθυρα σκαλισμένο με διάφορες παραστάσεις και σχήματα. Στην κορυφή 
των βημοθύρων είχε βυζαντινό θυραία του δικέφαλου αετού σκαλιστό. Δεξιά κι αριστερά, οι 
δύο Πύλες με κολώνες στα πλάγια κι επάνω θολωτό σκάλισμα. Οι θύρες όμως είναι ίσιες 
άνευ σκαλίσματος κι έχουν η μεν αριστερή τον Ταξιάρχη Μιχαήλ και η δεξιά τον Ταξιάρχη 
Γαβριήλ, ολόσωμους σε θαυμάσια αγιογραφία. Το τέμπλο έως το ύψος των τριών Πυλών 
χωρίζεται με δώδεκα κολώνες. Στα άκρα δεξιά τέσσαρες και αριστερά τέσσαρες, έχουν 
σχήμα ελικοειδές σκαλιστό, θαυμάσιας τέχνης και οι τέσσαρες του κέντρου στην Ωραία 
Πύλη, οι δύο στην εικόνα του Χριστού και οι δύο στην εικόνα της Παναγίας, είναι με 
πλουσιότερο ποικίλο σκάλισμα. Οι βάσεις των κολώνων έως του 1,00 μέτρου είναι ως είδος 
ανθοδοχείου, που συνεχίζουν προς τα άνω τα σκαλίσματα τα ποικίλα. Οι κολώνες 
διαμορφώνουν τους χώρους που είναι τοποθετημένες οι οκτώ μεγάλες εικόνες του τέμπλου, 
που θ’ αναφερθούμε κατωτέρω και τα ανοίγματα των τριών Πυλών του Αγίου Βήματος. Από 
το ύψος των εικόνων εν συνεχεία το σκάλισμα είναι διαφορετικότερο. 

Το Άγιο Βήμα είναι δύο σκαλιά υψηλότερο του δαπέδου του Ναού. Εκεί αρχίζει το 
τέμπλο και πρώτα με μία λωρίδα λείας σανίδας κατά μήκος του τέμπλου ως σοφατοπί, 
πλάτους 0,25 μ. Από το σοφατοπί έως τη βάση των μεγάλων εικόνων είναι 1,10 μ. κι είναι 
καλυμμένο με τετράγωνα τύμπανα (ταμπλάδες) ξυλόγλυπτα, που έχουν στο κέντρο ένα οβάλ 
κενό σκαλίσματος κι αυτό υπάρχει ανάμεσα στις κολώνες σ’ όλο το μήκος του τέμπλου, οι 
δύο κολώνες που είναι στις άκρες της εικόνος, ενώνονται με αψίδα σκαλιστή και το 
ημικύκλιο κάτω της αψίδος γεμάτο σκάλισμα με ποικιλία παραστάσεων ανθέων και καρπών. 
Επάνω της αψίδος από κολώνα σε κολώνα επίσης, υπάρχει προεξέχον διάζωμα σκαλιστό έως 
το ύψος εκεί που φθάνουν οι κολώνες. Άνω του προηγουμένου διαζώματος υπάρχει 
προεξέχον διάζωμα σ’ όλο το μήκος του τέμπλου με προεξοχή 0,25 περίπ. μ. και πλάτος 0,25 
περίπ. μ. με πολλά σκαλίσματα.  

Το διάζωμα αυτό δίδει κλίση προς τα εμπρός σε όλο το επάνω τέμπλο, έως την κορυφή 
0,50 περίπου μ. Επάνω του διαζώματος με την κλίση, είναι άλλο σκαλιστό στενό διάζωμα σ’ 
όλο το μήκος του τέμπλου επίσης πλάτος 0,60 περίπου μ. επάνω του προηγουμένου στενού 
διαζώματος είναι οι 29 θέσεις των εικόνων του βίου του Χριστού, της Παναγίας κι ορισμένων 
εορταζομένων Αγίων, αρίστης βυζαντινής τεχνοτροπίας, ύψους 0,30 μ. και πλάτος 0,25 μ. Οι 
θέσεις των εικόνων είναι χωρισμένες με κολωνάκια σκαλιστά σε μικρογραφία του σχεδίου 
των μεγάλων εικόνων. Άνω των 29 εικόνων από κολωνάκι σε κολωνάκι έχει αψίδα σε κάθε 
εικόνα και κάτω της αψίδος ημικύκλιο ανάλογο σκαλιστό, όπως και στις μεγάλες εικόνες και 
άνω των αψίδων αυτών υπάρχει άλλο διάζωμα που προεξέχει 0,25 περίπου μ. κι είναι επίσης 
σ’ όλο το μήκος του τέμπλου, με πλάτος 0,25 μ. περίπου. Επάνω του προηγούμενου 
διαζώματος είναι οι θέσεις των 39 εικόνων των Αποστόλων και εορταζομένων Αγίων, 
μικροτέρων διαστάσεων, ύψους 0,35 μ. και πλάτους 0,23 μ. περίπου αρίστης επίσης 
βυζαντινής τεχνοτροπίας. Οι θέσεις είναι χωρισμένες με μικρότερα ανάλογα κολωνάκια 
σκαλιστά, που επάνω καταλήγουν σε αψίδα σκαλιστή. Στο κέντρο της κορυφής του τέμπλου, 
επάνω από τις 39 εικόνες, ευρίσκεται η βάση του Σταυρού του τέμπλου, σκαλιστό διάζωμα 
απείρου κάλλους, που στο σημείο της βάσης του Σταυρού έχει πλάτος 0,50 μ. περίπου και 
καταλήγει σε μηδενικό πλάτος στις άκρες όχι σ’ όλο το μήκος του τέμπλου δίδοντας όψη 
λοφίσκου ως Γολγοθάς, στο κέντρο υψώνεται ο καλλιτεχνικός Σταυρός. Ο Σταυρός του 
τέμπλου ύψους 1,00 μ. περίπου είναι εμπλουτισμένος στα τέσσαρα άκρα του, με σκάλισμα 
ωραιότατο επιχρυσωμένο. Ο Εσταυρωμένος Χριστός είναι αγιογραφημένος επί του Σταυρού 
θαυμάσιος ΒΥζαντινής τεχνοτροπίας με σταυρικό διάγραμμα εξ ελεφαντοστού. 
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Δεξιά κι αριστερά του Σταυρού είναι τοποθετημένες οι εικόνες των δύο Μυροφόρων 
θρηνοδουσών τονίζοντας επί πλέον τη φοβερή εικόνα του σταυρικού μαρτυρίου. Δεξιά κι 
αριστερά από τις Μυροφόρες είναι από τέσσαρα περιστέρια με ανοιχτές φτερούγες, 
ξυλόγλυπτα κι είναι ακριβώς επάνω από τις μεγάλες εικόνες του τέμπλου. Παλαιά από το 
ράμφος των στηριζόταν η καδένα κάθε καντηλιού, των μεγάλων εικόνων. Τώρα στηρίζονται 
στην οροφή. Οι μεγάλες εικόνες του τέμπλου διαστάσεων ύψους 0,90μ. πλάτος 0,60 απείρου 
κάλλους και βυζαντινής μεγαλοπρέπειας είναι τόσο αρμονικές στο σύνολο, που αποτελούν 
τμήμα κι ευλαβική παρουσία του μεγάλου έργου που λαμπρύνουν και πλουτίζουν δικαίως το 
Ναό του Προφήτη Ηλία. Οι θέσεις στο δεξιό τμήμα του τέμπλου από την Ωραία Πύλη προς 
τα δεξιά. 

1. Η Εικόνα του Ιησού Χριστού επί θρόνου καθήμενος απείρου κάλλους βυζαντινής 
τεχνοτροπίας, επί φύλου χρυσού, που αγιογραφήθηκε κατά την επικρατέστερη εκδοχή το 
1787 μαζί με την Παναγία αριστερά της Ωραίας πύλης που φέρει χρονολογία 1787. Ο 
Ιησούς Χριστός ευλογεί με τη δεξιά του χείρα  και με την αριστερά κρατά το ευαγγέλιο 
ανοικτό, εις την Περικοπή του ποιμένος «Είπεν ο Κύριος εγώ ειμί ο ποιμήν ο καλός την 
ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων»Ιωάννου Ι΄.11. Φέρει στολήν με ποικιλία 
παραστάσεων διακοσμημένη, κλώνων και ανθέων και παραστάσεις του βίου του σε όλη 
την χρυσίζουσα επιφάνεια. Επίσης στο ωμοφόριο, στο επιγονάτιο, καθώς και στο 
εγκόλπιο που έχει στο στήθος του κόκκινη καδένα. Στη κεφαλή φωτοστέφανο και 
μεταγενέστερο επάνω του ασημένιο φωτοστέφανο σκαλιστό διπλού φύλλου και επάνω 
στο κέντρο έχει σχήμα αρχιερατικής μήτρας. Ο θρόνος και το βάθος της εικόνος είναι 
επίσης με παραστάσεις αγιογραφίας, κλώνους και διάφορα άνθη.  

2. Δεξιά του Ιησού Χριστού η εικόνα του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού 
Ιωάννου, ολόσωμη επί φύλου χρυσού, ασκητικού ύφους, βυζαντινής τεχνοτροπίας. Στις 
ωμοπλάτες είχε φτερούγες, που το μήκος των φθάνουν έως τα γόνατα δίδοντας έτσι την 
Αγγελική μορφή που συναντούμε σε παλιούς Ναούς. Φορεί χιτώνα κόκκινο εκ δέρματος. 
Επίσης μανδύα πρασίνου χρώματος. Στο αριστερό του χέρι κρατάει σταυρό και 
ειλητάριο, που έχει το απάνθισμα του κηρύγματός του «Μετανοείτε ήγγικε γαρ η 
βασιλεία των ουρανών» προφητεύον τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Χαμηλά στην 
εικόνα έχει μέσα σε κύκλους δύο εικόνες δεξιά και δύο αριστερά, με παραστάσεις από το 
βίο του και άνω των αριστερών αυτών εικόνων, δένδρο κέδρου του Λιβάνου και  
πέλεκυς με ειλητάριο. Εις την κεφαλή του έχει φωτοστέφανο και επάνω σ’ αυτό 
μεταγενέστερο ασημένιο σκαλιστό.  

3. Δεξιά της εικόνος του Προδρόμου είναι η εικόνα του Προφήτου Ηλίου, καθήμενου 
επί άρματος κόκκινου τεσσάρων τροχών και τεσσάρων κόκκινων αλόγων. Κάτω του 
άρματος και των αλόγων πύρινες φλόγες ουράνιες. Το άρμα είναι αιωρούμενο και εις το 
έδαφος ο Προφήτης Ελισαίος κάτωθεν του άρματος, με τα χέρια υψωμένα , 
περιμένοντας την μηλωτήν (ένδυμα εκ κατεργασμένου προβάτου πολυτελείας) που είναι 
αιωρούμενη. Εις την κεφαλή έχει φωτοστέφανο κι επάνω απ’ αυτό μεταγενέστερο 
ασημένιο φωτοστέφανο σκαλιστό. Γύρω της εικόνος σε δεκαέξι πλαίσια είναι δεκαέξι 
παρατάσεις από το βίο και τα θαύματα του Προφήτη Ηλία. Η εικόνα αγιογραφημένη με 
θαυμάσια βυζαντινή λεπτή τεχνοτροπία επί φύλλου χρυσού, έχει μεγάλη ομοιότητα με 
την άλλη εικόνα του Προφήτη Ηλία στο αριστερό τμήμα του τέμπλου, που είναι της 
χρονολογίας 1787 και πρέπει να είναι της αυτής χρονολογίας και από τον ίδιο 
αγιογράφο. 

4. Στη δεξιά Πύλη του Αγίου Βήματος είναι αγιογραφημένος ο Ταξιάρχης Γαβριήλ 
ολόσωμος.  

5. Δεξιά της Πύλης του Ταξιάρχη Γαβριήλ, είναι η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου 
Οδηγήτριας. Η Παναγία κρατά εις την αριστερή αγκάλη της τον Ιησού Χριστό, που με 
τη δεξιά του χείρα ευλογεί. Η Παναγία φορά πράσινο χιτώνα και κόκκινο μαφόριο. Ο 
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Ιησούς Χριστός φορά πράσινο χιτώνα και μανδύα μενεξεδί. Έχουν φωτοστέφανα εκ 
φύλλου χρυσού. Η Παναγία έχει και μικρότερο φωτοστέφανο από ασημί σκαλιστό που 
τοποθετήθηκε μεταγενέστερα. Το βάθος της εικόνος είναι σκούρου χρώματος. Η εικόνα 
αυτή της Παναγίας έχει ομοιότητες με την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος που 
αγιογραφήθηκε το 1830 και πρέπει να είναι του ίδιου αγιογράφου και της ίδιας 
χρονολογίας. Οι θέσεις στο αριστερό τμήμα του τέμπλου από την Ωραία Πύλη προς τα 
αριστερά. 

 
1. Η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου επί θρόνου καθήμενη κρατούσα εις την αριστερή 
της αγκάλη τον Ιησού Χριστό, κρατώντας τον με το αριστερό της χέρι και το δεξιό της 
τεταμένο προς τα δεξιά κάτω, υποδηλώνοντας κλίση και στέλνοντας αγάπη κι ευλογία. 
Το βλέμμα της είναι ελαφρώς δεξιά χαμηλά και το πρόσωπό της γεμάτο συμπάθεια. 
Φορά μαφόριο κόκκινο με χρυσίζουσα λάμψη. Έχει φωτοστέφανο κι επάνω αυτού 
μεταγενέστερο τοποθετημένο ασημένιο φωτοστέφανο σκαλιστό με κορώνα. Ο Ιησούς 
Χριστός με τη δεξιά χείρα ευλογεί και με την αριστερά κρατά σφαίρα πράσινη με τρεις 
ακτίνες που υποδηλώνει τον παντοκράτορα Θεό. Το βλέμμα και το πρόσωπό του 
ακτινοβολεί αγάπη, συμπόνια κι ελπίδα. Ο χιτώνας του είναι κιτρινωπός και το παιδικό 
ιμάτιό του κόκκινο χρυσίζων. Έχει φωτοστέφανο κι επάνω σ’ αυτό μεταγενέστερο 
φωτοστέφανο από ασήμι σκαλιστό. Η εικόνα είναι αγιογραφημένη με πολύ λεπτή 
βυζαντινή τεχνοτροπία επί φύλλου χρυσού. Ψηλά στην εικόνα δεξιά κι αριστερά, επάνω 
σε σύννεφα υπερίπτανται Άγγελοι δοξάζοντες την Παναγία ως μητέρα του Θεού, σε 
ανοικτό ειλητάριο. Δεξιά κι αριστερά κατά μήκος παραστάσεις Προφητών κρατώντας 
ειλητάρια μηνυμάτων από τις προφητείες δια την έλευση του Σωτήρος από την Παναγία.  

2. Αριστερά της εικόνος της Παναγίας είναι η εικόνα του Προφήτου Ηλίου καθημένου 
επί κόκκινου άρματος δύο τροχών, έλκοντάς το τέσσαρα κόκκινα άλογα και κρατώντας 
τα ηνία των ο Προφήτης. Κάτω του άρματος και των αλόγων, πύρινα σύννεφα. Εις το 
έδαφος ο Ελισαίος γονυπετής, με τα χέρια υψωμένα προς τον Προφήτη Ηλία. Γύρω της 
εικόνος σε δεκαέξι πλαίσια είναι δεκαέξι παραστάσεις από το βίο και τα θαύματα του 
Προφήτου. Έχει φωτοστέφανο κι επάνω απ’ αυτό φωτοστέφανο από ασήμι σκαλιστό, 
τοποθετημένο μεταγενέστερα. Η εικόνα είναι αγιογραφημένη με θαυμάσια λεπτή 
βυζαντινή τεχνοτροπία επί φύλλου χρυσού το 1787.  

3. Αριστερά της εικόνος του Προφήτου Ηλία, είναι η εικόνα του Αγίου Αθανασίου 
καθημένου επί θρόνου. Με το δεξιό του χέρι ευλογεί και στο αριστερό κρατά Ευαγγέλιο 
ανοικτό στη σελίδα της Περικοπής: «Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς, υμείς έστε το 
φως του κόσμου ου δύνατε πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη» Ματθαίον Ε΄14-19. 
Ψηλά δεξιά κι αριστερά στο θρόνο είναι παραστάσεις δύο αγίων. Φορά κόκκινο χιτώνα 
χρυσίζοντα και πράσινο μανδύα, έχει ωμοφόριο θαλασσί ένσταυρο κι επιγονάτιο 
χρυσίζων, με κεφαλή αγγέλου. Έχει φωτοστέφανο κι επάνω αυτού τοποθετημένο 
μεταγενέστερα φωτοστέφανο ασημένιο σκαλιστό. Ο θρόνος είναι χρυσίζων και χαμηλά 
δεξιά κι αριστερά έχει δύο κεφαλές. Η εικόνα είναι αγιογραφημένη με πολύ λεπτή 
θαυμάσια βυζαντινή τεχνοτροπία επί φύλλου χρυσού και πρέπει να είναι χρονολογίας 
1787 όπως και οι άλλες από τον ίδιο αγιογράφο. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι τιμώμενος 
άγιος μετά τον Προφήτη Ηλία στο ναό τιμής ένεκεν του Ναού του Αγίου Αθανασίου του 
Παλιοκλησίου, που οι μοναχοί σαν πρωτόκτισαν την Μονή τίμησαν μ’ αυτή τους την 
πράξη τον Άγιο και συνέχισαν οι επόμενοι μοναχοί κι Ιερωμένοι που βλέπομε σήμερα το 
ίδιο έγινε και στον πρώτο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Παρασκευής.  

4. Αριστερά της εικόνος του Αγίου Αθανασίου είναι η αριστερή Πύλη με τον Ταξιάρχη 
Μιχαήλ ολόσωμο. 

5.  Αριστερά της αριστερής Πύλης  είναι η εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο Άγιος με το 
δεξιό του χέρι ευλογεί και με το αριστερό κρατά ανοικτό Ευαγγέλιο στις σελίδες της 
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περικοπής: «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων όπως ίδωσιν υμίν 
τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα τον εν τοις ουρανοίς». Ματθαίον Ε΄16. Τα άμφιά 
του είναι κόκκινα με λεπτές παραστάσεις. Επίσης το ωμοφόριο κόκκινο. Έχει 
φωτοστέφανο κι επάνω αυτού φωτοστέφανο από ασήμι σκαλιστό μεταγενέστερο. Το 
βάθος της εικόνος είναι σκούρου χρώματος. Η εικόνα αγιογραφήθηκε το 1830 και έχει 
ομοιότητα με την εικόνα της Παναγίας Νο 5 δεξιά στο τέλος του τέμπλου που πρέπει να 
είναι κι εκείνη του ιδίου αγιογράφου. 

 
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ. Ο Αρχιερατικός θρόνος το Δεσποτικό, στο 

δεξιό του μεσαίου κλίτους είναι ένα κομψοτέχνημα ξυλογλυπτικής, με ποικίλες σκαλιστές 
παραστάσεις αξιοθαύμαστες. Το άνω τμήμα του κουβουκλίου η οροφή στηρίζεται με 
τεσσάρες κολώνες σκαλιστές, που καταλήγουν ψηλά στις αψίδες που έχει η σκεπή και που 
είναι με πολύ λεπτή τέχνη σκαλισμάτων στις τρεις πλευρές του κουβουκλίου. Εις τις 
τέσσαρες βάσεις των αψίδων είναι τέσσαρα σκαλιστά περιστέρια. Όλη η σκεπή είναι 
σκαλιστή με πολύ λεπτή τέχνη. Άνω των τριών αψίδων των τριών πλευρών, έχει διάζωμα που 
εξέχει ελαφρώς και άνω αυτού του διαζώματος έττερο διάζωμα σκαλιστό. Άνω δε αυτού είναι 
η σκεπή της οροφής που προεξέχει περί τα 0,10 του μέτρου σκαλιστή. Άνω της σκεπής είναι 
η βάση κι επάνω της η μήτρα ένα θαυμάσιο κατασκεύασμα, να στηρίζεται σε τέσσαρα 
περιστέρια  κι άλλα σκαλίσματα ως κορώνα του Αρχιερατικού θρόνου. Επάνω της μήτρας ο 
Σταυρός. Από τις βάσεις των κολώνων έως το δάπεδο του θρόνου, δεξιά κι αριστερά έχει 
τύμπανα (ταμπλάδες) με πλούσιες παραστάσεις σκαλιστές απείρου κάλλους και θαυμασμού. 
Χαμηλά στη δεξιά πλευρά έχει παράσταση βυζαντινού αξιωματικού ήρωος, σε στιγμή που το 
ακόντιο που κρατά, θα κτυπούσε λέοντα που επετέθη σε δάμαλη και κάτωθεν πολλά ποικίλα 
σκαλίσματα αμπέλου και λουλουδιών. 

Εις την αριστερή πλευρά έχει κλάδους αμπέλου που εξέρχεται από ανθοδοχείο, με 
σταφύλια στην κορυφή της, καθώς και δύο πουλάκια δίπλα στα σταφύλια και πολλά άλλα 
σκαλίσματα. Η πλάτη του θρόνου είναι καλυμμένη και κατασκευή εξ απλού ξύλου. Εις την 
πλάτη του αρχιερατικού θρόνου ψηλά, βρίσκεται μεγάλη εικόνα του Μεγάλου Αρχιερέως 
Χριστού καθημένου επί θρόνου, ως δίκαιος κριτής. Με τη δεξιά του χείρα ευλογεί και στην 
αριστερά του κρατά σταυρό και σφαίρα με τρεις ακτίνες ζωγραφισμένες του παντοκράτορος  
(ο ων και ο ην κι ερχόμενος ο παντοκράτωρ). Φορά στην κεφαλή μήτρα ως δεσπότης όλων 
και φωτοστέφανο πέριξ της κεφαλής. Τα άμφιά του χρυσίζοντα με διάφορα άνθη. Εις τα 
πόδια του οι κεφαλές του Αδάμ και της Εύας. Το βάθος της εικόνος παρουσιάζει ουράνια 
νεφέλη. Από το δάπεδο του Ναού έως το δάπεδο του αρχιερατικού θρόνου είναι τρία 
συνολικά σκαλιά. 

Αναλόγια Ιεροψαλτών. Είναι δύο βυζαντινών τύπων, τριών ορόφων δια την τοποθέτηση 
των βιβλίων με θυρίδες γύρω κι επάνω η περιστρεφόμενη βάση διπλής θέσεως δια τα ανοικτά 
βιβλία των Ιεροψαλτών. Το ένα εξ αυτών αναλόγιο είναι διακοσμημένο με ελεφοντοστούν  
(φίλντεσι) δίδοντα όψη κοσμοτεχνίματος.  

Βάσεις λαμπάδων. Δεξιά κι αριστερά της Ωραίας Πύλης, δίπλα στα αναλόγια των 
Ιεροψαλτών είναι τα δύο μανουάλια πους τις θέσεις των τοποθετούνται τρεις λαμπάδες στον 
καθένα. 

 Προσκυνητάρια. Εμπρός του Ναού στην αριστερή κολώνα είναι στηριγμένο το κάθετο 
προσκυνητάρι ύψους 2,50 μ. περίπου. Είναι ξυλόγλυπτο θαυμάσιο αρίστης τέχνης με σκεπή 
επίσης ξυλόγλυπτη. Έχει την εικόνα του τιμωμένου Αγίου του Ναού του Προφήτη Ηλία. 
Εμπρός στην εικόνα κρέμεται κανδήλα που φωτίζει την εικόνα του Προφήτη. Δεξιότερα είναι 
το μετακινούμενο προσκυνητάρι που τοποθετείται η εικόνα του εορταζόμενου Αγίου του 
ενιαυτού. 

Μανουάλια. Δίπλα στα προσκυνητάρια είναι τα δύο μανουάλια. Το ένα είναι μπρούτζινο 
με πολλές θέσεις λαμπάδων και κεριών, αναμμένων υπέρ της υγείας των εκκλησιαζομένων 
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και των συγγενών των. Το δεύτερο μεταλλικό κι αυτό επάνω έχει στερεωμένο στρογγυλό εν 
είδη ταψιού, που γεμίζεται με άμμο που τοποθετούν τ’ αναμμένα κεριά και λαμπάδες για τους 
κεκοιμημένους συγγενείς τους οι εκλλησιαζόμενοι. 

Το ωρολόγιο επάνω της εισόδου παλαιό δώρο πιστών.  
Το παγκάρι. Δεξιά της εισόδου είναι το παγκάρι του Ναού, κατασκευασμένο εκ ξύλου. 

Εμπρός στο παγκάρι έχει θέσεις που τοποθετούνται τα εξαπτέρυγα και οι σταυροί. 
Εξαπτέρυγα. Τα δύο εξαπτέρυγα είναι μεταλλικά επιχρυσωμένα αρίστης βυζαντινής 

τέχνης με ανάγλυφους Αγγέλους. Σταυροί είναι δύο. Ο ένας είναι μεταλλικός επιχρυσωμένος 
αρίστης τέχνης βυζαντινής. Ο δεύτερος είναι εκ ξύλου σκαλιστός αγιογραφημένος. Τα 
εξαπτέρυγα και οι σταυροί συμμετέχουν στις περιφορές και λιτανείες του Ναού, όπως και τα 
Θεοφάνια προς τις βρύσες εκ περιτροπής δια αγιασμό των υδάτων.  

Ο μικρός σταυρός ιδιαιτέρως συνοδεύει στις κηδείες των νεκρών έως την ταφή κι έχει 
αγιογράφηση τον Εσταυρωμένο Χριστό και στις δύο πλευρές.  

Λάβαρα (φλάμπουρα). Είναι τοποθετημένα δεξιά κι αριστερά στα χωρίσματα του μεσαίου 
κλίτους. Είναι κατασκευασμένα εξ υφάσματος κοκκίνου χρώματος και παλιάς βυζαντινής 
τέχνης. Έχουν αγιογραφίες εις το επάνω τμήμα έως τη μέση και συνεχίζουν σε τρεις λωρίδες 
το μισό κάτω τμήμα. Το ένα έχει στη μία πλευρά την Ανάσταση και στην άλλη τον Προφήτη 
Ηλία, το δεύτερο έχει μόνο στη μία πλευρά τη Γέννηση της Θεοτόκου. Είναι στερεωμένα σε 
κοντάρια. Τα λάβαρα συμμετέχουν στις περιφορές και λιτανείες.  

Φάνοι. Οι δύο φάνοι είναι στηριγμένοι στις κορυφές των κονταριών κι είναι 
τοποθετημένοι δεξιά κι αριστερά στα χωρίσματα του μεσαίου κλίτους. Έχουν χρωματιστά 
τζάμια. Μέσα στους φανούς τοποθετείται μικρή χονδρή λαμπάδα. Οι φάνοι συμμετέχουν 
επίσης στις περιφορές και λιτανείες.  

Χρυσοκέντητα Βημόθυρα. Δεξιά κι αριστερά σε κορνίζες είναι τοποθετημένα στα 
χωρίσματα του μεσαίου κλίτους τα δύο βημόθυρα χρυσοκεντημένα, θαυμάσια δώρα της 
Κυρά Βασιλικής Κονταξή Βεζίρισσας του Αλή Πασά, την περίοδο δωρεάς 1815-1820 προς 
τον Προφήτη Ηλία, δείγμα δυνατής πίστης που την κράτησε ως πολυτιμότερο στοιχείο στην 
πορεία της μοίρας της. 

Πολυκάνδηλα. Τα τρία πολυκάνδηλα του Ναού του Προφήτη Ηλία , πέρα από την 
ωραιότητα αυτών των πολύτιμων κειμηλίων, μας δίνουν τις πρώτες χρονολογίες κατασκευής 
αυτών και τοποθέτησης στον Ναό. Μας βεβαιώνει το πρώτο ότι ο Ναός ήταν Μονή το 1747. 
Μας δίνει και όνομα  επιτρόπου της Μονής. Ομοίως και το δεύτερο και το τρίτο με τις 
χρονολογίες και τις επιτροπές. Όλα είναι χαραγμένα σε  ατόφιο ασήμι που είναι 
κατασκευασμένα. Στο πρώτο πολυκάνδηλο εμπρός στην Ωραία Πύλη διαβάζομε: 
«ΠΟΛΥΚΑΝΔΗΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΤΕΝΕΣΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΣΒΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ 
ΗΛΙΟΥ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1747 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1 ΠΛΙΣΙΒΗΤΖΑ». Στο δεύτερο πολυκάνδηλο 
μετά το πρώτο προ της εισόδου διαβάζομε: «ΕΠΤΑΚΑΝΔΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ 1804 ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΣΒΑΝΗ ΠΛΙΣΙΒΙΤΖΑ». Στο τρίτο πολυκάνδηλο, μετά το δεύτερο προς την 
είσοδο διαβάζομε: «ΠΟΛΥΚΑΝΔΗΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝ 
1824 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 ΠΛΕΣΙΒΙΤΖΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΟΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ».  

Πολυέλαιοι. Οι τρεις πολυέλαιοι του μεσαίου κλίτους,πλουτίζουν και λαμπρύνουν με το 
φως των και τις ανταύγες των πολύτιμων παλαιών κρυστάλλων του Ναού. Ο μεγάλος 
πολυέλαιος που κρέμεται στο μέσον του Ναού και πλουσίως διακοσμημένος με κρύσταλλα 
ποιότητος είναι  ένα κόσμημα του Ναού. Έχει 35 θέσεις λαμπάδων που ανάβουν τις Κυριακές 
και τις μεγάλες εορτές ειδικότερα τις καλονυκτίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Οι δύο 
μικρότεροι πολυέλαιοι μικρότεροι σε μέγεθος όμως όλοι με ίδια πολύτιμα κρύσταλλα. Ο ένας 
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έχει 6 θέσεις λαμπάδων κι ο άλλος 12 θέσεις λαμπάδων. Στο δεξιό κι αριστερό κλίτος 
υπάρχει από ένας μικρός πολυέλαιος που ανάβουν τις μεγάλες εορτές κι έχουν από 4 θέσεις 
λαμπάδων.  

Κανδήλια. Ο Ναός έχει αρκετά ασημένια καλλιτεχνικά κανδήλια εκτός των τριών 
πολυκάνδηλων του μεσαίου κλίτους. Σε κάθε μεγάλη εικόνα του τέμπλου, εμπρός κρέμεται κι 
ένα κανδήλι σκαλιστό ασημένιο θαυμάσιας τέχνης σύνολο οκτώ, όσες και οι εικόνες. Εμπρός 
εις την Ωραία Πύλη υπάρχει πολυκάνδηλο μιικρό με 7 κανδήλια. Επίσης δεξιά του άμβωνος 
εμπρός στην εικόνα του επιταφίου, κρέμεται κανδήλια όπως και στο όρθιο προσκυνητάρι 
εμπρός. 

Επιτάφιος. Εις την αριστερή πλευρά στο χώρισμα του μεσαίου κλίτους είναι κρεμασμένη 
η μεγάλη εικόνα του Επιταφίου θρήνου του Ιησού Χριστού. Είναι δώρο της αδελφότητος 
Πλεσιβιτσιωτών της Αμερικής. Εικόνα μεγάλου μήκους 1,40 μ. περίπου και πλάτους  0,80 μ. 
περίπου. Έχει κορνίζα ξύλου και τζάμι, που την προφυλάσσει. Έχει στην άκρη πλαίσιο εξ 
υφάσματος βελούδου κόκκινου, χρυσοκεντημένου με κλώνους και φύλλα αμπέλου. Στις 
τέσσαρες γωνίες έχει από έναν Άγγελο σε στρογγυλό λευκό φόντο. Στο κέντρο η 
αγιογράφηση του νεκρού Χριστού. Στα άκρα δύο Άγγελοι με φτερούγες δεξιά κι αριστερά, ο 
Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, η Παναγία, ο Ιωάννης η ηγαπημένος και μυροφόρες γυναίκες.  
Γύρω της εικόνας χρυσή κορνίζα. Εις το πλαίσιο του κόκκινου βελούδου το τροπάριο: « Ο 
ΕΥΣΧΗΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΘΕΛΩΝ ΤΟ ΑΧΡΑΝΤΟ ΣΟΥ ΣΩΜΑ 
ΣΙΝΔΟΝΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΛΗΣΑΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΝ ΕΝ ΜΝΗΜΑΤΙ ΚΑΙΝΩ ΚΗΔΕΥΣΑΣ 
ΑΠΕΘΕΤΟ». Είναι μια εικόνα μικτής τέχνης, αγιογραφήσεως και κεντήματος που πλουτίζει 
το Ναό.  

ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ. Στο κέντρο του Ναού ψηλά στην οροφή είναι ο θόλος με εσωτερικό 
τρούλο καλώς κατασκευασμένο με την εικόνα του Παντοκράτορος. Ο Ιησούς Χριστός είναι 
επάνω σε σύννεφα και στο βάθος πίσω φωτεινό νεφέλωμα. Είναι ασκεπής με φωτοστέφανο 
που γράφει ο Ων κι εκπέμπει ακτίνες χρυσές. Με τα δυο του χέρια ευλογεί με γαλήνιο 
βλέμμα. Φορά χιτώνα κόκκινο και μανδύα μπλε. Είναι αρίστης βυζαντινής τεχνοτροπίας που 
προκαλεί δέος κι ανάταση ψυχής. Γύρω του Παντοκράτορος είναι οκτώ άγγελοι και χαμηλά 
στην άκρη είναι η ρήση «ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΛΕΓΕΙ Ο 
ΚΥΡΙΟΣ Ο ΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ». Ο θόλος στο κάτω άκρο επί 
της οροφής έχει κορνίζα πολύγωνη κι επιχρυσωμένες τις γωνίες.  

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Στο στηθαίο του γυναικωνίτη στο κέντρο, είναι η 
θαυμάσια εικονογραφία της διαδρομής του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, με κορύφωση την 
Κοίμηση της Θεοτόκου στο κέντρο. Η Παναγία επαναπαυόμενη επί ειδικού φερέτρου, 
υψωμένου από της μέσης έως την κεφαλή που ανασηκώνει παχύ μαξιλάρι, την μεγαλύνει η 
γαλήνια όψη. Είναι ενδεδυμένη το κόκκινο μαφόριο και τα χέρια της σταυρωμένα στη μέση. 
Από τη μέση και κάτω είναι σκεπασμένη με καφέ σινδόνι. Στο αριστερό της πλευρό είναι ο 
υιός της Ιησούς Χριστός, που με το δεξί του χέρι ευλογεί και καθαγιάζει το άψυχο σώμα της 
και με το αριστερό του χέρι κρατά συμβολικά μικρόσωμη παιδούλα την ψυχή της Παναγίας. 
Δεξιά κι αριστερά οι Δώδεκα Απόστολοι, που συναθροίστηκαν από τα πέρατα της γης. Στο 
δεξιό πλευρό της Παναγίας εμπρός Άγγελος με ρομφαία αποκόπτει τα δυο χέρια βανδάλου 
προφανώς του διαβόλου, που επιχείρησε να τραβήξει το φέρετρο. Ψηλά στα βάθη του 
ορίζοντος επάνω σε σύννεφα η Παναγία έχοντας δεξιά κι αριστερά δύο Αγγέλους, παραδίδει 
την ιερή ζώνη εις τον αγαπημένο μαθητή του Χριστού Ιωάννη. Αριστερά της Κοιμήσεως 
είναι η Γέννηση της Θεοτόκου κι αριστερότερα μετά τη γωνία ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 
σε προεξοχή ενός περίπου μέτρου. Δεξιά της Κοιμήσεως είναι τα Εισόδια της Θεοτόκου και 
δεξιότερα μετά τη γωνία η Μεταμόρφωση του Σωτήρος σε προεξοχή ενός περίπου μέτρου. 

ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΨΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ. Αριστερά από 
είσοδο, προς Άγιο Βήμα δύο Ευαγγελιστές. Δεξιά από είσοδο προς Άγιο Βήμα δύο 
Ευαγγελιστές. 
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ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. Στο Ναό υπήρχαν πάρα πολλές φορητές εικόνες υψηλής 
Βυζαντινής τέχνης, τοποθετημένες στο Άγιο Βήμα, κάτω των μεγάλων εικόνων του τέμπλου 
και στο γυναικωνίτη. Υπέστησαν μεγάλες φθορές, λόγω μη συντηρήσεως στο πέρασμα 
αιώνων και κατεστράφησαν οι αγιογραφίες κι έμειναν σκέτες σανίδες. Διεδώθησαν ορισμένες 
εξ αυτών, εις το Άγιο Βήμα προαναφέρθησαν. Κάτω των μεγάλων εικόνων του τέμπλου 
υπάρχουν: Η Αγία Αικατερίνη του 1856, ο Άγιος Αθανάσιος, το Άγιο Μαδήλιο, ο Ιωάννης ο 
Πρόδρομος, οι Άγιοι Απόστολοι. Η Μεταμόρφωση του Χριστού κρεμασμένη στο χώρισμα 
αριστερά στο μεσαίο κλίτος. Η Παναγία κρατώντας το Χριστό τελευταία απόκτημα του 
Ναού, δώρο της οικογενείας Μιχ. Στάθη, δεξιά στο τέμπλο. Η Παναγία φορώντας μαφόριο 
κόκκινο χρυσίζων και κορώνα στην κεφαλή και κόκκινο εσωτερικό ένδυμα. Κρατάει με το 
δεξιό της χέρι το χέρι του Χριστού. Ο Χριστός κρατά στο δεξιό του χέρι ειλητάριο που 
γράφει «Πνεύμα Κυρίου κλπ.». Φοράει πλούσιο παιδικό ένδυμα, ζωσμένος με κόκκινη 
υφασμάτινη ζώνη. Στο βάθος επάνω σε σύννεφα αριστερά ο Μιχαήλ και δεξιά ο Γαβριήλ. 
Αριστερά της Παναγίας ο Άγιος Νικόλαος και δεξιά ο Άγιος Χαράλαμπος. Κάτω στην εικόνα 
σε πλαίσια είναι από αριστερά προς τα δεξιά 1. ο Ερημίτης Ηλίας, 2. Κωνσταντίνος κι Ελένη, 
3. Άγιος Αθανάσιος. Εις το γυναικωνίτη οι τοίχοι ήταν γεμάτοι από κρεμασμένες θαυμάσιες 
εικόνες που έμοιαζε με μικρό εκκλησάκι με τα κανδήλια του με μανουάλι για τα κεριά. 
Σχεδόν όλες οι φορητές εικόνες κατεστράφησαν. Αυτές που υπάρχουν ακόμη είναι του 
Χριστού ως βασιλεύς των ουρανών με στολή αρχιερέως. Της Παναγίας κρατώντας τον 
Χριστό επάνω σε σύννεφα ανάμεσα των Αποστόλων κι επάνω της Παναγίας, η Αγία Τριάδα. 
Κάτω της Παναγίας πόλη και πλήθος λαού και στο μέσον του λαού μεγάλη κολυμβήθρα να 
ενώνει τον ουρανό με τη γη ως Ζωοδόχος Πηγή.  

Μετά την αποπεράτωση της αγιογραφήσεως ο Ναός του Προφήτου Ηλίου έγινε επισήμως 
Καθεδρικός. Μεγάλος σε διαστάσεις και λαμπρός , ήταν το στολίδι της προσφοράς των 
τέκνων Πλεσιβίτσης των εκεί διαβιούντων και των εις τα πέρατα της γης ξενιτεμένων που 
πλουσιοπάροχα προσέφεραν τον οβολό των δια την πραγματοποίηση του θαυμάσιου αυτού 
θείου έργου που όπως προαναφέρθη εμπλουτίσθη εν συνεχεία με εικόνες και σκεύη διάφορα 
έως τις μέρες μας. Απεφασίσθη να γίνει στο δυτικό προαύλιο το 1860 νέο Νεκροταφείο και 
διεκόπησαν οι ταφές στα έως τότε συνοικιακά νεκροταφεία της Αγίας Μαρίνης, του Αγίου 
Νικολάου και της Παναγίας. Τα οστά δε των ως άνω νεκροταφείων μετά τις εκταφές, 
τοποθετούνταν στο οστεοφυλάκειο του Προφήτη Ηλία (κοιμητήριο).  Εις την ανατολική 
πλευρά του προαυλίου στη κόγχη του Αγίου Βήματος, έγινε χώρος ταφής των Ιερέων του 
Ναού έως και σήμερα. Εις τη νότια πλευρά ακουμβούν στον μαντρότοιχο, οι δύο 
υπερυψωμένοι τάφοι τιμής ένεκεν: 1. του Γεωργίου Ρισβάνη και 2. του Ιωάννη Μπούλμου.  
Το νεκροταφείο του Προφήτη Ηλία μικρό σε εμβαδόν δια οικονομία χώρου, λειτούργησε με 
τάφους δίπατους και τρίπατους. Όμως λόγω κορεσμού αποφασίστηκε η διακοπή της ταφής 
εκεί και το 1915 λειτούργησε το έως σήμερα νέο νεκροταφείο του Αγίου Ιωάννου λύνοντας 
το πρόβλημα και του χώρου αλλά και της απομάκρυνσης από τον κατοικημένο χώρο.  

Το χωριό μεγάλωσε σε πληθυσμό και σε έκταση. Το 1869 η Δημογεροντία με την 
ενοριακή επιτροπή του Προφήτη Ηλία, με προτροπή και οικονομικές προσφορές των 
ευσεβών κατοίκων αποφάσισαν την επέκταση του Ναού κτίζοντας το νάρθηκα (θολωτός 
πρόναος καμάρες). Συμφώνησαν με κτίστες καλλιτέχνες από την Κόνιτσα, με εργοδηγό το 
Γεώργιο Θεοδοσίου και κτίστηκε με σκαλιστή ορθογωνιασμένη πέτρα, το θαυμάσιο 
οικοδόμημα του νάρθηκα, που εξυπηρετούσε κι εξυπηρετεί τους εκκλησιαζόμενους προ της 
εισόδου στο Ναό αλλά και μετά τον εκκλησιασμό. Έδωσε και αρκετό επί πλέον χώρο στο 
γυναικωνίτη. Το έργο τελείωσε το 1870 30 Μαΐου, το αναφέρει η εντοιχισμένη πλάκα που 
υπάρχει εμπρός άνω του θόλου. Η ένωση της προσθήκης έγινε με καλλιτεχνικό τρόπο και 
φαίνεται ενιαίο κι έδωσε 3,80 μέτρα μήκος επί πλέον στο Ναό, φθάνοντας το συνολικό μήκος 
22,45 μ. έχει τρεις θόλους θαυμάσιους που σχηματίζουν πέντε αψίδες και καταλήγουν σε 
βάσεις μεγάλης αντοχής.  
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Το 1899 νέα πρωτοβουλία της ενοριακής επιτροπής και πρωτοστάτη χορηγό του Ιωάννη 
Μακατσώρη, αποφασίσθηκε το κτίσιμο του κωδωνοστασίου του Προφήτη Ηλία. Ξανά 
συμφωνίες με τους ίδιους κτίστες  και νεώτερους από την Κόνιτσα και το 1900 κτίστηκε το 
κωδωνοστάσιο όπως και ο νάρθηκας (πρόναος) με σκαλιστή ορθογωνιασμένη πέτρα. Το 
κωδωνοστάσιο κτίστηκε το ήμισυ με εσοχή 1,20 περίπου επάνω του τοίχου του πρόναου και 
με προεξοχή 1,20 που ξεκινούσε από τα θέμελα. Η ένωση έγινε με καλλιτεχνικό τρόπο με τον 
Πρόναο αλλά και στερεό λόγω της ιδιαιτερότητος του ύψους και του βάρους του λίθινου 
όγκου. Έχει ύψος δύο ορόφων άνω της στέγης του Ναού με δύο ανοικτά παράθυρα, που 
σχηματίζουν οι αψίδες σε κάθε πλευρά του άνω ορόφου κι από ένα μεγάλο στον κάτω να μην 
εμποδίζεται ο ήχος των καμπάνων. Από το γυναικωνίτη έγινε το κλιμακοστάσιο του 
κωδωνοστάσιου. Άνω εις την οροφή του κωδωνοστάσιου, τοποθετήθηκε μεγάλο κι άριστο 
αλεξικέραυνο, με αγωγό που γειώνεται σε βάθος σε κάρβουνα με τέλειες προδιαγραφές. Με 
την αποπεράτωση του κωδωνοστασίου, τα ξενιτεμένα τέκνα της Πλεσιβίτσης, που 
εργάζονταν στην Οδησσό, με τις προσφορές των αγόρασαν δύο καμπάνες μία μεγάλη και μία 
μικρή και δια θαλάσσης τις έστειλαν στην Σαγιάδα, που τις παρέλαβε η επιτροπή του Ναού. 

Ομάδες κατοίκων σε οκτάδες μετέφεραν στο χωριό τις καμπάνες που τις είχαν 
τοποθετήσει κρεμασμένες κάθε μία σε καδρόνια καρφωμένα σε τύπου πλατειάς σκάλας. Καθ’ 
οδόν άλλαζαν οι οκτάδες που υπήρχαν αρκετές ν’ αντέξουν όλη τη διαδρομή. Όταν έφθασαν 
στο Μπογάζι κι αντίκρισαν τον Προφήτη Ηλία, κτύπησαν τη μεγάλη καμπάνα κι ο ήχος 
έφθασε στο χωριό. Χαρούμενοι οι χωριανοί έτρεξαν να τους προϋπαντήσουν, να τους 
φιλέψουν με γλυκά και κρύο νερό και να τους ξεκουράσουν κατά το δυνατόν. Έφθασαν οι 
καμπάνες επάνω στο Προφήτη Ηλία κι εν συνεχεία τις ανέβασαν στο κωδωνοστάσιο.  Ο ήχος 
των χαρμόσυνος έφθανε στην Βέρβα και στα γύρω βουνά και λαγκάδια κι ήταν χαρμόσυνος, 
διότι πλησίαζε κι η πολυπόθητη λευτεριά του τόπου εν συνεχεία. Το 1938 έγινε καθαρισμός 
κι αναπαλαίωση των φθορών της αγιογραφίας που αναφέρεται δεξιά κάτω του μεγάλου 
κειμένου των Αγιογράφων των πρώτων εκ Χιονάδων. 
 
 
 

 
 

213. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
 
 

1. Προφήτη Ηλία: πιο κάτω από κορυφή Αϊλιά 
2. >>     >>   : στην είσοδο του χωριού στο αλώνι Κόκοση 
3. >>     >>   : στους πρόποδες του Αϊλιά στο δρόμο 
4. >>     >>   : στους Κηπόπλους πριν τα Νερούλια κτίσμα 1871 
5. Αγίας Παρασκευής στο διάσελο της Βούβας 
6. Παναγιάς στου Μπασιάκου πριν του Ι. Ν. Παναγίας 
7. Αγίου Ιωάννου έξω του νεκροταφείου Αγίου Ιωάννου 
8.  Αγίου Ανδρέα κοντά στη βρύση Αντριάξη υπήρχε παλιά 
9. Ταξιαρχών στη Γράβα στη θέση ήταν ο ναός που ξανακτίστηκε 
10. Αγίου Νικολάου Μετάλικα στου Τσάρκου και δίπλα στο Σταυρό 
11. Παναγίας δίπλα στο αλώνι στον πλάτανο Αμπολιάνας 
12. Αγίου Νεκταρίου επάνω από το φυλάκιο Αμπολιάνας  
13. Αγίου Κοσμά στο Μάλο στην «γκορτζιά»στεγασμένο 3×3 περ. 

 



 
214. ΣΤΑΥΡΟΙ ΤΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

 
 

1. Πλατείας Αγίου Κοσμά λιθόκτιστης στη μέση του χωριού 
2. Πλατείας Αγίου Νικολάου λιθόκτιστος 
3. Στο Ζοριό στην κορυφή απέναντι της Ελιάς του Ντακούκη 
4. Στο βράχο της Γιαννακέσιας επάνω από τα Νερούλια 
5. Στην επάνω σκάλα πενήντα μέτρα περίπου ψηλά στους πρόποδες του Αϊλιά 
6. Στους πρόποδες του Μάλου ψηλά 50 μ. περίπου στην Κάτω σκάλα 
7. Στο Μάλο στην Κιάφα 

 
 
 

215. ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Από τα πρώτα χρόνια κατοίκησης στο λεκανοπέδιο, έως την εποχή της ακμής 
Πλεσιβίτσης, οι κάτοικοί της με πολύ μεθοδικότητα, εργατικότητα κι επιμονή 
εκμεταλλεύτηκαν κάθε σπιθαμή γης. Καλλιεργήθηκαν παντός είδους φυτά, δένδρα και 
σπορές αναπτύχθηκε κτηνοτροφία, μελισσοκομία κι άλλα. Έγιναν οικοδομές μικρές και 
μεγάλες με επεξεργασία υλικών της περιοχής, πέτρας και ξυλείας. Δημιουργήθηκαν 
επαγγέλματα  παντός είδους χρησίμου. Τελικά ανεπτύχθη  το εμπόριο, όπου έδωσε το 
αποτέλεσμα της ακμής στην Πλεσίβιτσα. Η παιδεία έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρά τις 
δυσκολίες από την πρωτόγονη κατάσταση διαβίωσης και της δουλείας, έως τη βελτίωση 
συνθηκών ζωής, εξαρχής με πολλές προσπάθειες δινόταν μια υποτυπώδης παιδεία στα παιδιά 
της Πλεσιβίτσης. Τελικά έφθασε πολύ ψηλά κι έγινε φάρος παιδείας στην επαρχία και πέραν 
αυτής και σ’ αυτή οφείλει την πρόοδο και προκοπή της. 
 
 
 

216. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΤΩΝ 
 
 

Σε όλο το λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης δεν έμεινε σπιθαμή γης κατάλληλης που να μη 
καλλιεργηθεί με Δημητριακά, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη και καλαμπόκι για ένα 
εισόδημα  της χρονιάς.  
 
 
 

217. ΑΛΩΝΙΑ ΑΛΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 
 
 
1. Γράβας του Πλούτση 
2. Χράμπου 
3. Κρούπινα – Φασιούλη 
4. Πολιαναυλής 
5. Αγίας Μαρίνας 
6. Αγίου Νικολάου 
7. Προφήτη Ηλία – Κόκοση 

 303



8. Αμπολιάνας στον Πλάτανο 
9. Αμπολιάνας στην κεραία Ο.Τ.Ε 
10. Καβαθά – Κωτσιόπλενα 
11. Κηπόπλους 
12. Κιάφας  
13. Μέση Αϊλιά Μάτσιακα 
14. Άνω Αϊλιά πριν την κορυφή 
15. Καραμεσίνη – Περαμπέλια 
16. Ζιώγου στη ράχη του μύλου δεξιά 
17. Γκίκα πριν την ράχη του μύλου 
18. Βελανιδιές – Κατσιέλα Τσίπου  
19. Τσιάβου – Ντουρντουβέτσι 
20. Αϊλιά πίσω από την εκκλησία προς χωράφια Μπιρμπίλη 
21. Στα πιάδια στου Γιαννούτσου 
22. Αγγόνι 
23. Μπούλτσι 
24. Πιάλο 
25. Σδρόνη 
26. Κουλούρι Ζοριού 
 
 
 

218. ΚΗΠΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 
 
 

Κάθε οικογένεια είχε απαραιτήτως τον κήπο της και το περιβόλι της που θα εξασφάλιζε 
για κάθε εποχή κατά το δυνατόν τα απαραίτητα κηπευτικά. Θα εξασφάλιζε τα όσπρια της 
χρονιάς, φασόλια, ρεβίθια, φακές και πατάτες που ήταν αρκετές οικογένειες που το 
κατάφερναν αυτό. Φύτευαν και μπόλιαζαν άγρια δένδρα σε ήμερα. Πορτοκαλιές λεμονιές, 
κορομηλιές, μουσμουλιές, δαμασκηνιές, κυδωνιές, βερικοκιές, μηλιές και προπαντός συκιές, 
που τα σύκα και τα παράγωγά τους μανούρια, τα διατηρούσαν με τον τρόπο τους για το 
χειμώνα ως χρήσιμο φρούτο. Απαραίτητες οι κληματαριές στις αυλές για τα σταφύλια τους. 
Λογής, λογής τα καλλωπιστικά φυτά στις αυλές και στα μπαλκόνια.  
 
 
 

219. ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
 

Η αμπελοκαλλιέργεια ήταν η πιο βασική από τα πρώτα χρόνια κατοίκησης, μετά τις 
εκχερσώσεις που έγιναν και πήρε τέτοιες διαστάσεις εκμετάλλευσης, που το λεκανοπέδιο απ’ 
άκρου σ’ άκρο έγινε ένα τεράστιο αμπέλι, επεκτεταμένο ακόμη και στους γύρω λόφους του 
χωριού, Σταυρός, Ετιά, Κιάφα, Μάλος, Πέρα-Αμπέλια (το σημερινό δάσος) κι έως το Αγγόνι, 
καλύπτοντας 5.000 στρέμματα. Μέρος της παραγωγής των σταφυλιών πουλιόταν κυρίως στα 
χωριά της Β. Ηπείρου και στα επανωχώρια της Μουργκάνας. Έφθαναν ακόμη κι έως τα 
χωριά της Πάργας. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, γινόταν κρασί που γέμιζαν τα 
βαρέλια και το πουλούσαν χονδρικώς και λιανικώς. Στο λεκανοπέδιο και στα Πέρα-Αμπέλια 
υπήρχαν κτιστά πατητήρια σταφυλιών γι’ αυτούς που δεν παρήγαγαν τσίπουρο, πατούσαν τα 
σταφύλια τους και μετέφεραν κατευθείαν το μούστο τους στα βαρέλια τους. Με τα στέμφυλα 
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(απομεινάρια των τσαμπιών και ρογών των σταφυλιών) παρήγαγαν το τσίπουρο εξαιρετικής 
ποιότητος που γινόταν ανάρπαστο. 

Μετά τον εξισλαμισμό των χωριών Κώτσικας και Βέρβας κι άλλων κατά το 1733-1737 
και την αλλαγή αργότερα τρόπου συμπεριφοράς των εξισλαμισμένων Κωτσιωτών, η 
αμπελοκαλλιέργεια εκ φόβου και προπαντός αποφυγής επεισοδίων στην περιοχή που 
συνορεύει με την Κώτσικα, περιορίστηκε, ξεριζώθηκαν τα κλήματα και στη θέση των 
φυτεύτηκαν ανάλογα ελαιόδενδρα, που δεν απαιτούν παραμονή νυχθημερόν και φύλαξη 
όπως τα αμπέλια. Η καταγεγραμμένη παραγωγή επί Τουρκοκρατίας πριν περιοριστεί πολύ η 
καλλιέργεια όπως προαναφέρθη ήταν 1.000.000 οκάδες σταφυλιών, εκτός των μη 
καταγεγραμμένων που υπερέβαινε κατά 500.000 ακόμη οκάδες. Χρόνο με το χρόνο και 
βλέποντας ότι η ελαιοκαλλιέργεια ήταν αποδοτικότερη με λιγότερη προσφορά εργασίας, 
γενικεύτηκε η αλλαγή και τη θέση των κλημάτων πήραν τα ελαιόδενδρα. Τελικά μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχαν περίπου 10 αμπέλια και διατηρήθηκαν έως το 1960 κι 
εγκαταλείφθηκαν εν συνεχεία.  
 
 
 

220. ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ – ΙΩΑΝ. ΜΙΧ. ΖΩΗ 
 
 

Στα Περαμπέλια στο κτήμα του Ιωάν. Μιχ. Ζώη, υπάρχει ακόμη ερειπωμένο το πατητήρι 
σταφυλιών. Σώζονται οι τοίχοι μισογκρεμισμένοι του βάθρου και το δάπεδο του πατητηριού. 
Ήταν ένα πέτρινο βάθρο ύψους ενός και είκοσι περίπου μέτρων από τη μία πλευρά και 
λιγότερο από τις άλλες. Είχε μήκος έξι μέτρα και πλάτος επίσης έξι. Στο κέντρο ήταν κυρίως 
πατητήρι, που ήταν πλακοστρωμένο κι αρμολογημένο δια τη στεγανότητά του, κυκλικό 
σχεδόν με μήκος 2,50 μέτρα και πλάτος 2 μέτρα και γύρω-γύρω τοιχάκι 20 εκατοστών, δια τη 
συγκράτηση των σταφυλιών. Στην πλευρά που είχε ύψος 1,20 είχε σωλήνα που περνούσε ο 
μούστος από το πάτημα των σταφυλιών και γέμιζαν τα δοχεία. Το χρησιμοποιούσαν οι 
περισσότεροι αμπελουργοί των Περαμπελιών. 
 
 
 

221. ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
 

Η φύτευση ελαιόδενδρων στο λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης έγινε από τις πρώτες φυτεύσεις 
δένδρων. Συνήθως φυτεύονταν γύρω-γύρω από τα αμπέλια και δεν είχε την κάλυψη του 
χώρου, όπως η αμπελοκαλλιέργεια. Κυρίως φυτεύονταν ποικιλίες μεσοελιές και λιανοελιές 
για το λάδι της χρονιάς και χονδροελιές για τις απαραίτητες βρώσιμες που αλατίζονταν κι 
αποτελούσαν το πρόχειρο φαγητό, αν όχι το κύριο των δύσκολων χρόνων. Ελλείψει 
χονδροελιών που συνήθως δεν υπήρχε επάρκεια αλατίζονταν και οι καθαρές μεσοελιές που κι 
αυτές ήταν θαυμάσιες. Όπως προαναφέρθη στο κεφάλαιο της αμπελοκαλλιέργειας, μετά τον 
εξισλαμισμό του 1733-1737, χρόνο με το χρόνο η ελαιοκαλλιέργεια γενικεύτηκε και πήρε τη 
θέση της αμπελοκαλλιέργειας που ξεριζώθηκε κι από απέραντο αμπέλι του λεκανοπεδίου 
έγινε ο απέραντος κι έως σήμερα ελαιώνας της Πλεσιβίτσης μέρος από τα Πέρα-Αμπέλια, το 
Σταυρό και έως την Ετιά.  

Υπολογίζονταν έως 13.000 ελαιόδενδρα με παραγωγή του Α΄ καλό χρόνο από 2.000 έως 
2.500 αλώνια των 100 οκάδων και τον Β΄ χρόνο εσοδείας από 500 έως 1.200 αλώνια των 100 
οκάδων. Το ποσοστό καθαρού λαδιού κυμαινόταν από 18 έως 23%. Δια την επεξεργασία 
εξαγωγής του ελαιόλαδου από τα χρόνια κατοίκησης του χωριού, λειτούργησαν τα 
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ελαιοτριβεία 1) της Αγίας Μαρίνης, 2) του Ξακουστού, 3) του Αγίου Γεωργίου, 4) του Αγίου 
Παντελεήμονος, 5) του Κωνσταντίνου Ηλ. Κολιού και 6) του Μιχαή Γεωργ. Φιλίππη. Μετά 
τη δεκαετία του 1960 και τη μετανάστευση των κατοίκων εσωτερική κι εξωτερική, η 
ελαιοκαλλιέργεια περιορίστηκε έως τη σχεδόν εγκατάλειψη στο μεγαλύτερο μέρος. Εις το 
μέρος της οδικής ξενάγησης αναφέρεται το καθένα ελαιοτριβείο της Πλεσιβίτσης με 
λεπτομέρεια. 
 
 
 

222. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 
 

Τα λιβάδια και οι χερσαίες καλλιέργειες λόγω εδάφους εκτάσεις των γύρω λόφων και 
βουνών επαρκούσαν για τη βοσκή των κοπαδιών ζώων της Πλεσιβίτσης. Προ της 
απελευθερώσεως της Ηπείρου, τα βοοειδή ήταν περίπου περί τα 100 τα πρόβατα περί τα 600 
και τα γίδια περί τα 400. ορισμένες οικογένειες που είχαν περισσότερα είχαν ένα εισόδημα 
από τα πρόβατα, το γάλα, το βούτυρο, το τυρί, το μαλλί και τα προς σφαγή και τα δέρματα. 
Τα γίδια επί το πλείστον ήταν οικόσιτα από 2 έως 5 περίπου κάθε οικογένεια, που τα 
βοσκούσε βοσκός διορισμένος επί πληρωμή. Ορισμένες οικογένειες είχαν γίδια επί ενοικίω 
απ’ αυτούς που είχαν περισσότερα για το γάλα της χρονιάς. Τα βοοειδή τα αρσενικά τα είχαν 
ορισμένοι που είχαν ως επάγγελμα το όργωμα των χωραφιών και τα είχαν οικόσιτα. Οι 
αγελάδες ήταν οικόσιτες από 2 έως 5 και περισσότερες των οικογενειών για το γάλα, το 
βούτυρο και τα προς σφαγή μοσχαράκια και τα δέρματα. Τις αγελάδες τις βοσκούσε επίσης 
βοσκός διορισμένος επί πληρωμή.  

Δια τις μεταφορές των αγαθών και των ιδίων κατοίκων, υπήρχαν περί τα 50 γαϊδουράκια 
και περί τα 30 άλογα και μουλαράκια. Τα άλογα και τα μουλαράκια τα χρησιμοποιούσαν στα 
αλώνια για το αλώνισμα των σιτηρών στα ελαιοτριβεία για το γύρισμα των πέτρινων τροχών 
στο άλεσμα του καρπού της ελιάς. Με τα ίδια έκαναν τις μεγάλες μεταφορές αγαθών. Οι 
πραματευτάδες του χωριού τα είχαν για τις μακρινές πολιτείες και χώρες στα πολυήμερα 
ταξίδια τους. Τα άλογα στολισμένα μετέφεραν τις προίκες των νυφάδων κατά την ημέρα του 
γάμου.  
 
 
 

223. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ 
 
 

Κάθε σπίτι θα είχε από 5-10 ή και περισσότερες κότες για τα αυγά της οικογένειας αλλά 
και για το κρέας από τα νέα κοτόπουλα που παρήγαγαν.  

 
 

224. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
 
 

Πολλές οικογένειες είχαν παράλληλα με τις ασχολίες τους και μερικές κυψέλες μελισσών 
που φρόντιζαν για να έχουν το μέλι της χρονιάς τους. Ορισμένοι το είχαν ως δεύτερο 
επάγγελμα που τους απέδιδε κάποιο εισόδημα από το μέλι και το κερί, ειδικά όταν τα 
ευνοούσε ο καιρός.  
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225. ΑΡΓΑΛΕΙΟΙ 
 
 

Στα περισσότερα σπίτια του χωριού υπήρχε ένας ή και δύο αργαλειοί, που υφαίνονταν τα 
στρωσίδια για τις προίκες των κοριτσιών και λογής-λογής υφαντά διαφόρων μεγεθών. Τα 
νήματα ήταν από την παραγωγή του μαλλιού των αιγοπροβάτων του χωριού, αλλά και από 
αγορές της επαρχίας της Κερκύρας και των Ιωαννίνων, ιδίως όταν το στημόνι ήταν 
βαμβακερό. Οι γυναίκες του χωριού τις ελεύθερες ώρες και στα νυχτέρια που έκαναν, 
νηματοποιούσαν το μαλλί. Για διάφορα στρωσίδια, γινόταν χρήση νημάτων από επεξεργασία 
του θάμνου σπάρτου που αφθονούσε στην περιοχή.  
 
 
 

226. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ- ΠΛΕΚΤΑ 
 
 

Και τι δεν κεντούσαν στην Πλεσίβιτσα από μικρά κορίτσια που μάθαιναν το κέντημα και 
το πλέξιμο έως τα γηρατειά. Όλα τα είδη προικός και του στολίσματος του σπιτιού με πολύ 
τέχνη και μεράκι, γινόταν από τα χέρια των. Πολλά κεντητά και πλεκτά ρούχα για να 
φορεθούν επίσης.  
 
 
 

227. ΡΑΦΤΑΔΕΣ 
 
 

Ραφτάδες άριστοι τεχνίτες για ανδρικές και γυναικείες ενδυμασίες για απλές και επίσημες 
πολύκεντημένες. Η ανδρική που αποτελούνταν από 1. υποκάμισο, 2. τσαμαντάνι απλό ή με 
πισιλί με μανίκια, 3. φουστανέλα, 4. πιτούρι, 5. κάλτσες (6. τα τσαρούχια με φούντες που τα 
έφτιαχναν οι άριστοι τεχνίτες Πλεσιβίτσης), 7. το φέσι με φούντα ή το δίκοχο επίσης, 8. το 
άσπρο ζωνάρι (ή τα σελάχι δερμάτινη ζώνη με θέση να μπαίνει η πιστόλα Γιαννιώτικα). 

Η γυναικεία φορεσιά αποτελούταν 1. από το υποκάμισο, 2. το αντερί, 3. το φόρεμα, 4. το 
σιγκούνι ή φλοκάτο, 5. τις κάλτσες, 6. την ποδιά, 7. το μαντήλι της κεφαλής (και 8. τα 
τσαρούχια ή κουντούρες επίσης Πλεσιβιτσιώτικα).  
 
 
 

228. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΔΕΣ 
 
 

Ειδικοί τεχνίτες για τα παπλώματα και τα στρώματα που ράβονταν όλα στο χέρι για τις 
προίκες των κοριτσιών.  
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229. ΛΑΤΟΜΟΙ 
 
 

Ορισμένοι ασχολούνταν με την εξόρυξη πετρών στους γύρω λόφους για τους τοίχους και 
πλάκες για τις σκεπές παλιά και τις πλακοστρώσεις, που μεταφέρονταν με τους αγωγιάτες 
στις υπό ανέγερση οικοδομές.  
 
 
 

230. ΚΤΙΣΤΕΣ 
 

 
Αρκετοί οι κτίστες στο χωριό. Καλλιτέχνες στο κτίσιμο των οικοδομών και που 

πρωτίστως κατεργάζονταν την πέτρα, ειδικώς για τις γωνίες των σπιτιών, των πόρτων και των 
παραθύρων. Έρχονταν για ειδικές περιπτώσεις και καλλιτεχνικής παρουσίας πόρτων, ειδικοί 
τεχνίτες από την περιοχή Ιωαννίνων, που κοντά τους μάθαιναν την τέχνη κι οι 
Πλεσιβιτσιώτες. Η Πλεσίβιτσα έχει να δείξει αρκετές τέτοιες πόρτες άξιες θαυμασμού, δια 
την καλλιτεχνική τους αξία, που τις έκτισαν οι Γιαννιώτες καλλιτέχνες. Λόγω της συνεχούς 
ανοικοδόμησης είχαν μονίμως δουλειά. Οι περισσότεροι ήταν και ξυλουργοί και τελείωναν οι 
ίδιοι την οικοδομή έως την παράδοση του κτιρίου. Υπήρχαν και απλοί κτίστες που 
ασχολούνταν με τους τοίχους των κήπων και των περιβολιών.  
 
 
 

231. ΞΥΛΟΚΟΠΟΙ – ΞΥΛΟΣΧΙΣΤΕΣ «ΣΑΡΤΖΗΔΕΣ» 
 
 

Δύσκολη χειρωνακτική δουλειά να κόβουν τα δένδρα σε δασωμένες περιοχές και από 
κορμό να το σχίζουν, να τον κάνουν καδρόνια και σανίδες διαφόρων μεγεθών για τις 
ξυλουργικές εργασίες των οικοδομών και για πολλές άλλες κατασκευές. 
 
 
 

232. ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 
 
 

Οι ξυλουργοί επί το πλείστον έως τις μέρες μας ήταν οι ίδιοι κτίστες εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων, που ασχολούνταν μόνο στα ξυλουργικά και σε κατασκευές επίπλων και ειδών 
του νοικοκυριού.  
 
 
 

233. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Απέναντι των βρύσεων της Ετιάς, δεξιά του ρέματος ήταν το κεραμοποιείο Πλεσιβίτσης. 
Υπάρχουν ακόμη τα θεμέλιά του και στο γύρω χώρο είναι διάσπαρτα μικρά τεμάχια 
κεραμιδιών. Κατασκεύαζαν μεγάλα και μικρά. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος κατά πολύ των 
σημερινών διαστάσεων: 0,60×0,40 του μέτρου, προορίζονταν για σκεπές Ναών, Σχολείων, 
Δημοσίων κτιρίων και μεγάλων οικοδομών ως και ευπόρων κατοίκων.  Τα μικρά που κι αυτά 
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ήταν μεγαλύτερα των απλών σημερινών, όμως κι αυτά ωραία και προορίζονταν γενικώς για 
σκεπές. Η σκεπή του Ναού της Παναγίας στο Ζοριό, που προσφάτως αλλάχτηκε, ήταν 
σκεπασμένη με μεγάλα κεραμίδια του κεραμοποιείου της Ετιάς και βρίσκονται ορισμένα 
δίπλα στο Ναό προς θέα. Είναι καλλιτεχνικά, με χαραγμένα περιγράμματα. 
Κατασκευάζονταν από χώμα της περιοχής και τους εξυπηρετούσε το νερό δίπλα της βρύσης 
της Ετιάς.  

 Τα σπίτια που από τα πρώτα χρόνια κατοίκησης σκεπάζονταν με πέτρινες πλάκες, 
αντικεταστάθησαν με κεραμίδια. Σώζονταν ως τις μέρες μας ορισμένες σκεπές με πλάκες. Το 
κεραμοποιείο εγκαταλείφθηκε λόγω ανταγωνισμού των συγχρόνων κεραμοποιείων. Τώρα 
πλέον οι σκεπές αντικαθίστανται με τα νέα κεραμίδια Ρωμαϊκού τύπου. 
 
 
 

234. ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΙ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Οι ασβεστάδες τεχνικοί Πλεσιβίτσης, κατασκεύασαν σε διάφορες τοποθεσίες του χωριού 
ασβεστοκάμινους εκεί που είχε κοντά πέτρες λευκές και ξύλα για καύση. Η παραγωγή 
καταναλωνόταν στο χωριό για τις οικοδομές, για ασπρίσματα και για τη βυρσοδεψία. 

1. στη θέση Γράβα ήταν ασβεστοκάμινος όπως επίσης ήταν: 
2. >>   >>    Λάκο του Μπούκουρη 
3. >>   >>    Ελιά του Κρούπινα 
4. >>   >>    Καρυδιά 
5. >>   >>    Συμβολή ρεμάτων Λακιά του Θάνου – Λόγγο Θεοδ. Τσολή 
6. >>   >>   Κάτω από τον ΑϊΓιάννη μετά το περιβόλι του Φιλίππη 
7. >>   >>    Μπασιάκου 
8. >>   >>    Περιβόλι Φιλίππη Σταυρό 

 
 
 

235. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑ 
 
 

Τα σιδηρουργεία ήταν σχετικά πολλά επάνω από δεκαπέντε, τα παλιά χρόνια, λόγω 
πολλών ειδών κατασκευής των. Γεωργικά εργαλεία, κασμάδες, φτυάρια, γράβαλα, δικέλλια, 
τσάπες, σκαλιστήρια, κεντριά (ινία για αλέτρια) κι άλλα,. Για τη βυρσοδεψία κόσες κλπ. Για 
την υποδηματοποιεία, σφυριά, τανάλιες, φαλτσέτες, σουφλιά, μουστάδες, αμόνια κλπ. Για 
την οικοδομή, σφυριά, σκεπάρνια, μυστριά, λοστούς, καλέμια, βαριές λαξευτήρες πετρών, 
σφήνες, τσεκούρια, κασμάδες, φτυάρια. Για τους ξυλουργούς σκεπάρνια, λάμες για τις 
πλάκες, πριόνια, βαρίδια, σκαρπέλα κλπ. Υλικά οικοδομών περόνια, τζενέτια, μεντεσέδες, 
μάνταλους, σιδεριές παραθύρων και πορτών, σφυχτήρες τοίχων κλπ. Δια τα άλογα και 
γαϊδουράκια, πέταλα και καρφιά. Δια τα αιγοπρόβατα κυπριά και κουδούνια, κλίτσους κλπ. 
Δια τους νερόμυλουςδιάφορα εξαρτήματα. Για το νοικοκυριό, ψαλίδια, μαχαίρια, τσιμπίδες, 
πυροστιές, τσιγκέλια, πριόβολους, τσεκούρια κλπ. Τα είδη σιδηρουργίας που 
κατασκευάζονταν είχαν μεγάλη κίνηση τόσο στην κατανάλωση του χωριού όσο και προς Β. 
Ήπειρο και στα χωριά της επαρχίας.  
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236. ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ 
 
 

Αρκετά τα είδη που κατασκεύαζαν οι φανοποιοί. Φανάρια, λαδοφωτιές, ροϊά λαδιού, 
ματαράδες γάλακτος, δοχεία νερού, μαστραπάδες, κουβάδες κλπ.  

 
 
 

237. ΟΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΕΙΑ 
 
 

Είχαμε φήμη στις εργασίες επισκευών κι αντικαταστάσεων εξαρτημάτων των όπλων 
πάσης φύσεως στην Πλεσίβιτσα. Ιδιαίτερα οι Κονταξαίοι και που το επίθετό τους το 
απέκτησαν από τα κοντάκια των όπλων, που ήταν καρυοφύλλια, μπροστογεμοί, σισανέδες, 
στερναρένια, κουμπούρια, μπιστόλες, όπως επίσης, χαντζάρια , γιαταγάνια, κοντάκια κι άλλα. 
Γινόταν και κατασκευή σκαγιών όλων των τύπων που ειδικότητα είχαν οι Σκαγαίοι, όπου και 
αυτοί από τα σκάγια πήραν και το επίθετό τους.  
 
 
 

238. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 
 
 

Ειδικοί τεχνίτες κατασκεύαζαν τις μυλόπετρες από γρανίτη της περιοχής, για τους 
αλευρόμυλους που λειτουργούσαν στην περιοχή μας και όχι μόνο. Κατάφεραν ακόμη να 
κάνουν εξαγωγή μυλόπετρων στην Φιλιππούπολη, μέσω του αντιπροσώπου των, χωριανό μας 
Μπαρέκο για μεγάλο διάστημα. 
 
 
 

239. ΒΑΡΕΛΑΔΕΣ 
 
 

Από τα χρόνια τα παλιά κατασκεύαζαν βαρέλια μεγάλα και μικρά ξύλινα, για τα κρασιά 
της μεγάλης παραγωγής, βαρέλες για το πόσιμο νερό και βαρελάκια για τα κτήματα και του 
δρόμου για νερό, καθώς και ντουρμπέκια για το βούτυρο κλπ.  
 
 
 

240. ΣΑΜΑΡΑΔΕΣ 
 
 

Ειδικοί τεχνίτες καλλιτέχνες, κατασκεύαζαν σαμάρια για τα άλογα και τα γαϊδουράκια 
απλά αλλά και καλλιτεχνικά. Είχαν πάντα δουλειές, διότι οι μεταφορές γίνονταν με ζώα και 
δεν ήταν λίγα τα ζώα μεταφοράς του χωριού αλλά και άλλων χωριών της περιοχής που τα 
προτιμούσαν. 
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241. ΠΕΤΑΛΩΤΕΣ 
 
 

Συνήθως οι σιδεράδες ασχολούνταν και με το πετάλωμα των ζώων. Αυτοί είχαν και τα 
υλικά πεταλώματος, πέταλα και καρφιά που τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι.  
 
 
 

242. ΑΓΩΓΙΑΤΕΣ 
 
 

Αρκετοί ήταν οι μεταφορείς του χωριού, που με τα άλογα, τα μουλάρια, τα γαϊδουράκια 
τους, μετέφεραν από την Πλεσίβιτσα παραγόμενα είδη, προς τις πόλεις και τα χωριά της 
Ηπείρου και Β. Ηπείρου. Το ίδιο γινόταν από χωριά και πόλεις, διάφορες πραμάτειες και 
πρώτες ύλες, να τις μεταφέρουν προς την Πλεσίβιτσα. Σα μόνα μέσα μεταφοράς η κίνησή 
των ήταν αρκετά μεγάλη και ικανοποιητική η εξυπηρέτηση. 
 
 
 

243. ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ 
 
 

Ήταν ένα από τα βασικότερα επαγγέλματα στην Πλεσίβιτσα από τα χρόνια τα παλιά το 
επάγγελμα του βυρσοδέψη. Λειτουργούσαν πολλά βυρσοδεψεία, για πάρα πολλά χρόνια. 
Γινόταν κατεργασία των δερμάτων, που προμηθεύονταν από την ευρύτερη περιφέρεια 
Θεσπρωτίας και Β. Ηπείρου. Αργότερα επέκτειναν τις εργασίες κι αγόραζαν κι από την 
περιφέρεια Ιωαννίνων και Κερκύρας. Προχώρησαν ακόμη περισσότερο στις αγορές τους με 
αγορές δερμάτων εισαγωγής από Αλεξάνδρεια και Ινδία μέσω Κερκύρας. Η κατεργασία 
γινόταν στους Βυρούς (δεξαμενές) αρχικά, για τον καθαρισμό των τριχωμάτων με ασβέστη κι 
εν συνεχεία στην σκλήρυνση των δερμάτων, χρησιμοποιώντας τα τριμμένα βελανίδια και 
σουμάκι (φυτό) που αλέθονταν στα λιθάρια (τους ημικύκλιους αλεστήρες) που ήταν αρκετά 
στο χωριό και τα δούλευαν παράλληλα για την παραγωγή των δερμάτων. Τα παραγόμενα 
κατεργασμένα δέρματα, αρκετά χρησιμοποιούνταν στην  υποδηματοποιεία Πλεσιβίτσης και 
τα υπόλοιπα τα πουλούσαν κυρίως προς Ιωάννινα και τις επαρχιακές πόλεις της Θεσπρωτίας 
αλλά και προς το εξωτερικό.   
 
 
 

244. ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Ζώη Ιωάννου του Δημητρίου     Κανάλια 
Λωλή Ευαγγέλου του Θεοδώρου    Παρασπόρι 
Κόντη Χρήστου του Σπυρίδωνος     Άγιος Γεώργιος 
Κώτσιου Ευαγγέλου του Παναγιώτου   Άγιος Νικόλαος 
Λάππα Παναγιώτου του Ιωάννου     Παρασπόρι 
Βένου Γεωργίου του Κων/νου     >> 
Τσολή Χρήστου του Αναστασίου    >> 
Τσολή Δημητρίου του Αναστασίου    >> 
Κοντογιάννη Κων/νου του Νικολάου    >> 
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Μακατσώρη Χρήστου -Παναγιώτη–Μιχαήλ   >> 
Πέγκα Νικολάου του Χρήστου    >> 
Δόβρα Βασιλείου και Ιωάννου    Κανάλια  
Γιαννούτσου Ιωάννου του Παναγιώτου   >> 
Κούτη Ευαγγέλου του Γεωργίου     Πλατεία 
Ζήση Συμεώνος του Βασιλείου     Νερούλια 
Μπαρέκου        >> 
Κεφάλα Γεωργίου      Πλατεία 
Κατσούπη (Νταή) Θεοδώρου     Άγιοι Θόδωροι 
Γκουρούση Ευαγγέλου του Ιωάννου     Παρασπόρι 
Μίχα Αναστασίου      Άγιος Γεώργιος 
Μπούκουρη Νικολάου του Παναγιώτου   Παρασπόρι 
Στεργίου (Λιάρου) Χρήστου του Σπυρ.   Μπαλογιάννη 
 Σύμου (Γιαννησύμα) Μιχαήλ     Πλατεία 
Νάνου Δημητρίου      Παρασπόρι 
Πέγκα Ιωάννου του Νικολάου    >> 
Γκουρούση Τριανταφύλλου      Άγιοι Θεόδωροι 
Τσιάτση Δημητρίου      >> 
Μήτση Αδελφών Νικολ., Ευαγγ., Γεώργιος   Καλντερίμι Πλατείας 
Ξένου Ιωάννου      Μπαλογιάννη 
Στάθη Παναγιώτου       Πλατεία 
Κατσούπη Αδελφών      Μετόχι 
Κωτσίδα Αδελφών Κων.νου και Ιωάννου    Άγιοι Θεόδωροι 
 
 
 

245. ΒΥΡΟΙ «ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ» ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΣ 
 
 

Νάνου Δημητρίου του Ιωάννου    Παρασπόρι 
Πέγκα Ιωάννου του Νικολάου    >> 
Λωλή Ηλία του Ευαγγέλου     >> 
Λάππα Παναγιώτου του Ιωάννου    >> 
Ζώη Ιωάννου του Μιχαήλ     Κανάλια 
Κόντη Χρήστου του Σπυρίδωνος     Άγιο Γεώργιο 
Τσόλη Χρήστου του Αναστασίου     Παρασπόρι 
Τσολή Δημητρίου του Αναστασίου     >> 
Μακατσώρη Χρήστου του Νικολάου    >> 
 
 
 

246. ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑΔΙΚΑ 
 
 

Από τα χρόνια τα παλιά γινόταν η χρησιμοποίηση των κατεργασμένων δερμάτων, για την 
κατασκευή διαφόρων ειδών υποδήσεως όπως πίγγες, πασούμια, σανδάλια, παντόφλες, 
γουρουνοτσάρουχα, κορτσινά κι άλλα. Κατά το 1870 ο Νικόλαος Νίνος έφερε τα τσαρούχια 
από τα Ιωάννινα, τα είδαν οι τεχνίτες του χωριού, τα ξήλωσαν να δουν την τεχνική τους και 
με την καθοδήγηση του Νικολάου Νίνου, που είχε παρακολουθήσει την κατασκευή 
τσαρουχιών από την αρχή έως το τέλος, κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει τόσο καλή η 
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κατασκευή πλέον τσαρουχιών στην Πλεσίβιτσα που απέκτησαν φήμη και γινόταν διακίνηση 
στην επαρχία. Βλέποντας οι χωριανοί ότι η εργασία αυτή απέδιδε κέρδη ικανά 
καταπιάστηκαν μικροί μεγάλοι και γενικεύτηκε η κατασκευή τσαρουχιών. 

Η παραγωγή μεγάλωνε και διοχετευόταν σ’ όλη την Ήπειρο και την Β. Ήπειρο. Τα 
τσαρουχάδικα Πλεσιβίτσης εργάζονταν μέρα και νύχτα καταστώντας την κατασκευή 
τσαρουχιού ως κυριότερο επάγγελμα. Για εβδομήντα περίπου χρόνια δούλευαν τα 
τσαρουχάδικα της Πλεσιβίτσης. Μετά το 1940 λόγω της αφίξεως της μόδας του έως σήμερα 
υποδήματος, το τσαρούχι, παραμερίστηκε και οι επαγγελματίες τσαρουχάδες στράφηκαν σ’ 
‘άλλες ενασχολήσεις. Τη σκυτάλη ανέλαβε το 1933-34, ο αφιχθείς από την Αθήνα άριστος 
υποδηματοποιός Θεόδωρος Κων. Σίμος κι άνοιξε υποδηματοποιείο στην Πλεσίβιτσα, που 
αρκετοί πρώην τσαρουχάδες, νέοι και μεγαλύτεροι κοντά του έμαθαν την τέχνη του 
χειροποίητου υποδήματος πολυτελείας. Η παραγωγή ήταν μόνο για την υπόδηση των 
χωριανών. Επίσης ήρθε από την Κέρκυρα και ο Σπυρίδων Κούλης χωριανός υποδηματοποιός 
κι αυτός και εργάστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο χωριό. 
 
 
 

247. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ 
 
 

Επάνω από είκοσι ήταν τα παντοπωλεία Πλεσιβίτσης. Στα παντοπωλεία εύρισκε κανείς 
ό,τι χρειάζεται το σπίτι, τρόφιμα, είδη νοικοκυριού, υφάσματα, ψιλικά, αγροτικά είδη, 
επαγγελματικά εργαλεία, πρώτες ύλες για οικοδομές. Ότι κι αν χρειάζονταν οι χωριανοί για 
την εποχή εκείνη θα το εύρισκαν στα παντοπωλεία του χωριού. Ο ανεφοδιασμός των, κυρίως 
γινόταν από την Κέρκυρα μέσω Σαγιάδος, με τις βάρκες παλιά και τα καραβάκια αργότερα 
και από τα Ιωάννινα με τους πραματευτάδες και τους αγρότες.    
 
 
 

248. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
 

Το εμπόριο ήταν στο αίμα των Πλεσιβιτσιωτών. Από την αρχή της κατοίκησης σ’ αυτόν 
το χώρο του λεκανοπεδίου, γινόταν μια διακίνηση από τους οικισμούς προς τα έξω, το ίδιο 
και προς αυτούς μέχρι τη δημιουργία Πλεσιβίτσης. Περνώντας τα χρόνια αναπτύχθηκε ένα 
μικροεμπόριο εναλλασσομένων προϊόντων που πήρε κάποιες διαστάσεις. Γινόταν διακίνηση 
εισαγόμενων εμπορευμάτων προς το χωριό από την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα κυρίως πρώτες 
ύλες και αναγκαία της καθημερινότητος. Οι μεγάλες αγορές δερμάτων που γίνονταν από 
χωριανούς, έδινε δουλειά στη βυρσοδεψία που τα επεξεργάζονταν και μέρος αυτών γινόταν 
εξαγωγή και το υπόλοιπον το χρησιμοποιούσαν δια την παραγωγή τσαρουχιών, που επίσης 
απασχολούνταν πολλοί χωριανοί και που και τα τσαρούχια πουλιόνταν στις αγορές της 
Θεσπρωτίας και Β. Ηπείρου που είχε γενική προτίμηση.  

Το χωριό έγινε κόμβος των γύρω χωριών, ιδιαίτερα για το κάθε Σάββατο που γινόταν 
παζάρι στην πλατεία στα καταστήματά της και έως το Παρασπόρι, που κουβαλιόνταν λογής-
λογής είδη προς πώληση. Αυτό δημιούργησε τάση προμήθειας μεγάλης των καταστημάτων 
και μεγάλη διακίνηση παντός είδους προϊόντων. Το ίδιο γινόταν και στα παζάρια των 
μεγάλων χωριών της Θεσπρωτίας και έως τα Ιωάννινα, τα εβδομαδιαία. Υπήρχαν και τα 
πολυήμερα πανηγύρια, όπως της Παραμυθίας, που ξεκινούσε το πρώτο Σάββατο του 
Οκτωβρίου, για δύο εβδομάδες και της Παλιουρής Ιωαννίνων στις 8 Σεπτεμβρίου για λίγες 
μέρες κάθε χρόνο, που στα πανηγύρια αυτά αγοράζονταν πολλά είδη για την προμήθεια των 
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καταστημάτων της Πλεσιβίτσης από τους καταστηματάρχες, όπου και πουλούσαν είδη της 
παραγωγής Πλεσιβίτσης. 

Η Εμπορική κίνηση στην Πλεσίβιτσα ήταν ανοδική, ενισχυμένη και από είδη εισαγωγής, 
που κουβαλούσαν οι πραματευτάδες που πηγαινοέρχονταν με καραβάνια ζώων μεταφοράς, 
από τη Βενετία, Μπάρι, Τεργέστη, Φιούμι, Μασσαλία, Ανδριανούπολη, Σέρρες, 
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Φιλιππούπολη, Οδησσό κι αλλού. Από το 18ο αιώνα το εμπόριο 
είχε ανοδική τάση στην Πλεσίβιτσα και βρισκόταν σε ακμή όλον τον 19ο αιώνα και έως τας 
αρχάς του 20ου αιώνος και που διατηρήθηκε έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο του 1940. Μετά 
την πυρπόληση της Πλεσιβίτσης το 1943 έσβησε το εμπόριό της από την εγκατάλειψη του 
εμπορικού της ζωντανού δυναμικού, που εγκαταστάθηκε σ’ όλη την Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και που συνέχισε την εμπορική του δραστηριότητα και πρόοδο εκεί που κατάφερε 
να βρεθεί και να σταδιοδρομήσει επαξίως. 
 
 
 

249. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

 
1. Η 1η Οδός Κοντοδήμου = Από Πλατεία έως Άγιο Νικόλαο 
2. Η 2η Οδός Παναγίας = Από Άγιο Νικόλαο έως Παναγία 
3. Η 3η Οδός Αγίου Γεωργίου = Από Πλατεία έως Άγιο Γεώργιο 
4. Η 4η Οδός Κάτω Σκάλας Πέρα-Αμπέλια έως ρέμα Μάλου 
5. Η 5η Οδός Νικολάου Νίνου = Από Ελαιοτριβείο Αγίου Γεωργίου έως την 4η Οδό 

οικία Νικολάου Νίνου 
6. Η 8η Οδός Αγίας Τριάδος Κανάλια = Από Πλατεία έως Βρύσες Κανάλια 
7. Η 10η Οδός Γεωργίου Κίτσου = Από την 8η Οδό αριθ. 12 έως την 20η Οδό αριθ. 29 
8. Η 11η Οδός Μιχαήλ Ζήση = Από Αγία Τριάδα έως την Ελιά του Ντακούκη 
9. Η 13η Οδός Μιχαήλ Θάνου = Από Βρύσες Κανάλια έως τέρμα Αδιεξόδου Θάνου 
10. Η 16η Οδός Πατριάρχου Ανθίμου Τσάτσου = Από αριθ.27 έως τις Βρύσες Νερούλια 
11. Η 20η Οδός Κυρά Βασιλικής = Από αρχάς έως άνω Αγίων Θεοδώρων 
12. Η 23η Οδός Συμεώνος Φασιούλη = Από την 22 Οδό αριθ. 6 έως το Αλώνι του Καβαδά 
13. Η 25η Οδός Λίτρη = Από την Πλατεία έως την Κάτω Σκάλα 
14.  Η επάνω Σκάλα από το ρέμα [Λάκο] του Μάλου  Ανατολικά έως την Κιάφα ο παλιός 

πεζόδρομος προς Φιλιάτες.  
15. Η Κάτω Σκάλα από το ρέμα [Λάκο] του Μάλου Δυτικά του έως τα Πέρα-Αμπέλια 

στο αλώνι Καραμεσίνη 
16. Η συνέχεια της Οδού Μιχαήλ Ζήση προς Φατήρι έως την Ελιά του Ντακούκη.  
17. Ιερού Ναού προφήτη Ηλία = Από την Πλατεία έως τον Ιερό Ναό. 

 
 
 

250. ΒΡΥΣΕΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Βρύσες στην Πλεσίβιτσα του πρώτου βασικού βιοτικού αγαθού, είτε κοινοτικές κοινές, 
είτε ιδιωτικές υπάρχουν κι εξακολουθούν να υπάρχουν οι περισσότερες και να μας δίνουν το 
νεράκι τους, άλλες περισσότερο κι άλλες λιγότερο. Ορισμένες βέβαια δια πολλούς λόγους 
έχουν στερέψει , είτε από εγκατάλειψη λόγω των περισσοτέρων οικογενειών που έχουν 
μετοικήσει σ’ άλλα μέρη κι έχουν καταρρεύσει τα κτίσματά των και μαζί και το νερό των 
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χάθηκε, είτε λόγω αλλαγής ροής του νερού στο υπέδαφος και δεν ελήφθη μέριμνα 
ξανασυγκεντρώσεώς του. Ένας άλλος λόγος είναι λόγω της πλούσιας παροχής νερού από το 
έργο υδροδότησης του χωριού αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου.  
 
 
 

251. ΒΡΥΣΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΕΣ 
 
 

1. Βρύσες Κανάλια. Οι πρώτε βρύσες της Πλεσιβίτσης με το κρύο άφθονο και καλό 
νερό, που έγινε νερό τους, πόλος έλξης για την κατοίκηση του χώρου και που πήρε το όνομα 
απ’ αυτές με το πλησίον Βρύσης = Πλησίβρυσα – Πλησίβιτσα – Πλεσίβιτσα.  Πλήρης 
επιγραφή γίνεται στην οδική ξενάγηση της εργασίας αυτής. 
2. Βρύση της Αγίας Τριάδος. Παραπλεύρως των Καναλιών επίσης καλό νερό και που 
επίσης περιγράφεται στην οδική ξενάγηση. 
3. Βρύσες Νερούλια. Οι δεύτερες μετά τα Κανάλια βρύσες που από αιώνες μαζί με τα 
Κανάλια μας δίνουν το κρύο καλό νερό τους και που και γι’ αυτές γίνεται περιγραφή στην 
οδική ξενάγηση. 
4. Βρύση Παρασπορίου. Για αιώνες έδινε το νερό της για πολλές χρήσεις. Τώρα 
στέρεψε. Η περιγραφή της στην οδική ξενάγηση. 
5. Βρύση Αντριάξη. Βρύση πολλών αιώνων που εξακολουθεί να τρέχει νεράκι. Γίνεται 
περιγραφή της στην οδική ξενάγηση.  
6. Βρύση Πιάδια Κατσιέλα. Η βρύση αυτή είναι σε νεότερο κτίσμα που το νερό βγαίνει 
από σωλήνα. Το πρώτο κτίσμα με πέτρινη κάναλη είχε καταρρεύσει προ πολλών ετών, όμως 
το νερό εξακολουθεί να τρέχει από αιώνες πριν. Το νερό είναι δροσερό ελαφρό κι 
απαλλαγμένο κάθε επιβαρυντικού στοιχείου, είναι τόσο ωφέλιμο που θα ήταν ευχή να 
μεταφερόταν στο χωριό. Τα χρόνια τουλάχιστον έως το 1950 που καλλιεργούσαν τα 
χωράφια της περιοχής εκείνης εκεί ψηλά το απολάμβαναν οι εργαζόμενοι εκεί. Επίσης οι 
κτηνοτρόφοι που εξακολουθούν να ανεβαίνουν με τα κοπάδια των. Οι κυνηγοί που 
πηγαινοέρχονταν στα μέρη αυτά, δροσίζονταν από το καλό νεράκι αυτής της βρύσης. Λίγα 
μέτρα πιο κάτω της βρύσης που είναι μια μικρή σπηλιά αναβλύζει επίσης νερό που 
συγκεντρώνεται σε γούρνα για το πότισμα των ζώων. Το νερό της βρύσης συγκεντρώνεται 
σε κορύτα και είναι πολύ χρήσιμο για το πότισμα των ζώων εκεί ψηλά ακόμη πιο 
εξυπηρετικό.  
7. Βρύση Ετιάς. Η βρύση αυτή το όνομά της το πήρε από το δένδρο Ιτιά που υπήρχε 
όταν κτίστηκε η πρώτη βρύση εκεί και που το έδαφος ήταν μονίμως βαλτώδες με τα 
μονίμως φυτρωμένα βούρλα προς τα επάνω από την ύπαρξη νερού αρκετού. Η βρύση είναι 
νεότερο κτίσμα και έχει εντοιχισμένη πλάκα που γράφει χρονολογία κτίσεως της 1891. Έχει 
κορύτες ποτίσματος των ζώων μήκους 7,70 και πλάτους 0,50 και ύψους 0,40 μέτρων κι 
εξυπηρετούσε τα κοπάδια ζώων των δεξιά κι αριστερά βοσκοτόπων. Απέναντι της βρύσης 
ήταν το κεραμοποιείο Πλεσιβίτσης που εξυπηρετείτο από το πλούσιο τότε νερό της.  Η 
ύπαρξη της βρύσης είναι από τα χρόνια κατοίκησης του χωριού. Τότε το νερό όπως και προ 
πεντηκονταετίας ήταν πλούσιο και που μαζί με τα άλλα νερά που ανάβλυζαν πιο πάνω και 
πιο κάτω από το Φθινόπωρο έως και την Άνοιξη κυλούσε ρέμα νερού, το ρέμα του Μάλου, 
τόσο που γύριζε την μυλόπετρα των αλευρόμυλων του Πέτρου Σκάγια πρώτα στην Κάτω 
Σκάκλα κι αργότερα του Μιχαήλ Σκάγια στην Επάνω Σκάλα. Τώρα έχει νερό μόνο το 
χειμώνα όπως όλη η περιοχή εκεί.  
8. Η βρύση Καλίβαρδου. Η βρύση αυτή βρίσκεται πιο κάτω από το εικονοστάσι της 
Αγίας Παρασκευής της Βούβας και αριστερά. Είναι κτίσμα με κάναλη και δυστυχώς 
στέρεψε τελείως τα τελευταία χρόνια. Είχε δροσερό νερό καλό και ξεδιψούσε τους 
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κουρασμένους περαστικούς, που ανηφόριζαν τη Βούβα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τους 
βοσκούς της περιοχής, όπως επίσης τους καλλιεργητές των χωραφιών της περιοχής της 
Ετιάς.  
9. Βρύσης του Γκίτση. Δεξιά από το εικονοστάσι της Αγίας Παρασκευής της Βούβας, 

200 περίπου μέτρα ήταν η λεγόμενη βρύση του Γκίτση. Έχει καταρρεύσει το κτίσμα της και 
το νερό της έχει χαθεί.  
10. Βρύση στις Κόκινες συκιές. Κατηφορίζοντας τη Βούβα δεξιά 150 μέτρα περίπου από 
τη βρύση του Γκίτση, υπάρχει βρύση με μικρό κτίσμα και κάναλη που τρέχει και σήμερα 
όμως λιγοστό νερό. Συνήθως το χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι.  
11. Βρύση Παναγίας Ζοριού. Υπήρχε βρύση δεξιά του Ι. Ναού της Παναγίας που 
κατέρρευσε προ πολλών ετών και το ιστορικό της αναφέρεται στην Οδική Περιήγηση.  
12. Βρύση της Αγίας Μαρίνας. Βρύση υπήρχε και στην Αγία Μαρίνα στη θέση του 
ερειπωμένου πλυντηρίου ρούχων, που κατέρρευσε προ πολλών ετών και που επίσης το 
ιστορικό της αναφέρεται στο Οδοιπορικό Περιήγησης.   
13. Βρύση Ανταξιάρχης Γράβας. Πιο κάτω του Ι. Ναού των Ταξιαρχών της Γράβας 
υπήρχε με κτίσμα και κάναλη προ πολλών ετών με την εγκατάλειψη του οικισμού αυτού 
κατέρρευσε και το νερό αναβλύζει πιο κάτω μόνο το χειμώνα. Εις το κεφάλαιο του 
Οικισμού της Γράβας αναφέρεται και η βρύση.  
14. Βρύση της Ελιάς του Ντακούκη. Κατά μαρτυρία του Δημητρίου Βασ. Δόβρα, που 
είχε ακούσει από τους παλιούς κοντά στην Ελιά του Ντακούκη, υπήρχε βρύση κτίσμα και 
κάναλη τα πολύ παλιά χρόνια, που έχει καταρρεύσει και το νερό έχει χαθεί στη θέση της 
υπάρχει γούρνα που το Χειμώνα κρατάει νερό. Στη θέση αυτή σε ώρα ησυχία νυκτός όταν 
ακουμπήσεις το αυτί στο έδαφος σε πέτρα, ακούγεται ένας «αχός» μια βουή που κάτω περνά 
νερό σε κάποιο βάθος.   

 
 
 

252. ΒΡΥΣΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ 
 
 

1. Βρύσες Τσιμούρη Επάνω. Βρίσκεται στο περιβόλι του Τσιμούρη ψηλά. Έχει κτίσμα 
καλής τέχνης με κάναλη και πλάκα με χρονολογία 1838 Μαΐου 30. είχε νερό Χειμώνα 
Καλοκαίρι, όμως τα τελευταία χρόνια έχει μόνο το Χειμώνα κι αυτό λίγο. 
2. Βρύση Τσιμούρη Κάτω. Βρίσκεται 40 περίπου μέτρα πιο κάτω από την Επάνω βρύση 
Τσιμούρη στο ίδιο περιβόλι. Κι αυτή έχει ωραία κτίσμα και κάναλη. Δεν έχει πλάκα 
χρονολογίας, προφανώς είναι της ίδιας χρονολογίας 1838, με την Επάνω βρύση. Το νερό της 
τρέχει όπως και της επάνω μόνο το Χειμώνα λίγο. Πιο πάνω από την Επάνω βρύση, έχει ένα 
βράχο που από τη βάση του, που κάνει μικροσπηλιά, αναβλύζει το Χειμώνα νερό όπως 
επίσης και πιο κάτω από την κάτω βρύση κι εκεί αναβλύζει νερό.  Το περιβόλι βρίσκεται 
στη θέση Σταυρό πριν την Ετιά. 
3. Βρύση Ταρσίτσα. Στα 150 μέτρα περίπου από το ρέμα του Αϊλιά και 100 μέτρα 
περίπου από τον αμαξιτό δρόμο μετά την Κόντρα προς το ρέμα επάνω στο περιβόλι 
Ταρσίτσα υπήρχε βρύση πολύ παλιά, που έχει καταρρεύσει. Στο ίδιο μέρος υπάρχει γούρνα 
που έχει νερό σχεδόν όλο το χρόνο.  
4. Η Βρύση Σπυρίδωνος Θεοδώρου Κατσιούπη «Ντάη» στην αυλή του Σπ. Κατσιούπη 
υπάρχει βρύση καλοκτισμένη με κάναλη που έτρεχε άφθονο νερό Χειμώνα Καλοκαίρι. Το 
χρησιμοποιούσε όλη η γειτονιά για το πλύσιμο των ρούχων και για το πότισμα των κήπων. 
Τα τελευταία χρόνια χάθηκε το νερό της. 
5. Βρύση του Δημητρίου Νάνου. Η βρύση του Νάνου στον κήπο του, από τα χρόνια τα 
παλιά έτρεχε άφθονο νερό, που συγκεντρωνόταν πρώτα στη δεξαμενή «Βυρό», που 
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χρησίμευσε για τη βυρσοδεψία, για το πότισμα του πελώριου κήπου και για όλη τη γειτονιά, 
που το χρησιμοποιούσε για το πλύσιμο των ρούχων. Η βρύση αυτή συνεχίζει να τρέχει 
αρκετό νερό Χειμώνα Καλοκαίρι. 
6. Βρύση Κων/νου Σταμούλη. Η βρύση του Σταμούλη είναι στον κήπο κι έτρεχε αρκετό 
νερό Χειμώνα Καλοκαίρι. Τρέχει και τώρα μόνο που το Καλοκαίρι είναι λιγοστό. Το 
χρησιμοποιούσε η γειτονιά  για πλύσιμο των ρούχων  και για το πότισμα του κήπου του ο 
ίδιος. Δίπλα γινόταν η απόσταξη ρακιού των αποστάφυλων του αμπελιού του Σταμούλη και 
χρησιμοποιούσαν το νερό για την απόσταξη γενικώς, για όλη τη διαδικασία ψύξης και 
καθαρισμού. 
7. Βρύση Παναγιώτου Ιωάν. Πέγκα. Εις την αυλή του σπιτιού του Παναγιώτου Ιωάν. 
Πέγκα, υπάρχει από τα πρώτα χρόνια κατοίκηση του Παρασπορίου η βρύση να τρέχει το 
Χειμώνα αρκετό νερό και το Καλοκαίρι λιγοστό. Η βρύση έχει μικρή δεξαμενή που 
συγκεντρώνει  το νερό που τρέχει αλλά που αναβλύζει κι από τον πυθμένα της, με ένα όριο 
ύψους περί τα 30 εκατοστά του μέτρου και εν συνεχεία χωνεύει το περίσσιο. 
Χρησιμοποιούταν για την λάτρα του σπιτιού και για το πότισμα του κήπου. Η βρύση 
διατηρείται αναλλοίωτη και τρέχει το ίδιο Χειμώνα Καλοκαίρι όπως τα χρόνια τα παλιά. 
8. Βρύση αυλής Σπυρίδωνος Γεωργίου και Ιωάννου Χριστιάνου. Στο πέρασμα της αυλής 
αυτής έως τα τελευταία χρόνια υπήρχε κτίσμα βρύσης. Όμως είχε στερέψει και κατέρρευσε 
και το κτίσμα της.  
9. Βρύση Ιωάννου Λέντζαρη. Εις την αυλή του σπιτιού του Ιωάννου Λέντζαρη, υπήρχε 
έως τα τελευταία χρόνια βρύση με τρεχούμενο νερό Χειμώνα Καλοκαίρι. Τώρα έχει 
στερέψει. Την χρησιμοποιούσαν για λάτρα και το πότισμα του κήπου. 
10. Βρύση Ηλία Λωλή. Στον κήπο του Λωλή δίπλα στο Ρέμα του Γκόρου, είναι η βρύση 
που γέμιζε το Βυρό βυρσοδεψίας αλλά και το πότισμα του κήπου. 

 
 
 

253. ΠΗΓΑΔΙΑ «ΠΟΥΣΙΑ» 
 
 

1. Μπασιάκου = κοινό 
2. Παπά-Ηλία Τσιουμπίδη     Άγιο Νικόλαο 
3. Παπαϊωάννου (Τζιομπήλιου) και Τζόγια   >> 
4. Παπανικόλα (Τσιουμπίδη) Νικολάου   >> 
5. Γκουρούση Πέτρου του Ιωάννου   >> 
6. Φατήρα Γεωργίου του Θεοδώρου    Αγία Μαρίνα 
7. Μπούκουρη Νικολάου του Παναγιώτου  Παρασπόρι 
8. Σιόλου – Κοντοδήμου Θεοδώρου    >> 
9. Κώτσιου Βασιλείου και Ανδρέα   >> 
10. Μπίρου Βασιλείου του Κωνσταντίνου  >> 
11. Κολιού Ηλία του Κων.     Ελαιοτριβείο –Ρέμα Γκόρου 
12. Τσιούνη Θεοδώρου του Γεωργίου    >> 
13. Λάππα Παναγιώτη του Ιωάννου    Παρασπόρι 
14. Τσολή Χρήστου και Δημητρίου   >> 
15. Γκουρούση Δημητρίου του Ιωάννου   >> 
16. Γκουρούση Θωμά του Ευαγγέλου   >> 
17. Μακατσώρη Θωμά του Μιχαήλ   >> 
18. Τσολή Θεοδώρου του Βασιλείου   >> 
19. Παπαγιάννη Αντωνίου του Ιωάννου   >> 
20. Κοντογιάννη Κων/νου του Νικολάου   >> 
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21. Ελαιοτριβείο Αγίου Γεωργίου    >> 
22. Χαϊδούση Μιχαήλ του Ιωάννου    Ρέμα Γκόρου 
23. Κώτσιου Γρηγορίου του Ιωάννου   >> 
24. Μπάλου Συμεών του Γεωργίου    >> 
25. Βένου Ευαγγέλου του Γεωργίου   >> 
26. Κούτη Ευαγγέλου του Γεωργίου    Πλατεία 
27. Καραμούτσιου Θεοδώρου του Δημητρίου   Νερούλια 
28. Μακατσώρη Σταύρου του Χρήστου    Παρασπόρι 
29. Ταβαντζή Κωνσταντίνου του Μηνά    Ρέμα Γκόρου 
30. Κόντη Μιχαήλ του Σπυρίδωνος    Πλατεία 
31. Θάνου Κωνσταντίνου  του Μιχαήλ   Κανάλια 
32. Σκάγια Σπυρίδωνος του Κων/νου    Άγιοι Θεόδωροι 
33. Τσολή Δημητρίου του Αναστασίου    Παρασπόρι 
34. Διαμάντη Βασιλείου του Δημητρίου    >> 
35. Μπιλιάλη Σπυρίδωνος του Γεωργίου   Πλατεία 

 
 
 

254. ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

Το 1935 ο Οργανισμός Ταπητουργίας που είχε έδρα στην Αθήνα, με το πρόγραμμά του, 
αποφάσισε την ίδρυση Ταπητουργικών Σχολών σε χωριά της υπαίθρου της Ηπείρου, 
ενισχύοντας με εύρεση εργασίας των κοριτσιών των επαρχιών. Έστειλε στην Ήπειρο τον 
ειδικό ταπητουργό Ιωάννη Δανόπουλο Μακεδόνα προσφυγικής καταγωγής εκ Μ. Ασίας, να 
εποπτεύσει στην εγκατάσταση ταπητουργικών αργαλειών σε χωριά της Ηπείρου, 
δημιουργώντας Ταπητουργικές Σχολές. Η Πλεσίβιτσα ήταν από τα πρώτα χωριά της επαρχίας 
που μερίμνησε εγκαίρως, δια τη γρήγορη πραγματοποίησή της. Ο Ιωάννης Δανόπουλος ήρθε 
στην Πλεσίβιτσα και συζήτησε το θέμα με τους ιθύνοντες του χωριού. Παραχωρήθηκε από 
την κοινότητα το κτίριο του Κάτω Σχολείου «Το Παρθεναγωγείο –Σχολαρχείο» στον επόπτη 
Ιωάν. Δανόπουλο, ο οποίος σε μικρό χρονικό διάστημα, φρόντισε να παραλάβει τους 
αργαλειούς και τους εγκατέστησε. Επίσης παρελήφθησαν τα βαμβακερά νήματα κι 
εριονήματα δια την κατασκευή των ταπήτων. 

Ο επόπτης έφερε ειδικευμένη δασκάλα κατασκευής ταπήτων Ευθαλία Ταβαντζή, δια την 
μαθήτευση των κοριτσιών. Τα κορίτσια της Πλεσιβίτσης, στην πλειοψηφία γνώριζαν την 
τέχνη του απλού αργαλειού, διότι στα περισσότερα σπίτια υπήρχαν ένας και δύο αργαλειοί, 
που ύφαιναν τα χωριάτικα στρωσίδια λογής-λογής και άλλα τόσο υφαντά και γνώριζαν να 
υφαίνουν διαφορετικά μεν είδη, όμως σχετικά. Έγινε αθρόα προσέλευση κοριτσιών από 15 
έως 25 χρονών στη Σχολή που την ονόμασαν Υφαντήριο και που με τη φροντίδα του Ιωάννου 
Δανόπουλου και τη μεθοδική διδασκαλία Ευθαλίας Ταβαντζή, τα κορίτσια προσαρμόστηκαν 
και έμαθαν τον τρόπο ύφανσης ταπήτων με τη μέθοδο των κόμπων και κατασκεύαζαν 
θαυμάσιους τάπητες σε λίγους μήνες. Δια την εργασία τους αμείβονταν από τον πρώτο καιρό 
με το σύστημα των κατασκευασμένων χιλιοκόμπων. Βέβαια μέχρι να πάρουν τον αέρα της 
εργασίας των, τα χρήματα αμοιβής των, τον πρώτο καιρό ήταν λίγα όμως πού σύντομα έγιναν 
γρήγορες και άριστες υφάντρες και είχαν ένα καλό μεροκάματο από τον πρώτο χρόνο 
δουλειάς. Τα νήματα έρχονταν από τον Οργανισμό από την Αθήνα, με τη φροντίδα του 
επόπτου Ιωάν. Δανόπουλου, όπως επίσης και για την αποστολή των κατασκευασμένων 
ταπήτων στην Αθήνα. Ο ίδιος φρόντιζε για την πληρωμή των κοριτσιών.  

Στα άλλα χωριά του Νομού τα κορίτσια ήταν πολύ απασχολημένα με τις αγροτικές των 
εργασίες και οι Σχολές των δεν είχαν κίνηση  παραγωγής, πράγμα που ανάγκασε τον επόπτη 
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να πάρει τους αργαλειούς απ’ αυτά τα χωριά και να τους φέρει στην Πλεσίβιτσα που υπήρχε 
προσφορά εργατικών χεριών. Τους αργαλειούς αυτούς τους διένειμε σε σπίτια και σε κάθε 
αργαλειό εργάζονταν δύο κορίτσια μαζί για ένα χαλί, αύξησε την παραγωγή και 
εμπροσθέμως ήταν έτοιμα πριν την ημέρα παράδοσης των παραγγελιών προς τον Οργανισμό. 
Για πέντε χρόνια τα κορίτσια του χωριού είχαν μια μόνιμη εργασία μέσα στο σπίτι τους κι 
ένα καλό έσοδο απ’ αυτή, δεδομένου του ότι εργάζονταν ευχάριστα με υπερωρίες για να 
κερδίσουν περισσότερα χρήματα.  Δυστυχώς όμως από την ανησυχία της Ελλάδος μήπως 
ξεσπάσει πόλεμος το 1940, έγινε μερική επιστράτευση. Από τους πρώτους που 
επιστρατεύτηκαν ήταν και ο επόπτης Ιωάννης Δανόπουλος, λόγος που διεκόπη η λειτουργία 
της Σχολής από την απουσία του. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος του 1940 κι η επίθεση κατά της 
Ελλάδος έσβησε τις ελπίδες που είχαν εναποθέσει τα κορίτσια της Πλεσιβίτσης για μια 
μόνιμη εργασία. Με τη  πυρπόληση της Πλεσιβίτσης το 1943 κάηκαν και οι αργαλειοί μαζί 
με τα σπίτια.  

Μετά το 1950 με την κρατική μέριμνα από τον Έρανο της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών 
της Ελλάδος, λειτούργησε στο μισθωμένο οίκημα στου Ιωάννου Μιχ. Ζώη η «Σχολή Σπίτι 
του Παιδιού» και αρκετά παιδιά απόφοιτοι Δημοτικού σχολείου και έως 25 ετών αγόρια και 
κορίτσια, παρακολουθούσαν διάφορα μαθήματα από τους διδάσκοντας γενικών γνώσεων, 
γεωπονικής, ξυλουργικής και ταπητουργίας. Ειδικά για την ταπητουργία, έφεραν αργαλειούς 
ταπήτων και τα κορίτσια μάθαιναν την τέχνη κατασκευής ταπήτων με το σύστημα των 
κόμπων. Μετά τη μάθηση που διήρκησε λίγους μήνες, αμείβονταν με το σύστημα των 
χιλιοκόμπων. Κατασκεύαζαν τάπητες για λογαριασμό της Προνοίας και κέρδιζαν ένα 
μεροκάματο κι ήταν κάτι για τα κορίτσια του χωριού. Το 1970 κτίστηκε το νέο μεγάλο κτίριο 
στην πλατεία και το ταπητουργείο μετεφέρθη εκεί όπου λειτούργησε έως το 1975. Από το 
1975 το ταπητουργείο περιήλθε εις τον Εθνικό Οργανισμό Χειροτεχνίας του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών και μετεφέρθη στο μισθωμένο οίκημα της Ελένης Ευαγ. Σταμούλη 
και λειτούργησε με επωνυμία «Ταπητουργείο Πλαισίου» για δύο τρία χρόνια. Εν συνεχεία 
πήραν τα κορίτσια τους αργαλειούς στα σπίτια τους, όπου τους εργάστηκαν έως το 1981, που 
διεκόπη η λειτουργία οριστικά που ήταν και το τέλος του ταπητουργείου Πλεσιβίτσης.  
 
 
 

255. ΟΔΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 
 
 

Η παρούσα εργασία ως οδοιπορικό ξενάγηση και μνήμης στους δρόμους της Πλεσιβίτσης 
και εξιστόρηση σπίτι - σπίτι για το που γεννήθηκε κι έζησε από τον κτήτορα έως τον 
τελευταίο κληρονόμο ή και αγοραστή, έγινε με βάση των πληροφοριών των χωριανών 
πληροφοριοδοτών και τα δικά μας βιώματα και γνώσεις, διασταυρωμένα κατά το δυνατόν. 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι άνευ οιασδήποτε ιδιοτέλειας αλλά και δεν αποτελούν 
σε καμία περίπτωση τίτλοι ιδιοκτησίας. 

Σκοπός του οδοιπορικού ξενάγησης, είναι να καταστεί ένα είδος αρχείου για την 
ενημέρωση των επερχομένων γενεών για τους δρόμους, τα κοινοτικά κτίρια και τους ιερούς 
Ναούς της Πλεσιβίτσης για τα σπίτια που γεννήθηκαν κι έζησαν οι πρόγονοί τους και που ο 
αδυσώπητος χρόνος για πολλούς λόγους αλλοιώνει την όψη από τις καταρρεύσεις σπιτιών 
του ενός μετά του άλλου από την απουσία και μη ενδιαφέροντος ορισμένων απογόνων 
κληρονόμων για την συντήρησή των. 
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ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
Κτίρια πέριξ της κεντρικής πλατείας 
1η Οδός Κοντοδήμου  
2η Οδός Παναγίας – Νεκροταφείου Αγίου Ιωάννου 
3η Οδός Αγίου Γεωργίου 
4η Οδός Κάτω Σκάλας – Πέρα αμπέλια 
5η Οδός Νικολάου Νίνου 
6η Οδός Γεωργίου Χαϊδούση 
7η Οδός Αγίου Παντελεήμονος 
8η Οδός Αγίας Τριάδος - Κανάλια 
9η Οδός Μπότσαρη 
10η Οδός Γεωργίου Κίτσου 
11η Οδός Μιχαήλ Ζήση 
12η Αδιέξοδος Βρύσεων Καναλιών 
13η Οδός Μιχαήλ Θάνου 
14η Οδός Αγίας Μαρίνας και Αγίας Παρασκευής 
15η Οδός Παρασπορίου 
16η Οδός Πατριάρχου Ανθίμου Τσάτσου 
17η Οδός Αγίων Θεοδώρων 
18η Οδός Θεοδώρου Δόβρα 
19η Οδός Δημητρίου Γενιά 
20η Οδός Κυρά-Βασιλικής 
21η Οδός Κίτσου Κονταξή 
22η Οδός Αγίου Κοσμά 
23η Οδός Συμεώνος Φασιούλη 
24η Αδιέξοδος Συμεώνος Φασιούλη 
25η Οδός Λίτρη 
 
 
Κτίρια πέριξ της κεντρικής πλατειάς Πλεσιβίτσης 
 

1. Κεντρικός Ιερός Ναός του Προφήτου Ηλιού 
2. Κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Πλεσιβίτσης 
3. Κτίριο = Σχολείο Παρθεναγωγείο Κάτω Σχολείο 
4. Κτίριο = Κοινοτικό  γραφείο Πλεσιβίτσης 
5. Πλατεία της κοινότητος «Άγιος Κοσμάς» 
6. Σχολή = Σπίτι του Παιδιού – Πολιτιστικού συλλόγου 
7. Καταστήματα – Φασιούλη Συμεώνος 
8. Κοντογιάννη Γεωργίου καταστήματα 
9. Παπαϊωάννου καταστήματα  
10. Κώτσιου = Αγγελική Μπέλου –κατάστημα  
11. Γκάνια Ευαγγέλου κατάστημα 
12. Κοινοτικό Πανδοχείο «Χάνι» 
13. Ρισβάνη Γεωργίου κατάστημα και οικία 
14. Ζήση Δημητρίου κατάστημα 
15. Σύμου Βασιλείου κατάστημα 
16. Ξακουστού Ηλία κατάστημα 
17. Θάνου Μιχαήλ κατάστημα 
18. Διαμάντη Νικολάου κατάστημα 
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19. Δόβρα Ιωάννου κατάστημα και οικία  
20. Παπά Παναγιώτη και Κούλης Ελένης δεύτερη είσοδος βοηθητική 
21. Νουσινάνου Αθανασίου κατάστημα και οικία 
22. Παπά Παναγιώτη και Κούλης Ελένης οικία 
23. Σκάγια Γεωργίου του Μιχαήλ = Λαϊκό Μουσείο 
24. Παπά Παναγιώτη και Κούλη Ελένης τρίτη είσοδος βοηθητική 
25. Λίτρη – Σχολαρχείο – Ιατρείο – Φυλάκιο – Οικία –νυν Χρυσικού 
26. Γκάνια Σπυρίδωνος οικία 
27. Ταβαντζή Νικολάου οικία 
28. Διαμάντη Χρήστου «ΚΙΤΣΟΔΙΑΜΑΝΤΗ» 
29. Πλούτση Πέτρου 

 
 
1η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
1  Σύμου Ιωάννου – Νυν κληρονόμος Φωτεινή Τζοβάρα 

  3  Σύμου Γεωργίου – Νυν από δωρεά στον Ευάγγελο Κοντογιάννη 
  5  Στρατή Ευστρατίου – Πρώην Δ. Τσιούνη – Νυν Συμεώνος Μπάλου 
  7  Διαμάντη Θεοδώρου 
  9  Ελαιοτριβείο Αγ. Γεωργίου 
11  Κόντη Χρήστου 
13  Λωλή Ευαγγέλου – Πρώην Κωνσταντίνου Πέγκα 
15  Μπούλμου Ιωάννου – Πρώην Ιωάννου και Κων/νου Πέγκα – Νυν Κωνστ. Κοντογιάννη 
17  Κοντογιάννη Κων/νου του Χαρ. 
19  Κοντογιάννη Βασιλείου του Χαρ. 
21  Μακατσώρη Νικολάου – Νυν υιών Θωμά Μακατσώρη 
23  Γκουρούση Ευαγγέλου – Νυν Θωμά Ευ. Γκουρούση 
25  Γκουρούση Δημητρίου - Νυν Κων/νου Δημ. Γκουρούση 
27  Κοντογιάννη Κων/νου κήπος  
29  Πέγκα Παναγιώτη και Αναστασίας κήπος  
31  Πέγκα Ηλία του Νικολάου – Νυν Μακατσώρη Σταύρου 
33  Πέγκα Ιωάννη του Νικολάου – Νυν υιών Παναγ. Πέγκα του Ιωάν.  
35  Κοντοδήμου Δημητρίου =  πλατεία από δωρεά Νικ. Χουρμούζη 
37  Γιαννούτσου Αναστασίου «ΡΟΥΓΚΟΥ» - Νυν Νικ. Κώτσιου 
39  Κώτσιου Νικολάου – Πρώην  Ζώη Σπυρίδωνος  
41  Μπίρου Ηλία – Νυν υιών Ευαγγ. Πέγκα 
43  Χαϊδούση Δημητρίου – Πρώην Μπαρακτάρη 
45 Τσίκα – Νυν ενοριακό από δωρεά Αναστασίου Συμ. Γκουρούση 
47 Γκουρούση Ιωάννου – Νυν Κώτσιου Ευαγγέλου 
49 Παπανικολάου «Τσιουμπίδη» του Σπυρίδωνος 
51 Γαμβρούλη Γεωργίου – Νυν Λαζάρου Γεωργ. Λάμπρου 
53 Παπά-Ηλία – Τσιουμπίδη – Νυν Σπυρ. Μακατσώρη 
55 Τζόγια Αδελφών  - Νυν ΑΜαλίας Νικ. Τζόγια  
57  Παπαϊωάννου Μιχαήλ «Τζομπίλιος» 
 
 
1η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ       ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Σχολή = Σπίτι παιδιού – Πολιτιστικού συλλόγου – Πρώην Κωλέττα Βασ. 
  4 Δρομάκι δεξιά 
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  6  Κήπος Μήτση Ευαγγέλου  
  8  Κήπος Σύμου Φωτεινής = Σύμου – Τζοβάρα 
10  Μήτση Γεωργίου «ΛΙΟΛΙΟΜΗΤΣΗ» - Νυν Ηλία Παν. Δαμούκη 
12  Πέγκα Νικολάου του Χρήστου 
16  Μπούλμου  Ηλία  
18  Μπούλμου Δημητρίου «ΧΟΤΖΑ» 
20  Μακατσώρη Δημητρίου «ΤΣΙΟΥΤΣΗ» 
22  Ζαχαριάδη «Λάντζη» - Νυν Λαζάρου Αργύρη 
24  Διαμάντη Δημητρίου 
26  Παπαϊωάννου Αντωνίου – Νυν τέκνων Ευαγ. Γεωργ. Βένου 
28  Παπαϊωάννου Νικολάου 
30  Τζιόνη Ηλία 
32  Τσολή Χρήστου του Αναστ. 
34  Τσολή Δημητρίου του Αναστ. 
36  Γκουρούση Ιωάννου  «Αναστ. Μπαγιά» πρώην  
38  Τσολή Πέτρου του Βασ. 
40  Τσολή Θεοδώρου του Βασ. 
42  Κώτσιου  Βασιλείου του Ιωάννου 
44  Κώτσιου Πέτρου του Ηλία  
46  Κώτσιου Βασιλείου «είσοδος παλιά» του Ιωάννου 
48  Βρύση Παρασπορίου 
50  Σταμούλη Κωνστ. Του Ηλία Πρώην Νικ. Σταμούλη και Θωμά Χριστιάνου 
52  Σταμουλαίων Ηλία, Επαμεινώνδα, Παναγιώτη κλπ. 
54  Σταμούλη Ευαγγέλου του Ηλία - Νυν Αλεξάνδρου Δόβρα  
56  Μπούκουρη Νικολάου του Παναγ.  
58  Τσολή Χρήστου του Αναστ. 
60  Τσάρκου 
62  Πλατεία Αγίου Νικολάου 
64 Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 
 
 
2η ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Τσάρκου 
  3 Καλντερίμι –γέφυρα - ρέμα 
  5  Μπασιάκου 
  7  Αλώνι Πολιαναυλής 
  9  Νεκροταφείου – Αγίου Ιωάννου 
11  Αντριάξη – βρύση 
 
 
2η ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Τσολή κήπος  
  4  Νάνου Δημητρίου κήπος 
  6  Πούλια Χρήστου = Νυν οικόπεδο 
  8  Ίδαρη Αναστασίου 
10  Δημητρίου Βασιλείου «Γύφτου» 
12  Γκάνια Αναστασίου – Πρώην Ποντίκη 
14  Κώτσιου Βασιλείου κήπος 
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16  Μαντέλου Αναστασίου  
18  Ιερός Ναός Παναγίας 
 
 
3η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Γκάνια Εαυαγγέλου 
  3  Παπαϊωάννου Αντωνίου 
  5  Οίκημα Προφήτου Ηλίου καταστήματα  - οικίες Συμ. Φασιούλη 
  7 Δόβρα Μιχαήλ – Νυν Κων/νου Δημ. Γκουρούση 
  9  Γκουρούση Ιωάννου 
11  Μήτση Ευαγγέλου 
13  Σύμου Φωτεινής = Συμεών Τζοβάρα – κήπος 
15  Ελαιοτριβείο Αγίου Γεωργίου 
17  Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
19  Βελανιδιά δένδρο 
21  Κωλέττα Ευαγγέλου του Δημητρίου 
23  Ίδαρη Συμεώνος – Πρώην Κωλέττα Ιωάννη 
 
 
3η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ  
 
  2  Κεφάλα Θεοδώρου του Γεωργ. 
  4  Κεφάλα Μιλτιάδη του Γεωργ. 
  6  Μπιλιάλη Σπυρίδωνος 
  8  Κούτη Ευαγγέλου του Γεωργ. 
10  Κόντη Μιχαήλ – Πρώην Νικ. Μήτση «ΚΟΛΙΟΜΗΤΣΗ» 
12  Μήτση Ευαγγέλου «ΑΓΓΕΛΗΜΗΤΣΗ» 
14  Μήτση Γεωργίου «ΛΙΟΛΙΟΜΗΤΣΗ» Νυν Ηλία Παν. Δακούκη 
16  Κόντη Χρήστου του Σπυρ. 
18  Κόντη Μιχαήλ του Σπυρ. 
20  Βλάχου Ιωάννου του Σπυρ. 
22  Λέντζαρη Ιωάννου 
24  Πλατεία Αγίου Γεωργίου 
 
 
4η ΟΔΟΣ ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΡΑΜΠΕΛΙΑ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Ίδαρη Συμεώνος του Νικολ. 
  3  Ζαχαριά 
  5  Νίνου Δημητρίου του Ηλία 
  7  Γκενέ Νικολάου 
  9  Δέδε Ιωάννου – Νυν ελευθ. Μιχ. Νουσινάνου 
11  Γκίκα Νικολάου – Στρατή – Νυν Κουβάστσιου Θεοδ.  
 
 
4η ΟΔΟΣ ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΑΣ – ΠΕΡΑΜΠΕΛΙΑ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Μπάλου Συμεώνος πρώην Γκόρου 
  4  Σύμου Θεοδώρου του Κωνστ. 
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  6  Λάμπρου Χρήστου 
  8  Βλάχου Συμεώνος – μετά Στεργίου Θωμά – Νυν Στεφάνου Λάμπρου 
10  Γιάννου «Μακου» Νικολάου 
12  Μπάλου Νικολάου του Γεωργ. πρώην Κοροβέση 
14  Τσολή Θωμά πρώην Ανδρέα Μίχα - Νυν Κων/νου Δημ. Γκουρούση 
16  Στεργίου Χρήστου «ΛΙΑΡΟΥ» 
18  Στεργίου Ανδρέα του Νικολάου 
20  Στεργίου Χρήστου του Ευαγγέλου 
 
 
5η ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Διαμάντη Πέτρου «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗ» 
  3  Διαμάντη Ιωάννου 
  5  Διαμάντη Ηλία του Νικ. – Νυν Φιλίππου και Δημητ. Διαμάντη 
  7  Διαμάντη Χρήστου «Κιτσοδιαμάντη» 
  9  Διαμάντη 
11  Δρόμος Διαμάντως  
 
 
5η ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΟΥ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Διαμάντη Πέτρου «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗ» - Πρώην Γκάγκως  
  4  Κουτσογιάννη Θεοδώρου – Νυν Γκενέ Νικολάου 
  6  Τσάρκου Θεοδώρου 
  8  Νίνου Βασιλείου του Ιωάννου 
10  Νίνου Δημητρίου 
 
 
6η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΟΥΣΗ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
  1  Κήπος Παναγιώτη Πέγκα και Αναστασίας Πέγκα 
  3  Κήπος Κοντογιάννη Κων/νου του Νικολ. 
  5  Κήπος Γκουρούση Δημητρίου του Ιωάν.  
  7  Κήπος Βένου – Πρώην Ηλία Χρήστου Πέγκα 
  9  Κήπος Λωλή Ηλία του Ευαγ. 
11  Κήπος Κοντογιάννη Βασιλείου του Χαραλ. 
13  Κήπος Κολιού Κων/νου του Ηλία 
15  Κήπος Ταβαντζή Κων/νου – Πρώην Νικολάου Κολιού 
17  Τσιούνη Θωμά του Θεοδ. 
21  Χαϊδούση Μιχαήλ του Ιωάν. Και Χαϊδούση Δημητρίου του Νικολάου 
23  Σύμου Ευαγγέλου Ιερέως – Πρώην Ηλία Χαϊδούση 
 
 
6η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΟΥΣΗ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Πέγκα Ηλία Κων/νου – Μακατσώρη Σταύρου 
  4  Πέγκα Κων/νου – μετά Αθηνά Χαϊδούση Γιοβάνη – Νυν Ιερέως Μέγγουλη 
  6  Πέγκα Σπυρίδωνος – Μπίρου Βασιλείου 
  8  Κήπος Λωλή Ηλία του Ευαγγέλου 
10  Κώτσιου Γρηγορίου = Κοντοδήμου Ματσής πρώην  
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12  Ελαιοτριβείο Κολιού Κων/νου πρώην Καραουλάνη 
14  Ταβαντζη  Κων/νου πρώην Νικολ. Κολιού 
16  Κολιού Κων/νου πρώην Καραουλάκη 
18  Μπίρου Κων/νου του Δημητρίου 
20  Μπίρου Ηλία – Νυν Πέγκα Νικολάου και Κων/νου 
 
 
7η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
  1  Κεφάλα Θεοδώρου του Γεωργ. 
  3  Γκούμα  
  5  Κεφάλα Ευαγγέλου του Νικολαου 
  7  Κούτη Σπυρίδωνος του Γεωργ. 
  9  Ζήση Θεοδώρου – Πρώην Δονάτου Γκίτση 
 
 
7η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κοινοτικό Πανδοχείο «Χάνι» 
  4  Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος  
  6  Μακατσώρη Σπυρίδωνος Ιερέως – Πρώην Παπαβασιλείου «Οικονόμου» 
  8  Κοντογιάνη Γεωργίου – Πρώην Ευαγ. Μπούλμου 
10  Παπαϊωάννου Αντωνίου 
 
 
8η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΚΑΝΑΛΙΑ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Κοινοτικό ΠΑΝΔΟΧΕΊΟ «Χάνι» 
  3  Ελαιοτριβείο Αγίου Παντελεήμονος 
  5  Μπούλμου Αριστοτέλη του Ιωάννου 
  7  Κοντογιάννη Γεωργίου βοηθητική είσοδος – Πρώην Ευαγγέλου Μπούλμου  
  9  Μακατσώρη Νικολάου 
11  Θεοδώρου Αντωνίου του Αναστασίου 
13  Πέγκα Νικολάου – Πρώην Κοντοδήμου μετά Ευφροσ. Ιωάν. Μακατσώρη Πέγκα 
15  Κήπος Θάνου Συμ. Φασιούλη 
 
 
8η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΚΑΝΑΛΙΑ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Ρισβάνη Γεωργίου  
  4  Γενιά Δημητρίου  
  6  Μακατσώρη Πέτρου του Δημητρίου 
  8  Μακατσώρη Νικολάου του Κων/νου 
10  Δόβρα Μιχαήλ του Ιωάννου 
12  Κήποι 1. Μπούλμου Αριστ. Και 2. Κόντη Χρήστου 
14  Γιαννούτσου Θεοδώρου «Λεβέτσιου» 
16  Κήπος Βλασόπουλου Γεωργίου 
18  Αγία Τριάδα «Εικονοστάσι» 
20  Βρύση της Αγίας Τριάδος 
22  Βρύσες Κανάλια 
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9η ΟΔΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ       ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Γενιά Δημητρίου 
  3  Μπότσαρη Σπυρίδωνος  
  5  Κήπος Γκρέμου Δημητρίου 
  7  Κήπος Γκρέμου Θωμά 
  9  Τσάτσου «Διαμαντητσάτση» 
11  Τσάτσου 
13  Ράγκου Σπυρίδωνος 
 
 
89η ΟΔΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ       ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κήπος Ρισβάνη 
  4  Ξακουστού Ηλία β΄ είσοδος  
  6  Στεργίου ΑΦών  Γεωργίου και Θεοδώρου β΄ είσοδος οικίας των  
  8  Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 
10  Ιερός Ναός των αγίων Θεοδώρων 
 
 
10η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Κήπος Βινατσέλα Δημητρίου «Λούκα» 
  3  Βινατσέλα Δημητρίου «Λούκα» 
  5  Δακούκη Παναγιώτη του Ηλία 
  7  Πετεινού Αριστοτέλη – Νυν Κων/νου Παπακώστα «Μακατσώρη» 
  9  Γαλή 
 
 
10η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Δόβρα Μιχαήλ του Ιωάννου 
  4  Γκρέμου Δημητρίου μετά Τιμ. Βασδέκη – Νυν Φιλίππου Λάμπρου 
  6  Γκρέμου Θωμά μετά  Τιμ. Βασδέκη – Νυν Φιλίππου Λάμπρου 
  8  Δόβρα Δημητρίου του Βασιλ. 
10  Δόβρα Μιχαήλ του Παναγιώτου – Νυν Δημ. Δόβρα 
12  Νουσινάνου Μιχαήλ του Δημητρίου 
 
 
11η ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗ       ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Αγία τριάδα εικονοστάσι και βρύσες Κανάλια 
  3  Ταβαντζή Βενεδείκτου «Κρικέλη» 
  5  Αγγελάκη Παναγιώτη «Μπότη» 
  7  Μαντέλου Σωτηρίου του Μιχαήλ 
  9  Μακατσώρη Δημητρίου «Τσιούτση» 
11  Λεϊμόνη «Πρώην Λάγια» 
 
 
 

 326 



11η ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κήπος Βλασόπουλου 
  4  Γεωργίου Πέτρου «Νικολαγιώργου» 
    Δρομάκι δεξιά προς Αμπολιάνα 
  6  Σπηλιά «Καλύβα τυ Γιαννούτσου «Λαβέτσιου» 
  8  Βραχώδες με πουρνάρια Αμπολιάνας θέση των πηγών Καναλιών 
 
 
12η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΒΡΥΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Κήπος Ρισβάνη Ιωάνη του Γεωργίου 
  3  Οικόπεδο Κοινοτικό 
  5  Κήπος Γκάνια Δημητρίου του Αντωνίου 
  7  Κήπος Μακατσώρη Θεοδώρου «Τσούτση» πρώην Κρικέλη 
  9  Κήπος Ταβαντζή Βενεδείκτου του Μηνά – Πρώην Κρικέλη 
11  Κήπος Γκάνια Νικολάου του Ηλία 
13  Κήπος Φατήρα Γεωργίου του Θεοδώρου 
15  Σταμούλη Γεωργίου οικία –Νυν κληρονόμων Βορειοηπειρωτών 
17  Κήπος Γιαννούτσου Θεοδώρου «Λεβέτσιου» Στο τέρμα αδιεξόδου 
 
 
12η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΒΡΥΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κήπος Ταβαντζή Βενεδείκτου του Μηνά – Πώην Κρικέλη 
  4  Δρομάκι δια οικία Ταβαντζή Βενεδείκτου 
  6  Μακατσώρη Θεοδώρου «Τσούτση» - Πρώην Κρικέλη και μετά Θωμά Παν. Μακατσώρη 
  8  Ταβαντζή Βενεδείκτου του Μηνά οικία Πρώην Κρικέλη  
10  «Μακατσώρη» Παπακώστα Θεοδώρου του Ευαγγέλου 
12  Δρομάκι δια οικία Σωτηρίου Μαντέλου 
14  Γκάνια Δημητρίου του Αντωνίου «ΜΠΑΣΗ» 
16  Γκάνια Νικολάου του Ηλία – Νυν Δημητρίου Μακατσώρη «ΤΣΟΥΤΣΗ» 
18  Δρομάκι δεξιά 
20  Γκάνια Μιχαήλ του Αντωνίου 
 
 
13η ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΟΥ   ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Κήπος Θάνου Μιχαήλ Πρώην Γεωργ. Φασιούλη 
 
 
13η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΟΥ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Θάνου Μιχαήλ 
  4  Τσιούρη Ιωάννου του Ηλία 
  6  Ζώη Ιωάννου του Μιχαήλ  
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14η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Γιαννούτσου Ευαγγέλου του Ηλία 
  3  Κατσούπη Σπυρίδωνος του Ευαγγέλου 
  5  Τσολή Αντωνίου του Νικολάου 
  7  Χριστιάνου Ιωάννου = Μαρίας και Ευθυμίου Λάμπρου τώρα 
  9  Ίδαρη Νικολάου του Αναστ. Πρώην Ηλία Κατσούπη 
11  Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής 
 
 
14η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κήπος Ρισβάνη Ιωάννου του Γεωργίου 
  4  Οικόπεδο κοινοτικό 
  6  Κατσιαμέτη Ζήση Σπυρίδωνος τώρα 
  8  Κήπος Δημοτικού σχολείου 
10  Κήπος Γεωργίου Φατήρα του Θεοδώρου 
12  Κήπος Σταμούλη  Γεωργίου 
14  Πλατεία της Αγίας Μαρίνας  
16  Πλυντήρια της Αγίας Μαρίνας  
18  Αλώνι της Αγίας Μαρίνας 
20  Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας 
22  Ελαιοτριβείο της Αγίας Μαρίνας  
24  Νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνας 
 
 
15η ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Τσολή Αντωνίου – Νυν Αναστ. Ηλ. Γκάνια «πρώτα Αναστ. Μίχα» 
  3  Γιαννούτσου Ευαγγέλου του Ηλία 
  5  Ρυάκι «Χαλίκι» 
  7  Κήπος Ζώη Ιωάννου του Μιχαήλ  
  9  Τσολή Ιωάννου του Νικολάου 
11  Σκέντου Ιωάννου - Νυν Ιωάννου Λέντζαρη 
13  Λάππα Παναγιώτη Πρώην Ιωάν. Γκουρούση «Τριανταφύλλου» 
15  Κήπος Κώτσιου Ελένης «Τσιούνη» 
17  Κώτσιου Ανδρέα του Παναγιώτου 
19  Κήπος Κώτσιου Βασιλείου του Ιωάν. 
 
 
15η ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ  
 
  2  Χριστιάνου Ιωάννου - Νυν Μαρίας κι Ευθυμίου Ευ. Λάμπρου 
  4  Δρομάκι με τη βρύση  
  6  Γεωργίου Σπυρίδωνος του Εαυγγέλου 
  8  Κήπος Λέντζαρη Ιωάννου του Δημητρίου 
10  Λέντζαρη Ιωάννου του Δημητρίου  
12  Δρομάκι αδιέξοδο 
14  Κήπος Βένου Γεωργίου του Κωνστ. 
16  Βένου Γεωργίου του Κωνσταντίνου 
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18  Παπασπύρου Δημητρίου 
20  Γκουρούση Θεοδώρου «Κουφέτα» του Ηλία 
22  Γκουρούση Δημητρίου του Ηλία 
24  Γκουρούση Γεωργίου του Ιωάννου 
26  Νάνου Δημητρίου του Ιωάννου 
28  Λάππα Δημητρίου του Ιωάννου 
30 Σταμούλη Κωνσταντίνου του Ηλία 
32  Παρασπόρι – Πλατιούλα 
 
 
16η ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ   ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Θάνου Μιχαήλ του Κωνστ. 
  3  Ξακουστού Ηλία του Ιωάννου 
  5  Γούλα Βασιλείου «Τσαούση» 
  7  Γιαννούτσου Ζώη – Νυν Ευαγγ. Χρήστ. Στεργίου 
  9  Γιαννούτσου Αφών Ιωάννου και Θεοδώρου  του Παναγιώτου 
11  Φίλιου Βενεδείκ. «ΝΕΤΣΙΟΥ» 
13  Χατζή - Νυν Κωτσίδα Νικολάου του Ιωάννου 
15  Δρόμος προς Αγίους Θεοδώρους 
17  Κωτσίδα Νικολάου του Ιωάννου 
19  Σύμου Ηλία 
21  Γκίτση Αθανασίου του Γεωργίου 
23  Γκίτση Αντωνίου 
25  Κούλη Γεωργίου και Θεοδώρου 
27  Κατσούπη Νικολάου του Κωνστ.  
29  Κατσούπη Δημητρίου  
31  Ζήση Γρηγορίου του Γεωργίου 
33  Πλούτση Μιχαήλ του Πέτρου 
35  Κήπος Δόβρα 
37  Κήπος Φιλίππη Μιχαήλ του Γεωργίου 
39  Φιλίππη Μιχαήλ του Γεωργίου 
41  Ελαιοτριβείο Μιχαήλ Φιλίππη του Γεωργίου 
43  Τσιμούρη Γεωργίου του Βενεδείκτου 
45  Τσιμούρη Σπυρίδωνος του Χρήστου 
 
 
15η ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ   ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Βλασοπούλου Γεωργίου 
  4  Μακατσώρη Σπυρίδωνος «Σωκράτη» 
  6  Σκάγια Δημητρίου του Κων/νου «πρώην Κρικέλη» 
  8  Γκάνια Δημητρίου του Μιχ. «και πρώην Κατσιάρη» 
10  Παμπόρη τώρα Στεφάνου Κων. Λάμπρου 
12  Πλαστήρα Νικολάου του Ηλία 
14  Αγγελοπούλου Γεωργίου του Ευαγγέλου  «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» 
16  Δρούση Κων/νου  = «Βγένω Ρήνας» 
18  Δόβρα Θεοδώρου του Βασιλείου «πρώην ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ» 
20  Σκόρδου Νικολάου τώρα Ανδρέα Σπυρ. Πέγκα 
22  Καλίβαρδου  Ιωάννου του Νικολ. 
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24  Νίνου Ιωάννου «πρώην Μπαρέκου» 
26  Καλιβάρδου Σπυρίδωνος του Κωνστ. 
28  Ζήση Πέτρου του Βασιλείου 
30  Καραμούτσιου Δημητρίου 
32  Τούλα Σπυρίδωνος 
34  Πασχοπούλου Θεοδώρου 
36  Γιαννακέσιας  
 
17η ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Χατζή τώρα Κωτσίδα Νικολάου του Ιωάν. 
  3  Κατσούπη Σπυρίδωνος «Νταή» του Θεοδ. 
  5  Στεργίου Παναγιώτη του Θεοδώρου 
  7  Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων 
 
 
17η ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κωτσίδα Νικολάου του Ιωάννου 
  4  Σκάγια Κωνσταντίνου του Ηλία  
 
 
18η ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΒΡΑ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Κούλη Γεωργίου και Θεοδώρου 
  3  Σκάγια Μιχαήλ του Ηλία 
  5  Κήπος Δημητρίου Μπαμπούρα Πρώην Βασιλικής Ιωάν. Σκέντου 
 
 
18η ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΒΡΑ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κατσιούπη Νικολάου γωνία κήπου 
  4  Κήπος – Ελαιοπερίβολο – Μετόχι Εκκλησιαστικό 
  6  Ζήση Ιωάννου του Αντωνίου 
 
 
19η ΟΔΟΣ ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Δόβρα Θεοδώρου του Βασιλείου «πρώην ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ» 
  3  Δρούση Κωνστ. «Βγενώ Ρήνας» 
  5  Φιλίδη Λεωνίδα – Νυν Σπυρίδωνος Χρ. Μακατσώρη 
  7  Γενιά Δημητρίου 
  9  Κάλου Πέτρου του Παναγιώτου τώρα Δημ. Πετρ. Χρυσικού 
 
 
19η ΟΔΟΣ ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Δρούση Κων. «Βγενώ Ρήνας» 
  4  Αγγελοπούλου Γεωργίου του Ευαγγέλου 
  6  Κούτη Αντωνίου του Θεοδ. Τώρα Δημητ. Πέτρ. Χρυσικού 
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20η ΟΔΟΣ ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ   ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
Α΄ Εικονοστάσι του Προφήτου Ηλίου 
Β΄ Ελαιοτριβείο Ξακουστού 
  1  Γκουσάρη Αγγελικής του Δημητρίου 
  3  Γκουσάρη Δημητρίου του Νικολάου 
  5  Ζήση Παναγιώτου του Βασιλείου 
  7  Ζήση Συμεώνος του Βασιλείου  
  9  Καραμούτσιου Δημητρίου 
11  Κήπος Φιλίππη Μιχαήλ του Γεωργίου 
13  Ζήση Ιωάννου του Αντωνίου 
15  Μπαμπούρα Δημητρίου του Ιωάννου 
17  Σύμου Βασιλείου του Ηλία 
19  Κώτσιου Αγγελική – Μπέλου 
21  Παπανικολάου Ευαγγέλου του Νικολάου 
23  Ράγκου Σπυρίδωνος του Ιωάννου 
25  Ράγκου Ηλία του Ιωάννου  
27  Πατσιά Μιχαήλ του Φιλίππου 
29  Νουσινάνου Μιχαήλ Δημητρίου 
 
 
20η ΟΔΟΣ ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ   ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κατσογιάννη «Ταρσίτσα» Αποστόλου 
  4  Τούλα Σπυρίδωνος του Ιωάννου 
  6  Βρύσες Νερούλια 
  8  Φιλίππη Μιχαήλ του Γεωργίου 
10  Κωλέττα Κωνσταντίνου «πρώην Κλαπογιάννη» 
12  Ζήση Σπυρίδωνος του Δημητρίου 
14  Χρυσικού Ευαγγέλου του Αθανασίου 
16  Χρυσικού Πέτρου του Δημητρίου 
18  Κονταξή Χρήστου είσοδος κι εν συνεχεία αρχοντικό 
20  Κοτίτση 
22  Φατήρα Παύλου του Μιχαήλ 
24  Φατήρα Χρήστου του Γεωργίου 
26  Τοίχος του Σαραγιού της Κυρά Βασιλικής  
 
21η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗ ΚΙΤΣΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Ζήση Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου 
  3  Γιοβάνη Ηλία πρώην Τσιούνη 
  5  Μίχα Δημητρίου «πρώην Κονταξή» 
  7  Αγγελοπούλου «πρώην Κονταξή» χωράφι  
 
 
21η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗ ΚΙΤΣΟΥ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Γκρεμός Αμπολιάνας  
  4  Αλώνι Αμπολιάνας  
  6  Πλάτανος Κυρά Βασιλικής – Αμπολιάνας 
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  8  Πατσιά Μιχαήλ του Φιλίππου πρώην Κονταξή 
10  Λάμπρου Ευαγγέλου του Φιλίππου πρώην Κονταξή 
12  Δεξαμενή Υδραγωγείου Πλεσιβίτσης  
14  Στρατιωτικό Φυλάκιο Αμπολιάνας Πλεσιβίτσης 
16  Αρχοντικό Κονταξή – Σαράι Κυρά Βασιλικής 
 
22η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Γιαννούτσου Θεοδώρου και Μιχαήλ 
  3  Στάθη Μιχαήλ πρώην Παμπόρη 
  5  Στάθη Νικολάου πρώην Παμπόρη 
  7  Στάθη Ηλία Πρώην Παμπόρη  
  7Α΄ Μανδρότοιχος κήπου Βλασόπουλου 
  9  Τζάλα Γεωργίου - Νυν Δημητρίου Χρυσικού 
11  Κούτη Αντωνίου «ΜΟΤΣΙΟΣ» Νυν Δ. Χρυσικού 
13  Κάλου Πέτρου – Νύν Δημ. Χρυσικού 
15  Κόκοση Νικολάου τώρα Μίχα 
17  Κόκοση Βενέτη «Νέτσιου» 
19  Ζήση Μιχαήλ πρώην Βενέδεικτου Κόκοση 
 
 
22η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Δόβρα Μιχαήλ του Ιωάννου 
  4  Ξένου Θωμά πρώην Νικολάου Λεπενιώτη και Ελένης 
  6  Λεπενιώτη Ευαγγέλου του Γεωργίου  
  8  Ζιέμπου  
10  Κούτη Μιχαήλ του Βενεδείκτου 
12  Σταμούλη Ευαγγέλου «Πάτσα» του Ηλία 
14  Γιοβάνη Πέτρου Χρ. Τώρα Πέτρου Δρίζη 
16  Δρίζη Δημητρίου του Νικολάου 
18  Ιερέως Μακατσώρη Μιχαήλ «πρώην Χρήστου Κόκοση» 
20  Παπά Παναγιώτου «Πρώην Κόκοση» 
22  Αλώνι αλωνίσματος και εικονοστάσι Προφήτου Ηλιού 
24  Πλυντήρια ρούχων δίπλα στο Αλώνι του Προφήτου Ηλιού 
 
 
23η ΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ –ΔΗΜΟΠΛΕΝΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Ζιέμπου  
  3  Κολιού Χρήστου του Ηλία 
  5  Δημόπλενα ελαιοπερίβολο 
  7  Αλώνι Καβαδά 
  9  Καβαδά 
 
 
23η ΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ –ΔΗΜΟΠΛΕΝΑ  ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Λεπενιώτη Ευαγγέλου του Γεωργίου  
  4  Κήπος και βοηθητική είσοδος Γεωργίου Μιχ. Σκάγια 
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  6  Σάρρα Γεωργίου του Ιωάννου 
  8  Πατσιά Χρήστου του Φιλίππου 
10  Κήπος γωνιακός 
12  Φασιούλη Συμεώνος γωνία 
14  Σάρρα Κωνσταντίνου και Θωμά του Γεωργίου 
16  Κήποι συνεχόμενοι κι ελαιοπερίβολα 
 
 
24η ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ  ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Φασιούλη Συμεώνος του Γεωργίου  
  3  Χριστιάνου Θωμά του Αναστ. Πρώην Σταμούλη Ιωάννου  
  5  Σταμούλη Ζωΐτσας του Ευαγγέλου – Νυν Καλίβαρδου 
  7  Πατσιάλη – Νυν Βήτου εκ Παλαμπά 
  9  Στρατή (Γκέγκα) Θεοδώρου (Τσιορή) 
 
 
24η ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ  ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Κήπος γωνιακός 
  4  Κήπος Γεωργίου Σάρρα του Ιωάννου 
  6  Άτσιαλη ή Άτσιαλου – Νυν Συμεώνος Ίδαρη 
 
 
25η ΟΔΟΣ ΛΙΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  1  Λίτρη Νικολάου του Ιωάννου τώρα Δημ. Χρυσικού 
  3  Παραμυθιώτη Μιχαήλ του Χαραλάμπους  
  5  Σκάγια Γεωργίου του Μιχαήλ  
  7  Ιωάννου Ηλία «Λυσιάρη» - Νυν Αντωνίου Δημ. Διαμάντη 
  9  Στεργίου Αικατερίνης «πρώην Αγγεληγιάννη – Λεντρού» 
11  Γκάνια Μιχαήλ του Ευαγγέλου 
13  Τσολή Ιωάννου του Σπυρίδωνος 
15  Ξένου Ιωάννου του Παναγιώτη 
 
 
25η ΟΔΟΣ ΛΙΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
  2  Γκάνια Σπυρίδωνος του Ηλία 
  4  Παραμυθιώτη Μιχαήλ του Χαραλάμπους 
  6  Ταβαντζή Θεοδώρου του Γεωργίου 
  6  Σταμούλη Χρήστου «ΦΑΝΗ» 
  8  Γιώτη Ευαγγέλου «ΡΑΪΚΟΥ» - Νυν Μίγκου Δημητρίου 
10  Σκάγια Θωμά του Παναγ. 
12  Σκάγια Ευαγγέλου του Παναγ. 
16  Σκάγια Μάρκου του Παναγ. 
18  Δρόμος προς Διαμάντω κάτω του Δημ. Σχολείου 
20  Γιώτη Παναγιωτου του Πέτρου «ΡΑΪΚΟΥ» 
22  Γκίκα Νικολάου – Στρατή – Κουβάτσιου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΝΑΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ –ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΩΝ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

«ΠΡΩΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ» 
 

 
Εις τας οδούς δώσαμε αριθμό και ονοματεπώνυμο και αρίθμηση των κτιρίων και των 

κήπων. Κάθε οδός έχει ένα αριθμό. Το ονοματεπώνυμο κάθε οδού δόθηκε προς τιμή των 
Αγίων των ναών πρώτον και εν συνεχεία των επιφανών τέκνων της Πλεσιβίτσης ως και 
τοπωνυμιών. Η αρίθμηση των οδών γίνεται με την μέθοδο της αρίθμησης των πόλεων, 
δηλαδή στο αριστερό της οδού οι περιττοί αριθμοί 1 – 3 – 5 – 7 κλπ. Και στο δεξιό της οδού 
οι άρτιοι αριθμοί 2 – 4 – 6 – 8 κλπ. Η αρίθμηση της πλατείας γίνεται με συνεχόμενη 
αρίθμηση κανονικά 1 – 2 – 3 – 4 – 5 κλπ. δια ορισμένα κτίρια, όπως Ιεροί Ναοί – Σχολεία – 
Κοινοτικά κτίρια - πλατείες – καλντερίμια – αλώνια αλωνίσμάτος σιτηρών – βρύσες – 
πηγάδια- βυρσοδεψεία κλπ εκτός της περιληπτικής περιγραφής σε ειδικά κεφάλαια  θ’ 
αναφερθούμε λεπτομερώς δια την ιστορία ενός εκάστου αυτών. Ορισμένα διασταυρωμένα 
δρομάκια έχουν αριθμό σειράς, όπως οι οικίες και οι κήποι δι’ ευκολία εντοπισμού. Η 
ονομασία της κάθε  οδού δόθηκε τιμής ένεκεν και είναι μια πρόταση προς την Κοινότητα να 
την υιοθετήσει, γίνεται δε τούτο από αγάπη, τιμή και σεβασμό των αναφερόμενων ονομάτων 
από ημάς.  
 
 
 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

 
 
1. Κεντρικός Ιερός Ναός του Προφήτου Ηλίου 
 

Ο Ιερός Ναός του Προφήτου Ηλίου είναι κτισμένος στο μικρό λοφίσκο  στη Νοτειδυτική 
πλευρά της μεγάλης πλατείας της Πλεσιβίτσης . από την πλατεία ανεβαίνομε με σκαλιά 
αρίστης τέχνης με πέτρες της περιοχής που φιλοτέχνησε ο αείμνηστος Γεώργιος Ευ. Κούτης. 
Ναός μεγαλοπρεπής δεσπόζει ολοκλήρου της Πλεσιβίτσης κι από το πανύψηλο και από 
σκαλιστή πέτρα κωδωνοστάσιο ο ήχος από τις καμπάνες του φθάνει έως την Αγία Βαρβάρα 
(Βέρβα) της Βορείου Ηπείρου και στα απέναντι βουνά. Έχει τεράστιο χώρο πέριξ του Ιερού 
Ναού που περικλείεται με το φαρδύ και ψηλό μαντρότοιχο. Ομοιάζει με κάστρο που όντως 
με πολεμίστρες γύρω χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σε ειδικό κεφάλαιο 
θα γίνει περιγραφή και ιστορία του Ιερού Ναού, που κατατάσσεται  στα εκλεκτά μνημεία της 
Χριστιανοσύνης .  

Το ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ. Στο ανατολικό προαύλιο κοντά στον τοίχο του Αγίου Βήματος του 
Ναού είναι οι μόνιμοι τάφοι των Ιερέων του Ναού. Επίσης και στο βόρειο προαύλιο κοντά 
στο μαντρότοιχο είναι δύο τάφοι υπερυψωμένοι  γύρω στους 30 εκατοστά με πλάκες 
πέτρινες, των επιτρόπων του Ναού, 1. Ρισβάνη Γεωργίου και 2. Μπούλμου Ιωάννου. Επίσης 
και στο δυτικό καθώς και το νότιο προαύλιο μέχρι 23-6-1915 ήταν το νεκροταφείο του 
χωριού. Μετά τις 23-6-1915, η ταφή των νεκρών γινόταν στο νέο νεκροταφείο του Αγίου 
Ιωάννου. Στους τάφους που υπήρχαν με τα χρόνια έγινε εκταφή των νεκρών και τα οστά 
μετεφέρθησαν στο οστεοφυλάκιο. Όμως ορισμένοι τάφοι για άγνωστους λόγους είχαν μείνει 
κι όταν έγινε εκσκαφή στο νότιο προαύλιο, για να γίνει ένα τμήμα σχολικός κήπος, βρέθηκαν 
αρκετοί δίπατοι και τρίπατοι. Μπαίνοντας από τη μεγάλη κεραμοσκεπασμένη μανδρόθυρα 
και πριν ανεβούμε στον αυλόγυρο του Ναού στη δεξιά γωνία βρίσκεται το γραφείο του Ναού. 
Είναι μικρό χαμηλοτάβανο στο ύψος και συνέχεια της κεραμοσκεπής της μανδρόθυρας η 

 334 



κεραμοσκεπή του. Μελετημένο δια το χώρο και το ύψος, δεν έρχεται σε αντίθεση με το χώρο 
και προπαντός με τον Ιερό Ναό.  

Την εποχή που ο Ναός ήταν Μονή του Προφήτη Ηλία και που σε ειδικό κεφάλαιο για το 
Ναό θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες, το κτίριο που είναι γραφείο ήταν κατάλυμα των 
μοναχών, εξ ου και το όνομα που του έμεινε και σήμερα «Κονάκι» = κατάλυμα – κατοικία. 
Κάτω του Κονακίου στο ισόγειο με είσοδο δίπλα από το παλιό Σχολείο Σχολαρχείο είναι η 
αποθήκη του Ναού. Η αποθήκη αυτή επί Τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε από την Τουρκική 
Αστυνομία ως κρατητήριο για αρκετές φορές. Εκεί κρατήθηκε και η οικογένεια του Χρήστου 
Κονταξή και συγγενείς του μέχρι να τους μεταφέρουν στα Ιωάννινα για την υπόθεση την 
κίβδηλων νομισμάτων.  Δίπλα της αποθήκης οι μοναχοί έκτισαν κι άλλα κονάκια για τις 
αυξανόμενες ανάγκες τους. Κατεδαφίσθησαν όταν κτίστηκε το παλιό κάτω σχολείο.  
 
 
2. Κτίριο του Δημοτικού Σχολείου 
 

Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Πλεσιβίτσης βρίσκεται στα Νοτιοδυτικά του 
προαυλίου χώρου του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία. Βρίσκεται σε χώρο θεϊκής 
προστασίας, αγάπης, ηρεμίας και ησυχίας. Είναι αρμονικό με το χώρο παρ’ ότι είναι τεράστιο 
κτίριο όμως καταλαμβάνει εκμεταλλευόμενο το κατηφορικό ακραίο τμήμα  του λόφου 
αφήνοντας ελεύθερο το χώρο του προαυλίου του Ναού. Η πρόσοψη είναι συνέχεια της γύρω 
του Ναού μάνδρας. Είναι ένα ωραίο κτίριο επιβλητικό. Η πόρτα εισόδου μεγάλη και υψηλή 
μας οδηγεί στον πλατύ διάδρομο που είναι διαμπερής με πόρτα απέναντι της εισόδου. Έχει 
δεξιά μπαίνοντας το γραφείο του Σχολείου αρκετά μεγάλο και εν συνεχεία τη μεγάλη 
αίθουσα της Πρώτης και Δευτέρας τάξεως. Αριστερά δύο ακόμη αίθουσες την πρώτη δια την 
Τρίτη και Τετάρτη τάξη και την δεύτερη αίθουσα δια την Πέμπτη και Έκτη τάξη. Η στέγη 
είναι κεραμοσκεπή και το δάπεδο ξύλινο. Κάτω του δαπέδου έχει μεγάλο υπόγειο που 
κατεβαίνει κανείς ανοίγοντας την καταπακτή με ξύλινη εν συνεχεία σκάλα. Οι αίθουσες 
έχουν τα κατά παράδοση πολλά παράθυρα κι έχουν άπλετο φως για τους μαθητές.  

Από τη μικρή πόρτα του διαδρόμου στο βάθος με λίγα σκαλιά κατεβαίνει κανείς σε άνετο 
χώρο που βρίσκονται οι τουαλέτες του σχολείου. Το σήμαντρο του σχολείου όσο 
λειτουργούσε το σχολείο ήταν κρεμασμένο σ’ ένα κυπαρίσσι της βορειοανατολικής γωνιάς 
του προαυλίου του Ναού. Το χτύπημά του ηχούσε σ’ όλο το χωριό καλώντας τα παιδιά να 
προσέλθουν στο σχολείο. Σχεδόν έως τα τελευταία χρόνια που λειτουργούσε το σχολείο, 
μαθήματα γίνονταν πρωί και απόγευμα, για τους ίδιους μαθητές και το σήμαντρο χτυπούσε 
πρωί και απόγευμα. Το σχολείο έχει την ιστορία του. Το κτίριο κτίστηκε το 1873 Ιουνίου 6, 
που αναγράφεται στην εντοιχισμένη πλάκα με πρωτοβουλία και ομόφωνη γνώμη της 
Δημογεροντίας κι εκκλησιαστικής επιτροπής του Προφήτη Ηλία με δαπάνες του Ναού της 
Κοινότητος και προσφορές ορισμένων κατοίκων. Έγινε ένα θαυμάσιο σχολείο με διαστάσεις 
μήκους 20 μέτρων και πλάτος 20 ,μέτρων επίσης και τουαλέτες πίσω του κτιρίου. Ήταν 
απαραίτητο να κτιστεί για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της Πλεσιβίτσης που συνεχώς 
αύξανε σε αριθμό και σε δίψα για μάθηση.  

Το 1941 λόγω Κατοχής, διεκόπη η λειτουργία και χρησιμοποιήθηκε ως κατάλυμα 
στρατευμάτων διαφόρων της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και από το 1943 μετά την 
πυρπόληση του χωριού για καταλύματα πυροπαθούντων κατοίκων έως το 1945 που υπέστη 
φθορές το διάστημα αυτό. Όμως στο 1945, λειτούργησε αφού έγιναν μερικές επισκευές 
απαραίτητες. Το 1951 έγινε καλή επισκευή από τον Τομέα Ανοικοδόμησης. Συνέχισε τη 
λειτουργία με όλο και μειωμένο αριθμό μαθητών από Τριτάξιο έγινε Μονοτάξιο και που το 
1993 λόγω μη υπάρξεως αριθμού μαθητών ικανού διεκόπη η λειτουργία και παραμένει 
κλειστό.  
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3. ΚΑΤΩ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ – ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Μετά τη συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή 1774 μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας με το Άρθρο 
7, δεσμεύει και τις δύο που λέει: «Να προστατέψει με όλες της τις δυνάμεις τη Χριστιανική 
θρησκεία και τις εκκλησίες της εις όλο το Οθωμανικό κράτος».1 Έτσι δόθηκε μια ανάσα 
ελευθερίας στις Τουρκοκρατούμενες περιοχές. Τότε η Εκκλησιαστική Επιτροπή Προφήτη 
Ηλία και η Δημογεροντία Πλεσιβίτσης της δυνατότητος δοθείσης και προ πάντων την 
προτροπή του Αγίου Κοσμά που επεσκέφθη δύο φορές το χωριό, περί το 1775-77 
αποφάσισαν να κτίσουν ένα μικρό κτίριο για Σχολείο Πλεσιβίτσης, με τη συγκατάθεση των 
Τουρκικών αρχών βέβαια δωροδοκώντας ως συνήθως τους υπεύθυνους προς επίτευξη του 
στόχου υπό την προστασία της Εκκλησίας. Τη δαπάνη ανέλαβε η Εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία και η Δημογεροντία από τα έσοδα της κοινότητος κτίζοντάς το, το 1780. το μικρό αυτό 
κτίστηκε στη θέση που είναι το Κάτω Παλιό σχολειό Πλεσιβίτσης κατεδαφίζοντας τα 
κονάκια «Κρυφό Σχολειό». Λειτούργησε κανονικά κι απάλλαξε τα παιδιά από το φόβο των 
Τούρκων, του έως τότε κρυφού σχολειού εδώ κι εκεί.  

Η αυξανόμενη προσέλευση μαθητών δυσκόλευε τη χωρητικότητα  της εκπαίδευσης κι 
αποφασίστηκε το 1832 να κτισθεί στη θέση του νέο μεγαλύτερο  σχολείο να καλύψει τις 
ανάγκες χωρητικότητας των μαθητών. Πάλι η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Προφήτη Ηλία 
και η Δημογεροντία ανέλαβαν τη δαπάνη του κτισίματος. Υλοποιείται η απόφαση και 
κτίζεται πολύ σύντομα  μεγαλύτερο κτίριο το σημερινό Κάτω Παλιό Σχολειό. Κτισμένο στη 
βορειοδυτική γωνία του συγκροτήματος του Ναού, δεν εμποδίζει τη θέα του και είναι πολύ 
εναρμονισμένο στο χώρο του λοφίσκου κι αυτό όπως κάθε κτίσμα. Το ύψος του είναι σχετικά 
χαμηλό με κεραμοσκεπή και αρκετά παράθυρα για άπλετο φωτισμό. Χρονολογία ανέγερσης 
σύμφωνα με την εντοιχισμένη πλάκα που υπάρχει εις την πρόσοψη του κτιρίου είναι το 1833 
Γενάρη 18, με διαστάσεις της πλάκας 0,20×0,20 εκατοστά του μέτρου και γράφει: «ΔΕΗΣΙΣ 
ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΕΣΗΒΙΤΖΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ  +1833 + ΓΕΝΑΡΗ 18». 

Το σχολείο λειτούργησε από την αρχή ως Δημοτικό με τέσσαρες τάξεις και Σχολαρχείο 
με τρεις τάξεις με δασκάλους αμειβόμενους από το ταμείο της Εκκλησίας του προφήτη Ηλία 
και των Εσόδων της Κοινότητος Πλεσιβίτσης. Το 1873 Ιουνίου 6, κτίστηκε το Επάνω νέο 
μεγάλο σχολείο στο χώρο του αυλόγυρου του Ναού του Προφήτη Ηλία και μετεφέρθη η 
λειτουργία από το Κάτω σχολειό στο εν λόγω Άνω σχολειό. Την ίδια χρονιά η Δημογεροντία 
αποφάσισε δια τη μόρφωση των κοριτσιών Πλεσιβίτσης, που μέχρι τότε μορφώνονταν μόνο 
τα άρρενα παιδιά και το διαθέσιμο Κάτω σχολειό λειτούργησε ως Παρθεναγωγείο., Δημοτικό 
και μάθηση κεντήματος. Το 1930 το Δημοτικό σχολειό έγινε μικτό και μετεφέρθησαν τα 
κορίτσια στο Επάνω Σχολείο. Στο Κάτω Σχολείο γίνονταν στα κορίτσια μάθημα κεντήματος 
και ραψίματος στις ώρες του προγράμματος. Δια το σκοπό αυτό προμηθεύτηκαν 
ραπτομηχανές. Το 1935 στο πρόγραμμα του εις Αθήναις Οργανισμού Ταπητουργίας, 
δημιουργήθηκαν Σχολές σε πολλά χωριά της Ηπείρου, έτσι και στην Πλεσίβιτσα. Έφερε 
αργαλειούς ταπήτων που τους εγκατέστησε στο Παρθεναγωγείο Κάτω σχολειό ο επόπτης  
του Οργανισμού Ιωάννης Δανόπουλος, που μαθήτευσαν έως έξι μήνες ελαφρώς αμειβόμενα 
τα κορίτσια από 15 έως 25 χρονών κι εν συνεχεία εργάστηκαν αμειβόμενα επαγγελματικά με 
το σύστημα των κόμπων. Λειτούργησε παραγωγικά έως το 1940 που κηρύχτηκε ο πόλεμος 
και διεκόπη η λειτουργία του. Από το 1940 έως το 1943 ήταν κλειστό. Το 1943, μετά την 
πυρπόληση του χωριού χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία πυροπαθούντων  έως το 
1952.επισκευάστηκε και λειτούργησε ως Νηπιαγωγείο το 1954 έως και 1997. 
χρησιμοποιήθηκε ως Στρατιωτικό φυλάκιο εν συνεχεία έως το 2002 περίπου. Τώρα έχει 
ανάγκη γενικής επισκευής δια τη χρησιμοποίησή του ως Μουσείο.  

                                                 
1 Ιστορία Ρούσου, τόμ. 1, σελίς 133 
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4. ΚΤΙΡΙΟ = ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 

Το κτίριο του Κοινοτικού γραφείου της Πλεσιβίτσης βρίσκεται στη Νοτιοδυτική πλευρά 
της πλατείας του χωριού, δεξιά της πέτρινης σκάλας που ανηφορίζομε για το Ναό του 
Προφήτη Ηλία και το δάπεδό του ένα μέτρο σχεδόν υπερυψωμένο της πλατείας. Έχει δύο 
γραφεία άνετα ένα του Προέδρου κι ένα του γραμματέως που στεγάζει τα αρχεία της 
κοινότητος. Η στέγη του είναι από μπετόν επί του παρόντος κι έως ν’ αποφασισθεί η 
τοποθέτηση κεραμοκεπής θ’ αποτελεί παραδοσιακή παραφωνία. Πίσω του γραφείου της 
Κοινότητος κτίστηκαν το 1999 και λειτουργούν κοινοτικές τουαλέτες. Δεξιά του κτιρίου του 
κοινοτικού γραφείου στον γωνιακό χώρο της πλατείας είναι το Μνημείο των Ηρώων. Ήταν 
πιο εμπρός αλλά κατά την πλακόστρωση μετεφέρθη πιο πίσω. Ο χώρος που κτίστηκε το 
κοινοτικό γραφείο ως και το γωνιακό τμήμα της πλατείας το βορειοδυτικό ήταν το οίκημα και 
ο κήπος του δωρητή Τζιούπη που το δώρισε στην κοινότητα ο κληρονόμος του Τζιούπη, 
Δημήτριος Κοντοδήμος. Εις το οίκημα αυτό είχε φιλοξενηθεί ο Άγιος Κοσμάς κατά την 
επίσκεψή του στο χωριό.  

 
 

5. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» 
 

Η πλατείας της κοινότητος Πλεσιβίτσης είναι η μεγαλύτερη σ’ εμβαδόν και κάλλος του 
νομού Θεσπρωτίας. Βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο του χωριού και είναι αφετηρία όλων των 
κεντρικών οδών της Πλεσιβίτσης. Είναι στρωμένη σε μέγα μέρος με πλάκες, με προοπτική 
μελλοντική να ολοκληρωθεί η πλακόστρωση. Εξυπηρετεί τα μέγιστα των κατοίκων και των 
παρεπιδημούντων για κάθε εκδήλωση, στον άνετο χώρο για χορό τοποθέτηση τραπεζιών δια 
τις διασκεδάσεις ως και χώρους γύρω για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των. Στο μέσον του 
κυρίου τμήματος της πλατείας βρίσκεται ο Σταυρός, που στήθηκε τη προτροπή του Αγίου 
Κοσμά που δια τούτο θεωρήσαμε από σεβασμό και δέος, ιερό καθήκον η πλατεία να 
ονομαστεί προς τιμήν στο Άγιον όνομά του «πλατεία Αγίου Κοσμά». Ο Άγιος Κοσμάς ο 
Αιτωλός επισκέφθηκε, δίδαξε κι εμψύχωσε τους κατοίκους του χωριού δύο φορές το 1777 
και το 1779 κι έχομε την ευλογία του. Κοντά στη βόρεια γωνία της πλατείας υπήρχε η 
περίφημη «Ελιά του Ζήκου» που με τη διαμόρφωση της πλατείας και για διευκόλυνση της 
διέλευσης των αυτοκινήτων προς το Παρασπόρι και Κώτσικα ξεριζώθηκε. Χαρακτηριστικό 
σημείο η ελιά του Ζήκου, γι’ αυτό κι ο τελάλης του χωριού καλούσε από την εκκλησία ψηλά 
τους χωριανούς για αγορά προϊόντων οπωρικών, ψαριών, χορταρικών, οσπρίων κλπ. που 
είχαν έλθει προς πώληση και που πάντα στην ελιά κοντά τα εξέθεταν οι πωλητές από τα γύρω 
χωριά. Και φώναξε ο τελάλης όσο πιο δυνατά μπορούσε π.χ. «Πάρτε χαμπέρι καλό ψάρια 
καλά που ‘ήρθαν τώργια δέκα φράγκα η οκά α, α». έτσι μας έμεινε η ανάμνηση σ’ εμάς τους 
παλιότερους η περίφημη Ελιά του Ζήκου.  

Η πλατεία λεγόταν «Παζάρι» κι εξακολουθούν οι μεγαλύτεροι να τη λένε και την έλεγαν 
παζάρι διότι από τον καιρό της Τουρκοκρατίας και έως το 1943, που κάηκε το χωριό κάθε 
Σάββατο γινόταν παζάρι, μια λαϊκή αγορά των ημερών μας. Το εμπορικό και τεχνικό 
δαιμόνιο των Πλεσιβιτσιωτών το είχαν καθιερώσει και το επίτευγμά τους αυτό τους απέδιδε 
αρκετά κέρδη από τις συναλλαγές και συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. 
Πραματευτάδες μα και αγοραστές απλοί, έρχονταν απ’ όλα τα γύρω χωριά Παλαμπά, Φατήρι, 
Γηρομέρι, Φανερωμένη, Φοινίκι, Σιδέρη, Φιλιάτες, Σκουπίτσα κλπ. όλα τα χρόνια έως το 
1943. Επίσης έως το 1913, που ελευθερώθηκε η Ήπειρος έρχονταν κι από τη Βόρειο Ήπειρο 
όπως Βέρβα, Ντισιάτι, Βαγγαλιάτι, Μαρκάτι, Νινάτι, Σιάλεσι, Γιάννιαρη κλπ. Το 1913 με τη 
δημιουργία συνόρων απεκλείσθησαν τα χωριά αυτά. Συνέχισαν όμως, όπως τα άνω χωριά της 
Βορείου Ηπείρου, που είναι μουσουλμανικά χωριά να έρχονται όπως Κώτσικα, Λιόψη, 
Σμέρτος, Σκέφαρη, Σπάταρη κλπ. Γινόταν έκθεση των προϊόντων προς πώληση στην πλατεία 
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και γινόταν μεγάλη αγοραπωλησία των πάντων. Η μεγάλη συναλλαγή της πλατείας 
επεκτεινόταν πέραν της πλατείας στα καταστήματα που συνεχίζονταν κατά μήκος του 
κεντρικού δρόμου προς και έως το Παρασπόρι κι έδινε εμπορική ζωή και κίνηση σ’ όλο το 
χωριό.  

Στο βορειοανατολικό τμήμα της πλατείας στον περίβολο, κατά κάποια έννοια του 
κοινοτικού Πανδοχείου (Χάνι) βρίσκεται ο Γεροπλάτανος που πράγματι τουλάχιστον τώρα, 
έχει γεράσει πλησιάζοντας ζωή δύο αιώνων. Στον ίσκιο του κάθισαν πολλές γενεές τις ζεστές 
μέρες των καλοκαιρινών ιδιαίτερα γερόντων με ατέλειωτες συζητήσεις κι ιστορίες. Τα φύλα 
του πλατάνου ήταν η χαρτοπετσέτα για το περίφημο κοκορέτσι που έπαιρναν οι χωριανοί από 
το Δημήτριο (Μήτση) Γκάνια. Στο ανατολικό τμήμα της πλατείας δύο ακακίες διατηρούνται 
ακόμη καθώς καις το δυτικό άλλες δύο που τώρα δεν υπάρχουν λόγω διαμορφώσεως της 
πλατείας. Σχεδόν στο μέσον της πλατείας είναι το μεγάλο τώρα φλαμούρι κι αυτό αιωνόβιο. 
Κάτω από αυτό, τα χαρτοπαίγνια, δίναν και παίρναν κατά το κοινώς λεγόμενο κι 
εξακολουθούν να διασκεδάζουν παίζοντας οι χωριανοί που παραθερίζουν το καλοκαίρι 
περνώντας την ώρα τους στη δροσιά από το παχύ ίσκιο του. Στην πλατεία γινόταν το 
τριήμερο απογευματοβραδινό πανηγύρι του Πάσχα, από τα παλιά χρόνια έως τη δεκαετία του 
1980, που σταμάτησε λόγω της μετανάστευσης. Επίσης γινόταν ο απογευματινός χορός της 
Κυριακής της Τυρινής. Τώρα γίνεται το διήμερο πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο, με το 
αντάμωμα των χωριανών το καλοκαίρι και δίνει μια νότα χαρούμενη στην ωραία ατμόσφαιρα 
αναβίωσης των περασμένων.  

 
 

6. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΣΠΙΤΙ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟ-ΕΔΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
Το κτίριο της Σχολής της Κοινωνικής Πρόνοιας «Σπίτι του Παιδιού», που τώρα  είναι 

έδρα του «Πολιτιστικού Συλλόγου Πλεσιβίτσης» βρίσκεται στην Β.Δ. πλευρά της πλατείας. 
Είναι γωνία πλατείας και 1ης Οδού Κοντοδήμου. Είναι ένα μεγάλο διώροφο κτίριο με είσοδο 
από την οδό Κοντοδήμου. Στη θέση που κτίστηκε το κτίριο προϋπήρχαν διώροφα κτίρια που 
κάηκαν στις 14-9-1943, των Μίχα Σπυρίδωνα, Μίχα Δημητρίου και Μίχα Τσόλα ως και της 
Ευφροσύνης Κόντη σύζυγο του Στεφάνου Φίλιου, τα οποία είχε αγοράσει ο Βασίλειος  
Κωλέττας και ο Βασίλειος Κωλέττας τα πούλησε εις την Κοινοτική Πρόνοια δια τη 
λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού. Στο κτίριο λειτούργησε το «Σπίτι του Παιδιού» με τη 
μεταφορά του από το μισθωμένο οίκημα Ιωάννου Ζώη. Στη σχολή αυτή γίνονταν μαθήματα 
γενικών γνώσεων, γεωπονικής και ταπητουργίας, που εργάζονταν αρκετά κορίτσια του 
χωριού, όπου μετά την μάθηση η εργασία τους αμείβονταν με το σύστημα των κόμπων των 
ταπήτων.  

Οι τάπητες που υφαίνονταν ήταν αρίστης τέχνης Περσικού τύπου και γίνονταν 
ανάρπαστοι. Το ταπητουργείο λειτούργησε στο Σπίτι του Παιδιού, έως το 1975, που 
μετεφέρθησαν τα αργαλιά σε μισθωμένα οικήματα της Ελένης Ευαγ. Σταμούλη και 
Ξακουστού, διότι χωρίστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, υπαγόμενο πλέον στον 
Εθνικό Οργανισμό χειροτεχνίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Σπίτι του 
Παιδιού συνέχισε τη λειτουργία του με τις άλλες δραστηριότητες. Με τη μετανάστευση των 
κατοίκων του χωριού, την εξωτερική και στο εσωτερικό της χώρας, τα παιδιά κάθε χρόνο 
έμεναν και λιγότερα και λόγω μη προσέλευσης παιδιών σταμάτησε τη λειτουργία του. Το 
1987 τον Αύγουστο με προτροπή του Διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου των εν Αθήναις 
Πλεσιβιτσιωτών δημιουργήθηκε ο Πολιτιστικός σύλλογος Πλεσιβίτσης να δώσει  έναν τόνο 
ζωής και κίνησης στο χωριό. Έτσι το κτίριο έγινε έδρα του Πολιτιστικού συλλόγου δια τις 
συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις του.  
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7. ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Το αριστερό κατάστημα Α΄ λειτούργησε ως κρεοπωλείο του Γκάνια Σπυρίδωνα, Β΄ ως 

ραφείο του Φατήρα Θεοδώρου, Γ΄ ως ραφείο του Πλαστήρα Νικολάου, Δ΄ ως κουρείο του 
Ράγκου Θωμά από την πλευρά της πλατείας ανατολικά κι επίσης το δεξιό Α΄ λειτούργησε ως 
περίπτερο σιγαρέτων του Γιοβάνη Αναστασίου, Β΄ ως κουρείο από τον Γκίτση Δονάτο, Γ΄ 
τσαρουχάδικο από το 1939 έως το 1948, από τον Πέγκα Παναγιώτη, Δ΄ ως οικία δασκάλου 
του δημοτικού σχολείου. Στη συνέχεια τα δύο καταστήματα τα ένωσε ο Κώτσιος Ιωάννης και 
λειτούργησε ως παντοπωλείο, καθώς επίσης στεγάζει τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Ε. 
τηλεφωνήματα και τηλεγραφήματα. Άλλα δύο καταστήματα επίσης της βόρειας πλευράς Τα 
τέσσαρα μαζί τα δώρισε ο αείμνηστος Φασιούλης Συμεών στο Ναό του Προφήτη Ηλία μαζί 
με την υπόλοιπη περιουσία, σπίτι, περιβόλια κλπ. Οι επαγγελματίες ενοικιάζουν τα 
καταστήματα αντί μικρού ποσού συνήθως από το Ναό  του Προφήτη Ηλία είναι μικρά σ’ 
εμβαδόν και ισόγεια επί της πλατείας και επί της τρίτης Οδού Αγίου Γεωργίου.  

 
 

8. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 
Αριστερά των καταστημάτων Φασιούλη τοποθετήθηκε το περίπτερο της Στεργίου 

Αικατερίνης που της δόθηκε  ως θύμα πολέμου δια τον υιό της Ιωάννη, που φονεύτηκε κατά 
την περίοδο του εμφυλίου πολέμου που υπηρετούσε στη Χωροφυλακή. Το λειτούργησε έως 
το 1970 περίπου, που ο γιος της Νικόλαος αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα δια Βόλο, που 
διαμένει κι εργάζεται ως έμπορος και που ο Νικόλαος το εργαζόταν το περίπτερο. 

 
 

9. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΟ 
 
Το κτίριο του Κοντογιάννη Γεωργίου είναι διώροφο, στο ισόγειο είναι δύο καταστήματα 

Β.Α. επί της πλατείας. Το αριστερό κατάστημα έχει και υπόγειο που κατεβαίνει με 
καταπακτή. Α΄ λειτούργησε  παντοπωλείο ο Ζήσης Γρηγόριος και Β΄ επίσης παντοπωλείο ο 
Κοντογιάννης Γεώργιος, που εν συνεχεία το λειτουργούν οι γιοί του Ανδρέας και Συμεών έως 
σήμερα. Το δεξιό κατάστημα λειτούργησε Α  παντοπωλείο του Κεφάλα Μιλτιάδη , Β΄ ως 
ραφείο ο Σκάγιας Ιωάννης το 1925-8, Γ  ως τσαρουχάδικο ο Γκενές Νικόλαος έως το θάνατό 
του, Δ΄ συνέχισε ως τσαρουχάδικο ο Πέγκας Παναγιώτης έως το 1939, Ε΄ υποδηματοποιείο ο 
Κοντογιάννης Συμεών και ΣΤ΄ αποθήκη του παντοπωλείου Αφου Κοντογιάννη. Στον επάνω 
όροφο λειτούργησε ως ραφείο από το Σταύρο Μακατσώρη από το 1950 έως 1953 που 
αναχώρησε από το χωριό. Το κτίριο ήταν ιδιοκτησία του Μπιλιάλη Σπυρίδωνος που το 
αγόρασε ο Κοντογιάννης Γεώργιος.  

 
 

10. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Στο ίδιο τετράγωνο με του Κοντογιάννη Γεωργίου είναι το διώροφο του Παπαγιάννη στο 

πίσω μέρος από την πλατεία βλέποντας. Στο ισόγειο λειτούργησε τσαρουχάδικο. Στον άνω 
όροφο καφενείο του Βένου Σπυρίδωνος του Κων/νου επί Τουρκοκρατίας. Τα τελευταία 
χρόνια έγιναν στο χώρο αυτό οι κοινοτικές τουαλέτες θεωρούμενο ως ενοριακός χώρος που 
το είχε τάξει ο μακαρίτης Παπαγιάννης στον Προφήτη Ηλία προφορικώς. Το διεκδίκησε η 
εγγονή του Διαμάντω Ευαγ. Βένου και κέρδισε τη δίκη κι έκτισε οικία μεζονέτα.  
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11. ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ –ΜΠΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 
Το κτίριο της Κώτσιου (Κορέτση) Αγγελικής σύζυγος του Μπέλου, ήταν διώροφο πριν 

καεί το 1943. Α΄ λειτούργησε ως παντοπωλείο των Αφών  Γεωργίου και Κωνσταντίνου 
Κοντογιάννη πριν αγοράσουν δικό τους. Β΄ ως παντοπωλείο ο Μπάλος Συμεών έως το 1943, 
που κάηκε. Μετά την ανέγερση εκ νέου έγινε καφενείο από τον Γκάνια Αναστάσιο του Ηλία 
έως το 1999. Το μισό κτίριο ήταν της Κώτσιου Αγγελικής κληρονομικό και το άλλο μισό του 
Γεωργίου Σπυρίδωνος που το πούλησε στον Παπανικολάου Μιχαήλ σαν μισό οικόπεδο πια 
το πούλησε στην Κώτσιου Αγγελική και το έχουν τώρα οι κληρονόμοι της. Βρίσκεται δεξιά 
του κτιρίου Κοντογιάννη Γεωργίου μετά το δρομάκι από το μέρος της πλατείας έως το δεξιό 
δρομάκι Αγίου Παντελεήμονος.  

 
 

12. ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 
Το κτίριο του Γκάνια Ευαγγέλου βρίσκεται στο ίδιο τετράγωνο με το κτίριο της Κώτσιου 

Αγγελικής Μπέλου. Είχε πρόσοψη από την οδό Αγίου Παντελεήμονος, λειτούργησε ως 
κρεοπωλείο από τους γιους του Γκάνια Ευαγγέλου, Μιχαήλ Κωνσταντίνος και Δημήτριος 
έως το 1943 που κάηκε. Ο Δημήτριος έξω των ερειπίων του καταστήματός του έψηνε το 
περίφημο κοκορέτσι έως το θάνατό του.  

 
 

13. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ «ΧΑΝΙ» 
 

Στο Βορειοανατολικό άκρο της πλατείας βρίσκεται το κοινοτικό πανδοχείο «Χάνι». Είναι 
ένα μεγάλο κτίριο για χωριό πόσο μάλλον για τον καιρό που κτίστηκε για τα δεδομένα του 
Τουρκοκρατούμενου ακόμα χωριού. Κτίστηκε γύρω στο 1800. Επιβλητικό λόγω της 
ανωφέρειας της πλατείας και που βρίσκεται κάπως ψηλά με τον πλακοστρωμένο μεγάλο 
εμπρός του χώρο και τον γέρικο τώρα πλάτανο που στον ίσκιο του κάθισαν πολλές γενεές, 
και τι δεν είδε, και τι δεν άκουσε θα ‘λεγε κανείς. 
Εκείνη την εποχή το χωριό ζούσε σε ακμή εμπορική και κτίστηκε για τις ανάγκες των πολλών 
διερχομένων και συναλλασσομένων των γύρω χωριών, για το παζάρι του Σαββάτου που είχε 
καθιερωθεί όσο και για τις καθημερινές συναλλαγές. Είναι κτίριο διώροφο και σ’ ένα τμήμα 
του ισογείου αριστερά έχει και υπόγειο αποθήκη των ζωοτροφών. Στο μέσο του κτιρίου στο 
ισόγειο έχει την μεγάλη πόρτα εισόδου. Αριστερά του ισογείου έχει ένα γραφείο μικρών 
διαστάσεων με δική του πόρτα εισόδου απ’ έξω όσο και από μέσα. Χρησιμοποιήθηκε 
γραφείο και αποθήκη. Δεξιά επίσης του ισογείου έχει ένα κατάστημα μεγαλύτερων 
διαστάσεων και χρησιμοποιήθηκε καφενείο μαγειρείο. Έχει κι’ αυτό πόρτα εισόδου απ’ έξω 
όσο και από μέσα. Χρησιμοποιήθηκε και ως παντοπωλείο. Μπαίνοντας στην είσοδο δεξιά 
είναι η σκάλα που ανεβαίνει στον όροφο και στο βάθος ο μεγάλος χώρος του ισογείου που 
ήταν ο στάβλος των ζώων για τους διερχόμενους.  

Αριστερά στον χώρο του στάβλου είναι και οι τουαλέτες. Στον επάνω όροφο αριστερά 
δυο κοιτώνες του πανδοχείου, και δεξιά ένας κοιτώνας μεγαλύτερος. Στο βάθος χώρος ως 
είδος τραπεζαρίας, ελεύθερος για τους διαμένοντες. Στο κέντρο εμπρός άνω της εισόδου 
γραφείο μικρό. Αρκετά παράθυρα για άνετο φωτισμό τόσο στον άνω όροφο όσο και στο 
ισόγειο. Τα καταστήματα του ισογείου χρησιμοποιήθηκαν ως καφενεία, μαγειρεία, 
παντοπωλεία και γραφείο. Καφενεία τα είχαν ο Ηλίας Λωλής, ο Σπυρίδων Κατσούπης και 
άλλοι. Παλαιά το κτίριο ανήκε στην Ιερά Μονή Γηρομερίου που το ενοικίαζε σε διάφορους 
αποκομίζοντας μερικά έσοδα για τη Μονή. Αργότερα έγινε απαλλοτρίωση και περιήλθε στον 
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Ι. Ν. του Προφήτου Ηλιού και το 1975 το αγόρασε η κοινότητα. Το 1939 έως τις 28-10-1940 
δόθηκε στον Ελληνικό στρατό εν όψει Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου εγκαταστάθηκε μία 
μονάδα λόχου με πλήρη εξοπλισμό, ως και αριθμό ημιόνων, για τη μετακίνησή τους. Στις 28-
10-1940 έγινε η σύμπτυξη του στρατού, και αναχώρησαν στους Φιλιάτες. Το 1942-43 έγινε 
έδρα μονάδος διμοιρίας του Ε.Λ.Α.Σ. .που διέθετε και πρόχειρο νοσοκομείο για τους 
τραυματίες των συμπλοκών μετά των Γερμανών. Στο αριστερό κατάστημα είχε τοποθετηθεί 
το μοναδικό ραδιόφωνο των Αφών Ράγκου, και τα δελτία ειδήσεων του Λονδίνου γράφονταν 
από τον μακαρίτη Παναγιώτη Ευαγγ. Σκάγια, και σε αντίγραφα στέλνονταν στις γύρω 
μονάδες του Ε.Λ.Α.Σ. για ενημέρωση. Το θέρος του 1943 το ραδιόφωνο τοποθετήθηκε στου 
Λίτρη και που από το παράθυρο που το έβγαζαν τα βράδια, άκουγαν οι χωριανοί απ’ ευθείας 
τις ειδήσεις που κάθονταν στα σκαλιά της εκκλησίας στην πλατεία. Επίσης το αριστερό 
γραφείο μετά την 14-9-1943 έγινε το γραφείο της κοινότητας. 

Μετά την απελευθέρωση το 1945 έγινε έδρα μονάδας της Εθνοφρουράς του στρατού έως 
το 1946. Την 1-1-1947 το κτίριο στέγασε την Οικοκυρική Σχολή Πλεσιβίτσης και που τα 
επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 25-3-1947 και τα κορίτσια της Οικοκυρικής Σχολής με τις 
ειδικές στολές παρέλασαν στην επίσημη εορτή προ των επισήμων του χωριού μαζί με το 
Δημοτικό σχολείο το Νηπιαγωγείο και τμήμα στρατού. Στον πάνω όροφο άνω της εισόδου το 
γραφείο της σχολής, δεξιά η μεγάλη αίθουσα ήταν το υφαντήριο. Αριστερά εμπρός προς την 
πλατεία ο κοιτώνας της διευθύντριας, και αριστερά στο βάθος το μοδιστράδικο. Ένας 
μεγάλος χώρος στο βάθος, στο κέντρο ήταν η τραπεζαρία. Το δεξιό πρώην κατάστημα στο 
ισόγειο χρησιμοποιήθηκε για κουζίνα και το αριστερό πρώην γραφείο για αποθήκη. Στο 
βάθος οι τουαλέτες και ένας ελεύθερος χώρος. Το μικρό υπόγειο με είσοδο από τον δρόμο 
Αγίου Παντελεήμονος σαν αποθήκη. Η λειτουργία της Οικοκυρικής Σχολής προσέφερε 
πολλά στα νεαρά κορίτσια του χωριού όπως γενικές γνώσεις, τέχνες, μοδιστρική, υφαντική, 
κεντήματα, και μαγειρική και άλλες. Τα κορίτσια έκαναν εγγραφή στη σχολή μετά την 
αποφοίτηση του Δημοτικού σχολείου. Εκτός των κοριτσιών του χωριού είχε και αρκετά 
κορίτσια από τα γύρω χωριά της επαρχίας, Σαγιάδα, Φατήρι, Παλαμπά, Τσαμαντά, Βαβούρι, 
Λειά, Πόβλα, Άγιο Νικόλαο, και άλλα χωριά. Τα κορίτσια στη σχολή είχαν το φαγητό τους, 
μεσημέρι και βράδυ. Τα εκτός του χωριού της επαρχίας επιπλέον είχαν και στέγη ύπνου στο 
οίκημα Κωτσίδα, που είχε εξοπλιστεί για το σκοπό αυτό. 

Η Σχολή για το χωριό ήταν ένα στολίδι και πολιτισμός. Κάθε Κυριακή μαζί με τα παιδιά 
του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου γέμιζαν τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία με 
τον εκκλησιασμό τους. Η Σχολή λειτούργησε για πολλά χρόνια. Δυστυχώς το κύμα της 
μετανάστευσης, στο εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας των κατοίκων του χωριού, καθώς 
και των χωριών της επαρχίας, στέρησε τη Σχολή από προσέλευση κοριτσιών σ’ αυτή, και 
αναγκάστηκε να κλείσει το 1975. Το κτίριο έμεινε κλειστό γι’ αρκετά χρόνια. Μετά την 
χορήγηση κονδυλίου που ανακαινίστηκε, δόθηκαν τα ισόγεια καταστήματα στον Φίλιππο 
Λάμπρο, για καφενείο και μεζεδοπωλείο, που το διατήρησε για λίγο χρονικό διάστημα. Είναι 
όνειρο όλων να γίνει ξενώνας να δώσει ζωή στην πλατεία και στο χωριό γενικότερα, και οι 
επισκέπτες, να βρίσκουν στέγη και φαγητό, που λείπει από το χωριό, και είναι αυτός ο λόγος, 
που το στερούνται περαστικοί, ξένοι, πατριώτες, ως και φίλοι των χωριανών, ν’ απολαύσουν 
κάποια διαμονή ημερών στην Πλεσίβιτσα, που έχει στοιχεία παραδοσιακά αρκετά να 
θαυμάσουν. 

Από το 2001 χρησιμοποιήθηκαν εκ νέου τα ισόγεια καταστήματα από τον Δημήτριο 
Θωμά Ξένο, επαγγελματία με γνώσεις του αντικειμένου και σύγχρονο εξοπλισμό ως 
ψησταριά με φαγητά της ώρας, ούζο με μεζέδες, και καφενείο με άριστη εξυπηρέτηση, 
δίνοντας ευχάριστη νότα φιλοξενίας σε ντόπιους και ξένους. 
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14. ΡΙΣΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΕΣ  
 

Το κτίριο του Ρισβάνη Γεωργίου βρίσκεται δεξιά του κοινοτικού πανδοχείου «Χάνι» μετά 
τον δρόμο προς Βρύσες Κανάλια δεξιά. Ήταν διώροφα κτίρια έως το 1943, που κάηκαν από 
τους Γερμανοτσάμηδες δύο οικίες. Το ισόγειο λειτούργησε για πάρα πολλά χρόνια ως 
γραφείο του Ιωάννη Ρισβάνη, ως γραμματέως, έως το 1943 ο άνω όροφος ως οικία. Το 1952 
ανοικοδομήθηκε εκ νέου η δεξιά οικία προς επάνω. Η επί της πλατείας είναι ερειπωμένη. 
 
 
 
15. ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 

Το κτίριο του Ζήση Δημητρίου βρίσκεται δεξιά του Γεωργίου Ρισβάνη και ήταν διώροφο 
έως το 1943 που κάηκε από τους Γερμανοτσάμηδες. Προ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
λειτούργησε τσαρουχάδικο από τον Γκενέ Νικόλαο. Το 1942 λειτούργησε αλευρόμυλος με 
μηχανή εσωτερικής καύσης «Γκαζοζέν» με λιγνίτη από τους αδελφούς Ηλία, Πέτρο και 
Βασίλη Αγγελόπουλο με μεγάλη εξυπηρέτηση του χωριού ως και των γύρω χωριών, λόγω 
του φόβου προς τους τουρκοκρατούμενους μύλους της Σκέφαρης και του αποκλεισμού προς 
τις περιοχές τις νοτιοδυτικές από την Γερμανική Κατοχή. Το 1943 κάηκε μαζί και οι 
εγκαταστάσεις και οι μηχανές του μύλου. Τώρα είναι τα ερείπια αυτών. 
 
 
16. ΣΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 

Το κτίριο του Σύμου Βασιλείου βρίσκεται δεξιά του κτιρίου του Ζήση Δημητρίου, στην 
ανατολική πλευρά της πλατείας. Είναι διώροφο και χρησιμοποιήθηκε ως κατάστημα από 
πολλούς, χρησιμοποιήθηκε Α΄ ως παντοπωλείο από τους αδελφούς Σύμου, Β΄ παντοπωλείο 
από τον Θωμά Ξένο Γ΄ ραφείο από τους Πέτρο Κωτσίδα και Σταύρο Μακατσώρη Δ΄ 
υποδηματοποιείο από το Θεόδωρο Σύμο έως το 1943 που κάηκε. Μετά ξαναχτίστηκε και το 
χρησιμοποίησε ο υιός του Βασιλείου Σύμου, ο Πέτρος, ως καφενείο και φωτογραφείο. Με 
την αναχώρηση του Πέτρου Σύμου για Ορεστιάδα έμεινε κλειστό. 
 
 
17. ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
 

Το κτίριο του Ξακουστού Ηλία είναι δεξιά του κτιρίου του Σύμου Βασιλείου στην 
ανατολική πλευρά της πλατείας. Είναι διώροφο και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς. Ως 
τσαρουχάδικο την περίοδο 1930-40 από τους Μακατσώρη Σπυρίδωνα και Σκάγια Σπυρίδωνα 
και άλλους έως το 1943 που κάηκε. Μετά χρησιμοποιήθηκε ως παντοπωλείο από τον Ξένο 
Θωμά για αρκετά χρόνια, τα μεταπολεμικά χρόνια, έως την αναχώρησή του που έμεινε 
κλειστό. 

 
 

18. ΘΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
 

Το κτίριο του Θάνου Μιχαήλ ήταν δεξιά του κτιρίου του Ξακουστού Ηλία στην 
ανατολική πλευρά της πλατείας κάνοντας μικρή γωνία έχοντας δεξιά του δρόμου προς 
Νερούλια. Χρησιμοποιήθηκε από πολλούς προ του 1940. Το 1941 χρησιμοποιήθηκε από τον 
Κουβάτσιο Θεόδωρο ως σιδηρουργείο έως το 1943 που κάηκε, και τώρα βρίσκονται τα 
ερείπιά του. 
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19. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 
 

Το κτίριο του Διαμάντη Νικολάου βρίσκεται δεξιά του δρόμου προς Νερούλια επί της 
πλατείας. Στην αριστερή πλευρά πιο πίσω από την γωνία είναι το σπίτι του Βλασόπουλου. 
Δεξιά έχει τον δρόμο προς Φιλιάτες επί της πλατείας. Είναι κτίριο διώροφο και 
χρησιμοποιήθηκε  και ως κατάστημα αλλά και ως οικία. Επί Τουρκοκρατίας ως καπελάδικο. 
Μεταπολεμικά ως παντοπωλείο από τον Ράγκο Γεώργιο που το αγόρασε. 
 
 
20. ΔΟΒΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 
 

Το κτίριο του Δόβρα Ιωάννου βρίσκεται δεξιά του δρόμου προς Φιλιάτες γωνία επί της 
πλατείας. Ήταν διώροφο και ο επάνω όροφος χρησιμοποιείτο ως οικία. Το ισόγειο ως 
κατάστημα από διάφορους επαγγελματίες. Προ του 1940 χρησιμοποιήθηκε ως ραφείο από 
τους Κωτσίδα Πέτρο και Μακατσώρη Σταύρο. Πυρπολήθηκε το 1943 και τώρα βρίσκονται 
τα ερείπιά του. 
 
 
21. ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΙ ΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ 
 

Είναι πόρτα εισόδου βοηθητική της οικίας των Παπά Παναγ. και Κούλη Ελένης, τώρα 
Χρυσικού Δημητ. 
 
 
22. ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 
 

Το κτίριο του Νουσινάνου Αθανασίου βρίσκεται δεξιά της εισόδου της οικίας του 
Παναγιώτη και Ελένης Παπά και κάνει γωνία επί της πλατείας. Είναι διώροφο κτίριο που 
αγόρασε από τον Γκουρούση Ηλία, ο Νουσινάνος Αθανάσιος. Το χρησιμοποίησαν πολλοί 
χωριανοί επαγγελματίες. Οι αδελφοί Κων/νος και Γεώργιος Κοντογιάννης ως παντοπωλείο, ο 
Κώτσιος Γρηγόριος επίσης παντοπωλείο. Ο Αθανάσιος Νουσινάνος το λειτούργησε ως 
ζαχαροπλαστείο και καφενείο από νέος ως το θάνατό του. Ο Αθανάσιος ( Νάσιος ) θα μείνει 
στην ιστορία του χωριού διότι ούτε προ αυτού ούτε και μετά θα βρεθεί άλλος για τις πάστες 
του, τα γλυκά του, τους καφέδες, και το χαμόγελό του το γνήσιο. Ήταν καμάρι του χωριού το 
καφενείο του Νάσιου. Πόσες γενιές δεν το είχαν για χώρο διασκέδασης κυρίως τα χρόνια προ 
του 1960. Εμείς οι πιο μεγάλης ηλικίας θα το θυμόμαστε νοσταλγικά. Μετά το θάνατό του, ο 
υιός του Θεοφάνης έκανε μετατροπές κι έγινε διώροφη οικία που την χρησιμοποιεί συνήθως 
τα καλοκαίρια. 
 
 
23. ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 
 

Οικία διώροφη αρκετά μεγάλη σύγχρονη με μεγάλο κήπο με δέντρα και λουλούδια, είναι 
η πραγματοποίηση του ονείρου της Ελένης Κούλη, δασκάλας και του συζύγου Παναγιώτη 
Παπά. Κτισμένη σε μεγάλη έκταση με την αγορά του σπιτιού του Πέτρου Ευάγγ. Σκάγια ως 
και του Θωμά Χριστιάνου το παλιό κατάστημα. Βρίσκεται δίπλα του Νουσινάνου που έχει 
την κύρια είσοδο της αυλής και του κήπου. Έχει δε και άλλες δυο βοηθητικές εισόδους. Είχε 
εκφράσει την επιθυμία μετά τον θάνατό της, η Ελένη να δοθεί στην κοινότητα. Όμως πριν 
κάνει τη διαθήκη της, την πρόλαβε ο θάνατος. Ο σύζυγός της Παναγιώτης είχε πεθάνει 
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γρηγορότερα. Οι κληρονόμοι της το πούλησαν στον Χρυσικό Δημήτριο, που διαμένει σ’ 
αυτό. 
 
 
24. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧ. ΣΚΑΓΙΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ 
 

Το κτίριο του Γεωργίου Μιχ. Σκάγια βρίσκεται δεξιά της κυρίας εισόδου του Παπά 
Παναγιώτου τώρα του Δημητρίου Χρυσικού επί της πλατείας. Το κτίριο αυτό πρώτα ήταν 
μόνο ισόγειο και είχε χρησιμοποιηθεί για ραφείο των αδερφών Βασιλείου και Γεωργίου Μιχ. 
Σκάγια έως την μεταφορά του ραφείου στους Φιλιάτες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη 
δεκαετία του 1940-50. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ως ραφείο και απ’ τον Σπυρίδωνα Δημ. 
Γκάνια έως το 1960. Μετά ο Γεώργιος Σκάγιας το ανακαίνισε εκ θεμελίων το έκανε διώροφο 
με παραδοσιακό τρόπο και εμφάνιση ν’ ανταποκριθεί για τον σκοπό που το προόριζε. Όνειρό 
του ήταν να δημιουργήσει ένα μουσείο και το πραγματοποίησε. Άρχισε τη συλλογή 
αξιόλογων αντικειμένων λαϊκής τέχνης, εργαλείων, ενδυμασίες, οικιακά σκεύη, φωτογραφίες 
και πολλά άλλα που χρόνο με το χρόνο γίνονται περισσότερα και γεμίζει το ισόγειο και τον 
άνω όροφο πλουτίζοντας τη συλλογή του να εξελιχθεί σ’ ένα αξιόλογο μουσείο. Προσφάτως 
παρέλαβε την προτομή του Γεωργίου Κίτσου και το ολόσωμο άγαλμα της Κυρά-Βασιλικής 
Κονταξή, φιλοτεχνημένα από τοπικό μάρμαρο λευκό, τα τοποθέτησε σε προθήκες προς την 
πλατεία, σε θέα των πάντων. 
 
 
25 ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΙ ΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ Β΄ 
 

Είναι πόρτα εισόδου βοηθητική της οικίας των Παπά Παναγιώτη και Κούλη Ελένης, 
τώρα Χρυσικού Δημητ. 

 
 

26. ΛΙΤΡΗ: ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟ – ΙΑΤΡΕΙΟ – ΦΥΛΑΚΙΟ – ΟΙΚΙΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
 

Το κτίριο του Λίτρη βρίσκεται τώρα οικόπεδο δεξιά της βοηθητικής εισόδου του Παπά 
Παναγιώτη και Κούλη Ελ., τώρα Δημητρίου Χρυσικού, εις το άκρον της πλατείας. Ήταν 
διώροφο του Λίτρη, που το δώρισε στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλιού, πριν το 1830-35. Ο 
αείμνηστος Λίτρης το χρησιμοποιούσε ως οικία. Μετά την άδεια λειτουργίας Δημοτικών 
σχολείων των Ελληνοπαίδων σε Τουρκοκρατούμενες περιοχές όπως η Ήπειρος, κατόπιν 
συμφωνίας της Οθωμανικής Κυβέρνησης με την Κυβέρνηση Ελληνικού Κράτους το 1830, 
ανεγέρθη το κάτω δημοτικό σχολείο, και λειτούργησε το 1833 με τέσσερις τάξεις. Δια τις 
τρεις επόμενες τάξεις του Σχολαρχείου, δεν επαρκούσε και χρησιμοποιήθηκε η οικία Λίτρη 
ως Σχολαρχείο, για τα παιδιά της Πλεσιβίτσης, καθώς και για τα παιδιά των γύρω χωριών, 
που διψούσαν για μάθηση. Το Σχολαρχείο γνώρισε δόξες και δέχτηκε πολλούς επαίνους κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του από το 1833 έως το 1916 που μεταφέρθηκε στους Φιλιάτες στην 
ελεύθερη πλέον Ήπειρο, να εξυπηρετήσει και τα παιδιά και των άλλων χωριών σε 
μεγαλύτερους χώρους, και περισσότερους δασκάλους. Το κτίριο του Λίτρη χρησιμοποιήθηκε 
ως ιατρείο και οικία του ιατρού Περίδη. Επίσης σαν οικία του Τιμολέοντα Βασδέκη, 
δασκάλου του χωριού.  

Από τον Ιατρό επίσης Αριστοτέλη Σπανόπουλο χρησιμοποιήθηκε ως ιατρείο και οικία το 
1942-43. Το θέρος του 1943 είχε τοποθετηθεί στο παράθυρό του Λίτρη το ραδιόφωνο του 
Θωμά Ράγκου, με την θέληση και πατριωτισμό του Ιατρού Αριστοτέλη Σπανόπουλου, οι 
χωριανοί καθισμένοι στα σκαλιά προς την εκκλησία και στον διπλανό βραχίσκο 
(Λουκουλίστρια) άκουγαν τα νέα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου για την εξέλιξη 
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του πολέμου έως τις 14-9-1943. Μετά τις 14-9-1943, χρησιμοποιήθηκε ως οικία από τον 
Ματθαίο Ταβαντζή και την οικογένειά του, έως το 1946 περίπου, που αναχώρησε στις 
Φιλιάτες. Το τέλος του 1946 χρησιμοποιήθηκε ως φυλάκιο του στρατού που ανεχώρησε από 
το «Χάνι», λόγω λειτουργίας της Οικοκυρικής Σχολής από την 1-1-1947 στο «Χάνι», έως το 
1948. Στο φυλάκιο αυτό ήταν και η έδρα των Τ.Ε.Α. ( Τάγμα Εθνικής Αμύνης ), που ήταν 
άνδρες της Πλεσιβίτσης στρατευμένοι με οπλισμό που τα κρατούσαν στο σπίτι των, τους 
γινόταν εκπαίδευση, κατά τις Κυριακές, και σκοποβολή στην Αμπολιάνα. Με τη σειρά του 
καταλόγου εκτελούσαν περιπολίες στο χωριό τις νύχτες κατά δύο, και ενέδρες εκτός χωριού 
δύο και ένας στρατιώτης του φυλακίου, και συνεχίστηκε έως την κατάργηση των Τ.Ε.Α. 
Λειτούργησε για το σκοπό αυτό από το 1950. Το φυλάκιο έμεινε έως το 1956 που 
μεταφέρθηκε στο νέο, που ανεγέρθηκε στην Αμπολιάνα. Το κτίριο του Λίτρη σε δημοπρασία 
το 1983-84 πωλήθηκε στον Δημήτριο Χρυσικό που το κατεδάφισε. 
 
 
27. ΓΚΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
 

Οικία διώροφη, αυλή, κήπος κ.λ.π. Πυρπολήθηκε το 1943 και τώρα βρίσκονται τα ερείπιά 
της. 
 
 
28. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

Οικία διώροφη, αυλή, κήπος κ.λ.π. Είναι αριστερά δίπλα στο μαντρότοιχο του Ι. Ν. Προφ. 
Ηλία 
 
 
29. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ «ΚΙΤΣΟΔΙΑΜΑΝΤΗ» 
 

Είναι το ήμισυ βόρειο διώροφο κτίριο του τετραγώνου του πανταχόθεν ελεύθερου, που 
βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της πλατείας. Στην επάνω βορειοανατολική γωνία έχει 
εντοιχισμένη πέτρα που έχει την χρονολογία κτίσεως 1814 Ιουνίου Δ΄. Το ισόγειο 
χρησιμοποιήθηκε ως κατάστημα από πολλούς χωριανούς. Από τον Αντώνιο Χρ. Διαμαντή, 
γιο του ιδιοκτήτη ως καφενείο, από τον Δημήτριο Κ. Σκάγια ως καφενείο, από το Γρηγόριο 
Γ. Ζήση ως παντοπωλείο έως το 1943, που πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς και τους 
Μουλσουμανοτσάμηδες. Το 1950 ανοικοδομήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως καφενείο από 
τους υιούς Ευαγγέλου Γ. Κούτη και ως κουρείο από τον Βασίλειο Ευ. Κούτη έως την 
δεκαετία του 1960. Εν συνεχεία έμεναν οι χωροφύλακες του χωριού για ένα διάστημα. Ο άνω 
όροφος ήταν ως βοηθητικός χώρος. 
 
 

30. ΠΛΟΥΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥ 
 

Επί του ως άνω τετραγώνου του πανταχόθεν ελευθέρου στο ανατολικό άκρο της πλατείας 
είναι το νότιο ήμισυ του τετραγώνου επίσης διωρόφου. Στη νότια πλευρά άνω της πόρτας 
υπάρχει εντοιχισμένη πέτρα με χρονολογία κτίσεως 1879. Χρησιμοποιήθηκε ως παντοπωλείο 
από τον ίδιο, ως ραφείο από τον Πέτρο Ν. Κωτσίδα, από τους υιούς Σπυρίδωνος Ιωάν. 
Ράγκου ως καφενείο, και κουρείο από το Θωμά Σπ. Ράγκο, έως το 1943 που πυρπολήθηκε. 
Εκεί υπήρχε το ραδιόφωνο, που οι χωριανοί άκουγαν τις ειδήσεις ιδιαίτερα τα χρόνια 1939-
1943 ως την πυρπόλησή του. Δεν ξαναχτίστηκε και βρίσκονται τα ερείπιά του. Ο άνω όροφος 
ήταν ως βοηθητικός χώρος των ενοίκων. 
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1η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ.  
Αρχίζει από την πλατεία προς Παρασπόρι και Άγιο Νικόλαο. 
 
1. ΣΥΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή και περίφημη εσωτερική 
σκαλιστή πόρτα με καμάρα. Τώρα είναι κληρονομιά της κόρης του, Φωτεινής Τζαβάρα. 
 
3. ΣΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή κ.λ.π. Τη δώρισε στον 
Ευάγγελο Νικ. Κοντογιάννη κουμπάρο του. 
 
5. ΣΤΡΑΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή κ.λ.π. Κληρονομήθηκε από τον Συμ. 
Μπάλο. Ανακαινίσθηκε προσφάτως. 
 
7. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΤΡΟΥ «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗ». Είσοδο από 5η οδό που αρχίζει μετά την οικία. 
 
9. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Με είσοδο από την 3η οδό που 
διασταυρώνεται.  
 
Διασταύρωση με οδό 3η προς Άγιο Γεώργιο. 
 
11. ΚΟΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ. Οικία διώροφη με τοιχοποιία αρίστης τέχνης. Πυρπολήθηκε το 
1943 και στέκει ο σκελετός της τοιχοποιίας άθικτος. Στο ισόγειο λειτούργησε τσαρουχάδικο 
και βυρσοδεψείο από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως το 1943 
 
13. ΛΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο κ.λ.π. Στο ισόγειο λειτούργησε 
τσαρουχάδικο από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έως το 1940, που βομβαρδίστηκε από τους 
Ιταλούς. Πίσω στον κήπο ήταν το βυρσοδεψείο. Το 1952 ξανακτίστηκε. Ήταν προίκα της 
συζύγου της Ζωίτσας Κων. Πέγκα 
 
15. ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. Προίκα συζύγου Αναστασίας Ιωάν. Πέγκα. Οικία διώροφη που 
είχε καταρρεύσει. Τώρα ανήκει στον Κωνσταντίνο Κοντογιάννη του Νικολ. 
 
17. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ Νικ. Οικία διώροφη με αυλή , κήπο με οπωρ. 
Δένδρα κλπ. Στο ισόγειο λειτούργησε τσαρουχάδικο κι εν συνεχεία παντοπωλείο. Στην αυλή 
έχει και πηγάδι. 
 
19. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χαρ. Οκία με αυλή κήπο με οπωρ. Δένδρα κλπ. 
 
21. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Οικία με πλακοστρωμένη αυλή και κήπο με οπωροφόρα 
δένδρα. Στην αυλή έχει το πηγάδι. Το 1956 κατεστράφη εκ πυρκαγιάς. Ο ένας κληρονόμος 
Σταύρος Χρ. Μακατσώρης εδώρισε το μερίδιόν του και τα παιδιά του ετέρου κληρονόμου 
Θωμά Μακατσώρη, το ξαναέκτισαν προσφάτως.  
 
23. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο κλπ. Στο ισόγειο 
λειτούργησε κατάστημα τσαρουχάδικο εν συνεχεία παντοπωλείο και αποθήκη δερμάτων. 
Τώρα ανήκει στο Θωμά Ευαγγ. Γκουρούση.  
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25. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάν. Οικία διώροφη με αυλή, κήπο με οπωροφ. 
Δένδρα κλπ. Στο ισόγειο λειτούργησε τσαρουχάδικο παλιά και εν συνεχεία παντοπωλείο έως 
το 1960 περίπου ο υιός του Κωνσταντίνος. Στην αυλή έχει πηγάδι.  
 
27. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Κήπος με βρύση και πηγάδι.  
 
29. ΠΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΠΕΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Κήπος που τους δώρισε ο Βασίλειος 
Δημ. Κοντοδήμος εξάδελφό τους, βάσει της διαθήκης του πατέρα του Δημητρίου 
Κοντοδήμου.  
 
Διασταύρωση δρόμου με την 6η οδό.  
 
31. ΠΕΓΚΑ ΗΛΙΑ του Νικολ. Οικία διώροφη του κυκλικού συγκροτήματος Πέγκα. Προίκα 
της κόρης του Ευφροσύνης συζύγου του Χρήστου Νικ. Μακατσώρη. Στο ισόγειο 
λειτούργησε παντοπωλείο με τον Ιωάνννη Λέντζαρη, ως τσαρουχάδικο με τον Ευάγγελο 
Γκουρούση, παντοπωλείο με τον Ανδρέα Κώτσιο και ραφείο με το Σταύρο Χρη Μακατσώρη, 
έως το 1943 που πυρπολήθηκε. Το 1952 ξανακτίστηκε. Ανήκει στο Σταύρο Χρ. Μακατσώρη.  
 
33. ΠΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου. Οικία με αυλή και πηγάδι με βρύση τρεχούμενου 
νερού. Στο ισόγειο δεξιά, λειτούργησε τριβείο βελανιδιού με το μεγάλο ημικυκλικό λιθάρι για 
τη βυρσοδεψεία έως το 1943, που πυρπολήθηκε. Ξανακτίστηκε το 1952. επίσης στο ισόγειο 
λειτούργησε από το 1952 ως ραφείο από τον Ιωάννη Παναγ. Πέγκα έως και το 1956. Έγιναν 
επεκτάσεις της κατοικίας και βελτιώσεις από τον Ιωάννη Παν. Πέγκα τα τελευταία χρόνια.  
 
35. ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ. Ήταν τριώροφη οικία με την 
πλακόστρωτη αυλή και τον κήπο. Αριστερά ήταν το πηγάδι με πολύ νερό και καθαρό. 
Πυρπολήθηκε το 1943. ο εγγονός του Νικόλαος Αθαν. Χουρμούζης το δώρισε στην 
Κοινότητα όπου το έκανε πλατεία. Προς τιμή του η Κοινότητα ονόμασε την 1η οδό 
Δημητρίου Κοντοδήμου.  
 
37. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ «ΡΟΥΓΚΟΥ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
Επωλήθη στον Νικόλ. Κώτσιο κι ενσωματώθηκε ως κήπος.  
 
39. ΚΩΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Το αγόρασε από τον Ηλία Μπίρο, ο οποίος το είχε αγοράσει από τους Δημήτριο και 
Σπυρίδωνα Ζώη παλιά. Επίσης αγόρασε και του Αναστασίου Γιαννούτσου «Ρούγκου», που 
το ενσωμάτωσε όπως προαναφέρθη.  
 
41. ΜΠΙΡΟΥ ΗΛΙΑ «ΝΟΥΣΙΑ». Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και κήπο. Το 
έδωσε προίκα στην κόρη του Ευθαλία, σύζυγο του Ευαγγέλου Νικ. Πέγκα. Το 1943 
πυρπολήθηκε το μισό και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
43. ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολ. Οικία διώροφη με αυλή και παραδοσιακή καμάρα 
στην εξώπορτα και κήπο. Ήταν του Μπαρακτάρη Κων/νου που πήρε προίκα η εγγονή του 
Δέσποινα Γρηγ. Μίχα, σύζυγος του Δημητρίου Χαϊδούση.  
 
45. ΤΣΙΚΑ. Οικία ερειπωμένη με αυλή και κήπο. Την κληρονομείσαι ο Αναστάσιος Συμ. 
Γκουρούσης ο οποίος το δώρισε εις τον Ι. Ν. Προφήτη Ηλία.  
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47. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και πηγάδι με 
άφθονο νερό καθαρό και κήπο με οπωρ. δένδρα. πυρπολήθηκε το 1912 και ξανακτίστηκε. 
Είναι προίκα της εγγονής του Μαρίας, συζύγου Ευαγ. Κώτσιου.   
 
49. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Σπυρ. «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ». Οικία διώροφη με 
πλακοστρωμένη αυλή, με πηγάδι με άφθονο νερό καθαρό και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Πυρπολήθηκε το 1912 και το 1943, και ξανακτίστηκε. Είχε αγοραστεί σαν οικόπεδο από τον 
Μπαρακτάρη Κων/νο.  
 
Εσοχή αδιέξοδη της οδού.  
 
51. ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάν. Οικία ισόγεια υπερυψωμένη εις την εσοχή του 
δρόμου με αυλή, κήπο με οπωρ. δένδρα. Εδωρήθη εις το Λάζαρο Γεώργ. Λάμπρο  
 
53. ΠΑΠΑΗΛΙΑ «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ». Οικία ερειπωμένη με κήπο και πηγάδι. Αγοράστηκε από 
το Θωμά Νίνο και το έδωσε προίκα  στην κόρη του Ανθούλα, σύζυγο Σπυρ. Νικ. 
Μακατσώρη ,είναι στην εσοχή του δρόμου.  
 
55. ΤΖΟΓΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ. Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή και πηγάδι «μισιακό» με 
Παπαϊωάννου Στεφ. Το κληρονόμησε η Αμαλία Νικολ. Τζόγια.  
 
57. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ «ΤΖΟΜΠΙΛΙΟΣ». Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή 
και πηγάδι «μισιακό» με τον Τζόγια. Το κληρονόμησε η ανιψιά του Στέφανου, Αγγελική 
Γεωργ. Πέγκα.  
 
 
1η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την πλατεία προς Παρασπόρι και Άγιο Νικόλαο. 
 
2. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Κτίριο που αναφέρεται στο Νο 6 της πλατείας.  
 
4. Δρομάκι που βγαίνει στο καλντερίμι στην 3η οδό προς δεξιά. 
 
6. ΜΗΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
8. ΣΥΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑ. Κήπος με οπωρ. δένδρα 
 
 
Διασταύρωση με την 3η οδό.  Ο δρόμος του κήπου Σύμου και διασταυρώνεται με την 3η οδό. 
 
10. ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΛΙΟΛΙΟΜΗΤΣΗ». Αναφέρεται στην 3η οδό αρ. 14. 
 
12. ΠΕΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Ευαγγ. Οικία διώροφη. Στο ισόγειο μικρό κατάστημα 
λειτούργησε ως κουρείο με τον Ευάγγελο Σπυρ. Γεωργίου τη δεκαετία του 1940. Παλαιότερα 
τσαρουχάδικο. Το πήρε προίκα η Αλεξάνδρα Ευαγ. Πέγκα συζ. Ευαγ. Δημ. Μακατσώρη 
«ΤΣΟΥΤΣΗ». Η οικία αυτή έχει καταρρεύσει. 
 
14. ΠΕΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Χρήστου. Οικία διώροφη που κατάρρευσε. Ήταν κτίριο ψηλό 
με παραδοσιακό εξώστη. 
 

 348 



16. ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΗΛΙΑ. Οικία διώροφη που έχει καταρρεύσει. 
 
18. ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΧΟΤΖΑ». Οικία διώροφη που έχει καταρρεύσει. 
 
20. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πρώτα ήταν της 
Γιωργάνως. 
 
Δεξιά είναι δρομάκι αδιέξοδο ανηφορικό με σπίτια. 
 
22. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΛΑΝΤΖΗ». Στο τέρμα του αδιέξοδου. Οικία διώροφη με 
αυλή και κήπο με οπωρ. δέντρα. Είναι προίκα της Αναστασίας Δημ. Ζαχαριάδη, συζύγου 
Λαζάρου Αργύρη. 
 
24. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή, κήπο και πηγάδι. Είναι στ’ 
αδιέξοδο αριστερά του Ζαχαριάδη Νικολάου. 
 
26. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ιωάννου. Στη γωνία της αδιεξόδου. Οικία διώροφη 
με αυλή και κήπο. Προίκα της κόρης του Βαρβάρας, συζύγου του Ευαγγέλου Γεωργ. Βένου. 
Στο ισόγειο λειτούργησε τσαρουχάδικο καθώς και κρεοπωλείο, από τους Βεναίους έως τη 
δεκαετία του 1940-1950.  
 
Δεξιά είναι δρομάκι αδιέξοδο με σπίτια ανηφορικό.  
 
28. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννου. Στο τέρμα δεξιά της αδιεξόδου. Οικία 
διώροφη με αυλή και πηγάδι. Τώρα είναι ερείπια. 
 
30. ΤΖΙΩΝΗ ΗΛΙΑ. Ήταν διώροφη οικία με αυλή και κήπο. Τώρα είναι τα ερείπιά της. 
Πουλήθηκε στον Μηνά Χρ. Κόντη. Βρίσκεται στο βάθος δεξιά της αδιεξόδου. 
 
32. ΤΣΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου. Οικία διώροφη στη γωνία εμπρός της αδιεξόδου. 
Στο ισόγειο λειτούργησε κατάστημα παντοπωλείο από τον Χρήστο, και εν συνεχεία από τη 
σύζυγό του Ευγενία έως το θάνατό τους. Τώρα σχεδόν έχουν καταρρεύσει. Είχε πυρποληθεί 
το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
34. ΤΣΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αναστασίου. Οικία διώροφη με αυλή. Στο ισόγειο 
λειτούργησε τσαρουχάδικο και εν συνεχεία υποδηματοποιείο από τον Ηλία το γιο του. Η 
είσοδος της οικίας είναι δίπλα από της αδιεξόδου. Έχει και πηγάδι στην αυλή. Είχε 
πυρποληθεί το 1943 και ξανακτίστηκε  το 1952. 
 
Δεξιά είναι δρομάκι αδιέξοδο με σπίτια ανηφορικό. 
 
36. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Ευαγγέλου. Στο βάθος της αδιεξόδου. Οικία ισόγεια 
υπερυψωμένη σύγχρονη νεόκτιστη με αυλή και κήπο με οπωρ. δέντρα. Αγοράστηκε από τους 
κληρονόμους του Αναστασίου Μπαγιά που ανήκε πρώτα. 
 
38. ΤΣΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ του Βασιλείου. Οικία ισόγεια υπερυψωμένη, στο βάθος αριστερά της 
αδιεξόδου, με αυλή και κήπο, ως και πηγάδι μισιακό, με τον Θεοδ. Τσολή. 
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40. ΤΣΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Βασιλείου. Οικία διώροφη αριστερότερα της οικίας Πέτρου 
Τσολή στο βάθος της αδιεξόδου με αυλή, κήπο κλπ., και πηγάδι μισιακό με τον Πέτρο 
Τσολή. 
 
42. ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννου. Οικία διώροφη στη γωνία της αδιεξόδου με νέα 
είσοδο. Στο ισόγειο ήταν κατάστημα παντοπωλείο έως τη δεκαετία 1960. Έχει αυλή και κήπο 
με πηγάδι και την παλιά είσοδο αριστερότερα. 
 
44. ΚΩΤΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με αυλή. Στο ισόγειο κατάστημα 
λειτούργησε ως τσαρουχάδικο, παντοπωλείο κ.λ.π. 
 
46. ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννου. Η παλιά είσοδος της οικίας του. 
 
48. ΒΡΥΣΗ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ. Αναφέρεται στην 15 οδό αρ. 32. 
 
Διασταύρωση με την 15η οδό. 
 
50. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ηλία. Ισόγειο κατάστημα που λειτούργησε ως 
τσαρουχάδικο από τον Νικ. Γκενέ, ως υποδηματοποιείο αργότερα, και από το 1950 αποθήκη 
κρασιού του Κωνσταντίνου Σταμούλη, το περίφημο έως το 1960 περίπου. Αριστερά στον 
κήπο του, που παλιά ήταν οικία του πατέρα του, έχει βρύση με τρεχούμενο νερό. Εκεί 
γινόταν η απόσταξη του περίφημου επίσης τσίπουρου που έπαιρνε χαρακτήρα πανηγυριού 
της γειτονιάς σε εικοσιτετράωρη βάση, δοκιμάζοντας το μεθυστικό ρακί, και τραγουδώντας 
κάθε χρόνο. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
52. ΣΤΑΜΟΥΛΑΙΩΝ ΗΛΙΑ- ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΛΠ. Ήταν οικίες 
διώροφες μικρές που κατέρρευσαν εκ θεμελίων. 
 
54. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ηλία «ΠΑΤΣΑ». Ήταν οικία διώροφη με αυλή και 
κήπο. Αγοράστηκε από τον Αλέξανδρο Βασ. Δόβρα όπου έκτισε νέα διώροφη οικία. 
 
56. ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγιώτου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο κλπ. 
Πυρπολήθηκε το 1912, και ξανακτίστηκε. Στο ισόγειο κατάστημα χρησιμοποιήθηκε ως 
τσαρουχάδικο από τον ίδιο. Για μερικά χρόνια έως το 1943 χρησιμοποιήθηκε ως 
σαγματοποιείο «σαμαράδικο» από τον Σταύρο Ντούρο. Το 1943 πυρπολήθηκε εκ νέου και 
ξανακτίστηκε. Τώρα είναι μισοερειπωμένο. 
 
58. ΤΣΟΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου. Κήπος που τον πήρε ο δρόμος. 
 
Αρχίζει εδώ η 2α οδός προς Παναγία κλπ. 
 
60. ΤΣΑΡΚΟΥ. Γωνία μετά την 2η  οδό που αρχίζει δεξιά. Στην γωνία ήταν ο κήπος με την 
γνωστή ελιά του Τσάρκου, και δεξιότερα ισόγεια οικία που κατέρρευσε, κι έμενε η Σίνα του 
Τσάρκου παλιά. Τώρα στην γωνία υπάρχει μικρό εικονισματάκι που φέγγει τα βράδια. 
 
62. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Η πλατεία του Αγίου Νικολάου είναι αρκετά μεγάλη. 
Στη δυτική πλευρά πανύψηλα πουρνάρια, στην βόρεια επίσης πουρνάρια και το ψηλό 
κυπαρίσσι που δεν γλίτωσε την κατολίσθηση του εδάφους, λόγω λανθασμένης εκσκαφής για 
δρόμο, χωρίς μέτρα προστασίας και κατέπεσε, Ευτυχώς γύρω του, και κατά μήκος, φύτρωσαν 
και μεγαλώνουν νέα. Επίσης είναι η γέρικη μικρή ελιά. Στην νότια πλευρά η πολύ γέρικη 
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ελιά. Ανατολικά ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, και δεξιότερα η «ΤΟΥΜΠΑ» καθώς 
λεγόταν που κάθονταν οι παρακολουθούντες τους χορούς της τρίτης μέρας του Πάσχα. Στο 
κέντρο υπήρχε πέτρινο αλώνι αλωνίσματος σιτηρών έως τη δεκαετία 1930-1940. Στο άκρο 
δυτικά είναι το κωνικό βάθρο με τον σταυρό που κτίστηκε την προτροπή του Αγίου Κοσμά 
κατά την διέλευσή του από το χωριό. Στην πλατεία την τρίτη μέρα του Πάσχα από τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας έως τη δεκαετία του 1980, γινόταν μεγάλο απογευματινό πανηγύρι χορού 
με δημώδη παραδοσιακό συγκρότημα ενταγμένο στο τριήμερο πανηγύρι του Πάσχα. Από τα 
χρόνια τα παλιά ήταν νεκροταφείο παράλληλο με το νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνης, έως το 
1860 που λειτούργησε το νεκροταφείο στον αυλόγυρο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία. 
 
64. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Βρίσκεται στο άκρο σχεδόν του χώρου ανατολικά 
και που σε ειδικό κεφάλαιο περί Ιερών Ναών θ’ αναφερθούμε λεπτομερώς. 
 
 
2η ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ- ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
 Αρχίζει από την 1η οδό αρ. 58-60 έως βρύση Αντριάξη αριστερή πλευρά. 
 
1. ΤΣΑΡΚΟΥ. Αναφέρεται στην 1η οδό αρ. 60 
 
3. ΓΕΦΥΡΙ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΛΑΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ». Κατηφορίζοντας το καλντερίμι 
περνάμε το γεφύρι του ρέματος. 
 
5. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ. Μεγάλο ελαιοπερίβολο. Υπήρχε οικία που έχει καταρρεύσει προ πολλών 
χρόνων. Έχει το πηγάδι που η γειτονιά πριν την ύδρευση προμηθευόταν νερό κοντά στο 
ρέμα. Επίσης την ασβεστοκάμινο δυτικά στην άκρη, που την χρησιμοποιούσαν έως τη 
δεκαετία του 1940. 
 
7. ΑΛΩΝΙ ΠΟΛΙΑΝΑΥΛΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ. Χρησιμοποιήθηκε για αλώνισμα σιτηρών έως την 
δεκαετία του 1960. Με την διαπλάτυνση του δρόμου καταστράφηκε. 
 
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Είναι το σημερινό νεκροταφείο Πλεσιβίτσης 
αρκετά μεγάλο μακριά από το χωριό, με ασβεστόκτιστο μαντρότοιχο και μεταλλική μεγάλη 
πόρτα εισόδου, που κατασκευάστηκε με αποστολή δολαρίων από την Αμερική, του Ευθυμίου 
Ζήση. Στην πόρτα εισόδου έχει το μονόγραμμά του. Λειτούργησε στις 24- 6 – 1915. 
 
11. ΑΝΤΡΙΑΞΗΣ. Μετά το νεκροταφείο Αγίου Ιωάννου κατηφορίζοντας συναντάμε στο 
δεξιό του δρόμο την παραδοσιακή βρύση του Αντριάξη. Είναι ένα κτίσμα τοίχου με την 
κάναλη με αρκετό νερό έως και σήμερα. Έχει κορίτες για συγκέντρωση νερού για το πότισμα 
των ζώων και μικρό πλακοστρωμένο δάπεδο. Εντοιχισμένη πλάκα αναγράφει 1793 Μαΐου 
16, ημερομηνία που κτίστηκε. Κατά την παράδοση, υπήρχε Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα. 
Σε ειδικό κεφάλαιο περί Ιερών Ναών θ’ αναφερθούμε ειδικότερα. 
 
 
2η ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Αρχίζει από την 1η οδό αρ. 58-60 έως την Παναγία δεξιά πλευρά. 
 
 
2. ΤΣΙΩΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου. Κήπος που του πήρε ο δρόμος. 
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4. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Κήπος με οπωρ. δένδρα. Την άνοιξη τα βράδια 
από την μάνδρα του κήπου λόγω της υγρασίας ξεπετιόνταν πυγολαμπίδες «κολοφωτιές» και 
τα παιδιά της γειτονιάς έτρεχαν και τις έπιαναν στον αέρα. Ήταν μια διασκέδαση, μια χαρά 
των παιδιών για τα χρόνια εκείνα έως τη δεκαετία του 1960 που γέμιζε ο αέρας από τις φωνές 
τους. 
 
Γεφύρι Ρέματος «Λάκου της Αγίας Μαρίνας» 
 
6. ΠΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ. Ήταν ισόγεια οικία που εξαφανίστηκε από την κατάρρευση πριν 
από χρόνια, δεξιά της οικίας Αναστασίου Ίδαρη. 
 
8. ΙΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Επάνω από το ρέμα στην πλαγιά οικία διώροφη με αυλή και 
κήπο. 
 
10. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΓΥΦΤΟΥ». Ήταν ισόγεια οικία που εξαφανίστηκε από την 
κατάρρευση πριν από χρόνια αριστερά της οικίας Ίδαρη. 
 
12. ΓΚΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Δημητρίου «ΜΠΑΣΗ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο 
με ελαιόδενδρα. Ήταν του Ποντίκη και κληρονομήθηκε. 
 
14. ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννου. Κήπος με ελαιόδενδρα. 
 
16. ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με καρποφόρα δέντρα. 
Προίκα της κόρης του Όλγας συζύγου Πέτρου Παναγ. Στάθη. Στον κήπο αυτό φυτρώνει το 
περίφημο λουλούδι «Αγιάννης». 
 
18. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Είναι ο Ναός της συνοικίας που κατοικήθηκε πριν της θέσης 
της Πλεσίβιτσας και συνεχίζει να υπάρχει. Σε ειδικό κεφάλαιο περί Ι. Ναών θ’ αναφερθούμε 
λεπτομερώς. 
 
 
3η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ»    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από το Πανδοχείο Χάνι και καταλήγει στον Ι. Ν. του Αγίου Γεωργίου. 
 
 
1. ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. Αναφέρεται στην 1η οδό αρ. 12. 
 
Δρομάκι αριστερά προς την πλατεία. 
 
3. ΟΙΚΗΜΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Είναι δωρεά του Συμεώνος Γεωρ. Φασιούλη. Στο 
ισόγειο καταστήματα. Το πρώτο παλιά ήταν τσαρουχάδικο, τώρα αποθήκη από τον Ιωάν. 
Κώτσιο. Το δεύτερο παλιά τσαρουχάδικο, την δεκαετία του 1940 οπλουργείο, από τον Παύλο 
Μιχ. Φατήρα. Στην δεκαετία του 1950 συνέχισε οπλουργείο ο Ηλίας Ευαγ. Κούτης. Στη 
συνέχεια έγινε ραφείο από τον Νικόλαο Ευαγ. Πέγκα. Τελευταία για λίγα χρόνια έγινε 
υποδηματοποιείο από τον Ευάγγελο Γεωρ. Στεργίου. Ο άνω όροφος παλιά ήταν κατοικία. 
 
5. ΔΟΒΡΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου. Διώροφο κτίριο. Άνω κατοικία. Στο ισόγειο 
λειτούργησε από τον ίδιο παντοπωλείο, έως την δεκαετία 1940. Την δεκαετία 1960 επίσης 
παντοπωλείο από τον Κωνσταντίνο Δημ. Γκουρούση για μερικά χρόνια, και που τελικά το 
αγόρασε το κτίριο. 
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7. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. Διώροφο κτίριο. Άνω κατοικία. Στο ισόγειο κατάστημα που το 
χρησιμοποίησαν πολλοί. Παντοπωλείο ο Συμεών Μπάλος. τσαρουχάδικο πιο παλιά. 
Υποδηματοποιείο από τον Κων. Σύμο και τον Ευάγγελο Γεωρ. Στεργίου με τα αρίστης τέχνης 
υποδήματα. Είχε γίνει για πολλά χρόνια μετά το 1940 σχολή υποδηματοποιίας για τους νέους 
της Πλεσιβίτσης, και παρέλασαν ουκ ολίγοι, και έμαθαν την τέχνη. 
 
Δρομάκι που βγαίνει στην 1η οδό αριστερά. 
 
11. ΜΗΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννου. Κήπος που αναφέρεται στην 1η οδό αρ. 6. 
 
13. ΣΥΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΖΟΒΑΡΑ. Κήπος που αναφέρεται στην 1η οδό αρ. 8. 
 
Διασταύρωση με 1η οδό προς Άγιο Νικόλαο. 
 
15. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Κτίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα και 
λειτούργησε χωρίς διακοπή έως το 1943 που πυρπολήθηκε από τους Γερμανοτσάμηδες. Είναι 
κτήμα του Προφήτου Ηλίου. Στο ελαιοτριβείο αυτό εργάστηκαν πάρα πολλές συντροφιές που 
κάθε χρόνο έπαιρναν με δημοπρασίας αντί αμοιβής μικρής, προς τον Ι.Ν. Προφήτου Ηλία, 
για τις ανάγκες του. Τώρα στέκει ο σκελετός της τοιχοποιίας και ο καμένος εξοπλισμός, να 
θυμίζουν τη βαρβαρότητα των Γερμανών και Μουλσουμανοτσάμηδων. Στην αρχή 
λειτούργησε με ξύλινο πιεστήριο, και μετά το 1900 εξοπλίστηκε με σύγχρονο μεταλλικό έως 
την πυρπόληση το 1943. 
 
17. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της πλατείας και περί 
αυτού θ’ αναφερθούμε σε ειδικό κεφάλαιο περί Ιερών Ναών λεπτομερώς. 
 
19. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Η γνωστή στην είσοδο της πλατείας. Είναι 
υπεραιωνόβια και η μόνη μέσα στο χωριό. 
 
21. ΚΩΛΕΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Δημητρίου. Οικία διώροφη καλής τοιχοποιίας. 
Πυρπολήθηκε το 1943 δεν ξανακτίσθηκε και μένει ο σκελετός μόνο όρθιος για 60 χρόνια. 
Έχει πλακοστρωμένη αυλή κλπ. 
 
23. ΙΔΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Οικία διώροφη με την αυλή της. Είναι προίκα 
της κόρης του Ιωάννου Κωλέττα Ευφροσύνης συζύγου του Συμεώνος Ιδάρη. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και ξανακτίσθηκε το 1952. 
 
3η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ». Δεξιά πλευρά. Αρχίζει από το Πανδοχείο 
Χάνι και καταλήγει στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου. 
 
2. ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Ήταν οικία διώροφη. Τώρα είναι  μόνο τα θεμέλια διότι είχε 
καταρρεύσει προ πολλών ετών. 
 
4. ΚΕΦΑΛΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του Γεωργίου. Οικία διώροφη κληρονομιάς της Ελένης 
Καλίβαρδου Κεφάλα, συζύγου Δημητρίου Σμπίτα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε 
το 1952. 
 
6. ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. Οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε 
κατά το ήμισυ το 1952. 
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Δρομάκι δεξιά που εξυπηρετεί την οικία Ευαγγέλου Κούτη κατηφορίζει αριστερά προς 
Ζαχαριά, κι ενώνεται με την 1η οδό. 
 
8. ΚΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργίου. Οικία διώροφη με αυλή και παραδοσιακή πόρτα με 
καμάρα. Έχει εντοιχισμένη πλάκα στην καμάρα που γράφει: 1714-19 Ιουλίου. Έχει κήπο με 
οπωροφόρα δέντρα και πηγάδι. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. Βρίσκεται 
στο βάθος του δρόμου δεξιά. 
 
10. ΚΟΝΤΗ ΜΙΧΑΗΛ του Σπυρίδωνος. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Στο ισόγειο δεξιά 
έχει κατάστημα που λειτούργησε παλιά τσαρουχάδικο. Στη συνέχεια ως παντοπωλείο την 
δεκαετία 1940- 1950. Επίσης αριστερά στο ισόγειο κατάστημα που λειτούργησε ως 
τσαρουχάδικο από τον Μιχαήλ Ιωαν. Χαϊδούση προ του 1940. Είναι προίκα της κόρης του 
Δημητρ. Μήτση «Κολιομήτση» της Αλεξάνδρας συζύγου του Μιχαήλ Κόντη. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
12. ΜΗΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννου «ΑΓΓΕΛΗΜΗΤΣΗ». Οικία διώροφη με αυλή κλπ. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
14. ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΛΙΩΛΙΟΜΗΤΣΗ». Οικία διώροφη με κήπο. Επάνω οικία τα 
χρόνια τα παλιά. Τα μεταπολεμικά χρόνια τα χρησιμοποίησαν σαν υφαντήριο με αργαλιά οι 
θυγατέρες Ηλία Λωλή. Το αγόρασε ο Ηλίας Δακούκης του Παναγ. και το χρησιμοποίησε 
αποθήκη δερμάτων, καθώς και το ισόγειο που έχει είσοδο από την 1η οδό. 
 
Διασταύρωση με την 1η οδό. 
 
16. ΚΟΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Σπυρίδωνος. Αναφέρεται στην 1η οδό αρ. 11. 
 
18. ΚΟΝΤΗ ΜΙΧΑΗΛ του Σπυρίδωνος. Οικία διώροφη που πυρπολήθηκε το 1943 και δεν 
ξανακτίστηκε. Κι είναι τα ερείπιά της. 
 
20. ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Σπυρίδωνος. Οικία διώροφη, αυλή, κήπος. Πυρπολήθηκε το 
1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
22. ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Δημητρίου. Οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
είναι ερειπωμένη. Δεν ξανακτίστηκε. 
 
24. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Είναι μια πλατειούλα με τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου και την βελανιδιά που προαναφέραμε. 
 
 
4η ΟΔΟΣ ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΡΑΜΠΕΛΙΑ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από τον Άγιο Γεώργιο έως την Κάτω σκάλα. 
 
1. ΙΔΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΟΣ του Νικολάου. Αναφέρεται στην 3η οδό αρ. 23. 
 
3. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΛΑΝΤΖΗ». Οικία διώροφη ερειπωμένη από το χρόνο. 
 
5. ΝΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
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Συμβολή της 5ης οδού αριστερά. 
 
7. ΓΚΕΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Οικία ισόγεια «στο χώρο της Διαμάντως λεγόμενο» που κτίστηκε 
το 1952. 
 
9. ΔΕΔΕ ΙΩΑΝΝΟΥ «ΝΤΕΝΤΕ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Αγοράστηκε από τον 
Ελευθέριο Μιχ. Νουσινάνο. 
 
11. ΓΚΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Προίκα στη θυγατέρα του 
Αγγελικής, συζύγου του Κωνσταντίνου Νικ. Στράτη, Με τη σειρά το πήρε η θυγατέρα του 
Κωνσταντίνου Νικ. Στράτη προίκα, σύζυγος του Θεοδώρου Κουβάτσιου Αξιωματικού 
στρατού. Πυρπολήθηκε το 1943 το ήμισυ και ξανακτίστηκε το 1952. Τώρα έχει καταρρεύσει. 
 
4η ΟΔΟΣ ΚΑΤΩ ΣΚΑΛΑΣ ΠΕΡΑΜΠΕΛΙΑ 
Δεξιά πλευρά. Αρχίζει από τον Άγιο Γεώργιο έως την κάτω σκάλα. 
 
2. ΜΠΑΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟΣ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
δεν ξανακτίστηκε. Είναι προίκα της συζύγου του Αμαλίας Ηλία Τζόγια και Αικατερίνης 
Γκόρου, συζύγου Ηλία Τζόγια. 
 
4. ΣΥΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Κωνσταντίνου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
6. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο κλπ. Μία είναι του Λαζάρου 
Γεωρ. Λάμπρου, και μία του Στεφάνου Κων. Λάμπρου. 
 
8. ΒΛΑΧΟΥ ΣΥΜΕΩΝΟΣ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Αγοράστηκε από τον  Θωμά 
Νικ. Στεργίου που έμενε έως το 1943. Πουλήθηκε στον Στέφανο Κων. Λάμπρο που ανήκει. 
Είχε πυρποληθεί το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
10. ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΜΑΚΟΥ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
12. ΜΠΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. Το είχε αγοράσει από τον Κοροβέση. 
 
14. ΤΣΟΛΗ ΘΩΜΑ του Νικολ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Είχε αγοραστεί από τον 
Ανδρέα Δημ. Μίχα. Τώρα αγοράστηκε από τον Κωνστ. Γκουρούση. Είχε πυρποληθεί το 1943 
και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
16. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ «ΛΙΑΡΟΣ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 
1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
18. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Νικολ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 
1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
 
20. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ευαγγ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 
1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
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5η ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ.  
Αρχίζει από το ελαιοτριβείο Αγίου Γεωργίου έως την συμβολή 4ης οδού. 
 
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΤΡΟΥ «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗ». Οικία διώροφη με καλλιτεχνική τοιχοποιία. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. Παραμένει όρθιος ο σκελετός της τοιχοποιίας. 
 
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. Οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε 
και κατέρρευσε η τοιχοποιία. 
 
5. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΗΛΙΑ του Νικολάου. Οικία διώροφη με καλλιτεχνική τοιχοποιία. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. Στην καμάρα της εξώπορτας σκαλιστή 
χρονολογία γράφει: 1893 Ιουνίου 25 Η. Ν. Δ. 
 
7. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ «ΚΙΤΣΟΔΙΑΜΑΝΤΗ». Οικία διώροφη με πολύ καλλιτεχνική 
παραδοσιακή πόρτα με σκαλίσματα και πέτρινες σκάλες. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν 
ξανακτίστηκε. Το θαυμάσιο πέτρινο σκελετό δεν τον λύγισε ο χρόνος. 
 
9. ΔΙΑΜΑΝΤΗ. Οικία μικρή που είχε καταρρεύσει προ πολλών ετών. 
 
11. ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ. Βρίσκονται θεμέλια παλιάς οικίας στον μεγάλο χώρο κάτω του Ι. Ν. του 
Προφήτου Ηλιού. 
 
Δρομάκι που βγαίνει στην 25η οδό <<μονοπάτι>>. 
 
 
5η ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΟΥ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από το ελαιοτριβείο Αγίου Γεωργίου έως την συμβολή της 4ης οδού. 
 
 
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕΤΡΟΥ «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗ». Ερείπια αποθηκών. Πρώην ΓΚΑΓΚΩΣ. 
 
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Ήταν οικία ισόγεια που πυρπολήθηκε το 1943 και δεν 
ξανακτίστηκε. Την κληρονόμησε ο Νικόλαος Γκενές. 
 
6. ΤΣΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Ήταν οικία ισόγεια που πυρπολήθηκε το 1943 και δεν 
ξανακτίστηκε. Είχε αυλή και κήπο. 
 
8. ΝΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννου. Ήταν οικία διώροφη, που πυρπολήθηκε το 1943 και 
δεν ξανακτίστηκε. 
 
10. ΝΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία. Αναφέρεται στην 4η οδό αρ. 5. 
 
 
6η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΟΥΣΗ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από το Παρασπόρι έως το ρέμα Γκόρου και γυρίζει δεξιά έως τέρμα αδιεξόδου. 
 
1. ΠΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑΣ. Κήπος. Αναφέρεται 1η οδός αρ. 29. 
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3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Νικολ.. Μάνδρα του κήπου του με είσοδο από 1η οδό. 
 
5. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννου. Μάνδρα του κήπου του με είσοδο από 1η οδό. 
 
7. ΒΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργ. Κήπος. Πρώην Ηλία Χρησ. Πέγκα. 
 
Ρεματάκι «ΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΚΟΡΟΥ». Η οδός γυρίζει δεξιά. 
 
9. ΛΩΛΗ ΗΛΙΑ του Ευαγ. Κήπος με οπωρ. δέντρα και δεξαμενή νερού. «ΒΥΡΟΣ» με βρύση 
τρεχούμενου νερού. Ο βυρός χρησιμοποιούνταν για τη βυρσοδεψία έως το 1943 και για το 
πότισμα του κήπου. 
 
11. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Χαραλ. Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
13. ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ηλία. Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
15. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Μηνά. Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
17. ΤΣΙΟΥΝΗ ΘΩΜΑ του Θεοδώρου. Οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξανακτίστηκε το 1952 με αυλή και κήπο και πηγάδι. 
 
19. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Την έδωσε προίκα στη θυγατέρα του Παρασκευή συζύγου του Μιχαήλ Ιωαν. Χαϊδούση. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
21. ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. 
Ήταν οικίες εξ’ αδιαιρέτου που κατέρρευσαν προ πολλών ετών. 
 
23. ΣΥΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Θεοδώρου, Ιερέως. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Την 
είχε αγοράσει από τον Ηλία Χαϊδούση. Την κληρονόμησε ο ανιψιός του Θεόδωρος Κων. 
Σύμος. 
 
 
6η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΟΥΣΗ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από το Παρασπόρι έως το ρέμα Γκόρου και γυρίζει δεξιά έως τέρμα αδιεξόδου. 
 
2. ΠΕΓΚΑ ΗΛΙΑ του Νικ. Νυν Σταύρου Μακατσώρη. Αναφέρεται 1η οδός αρ. 31. 
 
4. ΠΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Νικολάου. Οικία διώροφη του κυκλικού συγκροτήματος 
Νικολάου Πέγκα με πλακοστρωμένη αυλή κλπ. Το έδωσε προίκα στη θυγατέρα του 
Αναστασία συζύγου Ηλία Χαϊδούση. Στη συνέχεια η θυγατέρα Αθηνά Ηλία Χαϊδούση 
σύζυγος Γρηγορίου Ηλία Γιοβάνη το δώρισε στον Ιερέα Μέγγουλη. 
 
6. ΠΕΓΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Νικολάου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με πηγάδι με 
άφθονο νερό του κυκλικού συγκροτήματος Νικολάου Πέγκα. Έχει εντοιχισμένη πλάκα με 
ημερομηνία κτίσεως 1840 Μάιος 2. Το 1930 η οικία πουλήθηκε από τον υιό του Γρηγόριο 
στον Βασίλειο Κων. Μπίρο. Στην Β.Α. πλευρά της αυλής είχε κτίσει μικρό εξώστη κλειστό 
«Προσκυνητάρι» τον καιρό της Τουρκοκρατίας για την προσευχή των Ιερωμένων και αγάδων 
Μουσουλμάνων που παρευρίσκονταν την ώρα της προσευχής στο χωριό. Είχαν ζητήσει από 
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τον τότε πρόεδρο της κοινότητας να κτίσουν στην πλατεία του χωριού μικρό τζαμί δια τις 
θρησκευτικές τους υποχρεώσεις. Ήταν ο καιρός που τα σκίαζε η φοβέρα, και πόσο δύσκολο 
να το αρνηθεί. Ο Ηλίας Νικ. Πέγκας πρόεδρος με θέληση και επιτυχία ν’ αποφύγει μια αρχή, 
που ποιος γνωρίζει τα επακόλουθα κτισίματος κι άλλων κτισμάτων και κατοικιών, με 
πολλούς αγώνες και θυσίες οικονομικές, δωροδοκώντας γενναίως ορισμένους 
Μουσουλμάνους, κατάφερε να βρει κάποια άλλη λύση, ανώδυνη για τους άλλους, οδυνηρή 
για τον ίδιο. Και ήταν οδυνηρή για τον ίδιο, γιατί διέθεσε το μικρό του εξώστη του δικού του 
σπιτιού να γίνει προσκυνητάρι. Έτσι απεφεύχθη μια απειλή σοβαρή, για το αμιγές φρόνημα 
και χριστιανική πίστη των κατοίκων, αλλά και η δυνατότητα ελέγχου πλήρους της 
κατάστασης. Στο κυκλικό συγκρότημα σπιτιών του Νικολάου Πέγκα επικοινωνούσαν τα 
σπίτια των παιδιών του με κοινή συμβίωση. 
 
8. ΛΩΛΗ ΗΛΙΑ του Ευαγγέλου. Κήπος με οπωρ. δένδρα στην γωνία όπου και ο δρόμος 
γυρίζει δεξιά. 
 
10. ΚΩΤΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. Οικία διώροφη με ωραία αυλή και πολύ ωραίο κήπο σε 
παρτέρια, με οπωρ. δένδρα. Έχει επίσης και πηγάδι. Το κτήμα αυτό ανήκε στην Κοντοδήμου 
Ματσή και αγοράστηκε. 
 
12. ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ. Κτίστηκε το 1912 των Ηλία και 
Νικολάου Κολιού, με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό της εποχής εκείνης και λειτουργούσε έτσι 
έως το 1959, που το εκσυγχρόνισε με μηχανές πετρελαίου. Συνέχισε την λειτουργία του έως 
το 1997 που διέκοψε την λειτουργία του λόγω ανταγωνισμού των πιο σύγχρονων πιεστηρίων 
των Φιλιατών κλπ. Εργάστηκαν πολλοί χωριανοί σ΄ αυτό και λειτουργούσε σχεδόν 
νυχθημερόν την εποχή της σοδειάς. Στον εξοπλισμό του είχε μέσα και το πηγάδι απαραίτητο 
για την ευκολία της λειτουργίας του. Τώρα ο Κωνσταντίνος Ηλία Κόλιας που το λειτούργησε 
ως τα γηρατειά του, το διατηρεί ωσάν να περιμένει να λειτουργήσει. Η πρόοδος το 
περιθωριοποίησε για να μείνει στην ιστορία. 
 
14. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Μηνά. Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή και 
πηγάδι. Ήταν του Νικολάου Κωνστ. Κολιού που το κληρονόμησε η σύζυγός του Ελένη. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
16. ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη κλπ. Το 
οικόπεδο που κτίστηκαν οι οικίες Ηλία και Νικολάου Κολιού, και το ελαιοτριβείο Κολιού, 
ήταν του Καραουλάνη που αγοράστηκε. Κτίστηκε το 1900. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξανακτίστηκε το 1952. 
 
18. ΜΠΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου. Οικία διώροφη που πυρπολήθηκε το 1943 
και δεν ξανακτίστηκε. Είχε την αυλή της κ.λ.π. 
 
20. ΜΠΙΡΟΥ ΗΛΙΑ του Ιωάννου «ΝΟΥΣΙΑ». Αναφέρεται στην 1η οδό αρ. 41. Είναι η παλιά 
είσοδος της οικίας. Τώρα ανήκει στον Ευαγγ. Νικ. Πέγκα. 
 
 
7η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ  
Αρχίζει από την πλατεία προς Άγιο Παντελεήμονα έως τέρμα αδιεξόδου. 
 
1. ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργίου. Οικία ερειπωμένη αναφέρεται στην 3η οδό αρ. 2. 
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3. ΓΚΟΥΜΑ. Οικία ερειπωμένη. 
 
5. ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Νικολάου. Οικία σύγχρονη νεόδμητη με αυλή και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε. 
 
7. ΚΟΥΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Γεωργίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. 
δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
9. ΖΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Βασιλείου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Την αγόρασε από 
τον Δονάτο Γκίτση. Είναι στο τέλος της αδιεξόδου. Πυρπολήθηκε το 1943 ξανακτίστηκε το 
1952. 
 
 
7η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από την πλατεία προς Άγιο Παντελεήμονα έως τέρμα αδιεξόδου. 
 
2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙ. Αναφέρεται στα κτίρια της πλατείας αρ. 13. 
 
4. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Μικρός ναΐσκος σε γωνία που θ’ 
αναφερθούμε ειδικότερα στο κεφάλαιο περί Ιερών Ναών. 
 
Δρομάκι δεξιά που βγαίνει στην 8η οδό Αγίας Τριάδος Κανάλια. 
 
6. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Νικολάου Ιερέως. Γωνία στο δρομάκι διώροφη οικία 
με αυλή και κήπο. Το αγόρασε από τα παιδιά του Ιερέως Παναγιώτου Παπαβασιλείου- 
Οικονόμου. Πυρπολήθηκε το 1943 ξανακτίστηκε το 1952. 
 
8. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολ. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και 
κήπο με οπωρ. δένδρα. Ήταν οικία του Ευαγγέλου Μπούλμου που γεννήθηκε ο υιός του 
Δημήτριος Ευαγ. Μπούλμος «ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ» και που αγοράστηκε από τον Γεώργιο Νικ. 
Κοντογιάννη προ πολλών ετών. Έχει και δεύτερη είσοδο από την 8η οδό αρ. 7. 
 
10. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Ιωάννου. Κήπος με δένδρα. 
 
 
8η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΑ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από την πλατεία έως την Αγία Τριάδα και βρύσες Κανάλια. 
 
 
1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΙ. Γωνία αναφέρεται στα κτίρια της πλατείας. 
 
3. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Κτίριο πανταχόθεν ελεύθερο μεγάλο σε 
εμβαδόν, για την εποχή, που κτίστηκε τα μέσα του 19ου αιώνα. Λειτούργησε χωρίς διακοπή 
έως το 1959. Και στο ελαιοτριβείο αυτό, εργάστηκαν πολλές συντροφιές που το έπαιρναν με 
δημοπρασία κάθε χρόνο, αντί αμοιβής μικρής προς τον Προφήτη Ηλία, για τις ανάγκες του. 
Έκλεισε το 1959 διότι δεν είχε τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού ο Ναός του Προφήτου Ηλία, 
που απαιτούσε δαπάνη μεγάλη. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια αναπαλαίωσης του κτιρίου και 
εξοπλισμού, να διατηρηθεί ως μουσειακό στοιχείο, για τις επερχόμενες γενεές. 
 
Δρομάκι αριστερά που βγαίνει στην 7η οδό Αγίου Παντελεήμονος. 
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5. ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή κλπ. 
Στο ισόγειο δεξιά κατάστημα λειτούργησε ως γραφείο του Αριστοτέλη, αλλά και παλαιότερα 
ως παντοπωλείο. Πυρπολήθηκε το 1943 ξανακτίστηκε το 1952. 
 
7. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολ. Δεύτερη είσοδος οικίας. Η κύρια είναι από την 
7η οδό αρ. 8 πρώην Μπούλμου Ευαγγ. 
 
9. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνστ. Ιερέως. Οικία διώροφη. Την κληρονόμησε ο 
υιός του Κωνσταντίνος. Πυρπολήθηκε το 1943 ξανακτίστηκε το 1952. 
 
11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Αναστασίου. Οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1912 και 
δεν ξανακτίστηκε κι είναι τα ερείπιά της. 
 
13. ΠΕΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Χρήστου. Ήταν διώροφη οικία προίκα της συζύγου του 
Ευφροσύνης Ιωάννου Μακατσώρη. Ο Ιωαν. Μακατσώρης το είχε αγοράσει από τον 
Κοντοδήμο. Το 1912 πυρπολήθηκε από τους Τουρκοτσάμηδες. Πυρπολήθηκε ζωντανός ο 
πατέρας του Νικολάου, ο Χρήστος, που ήταν γέρος και τυφλός και βρήκε μαρτυρικό θάνατο. 
Δίπλα της ερειπωμένης αυτής οικίας ο Γεώργιος Νικ. Πέγκας έκτισε νέα οικία το 1952. Έχει 
αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
 
15. ΘΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνστ. Κήπος γωνιακός με οπωρ. δένδρα και πηγάδι με άφθονο 
νερό. Αγοράστηκε από τον Συμεών Γεωρ. Φασιούλη. Αναφέρεται και στην 13η οδό αρ. 1. 
 
 
8η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ- ΚΑΝΑΛΙΑ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από την πλατεία έως την Αγία Τριάδα και βρύσες Κανάλια. 
 
2. ΡΙΣΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Οικίες και κατάστημα που αναφέρονται και στα κτίρια επί της 
πλατείας αρ. 14 
 
Δεξιά προσπερνούμε την 9η οδό που πηγαίνει στους Αγ. Θεοδώρους. 
 
4. ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Οικία διώροφη του καλού πατριώτη κι ευεργέτη του χωριού 
Δημητρίου Γενιά που είχε εγκατασταθεί στις Σέρρες οικογενειακώς επί Τουρκοκρατίας. 
Πυρπολήθηκε το 1943 κι είναι τα ερείπιά της. 
 
6. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΠΕΤΡΟΥ του Δημητρίου. Οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 κι είναι 
τα ερείπιά της. 
 
8. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνστ. Ιερέως. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη 
κ.λ.π. Την κληρονόμησε ο υιός του Παναγιώτης 
 
10. ΔΟΒΡΑ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή κλπ. Είναι προίκα της συζύγου 
του Ζωίτσας Νικ. Μπάλου. Πυρπολήθηκε το 1943 και τη ξανάκτισε ο Μιχαήλ το 1952. 
 
Δεξιά προσπερνούμε την 10η οδό που πηγαίνει προς Αμπολιάνα. 
 
12. ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του Ιωάννου. Κήπος. 
12. A’ ΚΟΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Σπυρίδωνος. Κήπος.  
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14. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Αναστ. «ΛΕΒΕΤΣΙΟΥ». Οικία διώροφη με αυλή και 
κήπο. 
 
16. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΓΙΩΡΓΟΥ». Ήταν οικία διώροφη κι έχει καταρρεύσει 
προ πολλών ετών.  
Δεξιά προσπερνάμε την 11η οδό που πηγαίνει προς Αμπολιάνα και ελιά του Δακούκη. 
 
18. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ «ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ». Το εικόνισμα της Αγίας Τριάδας είναι λιθόκτιστο με 
θολωτή σκεπή. Στη σκεπασμένη εσοχή στο βάθος είναι το εικόνισμα με την εικόνα της Αγίας 
Τριάδας, και το καντήλι με το προστατευτικό πορτάκι. Στον σκεπασμένο χώρο χωράει δύο 
τρία άτομα προστατευόμενα από την βροχή. Το καντήλι της είναι πάντα αναμμένο από τις 
γειτόνισσες που προσέχουν. Την εορτή των Θεοφανίων στις 6 Ιανουαρίου κάθε χρόνο εν 
πομπή ο ιερέας, ψάλτες και χωριανοί με τα λάβαρα και εξαπτέρυγα ως και σταυρούς, με 
ψαλμωδίες ξεκινούν από τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία κι έρχονται στην Αγία Τριάδα. 
Διαβάζεται ο Μεγάλος Αγιασμός και σε κολυμπήθρα γίνεται ο αγιασμός των υδάτων με νερό 
των βρυσών των Καναλιών που είναι δίπλα της Αγίας Τριάδος. Το έθιμο διατηρείται από τα 
πρώτα χρόνια του χωριού και που τα χρόνια εκείνα ήταν δύο και τρεις Ιερείς κι έπαιρνε 
πανηγυρικό χαρακτήρα. Έπαιρνε ο λαός το αγίασμα σε δοχεία καθώς και τα άχυρα κορμούς 
σικάλεως που τα είχε μαζί του κάθε χωριανός και τα βουτούσε σε ειδικό δοχείο αγιασμένου 
νερού και μ’ αυτά, που τα έδενε στα δένδρα, προσδοκούσε καλή σοδειά από τα καρποφόρα 
δένδρα των κτημάτων τους. Μετά τον Αγιασμό ξαναγύριζε η πομπή στον Ιερό Ναό του 
Προφήτου Ηλία με περιορισμένο κόσμο των Ιερέων των Ψαλτάδων και βοηθών του Ναού 
και αρκετών χωριανών που τους ευχαριστούσε να βρίσκονται έως το τέλος στην πανήγυρη. 
 
 
20. ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ. Δίπλα στο εικόνισμα της Αγίος Τριάδος είναι η βρύση 
της. Η βρύση πέτρινη κάναλη δύο κατευθύνσεων η μία προς τη μεγάλη κορίτα (ποτίστρα) 
δεξαμενή δεξιά έως το εικόνισμα, και προς τ’ αριστερά 7 μ. Ύψος 0,30 μ. και πλάτος 0,40 μ. 
προορισμένη για το πότισμα των ζώων, και η δεύτερη κάναλη προς τα εμπρός, για εφοδιασμό 
νερού και λάτρα για τα ζώα ή και για πότισμα κήπων. Το νερό αυτό αν και πολύ καλό επειδή 
πήγαιναν τα ζώα και ποτιζόταν εκεί, δεν το χρησιμοποιούσαν προς πόσην. Άλλωστε δίπλα 
έτρεχε άφθονο και τρέχει καθαρό των καναλιών νερό, που σήμερα έχει διαμορφωθεί 
σύγχρονη υδροδότηση τόσο των καναλιών όσο και το ήμισυ της Αγίας Τριάδας, που από το 
βάθος του καναλιού της, παίρνεται με ειδικό σωλήνα που καταλήγει στη δεξαμενή των 
καναλιών. Η βρύση, κάναλη πέτρινη, όπως προαναφέραμε, είναι εντοιχισμένη στον τοίχο, 
που αρχίζει από το εικόνισμα της Αγίας Τριάδος και φθάνει έως τις βρύσες των καναλιών. 
Είναι τοίχος φαρδύς και στέρεος να συγκρατεί τον όγκο των χωμάτων που είναι πίσω του, και 
που είναι και δρόμος που περνά κατά μήκος του.  

Η βρύση της Αγίας Τριάδος κτίστηκε στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του χωριού 
Πλεσίβιτσας, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, μετά το κτίσιμο των βρύσεων των καναλιών, 
που κτίσθηκαν πρώτες. Το κανάλι του νερού της Αγίας Τριάδος βρέθηκε σε πιο κοντινή 
απόσταση εν συγκρίσει με των καναλιών. Βρέθηκε στη ρίζα του βραχώδους γκρεμού της 
Αμπολιάνας λίγα μέτρα πιο πάνω από τη βρύση ακριβώς. Μια δεύτερη βρύση ήταν πολύ 
χρήσιμη για την εξυπηρέτηση του βασικού βίου τους των κοπαδιών ζώων, για το πότισμά 
τους, στο χώρο αυτό, όσο και στην αποθήκευση εντός των στάβλων των απομακρυσμένων. 
Έτσι διατηρείται η καθαριότητα των βρύσεων καναλιών του πόσιμου νερού, που 
διατηρήθηκε αυτή η τακτική έως τις μέρες μας. 
 
22. ΒΡΥΣΕΣ ΚΑΝΑΛΙΑ. Θεώρησα σκόπιμο προ της περιγραφής των βρύσεων καναλιών και 
της ιστορίας αυτών ν’ αναφερθώ στην προ των βρύσεων κατάσταση και θέσεις οικισμών, που 
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συνενώθηκαν και αποτέλεσαν το μετέπειτα χωριό Πλεσίβιτσα σημερινό Πλαίσιο. Το χωριό 
Πλεσίβιτσα προ της τελικής και σημερινής του θέσης ήταν σύνολο οικισμών κατά μηνός του 
σημερινού ελαιώνα από το Μπογάζι ξεροπόταμο στα δυτικά έως το Ζοριό στα ανατολικά. 

1. Οικισμός στους πρόποδες του Αγγονιού. 
2. Οικισμός στα αμπέλια της Κώτσικας- Παλιοκλήσι 
3. Οικισμός στους πρόποδες του Κρούπινα- Πρασά 
4. Οικισμός στη θέση Ελιά του Κρούπινα 
5. Οικισμός στη θέση Λιβάδι της Κώτσικας. 
6. Οικισμός στη θέση Γράβα- Ανταξιάρχη. 
7. Οικισμός Αντριάξη με την υπάρχουσα και τώρα βρύση. 
8. Οικισμός Αγίου Ιωάννου- Πολιαναυλή. 
9. Οικισμός Μισοπλάϊ και Ζοριό- Παναγιά. 
10.  Σκόρπια σπίτια οικογενειών κατά μήκος του ελαιώνος. 
Σε πολλά κεφάλαια της ιστορίας του χωριού Πλεσίβιτσας αναφερόμαστε λεπτομερώς για 

τις συνθήκες της εποχής εκείνης και δημιουργίας των οικισμών αυτών μετά από διωγμούς, 
θανάτους, δολοφονίες, λεηλασίες, αρνούμενοι να υποκύψουν στην τυραννία εγκατέλειψαν 
την πόλη Κασνέτσι και τα γύρω χωριά τα χριστιανικά, καθώς και από μακρινότερες περιοχές 
έως τη Μακεδονία που πρωτύτερα κατοικούσαν ειρηνικά και δημιουργικά, από αιώνες πριν, 
κι εγκαταστάθηκαν, κούρνιασαν, θα ‘λεγε ο λαός μας, μέσα στις απομακρυσμένες αυτές 
τοποθεσίες που ήταν δασωμένες περιοχές. Ο κάθε οικισμός απαρτιζόταν από πολλές 
οικογένειες «φάρες» που προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν με την εγκατάστασή τους, στη 
αρχή προχείρως, σε μία υποτυπώδη στέγαση, κι εν συνεχεία χρόνο με το χρόνο βελτίωναν τη 
διαμονή τους, χτίζοντας καλύτερα σπίτια. Με γρήγορα βήματα  και καλή οργάνωση με 
εκχερσώσεις δημιουργούσαν περιουσίες κτημάτων. Στα εδάφη αυτά πριν αποτελούσαν 
βοσκοτόπια των ζώων που εκχερσώθηκαν, και βέβαια με πολλές δυσκολίες ξεκίνησαν τη νέα 
τους ζωή.  

Η επιλογή των τοποθεσιών γνωστές από πριν από την ύπαρξη νερού, λιγοστού μεν των 
πηγών καθαρού, όμως τα ρέματα που κυλούσαν αδιάκοπτα εκτός των μηνών του θέρους, 
τους εξυπηρετούσαν κι αυτά, για τις ανάγκες τους. Ο κάθε οικισμός είχε και την πηγή του και 
είναι σίγουρο, που το διέσωσε, η παράδοση, από στόμα σε στόμα. Σήμερα δεν υπάρχουν ίχνη 
των πηγών των εγκαταλελειμμένων αυτών συνοικιών, εκτός από τη βρύση του Αντριάξη, που 
συνεχίζει να τρέχει, καθώς και το τοιχίο της, κάπως ερειπωμένο μεν, αλλά στέκει, και το νερό 
εξακολουθεί να τρέχει. Στις θέσεις των οικισμών, υπάρχουν θεμέλια σπιτιών και των Ναών 
μερικών, ίχνη των κτισμάτων, που μαρτυρούν την ύπαρξη, που μπορεί γραπτά στοιχεία να 
μην υπάρχουν, όμως η παράδοση μας έδωσε, όπως προαναφέραμε. Από τους οικισμούς 
αυτούς σιγά- σιγά αποχώρησε κι ο τελευταίος κάτοικος κι εγκαταστάθηκαν στη θέση του 
σημερινού πια χωριού Πλεσίβιτσα. Πρώτος λόγος ήταν ότι η θέση της σημερινής 
Πλεσίβιτσας ήταν πιο ασφαλής κι απαλλαγμένος από τον καθημερινό φόβο για τη ζωή τους, 
μακριά από τα ελεγχόμενα όρια των βάρβαρων επιδρομέων, και τον εξισλαμισμό.  

Δεύτερος λόγος και πολύ σημαντικός ήταν η εύρεση του άφθονου νερού των πηγών των 
καναλιών. Με την ησυχία τους δημιουργούσαν χώρους εκχερσώνοντας δάση για το κτίσιμο 
των σπιτιών τους, δημιουργία κτημάτων, για καλλιέργεια, για τα ζώα τους, η άφθονη κι 
οργιώδης βλάστηση συνηγορούσε γι’ αυτό. Ο πρόλογος έως εδώ γίνεται να δοθεί μία 
περιληπτική εικόνα για τους οικισμούς που προϋπήρχαν κατά μήκος του ελαιώνα και το 
θαύμα της εύρεσης του νερού , μεγάλου αγαθού, σε πλούσια ροή, έδωσε τη δυνατότητα να 
εγκατασταθούν ενωμένοι, αγαπημένοι όλοι μαζί, δημιουργώντας το μεγάλο χωριό, και σιγά- 
σιγά κωμόπολη στη νέα τοποθεσία στη σημερινή Πλεσίβιτσα. Όπως προείπαμε, τα βασικά 
είδη διατροφής ήταν από την καλλιέργεια των εκχερσωμένων εκταρίων και βασικότερο από 
τη διατήρηση κοπαδιών ζώων, προβάτων, και περισσότερο κατσικιών, και σημαντικότερο. 
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Από τις κατσίκες ήρθε και έγινε το θαύμα του σημαντικότερου γεγονότος, η εύρεση του 
άφθονου νερού.  

Η ιστορία των βρύσεων Καναλιών αρχίζει εδώ το 1350 περίπου. Κάποια μέρα πολύ ζεστή 
στην κάψα του καλοκαιριού από ένα κοπάδι κατσικών που έβοσκε, στην ομαλή περιοχή, 
πρόποδες Ζοριού και πρόποδες σημερινού Αγίου Νικολάου, ξέφυγε ένας τράγος από το 
κοπάδι, λόγω της δίψας του, και προχώρησε προς το ανηφορικό κι αδιαπέραστο δάσος της 
εποχής εκείνης, που εκτεινόταν σ’ όλη την περιοχή του σημερινού χωριού, έως την κορυφή 
του βουνού Ντουρντουβέτσι σχεδόν, όσο δεξιά και αριστερά, σε λόφους και βουνά γύρω. Η 
δίψα του τράγου τον οδηγούσε μέσα στο πυκνό δάσος γιατί του παρείχε δροσιά. Έτσι 
μαγεμένο έχασε ίσως τον προσανατολισμό και προχώρησε έως τον απόκρημνο βράχο της 
Αμπολιάνας στα ριζά του. Εκεί έγινε το θαύμα. Βρήκε την πηγή του νερού. Κάναλες έτρεχαν 
η μία δίπλα της άλλης σχηματίζοντας γούρνες. Ο τράγος διψασμένος βάζει τη μούρη του 
μέσα στη γούρνα, να κορέσει τη δίψα του, και τα δασιά του γένια, βράχηκαν και μούσκεψαν, 
από το δροσερό νερό. Ξεδιψασμένος ο τράγος πήρε το δρόμο της επιστροφής, πού όπως 
αποδεικνύεται σύντομης ίσως λόγω του νερού, να το φόβισε η ύπαρξη κάποιου ζώου του 
δάσους που πήγε να πιει νερό, κι έφθασε τόσο σύντομα στο κοπάδι του, πριν ακόμη 
στεγνώσουν τα γένια του.  

Ο κτηνοτρόφος που είχε αντιληφθεί την απουσία του, και που είχε φοβηθεί μήπως είχε 
γίνει λεία κάποιου άγριου ζώου του δάσους που αφθονούσαν λόγω της πυκνότητάς του, και 
της έκτασης, βλέποντας τον τράγο που συνεχώς τον έψαχνε, χάρηκε αφάνταστα, πήγε κοντά 
του, και τον έψαχνε επιμελώς να δει μήπως και τον πείραξε κανένα άγριο ζώο. Με μεγάλη 
έκπληξη και χαρά διαπίστωσε ότι τα γένια του τράγου ήταν βρεγμένα, και ο τράγος ζωηρός κι 
όχι όπως οι άλλοι τράγοι του, που δείχνουν ότι υπέφεραν από τη δίψα. Ο κτηνοτρόφος αφήνει 
αντικαταστάτη για τη φύλαξη του κοπαδιού και τρέχει να πει το χαρμόσυνο γεγονός της 
εύρεσης νερού, μέσα στο δάσος, στους δικούς του, και κατ’ επέκτασην στους συγκάτοικους 
του οικισμού. Το νέο το μετέφεραν σ’ όλους τους οικισμούς γρήγορα, σκορπίζοντας χαρά για 
την ύπαρξη νερού, κοντά τους στο δάσος, και που το πολύ βρέξιμο των γενιών του τράγου 
μαρτυρούσε ίσως μεγάλη ποσότητα, που εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά. Έγινε 
ανταλλαγή απόψεων των υπευθύνων των οικισμών για τις εν συνεχεία ενέργειές τους. Η 
περιοχή ήταν πολύ μεγάλη σε έκταση που έπρεπε να ερευνηθεί και το δυσκολότερο ήταν 
απροσπέλαστη κι απάτητη από τον άνθρωπο, λόγω της πυκνής βλάστησης της εποχής 
εκείνης. Όταν ακούγαμε από τους γεροντότερους του χωριού την ιστορία αυτή των Καναλιών 
στην δεκαετία του 1940 και 1950 μας φαινόταν πολύ υπερβολικό να υπήρχαν τέτοια απάτητα 
δάση, διότι στο διάβα των τόσων αιώνων που είχαν περάσει από την εύρεση του νερού δεν 
είχε μείνει δένδρο όρθιο εκτός των οπωροφόρων σ’ όλη την περιοχή του σημερινού χωριού, 
του ελαιώνος, ως και των γύρω βουνών εκτός του σημερινού δάσους Περαμπέλια, που κι 
αυτό από τη συνεχή ξύλευση, μόνο δένδρα ψηλά υπήρχαν λίγα, κι είχε εξελιχθεί σε απέραντο 
αμπελώνα. Σήμερα όμως πολλά σημεία του ελαιώνος των γύρω βουνών και προπαντώς του 
δάσους Περαμπέλια,, επειδή δεν γίνεται σχεδόν καμία κοπή ξύλων, έχουν γίνει αδιαπέραστα, 
που θυμίζουν την εποχή εκείνη και μας λύνουν κάθε απορία. 

Το ψάξιμο για τον εντοπισμό της πηγής σ΄ ένα απέραντο δάσος δεν ήταν βέβαια καθόλου 
εύκολο. Επινοήθηκαν ένα σχέδιο το πιο ανώδυνο σε κόπο και ψάξιμο, χρησιμοποιώντας τον 
ίδιο τον τράγο για τον εντοπισμό του σημείου της πηγής. Έδεσαν τον τράγο με σχοινί τον 
τάισαν με την πιο καλή και πλούσια τροφή και τον άφησαν πολλές ώρες χωρίς νερό. Όταν ο 
τράγος φάνηκε ανήσυχος από τη δίψα, τότε τον οδήγησαν δεμένο πάντα κρατώντας το σχοινί 
στο σημείο του δάσους που γύρισε μετά την περιπλάνησή του στο δάσος με τα γένια του 
βρεγμένα. Ο τράγος βιαστικά άρχισε να τρυπώνει στην πυκνή βλάστηση. Πίσω του 
ακολουθούσαν αρκετοί κάτοικοι με κοπτικά εργαλεία που καθάριζαν γρήγορα-γρήγορα το 
πέρασμα του τράγου με κοπιώδη προσπάθεια ανοίγοντας τον πρώτο δρόμο, Η επιχείρηση 
διάνοιξης δρόμου ακολουθώντας τον τράγο διήρκησε ώρες, όμως η χαρά για την εύρεση της 
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πηγής γινόταν διασκέδαση. Κάποτε έφτασαν στο σημείο που ο τράγος έσκυψε κι έχωσε 
κυριολεκτικά του μούρη του μέσα στη λιμνούλα γούρνα του καναλιού κι αχόρταγα έσβηνε τη 
δίψα του. Έφτασαν με λαχτάρα τραγουδώντας απ’ τη χαρά τους έγινε ακόμη μεγαλύτερη, 
διαπιστώνοντας την ύπαρξη περισσοτέρων πηγών σε κανάλια το ένα κοντά στο άλλο.  

Έσκυψαν όλοι τους και πρωτόπιαν το κρύο καθαρό νερό και δροσίστηκαν 
ευχαριστημένοι. Τα νερά έβγαιναν στα ριζά του βραχώδους κρημνού της Αμπολιάνας στο 
ύψος Αγγελάκη προς τα κάτω κατά μήκος περίπου δημιουργούσαν στην έξοδό τους μακριά 
αυλάκια κανάλια που κυλούσαν «εξού και η ονομασία Κανάλια» και αφού διένυαν τέσσερα 
με πέντε μέτρα χάνονταν χωνευμένα στο χαλικώδες έδαφος στα βάθη της γης, μη αφήνοντας 
για πιο κάτω κανένα σημάδι της μεγάλης ύπαρξης νερού. Που να φανταστεί κανείς στην 
ομαλή περιοχή πιο κάτω στον οικισμό Παναγίας που ήταν και βοσκοτόπια μετά τις 
εκχερσώσεις που τελείωνε το δάσος ότι τριακόσια περίπου μέτρα πιο πάνω υπάρχει τόσο και 
καθαρό νερό. Το ποθούμενο νερό βρέθηκε και ήταν ένα θαύμα που άλλαξε την πορεία και τη 
μοίρα αυτού του τόπου. Γύρισαν από τις πηγές οι κάτοικοι στις συνοικίες μετά την εύρεση 
των πηγών και πολύ φυσικό άρχισαν να προμηθεύονται το πλούσιο καθαρό μα και κρύο νερό. 
Με πρόχειρες μελέτες των γεροντότερων σε πρώτη φάση σε μικρό χρονικό διάστημα έκτισαν 
τις πρώτες απλές βρύσες με τεχνίτες των οικισμών τους, και έλυσαν άμεσα ένα βασικό 
πρόβλημα, τόσο της συνοικίας Παναγίας Ζοριό, όσο και των πιο κάτω οικισμών.  

Τα χρόνια περνούσαν. Το νερό έγινε πόλος έλξης για την κατοίκηση της περιοχής. 
Άρχισαν εκχερσώσεις και κτίστηκαν σπίτια, που χρόνο με το χρόνο γίνονταν πιο πολλά. Μα 
σαν ο χώρος κατοικήθηκε σε μεγάλο μέρος του σημερινού χωριού οι εκχερσώσεις έφεραν και 
άλλο χαρούμενο γεγονός την ύπαρξη κι άλλων πηγών νερού τα σημερινά Νερούλια. Οι 
υπεύθυνοι δημογέροντες του χωριού με κοινοτική συγκρότηση άριστη, και με κάποια 
οικονομική άνεση που είχαν αποκτήσει με την αύξηση του πληθυσμού, μα και την αύξηση 
των εσόδων, για τα κοινά, πήραν μία σοβαρή απόφαση, για τον τρόπο συλλογής και παροχής 
νερού των καναλιών, όσο και στη συνέχεια των Νερουλιών για κτίσιμο σύγχρονων 
εγκαταστάσεων βρύσεων, για την εποχή εκείνη (κι όμως τις θαυμάζουμε και τις 
καμαρώνουμε σήμερα) κι εξασφάλιση κυρίως με ασφαλείς συλλεκτήρες χωρίς απώλεια των 
ποσοτήτων του νερού των πηγών για πλήρη επάρκεια των κατοίκων. Έστειλαν ανθρώπους 
από το χωριό, με κάποια γνώση του αντικειμένου, στα Ζαγοροχώρια και στην Κόνιτσα, να 
βρουν τους πιο ειδικούς τεχνίτες, που πρέπει να αναλάβουν το έργο.  

Έτσι κι έγινε βρήκαν τους καλύτερους. Τους έφεραν στο χωριό και είδαν επί τόπου κι 
υπόδειξαν χώρο και τρόπο για την πραγματοποίηση του έργου. Αποφασίστηκε στο τελευταίο 
κάτω κανάλι νερού να γίνει η ανέγερση εγκαταστάσεων με τις καλύτερες προδιαγραφές τόσο 
των παραδοσιακών βρύσεων, όσο και την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων, που θα 
εξασφαλίζει την χρησιμοποίηση κάθε σταγόνας νερού, κυρίως για το καλοκαίρι κι όχι μόνο 
για την εποχή εκείνη, αλλά και για τις επερχόμενες γενεές. Δεν τους διέψευσε ο χρόνος. Όλες 
οι εγκαταστάσεις όπως θα δούμε πιο κάτω λειτούργησαν αποδοτικά ως τις μέρες μας. Έτσι 
λοιπόν από το τελευταίο κάτω κανάλι που θα γινόταν το παραδοσιακό κύριο έργο, προς τα 
πάνω, έως την τελευταία κάναλη πηγή, να κτιστεί κατά μήκος ο μεγάλος αύλακας συλλέκτης 
νερού. Ενδιαμέσως να υπάρχει διακλάδωση συλλέκτης για κάθε κάναλη πηγή, διοχετεύοντας 
το κάθε κανάλι στη μεγάλη αύλακα και η αύλακα προς τις εγκαταστάσεις των βρύσεων. 
Ήρθε η ώρα πραγματοποίησης του έργου. Κουβάλησαν τα απαιτούμενα υλικά από τα γύρω 
βουνά. Πέτρες ομαλές εν είδη πλακών χονδρών για την τοιχοποιία όσο και για την αύλακα. 
Άμμο από τα ρέματα που υπήρχε σε μεγάλη ποσότητα και καθαρή. Ασβέστη από 
ασβεστοκάμινους της περιοχής άριστος. 

 Το έργο πολύ μελετημένο κι ωραίο για να παρέχει κάθε ευκολία για την εποχή εκείνη 
όσο και για την εποχή μας που εξακολουθεί να είναι πολύτιμο. Μετά τις απαιτούμενες 
εκσκαφές άρχισε το κτίσιμο. Στη θέση των βρύσεων των καναλιών κτίστηκε τοίχος με 
μεγάλο πάχος καταλλήλως, ν’ αντέχει τους όγκους χωμάτων πίσω απ’ αυτόν, και την πίεση 
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που θα δεχόταν. Το πλάτος του τοίχου ήταν στα έξι μέτρα περίπου και το ύψος τεσσάρων. 
Έδινε βάθος στον τοίχο η αψίδα (καμάρα) η προεξέχουσα περί τα 0,40 εκατοστά του μέτρου 
που στο μέσον στην κορυφή της αψίδας δημιουργούσε γωνία εν είδη βέλους. Στο ύψος 0,80 
περίπου εκατοστών του μέτρου τοποθετήθηκαν οι δύο βρύσες από πέτρα σκαλιστή 
παραδοσιακές. Άνω των βρύσεων τα τρία ντουλαπάκια, «πλιόνια» σχηματιζόμενα με τον 
κατάλληλο τρόπο χτισίματος του τοίχου δια την εναπόθεση αντικειμένων και πλυμένων 
ρούχων. Αριστερότερα και άνω δεκαπέντε περίπου εκατοστά της αριστερής βρύσης ήταν η 
ξεθυμάστρα μία οπή, που επικοινωνούσε με το εσωτερικό πλάτωμα της συγκέντρωσης του 
νερού προ της διακλάδωσης προς τις βρύσες, να φεύγει το περίσσιο νερό, που δεν χωρούσαν 
να διώξουν οι βρύσες, για να μη γίνει ζημιά στη στεγανότητα του πλατώματος, από την πίεση 
την ενδεχόμενη του περισσότερου νερού, κατά τους μήνες του χειμώνα, από τις πολλές 
βροχές όπου οι πηγές κατεβάζουν πολύ νερό στους μήνες αυτούς.  

Αριστερά του τοίχου των βρύσεων, κτίστηκε χαμηλότερος τοίχος, μήκους τριών μέτρων 
περίπου για την συγκράτηση των πλαγίων χωμάτων και ύψους δύο μέτρων στο δεξιό μέρος 
του, και στο ένα μέτρο στο αριστερό. Δεξιά του τοίχου των βρύσεων κτίστηκε επίσης τοίχος 
μήκους τριών μέτρων και ύψους τριών μέτρων. Προ των τοιχών και του αριστερού καθώς και 
του δεξιού χτίστηκαν τοίχοι με ύψος εβδομήντα εκατοστών περίπου ως τοιχία, εν είδη 
μακρόστενων τραπεζιών, με βάθος εξήντα περίπου εκατοστά επιστρωμένοι με πέτρινες 
πλάκες που ήταν πολύ χρήσιμα, για την τοποθέτηση μετά το γέμισμα των βαρελιών με νερό, 
να είναι εύκολο για το φόρτωμα των γυναικών, καθώς και για τις σκάφες με τα πλυμένα 
ρούχα, και τη μεταφορά εν συνεχεία προς τα σπίτια τους. Αργότερα όταν κτίστηκε η βρύση 
της Αγίας Τριάδος επεκτάθηκε ο τοίχος ο δεξιός των βρύσεων καναλιών, έως τη βρύση της 
Αγίας Τριάδος. Πλακοστρώθηκε μεγάλη έκταση εμβαδού του δαπέδου. Κοντά στις βρύσες, 
το δάπεδο πιο βαθύ από το άλλο, για να συλλέγει το νερό που τρέχει, και για αύλακος να 
διοχετεύεται εν συνεχεία στην «Λούτσα» δεξαμενή που κάλυπτε το μεγαλύτερο τμήμα πέντε 
επί πέντε μέτρα του πλακοστρωμένου δαπέδου, και με βάθος σαράντα περίπου εκατοστών 
από την επιφάνεια του δαπέδου. Η «Λούτσα» δεξαμενή κατασκευάστηκε, για την 
συγκέντρωση κατά τους μήνες του θέρους του περίσσιου νερού που έτρεχε κατά τη νύχτα, 
και κατά την ημέρα, όταν οι βρύσες έτρεχαν και δεν γέμιζαν βαρέλες, ακόμη και τα νερά που 
τρέχαν για το πλύσιμο των ρούχων.  

Το νερό της Λούτσας όταν γέμιζε το χρησιμοποιούσαν με αυλάκι προς τους κήπους του 
χωριού, όταν το χωριό κατοίκησε στο χώρο το σημερινό και δημιουργήθηκαν συνθήκες 
τέτοιες για ποτίσματα. Και η Λούτσα κτίστηκε αργότερα αρκετά χρόνια, δεν γνωρίζουμε 
πόσα για να είμαστε ακριβείς. Όμως πλακόστρωση είχε γίνει από την αρχή ίσως πιο 
περιορισμένη ίσως στο ήμισυ το σημερινό περίπου. Συγχρόνως με το κτίσιμο των 
εγκαταστάσεων των βρύσεων ξεκίνησε και το κτίσιμο του μεγάλου αύλακος, από τις βρύσες 
έως την πιο μακρινή πηγή ψηλά. Προμηθεύτηκαν μεγάλα κεραμίδια και κατασκεύασαν το 
«κιούγκι» αύλακας με υλικά κτισίματος αυγά και πλυμένη άμμος δια το αρμολόγημα των 
κενών σε όλο το μήκος του αύλακος. Τα αυγά δίνουν τέλεια στερεότητα δεν τα αλλοιώνει ο 
χρόνος, κι επιτυγχάνεται πλήρης στεγανότητα, για τη μη διαπερατότητα του νερού, 
αποφεύγοντας κάθε απώλεια. Κάτω του αύλακος στρώση με μεγάλες ισόπαχες πλάκες, 
λασπωμένες καταλλήλως με λάσπη άμμου και ασβέστη. Επίσης τα πλαϊνά του αύλακος με 
ισόπαχες μεγάλες πέτρες. Το πλάτος και το ύψος του αύλακος αρκετό να χωράει μεγαλύτερη 
ποσότητα του υπάρχοντος νερού. Ομοίως και οι διακλαδώσεις του αύλακος με τον ίδιο 
τρόπο. Στην αρχή κάθε πηγής γινόταν ένα πλάτωμα, να συγκεντρώνεται σίγουρα χωρίς 
απώλειες το νερό. Πλάτωμα στεγανό και κατάλληλα συλλεκτικό. Ο αύλακας και οι 
διακλαδώσεις των πηγών Καναλιών, στο τέλος, αφού διαπιστώθηκε μετά το γυρισμό των 
πηγών προς την αύλακα κι έτρεχε πλέον το νερό από τις βρύσες έμεινε για αρκετές μέρες για 
έλεγχο ανοικτό.  
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Όταν επείσθησαν για την επιτυχία της ροής σκεπάστηκε ο αύλακας με πλάκες, 
λασπώθηκε με λάσπη άμμου με ασβέστη από επάνω καθώς και στα πλαϊνά. Έγινε ένα σώμα 
με τα καλύτερα υλικά που άντεξαν στο διάβα τόσων αιώνων, και θα συνεχίσουν. Έμειναν 
αύλακας και συλλέκτης έτσι να στεγνώσουν καλά, και μετά μερικές μέρες σκεπάστηκαν με 
παχύ στρώμα χώματος γιατί το αυλάκι αυτό σκάφτηκε σε βάθος να μην επηρεάζεται από τη 
ζέστη, και να είναι προφυλαγμένο από τους κινδύνους της επιφάνειας. Σημειώνουμε εδώ για 
τον τρόπο του αρμολογήματος των κενών του αύλακος με πλυμένη ψιλή άμμο και αυγά και 
τονίζουμε ότι η βυζαντινή αγιογραφία δυο χιλιάδες χρόνια τώρα χρησιμοποιεί γεώδη 
χρώματα σκόνη, και για υγρό παρασκευής του μίγματος του χρώματος, αυγά και ξύδι από 
κρασί. Οι εικόνες που αγιογραφούνται με την ωογραφία αντέχουν περισσότερο από κάθε 
άλλο τρόπο παρασκευής χρώματος. 

Γι’ αυτό και οι ειδικοί που έχτιζαν τις παραδοσιακές βρύσες προ της ανακάλυψης του 
τσιμέντου χρησιμοποιούσαν αυγά. Το έργο τελείωσε σε μικρό χρονικό διάστημα και δόθηκε 
στους κατοίκους το άφθονο νερό. Ήταν ένα θαυμάσιο παραδοσιακό έργο βρύσεων που το 
θαύμασαν σαν έργο και εμφάνιση γενεές και γενεές αιώνων, από δε αποδόσεως έργων 
ύδρευσης συνεχίζει και λειτουργεί έως τώρα όπως και στην αρχή που αποδόθηκε. Τεχνικοί 
οικοδόμησης χρησιμοποιήθηκαν από τα χωριά Ζαγορίου και της Κονίτσης με εμπειρία στο 
χτίσιμο των βρύσεων των παραδοσιακών. Ειδικοί τεχνικοί από τους καλύτερους κλίθηκαν για 
τη συγκέντρωση των καναλιών νερού έως και τις βρύσες, δηλαδή του αύλακος και τους 
συλλεκτήρες, και για την στεγανοποίηση αυτών που όπως προαναφέρουμε αποκλειστικά από 
το Ζαγόρι και Κόνιτσα. Βοηθοί για το κτίσιμο, χρησιμοποιήθηκαν κτίστες των συνοικιών της 
Πλεσιβίτσης. Λειτούργησε αποδοτικά το έργο ως είχε από την αρχή με βελτιώσεις π.χ. την 
βοηθητική βρύση της Αγίος Τριάδος, τη δεξαμενή «Λούτσα» έως το 1950. Η απόφαση του 
κοινοτικού συμβουλίου της εποχής της δεκαετίας του 1950 για δήθεν αύξηση του νερού από 
τυχόν απώλεια, και που δεν απέδωσε καρπούς, έγινε αιτία να γκρεμιστεί ο παραδοσιακός 
τοίχος του οικοδομήματος των βρύσεων έως το ύψος σχεδόν των βρύσεων (κάναλες).  

Κατά την εκσκαφή και το απομπάζωμα πίσω του τοίχου των βρύσεων που το είδαμε με 
τα ίδια μας τα μάτια ξεσκεπάζοντας τον αύλακα του τέλους του, ήταν ο τελευταίος 
συλλεκτήρας, γιατί ήταν κι εκεί πηγή κανάλι νερού το τελευταίο, που ανάβλυζε νερό καθώς 
και το νερό που ερχόταν από τα άλλα κανάλια μέσω του αύλακος από τα ψηλότερα ριζά του 
κρημνού πενήντα με εξήντα μέτρα πιο πάνω στο ύψος του σημερινού σπιτιού του Αγγελάκη. 
Είδαμε ότι η τεχνική που εφάρμοσαν ήταν πράγματι η αυτή που από στόμα σε στόμα είχαμε 
μάθει από τους παλιούς προς τους νεότερους. Δεν πείραξαν το συλλεκτήρα από θαυμασμό 
και δέος, ακόμη και φόβο, μήπως κάνουν ζημιά και συμβεί το αντίθετο του επιδιωκόμενου. 
Αρκέστηκαν στο να ρίξουν χαρμάνι τσιμέντου γύρω από το συλλεκτήρα για καλύτερο 
στήριγμα και τον σκέπασαν ξανά με πλάκες, τον λάσπωσαν με μίγμα άμμου ασβέστη και 
τσιμέντου και εν συνεχεία χώμα όπως και πρώτα. Ξαναχτίστηκε τοίχος απλός και με κολώνες 
που ρίχτηκαν από εμπρός για στηρίγματα έριξαν πλάκα σκεπής αλλοιώνοντας την 
παραδοσιακή όψη δυστυχώς. Το αυθεντικό κτίσμα που το έζησαν το χάρηκαν για τόσους 
αιώνες, τόσες γενεές έως το 1950, τώρα το βλέπουμε από τις φωτογραφίες.  

Στη δεκαετία του 1950 στο χώρο της «Λούτσας» εμπρός τρία μέτρα των βρύσεων 
περίπου, χτίστηκε δεξαμενή αποθήκη για την ύδρευση, διοχετεύοντας το νερό των βρύσεων 
στη δεξαμενή μήκους 7 μέτρων, πλάτους 4 και ύψους 1,50 περίπου μέτρων. Από τη 
δεξαμενή, με σωλήνες το μετέφεραν στις γειτονιές σε βρύσες ύδρευσης, για το μισό βόρειο 
χωριό, καθώς και προς τα πλυντήρια που κτίστηκαν επάνω από το αλώνι στο χώρο της Αγίας 
Μαρίνας. Στη μεσαία βρύση τοποθετήθηκε μία βρύση σωλήνα με διακόπτη να παίρνουν νερό 
οι κάτοικοι που βρίσκονται πιο ψηλά της δεξαμενής που εκ του ύψους δεν μπορεί να φτάσει 
το νερό, καθώς και για διερχόμενους, και για κατοίκους που θέλουν να πάρουν απ’ ευθείας 
δροσερό νερό από τη βρύση, με σταθερή θερμοκρασία των 16ο βαθμών Κελσίου. Το ίδιο 
έγινε και για τη βρύση της Αγίος Τριάδος με σωλήνα πήραν το μισό περίπου νερό από το 
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βάθος της βρύσης της, και το διοχέτευσαν στην ίδια δεξαμενή, για τον ίδιο σκοπό της 
ύδρευσης. Για το άλλο μισό χωριό το νότιο έγινε δεξαμενή στις βρύσες των Νερουλιών, με το 
ίδιο σύστημα ύδρευσης που θ’ αναφερθούμε με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο των βρύσεων 
Νερουλιών.  

Στη δεκαετία του 1970, αποφασίστηκε να γίνει ύδρευση σε κάθε σπίτι. Αυτό έγινε 
δίνοντας σε κάθε σπίτι συνεχόμενο νερό καθημερινώς, εκτός των μηνών του καλοκαιριού, 
που μειώνεται η ροή του νερού στη δεξαμενή, που δίνεται νερό τα πρωινά για λίγες ώρες 
μέχρι το άδειασμα της δεξαμενής. Η ανάγκη για περισσότερο νερό ειδικά για το καλοκαίρι 
που το χωριό γεμίζει σχεδόν από παραθεριστές χωριανούς για τις διακοπές τους και το νερό 
δεν επαρκεί, αλλά και να μην διακόπτεται το νερό, μετά από πολλές γεωτρήσεις εύρεσης 
νερού, βρέθηκε στην περιοχή της Κώτσικας άφθονο νερό. Με χρηματοδότηση του κράτους 
έγιναν τα απαραίτητα έργα, δύο αντλιοστάσια και οδηγός μεταφοράς του νερού στη δεξαμενή 
που παράλληλα χτίστηκε πολύ ψηλά στην περιοχή της Αμπολιάνας, κι έγινε κατάλληλη 
διανομή με σωληνώσεις, και για τους κατοίκους που έως τώρα δεν είχαν εξυπηρετηθεί, λόγω 
υψηλότερων θέσεων των δεξαμενών, κι έτσι από το 1999 λύθηκε το πρόβλημα της ύδρευσης 
του χωριού. Τοποθετήθηκαν μετρητές για κάθε σπίτι, και μέσω του σωστού αυτού τρόπου δε 
γίνεται αλόγιστη σπατάλη νερού που γρηγορότερα παρά την περιορισμένη ποσότητα γινόταν. 
 
 
9η ΟΔΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ  
Αρχίζει από 8η οδό αρ. 2 και 4 και φτάνει στην πλατεία Αγ. Θεοδώρων. 
 
1. ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Αναφέρεται στην 8η οδό αρ. 4. 
 
3. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο κλπ. Πυρπολήθηκε το 1943 
και βρίσκονται τα ερείπιά της. Είναι η οικία που έζησε η οικογένεια Μπότσαρη κι αναχώρησε 
στην Οδησσό, που δημιούργησε σπουδαία οικονομική κατάσταση, κι είναι ευεργέτης του 
χωριού. 
 
5. ΓΚΡΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Κήπος με οπωρ. δένδρα. Είσοδος 10η οδός αρ. 4. 
 
7. ΓΚΡΕΜΟΥ ΘΩΜΑ. Κήπος με οπωρ. δένδρα. Είσοδος 10η οδός αρ. 6. 
 
9. ΤΣΑΤΣΟΥ «ΔΙΑΜΑΝΤΗΤΣΑΤΣΗ». Οικία διώροφη που είχε καταρρεύσει τη δεκαετία 
του 1940 λόγω αναχώρησης της οικογένειας, ήταν ακατοίκητο κλειστό πριν πολλά χρόνια. 
 
11. ΤΣΑΤΣΟΥ. Οικία διώροφη που το 1940 βρίσκονταν μόνο θεμέλια. Είναι η οικία των 
προγόνων του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου που είχαν 
αναχωρήσει από την Πλεσίβιτσα προ πολλών ετών. 
 
13. ΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. Οικία διώροφη. Αναφέρεται στην 20η οδό αρ. 23. 
 
 
9η ΟΔΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 8η οδό αρ. 2 και 4 και φτάνει στην πλατεία των Αγ. Θεοδώρων. 
 
 
2. ΡΙΣΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Κήπος που αναφέρεται στην 8η οδό αρ. 2. 
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4. ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΗΛΙΑ του Ιωάννου. Βοηθητική είσοδος και κήπος. Αναφέρεται στην 16η 
οδό αρ. 3. 
 
6. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Βοηθητική είσοδος και κήπος. Αναφέρεται στην 17η οδό αρ. 5. 
 
8. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Είναι μία μεγάλη μη αξιοποιημένη πλατεία με 
μεγάλη κατωφέρεια που απαιτεί διαμόρφωση παρτεριών που προσδοκούμε να 
πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Στο δεξιό άκρο νοτίως είναι ο Ιερός Ναός των Αγίων 
Θεοδώρων. 
 
10. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της ομωνύμου 
πλατείας. Σε ειδικό κεφάλαιο περί Ιερών Ναών θ’ αναφερθούμε λεπτομερώς. 
 
 
10η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 8η οδό αρ. 10-12 ανηφορικά έως Αμπολιάνα. 
 
 
1. ΚΗΠΟΣ ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 
3. ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Λουκά. Οικία που αγοράστηκε επίσης από τον Ηλία 
Παναγ. Δακούκη και οικοδόμησε νέα διώροφη οικία. Έχει την αυλή και τον κήπο της. 
 
5. ΔΑΚΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ηλία. Οικία διώροφη με αυλή κλπ. 
 
7. ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Οικία διώροφη κ.λ.π. Είναι προίκα της Ελένης Κων. 
Γκουρούση συζύγου του Κωνσταντίνου Ευαγγ. Παπακώστα «Μακατσώρη». 
 
9. ΓΑΛΗ. Είναι τα ερείπια τώρα της οικίας που κατέρρευσε προ του 1940. Έχει και κήπο. 
 
 
10η ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
    Αρχίζει από την 8η οδό αρ. 10-12 ανηφορικά έως Αμπολιάνα. 
 
 
2. ΔΟΒΡΑ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου. Οικία αναφέρεται στην 8η οδό αρ. 10. 
 
4. ΓΚΡΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευαγγέλου. Ήταν οικία ερειπωμένη με κήπο Την αγόρασε        
     ο Τιμολέων Βασδέκης διδάσκαλος του χωριού. Έκτισε το 1952 διώροφη οικία.                                       
     Την πούλησε προ ετών στον Φίλιππο Κων Λάμπρο 
 
6. ΓΚΡΕΜΟΥ ΘΩΜΑ. Του Ευαγγέλου. Οικία που είχε πυρποληθεί το 1943 μετά κήπου .Δεν 
ξανακτίστηκε η οικία και βρίσκονται τα ερείπια της                        Είχε αυλή και πέτρινη …. 
αυλόπορτα καλλιτεχνική 
……..…. 
8. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο κ.λ.π. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
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10. ΔΟΒΡΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου. Οικία διώροφη που πυρπολήθηκε το 1943 και δεν 
ξανακτίστηκε. Είχε αυλή και κήπο. Αγοράστηκε από τον Δημήτριο Βασιλ. Δόβρα. 
 
12. ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
 
 
11η ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από την Αγία Τριάδα προς Αμπολιάνα και την ελιά του Δακούκη. 
 
1. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ. Εικονοστάσι και βρύσες Κανάλια. 
 
3. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΥ του Μηνά. Κήπος πρώην Κρικέλη. Αναφέρεται στην 12η 
οδό αρ. 2. 
 
5. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ «ΜΠΟΤΗ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Έως τη 
δεκαετία του 1940 χρησιμοποιήθηκε ένα δωμάτιο για ραφείο παπλωμάτων. Πυρπολήθηκε το 
1943 και ξανακτίστηκε το 1952. Τώρα είναι ερειπωμένη.  
 
Δρομάκι που εξυπηρετεί την οικία Σωτηρ. Μιχ. Μαντέλου. 
 
7. ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Μιχαήλ. Οικία διώροφη, αυλή και κήπος με οπωρ. δένδρα. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
9. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΤΣΙΟΥΤΣΗ». Ήταν διώροφη οικία με αυλή και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1912 από τους Τουρκοτσάμηδες και δεν ξανακτίστηκε. 
 
11. ΛΕΪΜΟΝΗ ΠΡΩΗΝ ΛΑΓΙΑ. Βρίσκονται τα ερείπια της οικίας. Που είχε καταρρεύσει 
προ πολλών ετών. 
 
 
11Η ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΗΣΗ       ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ  
Αρχίζει από την Αγία Τριάδα προς Αμπολιάνα και την ελιά του Δακούκη. 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΓΙΩΡΓΟΥ» 
Αναφέρεται στην 8η οδό αρ. 16. 
 
 
Δρομάκι δεξιά που πηγαίνει προς πλάτανο Αμπολιάνας. 
 
2. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Αναστασίου «ΛΕΒΕΤΣΙΟΥ». Φυσική σπηλιά που 
χρησιμοποιούσε για τα ζώα κ.λ.π. 
 
Συνέχεια της οδού έχοντας κατά μήκος δεξιά του συνεχόμενο βράχο, που στην κορυφή έχει 
τα αιωνόβια πουρνάρια της Αμπολιάνας και στους πρόποδες, στο βάθος του δρόμου δεξιά, τις 
πηγές υπογείως. 
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12Η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΒΡΥΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από τις βρύσες κανάλια προς το τέρμα της αδιεξόδου βόρεια. 
 
 
1. ΡΙΣΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Γεωργίου. Κήπος με οπωρ. δένδρα δίπλα στις βρύσες. 
 
3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
 
5. ΓΚΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντωνίου. Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
7. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημητρ. «ΤΣΕΚΑΣ». Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
9. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΥ του Μηνά , πρώην Κρικέλη – Κήπος με οπωρ.  
 
11. ΓΚΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ηλία. Κήπος με οπωρ. δένδρα 
 
13. ΦΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Θεοδ. Κήπος με οπωρ. δένδρα και πηγάδι. 
 
15. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπώρ. δένδρα. Έχει 
είσοδο και από την πλατεία Αγ. Μαρίνας. 
 
17. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Αναστ. Κήπος με οπωρ. δένδρα που βρίσκεται στο 
τέρμα, πρόσωπο στην αδιέξοδο. 
 
 
12Η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΒΡΥΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από τις βρύσες κανάλια προς το τέρμα της αδιεξόδου βόρεια. 
 
2. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΥ του Μηνά. Μετά τις βρύσες κανάλια είναι ο κήπος με 
οπωρ. δένδρα. Κληρονομιά από τη μητέρα του, γένος Κρικέλη. 
 
4. Δρομάκι που πηγαίνει στην οικία Βενεδείκτου Μηνά Ταβαντζή. 
 
6. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημ. «ΤΣΕΚΑΣ». Οικία διώροφη που κατέρρευσε με 
αυλή και κήπο. Η οικία ήταν του Κρικέλη την αγόρασε ο Θωμάς Μιχ. Μακατσώρης, και 
τελικά την αγόρασε ο Θεόδωρος Μακατσώρης. 
 
8. ΤΑΒΑΝΤΖΗ  ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΥ του Μηνά. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Είναι 
κληρονομιά της μητέρας του Αγγελικής Βενεδ. Κρικέλη. 
 
10. «ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ» ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ευαγγ. «ΣΙΟΝΤΑ». Ήταν διώροφη 
οικία που κατέρρευσε. Είναι το πατρικό σπίτι της γνωστής στο Πανελλήνιο τραγουδίστριας 
ΡΕΝΑΣ ΝΤΑΛΙΑ. 
 
12. Δρομάκι που πηγαίνει στην οικία Σωτηρ. Μιχ. Μαντέλου. 
 
14. ΓΚΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντωνίου «ΜΠΑΣΗ». Οικία διώροφη με αυλή κλπ. 
 
16. ΓΚΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ηλία «ΜΠΑΣΗ». Οικία διώροφη με αυλή. Το κληρονόμησε 
η κόρη του Βασιλική σύζυγος Δημ. Ευ. Μακατσώρη. 
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18. Δρομάκι δεξιά που πηγαίνει ανηφορικά. 
 
20. ΓΚΑΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου «ΜΠΑΣΗ». Οικία διώροφη με αυλή κ.λ.π. 
 
 
13η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΟΥ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από τις βρύσες κανάλια αριστερά, δυτικά έως τέρμα αδιεξόδου. 
 
1. ΘΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνστ. Κήπος γωνιακός τριών πλευρών ελεύθερος με οπωρ. 
δένδρα και πηγάδι. Αγοράστηκε από τον Συμ. Γεωρ. Φασιούλη. Αναφέρεται και στην 8η οδό 
αρ. 15. Έχει μάνδρα έως το τέρμα της αδιεξόδου. 
 
 
13η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΟΥ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από τις βρύσες κανάλια αριστερά, δυτικά έως τέρμα αδιεξόδου. 
 
2. ΘΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου. Οικία γωνιακή διώροφη με πλακοστρωμένη αυλή 
και κήπο κλπ. Στην οικία αυτή γεννήθηκε ο Μιχαήλ Κων. Θάνος Σχολάρχης της Μεγάλης 
του Γένους Σχολή που δίδαξε στο Σχολαρχείο Πλεσιβίτσης και αλλού. Επίσης σ’ αυτή 
γεννήθηκε ο υιός του Κωνσταντίνος Μιχ. Θάνος πρόεδρος της κοινότητας επί σειρά ετών και 
όπου στα σκαλιά στην αυλή δολοφονήθηκε το 1945 από ένοπλους αντάρτες. 
 
4. ΤΣΙΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Ηλία. Ήταν οικία διώροφη που κατέρρευσε προσφάτως με 
αυλή κλπ. 
 
6. ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Μιχαήλ. Οικία τριώροφη κτισμένη το 1821. Διατηρείται πολύ καλά 
λόγω της καλής κατασκευής. Έχει αυλή και κήποι κλπ. Έως το 1935 λειτουργούσε 
βυρσοδεψείο στο ισόγειο, στον κήπο, που είχε και τρεις βυρούς «δεξαμενές» και οπωρ. 
δένδρα πολλά. Το 1950 μισθώθηκε και λειτούργησε από την Πρόνοια το «Σπίτι του Παιδιού» 
που γίνονταν μαθήματα γενικών γνώσεων, γεωπονικής, ξυλουργικής, και ταπητουργίας έως 
την μεταφορά στο νεόδμητο κτίριο στην πλατεία. 
 
 
14η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από τις βρύσες κανάλια έως τους Ιερούς Ναούς Αγ. Μαρίνας και Αγ. Παρασκευής. 
 
Πιο κάτω από τις βρύσες κανάλια δεξιά της οικίας Μιχ. Θάνου είναι το «Χαλίκι» μια 
κατηφόρα πλάτους πέντε περίπου μέτρων που κυλούσε το περίσσιο νερό των βρύσεων του 
χειμώνα πιο παλιά. 
 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ηλία. Δεξιά από το «Χαλίκι» δεύτερη είσοδος οικίας 
που αναφέρεται στην 15η οδό αρ. 3. 
 
3. ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Ευαγγέλου. Οικία ισόγεια υπερυψωμένη με αυλή και 
κήπο. 
 
5. ΤΣΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Νικολάου. Οικία διώροφη γωνιακή με αυλή και κήπο. Την 
πούλησε στον Αναστάσιο Ηλία Γκάνια προσφάτως. 
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Δρόμος που πηγαίνει στο Παρασπόρι 15η οδός. 
 
7. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Ηλία. Ήταν οικία που είχε καταρρεύσει. Η κληρονόμος 
Βασιλική σύζυγος Ηλία Αναστ. Γκάνια την δώρισε στην κόρη της Μαρίας συζύγου Ευθυμίου 
Ευαγ. Λάμπρου που έκτισαν διώροφη και σύγχρονη οικία. 
 
9. ΙΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αναστ. Οικία ισόγεια με υπόγειο σύγχρονη, με αυλή και κήπο. 
Αγόρασε το οικόπεδο από τον Νικόλαο Κωνστ. Κατσούπη κληρονόμου του αδελφού του 
Ηλία Κωνστ. Κατσούπη που δολοφονήθηκε στη Σμύρνη οικογενειακώς το 1922. 
 
11. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Βρίσκεται στο άκρο της πλατείας Αγίας 
Μαρίνης δυτικά και περί αυτού θ’ αναφερθούμε λεπτομερώς σε ειδικό κεφάλαιο περί Ιερών 
Ναών. 
 
 
14η ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από τις βρύσες κανάλια έως τους Ιερούς Ναούς Αγ. Μαρίνας και Αγ. Παρασκευής. 
 
 
2. ΡΙΣΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Γεωργίου. Κήπος δίπλα στις βρύσες Κανάλια. Αναφέρεται 
στην 12η Αδιέξοδο αρ. 1. 
 
4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Αναφέρεται στην 12η Αδιέξοδο αρ. 3. 
 
6. ΚΑΤΣΙΑΜΕΤΗ. Κτήμα που πουλήθηκε στον Ιωάννη Γεωρ. Ρισβάνη, προίκα της κόρης 
του Μαρίας Ιωαν. Ρισβάνη, σύζυγος Σπυρίδωνος Πέτρου Ζήση. Ο Σπυρίδων Πετ. Ζήσης 
έκτισε διώροφη οικία. Έχει την αυλή και τον κήπο της με οπωρ. δένδρα. 
 
8. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΗΠΟΣ. Ο σχολικός αυτός κήπος έως τη δεκαετία του 1940 
φυτευόταν από τα παιδιά του σχολείου σε ειδική ώρα και μέρα στο πρόγραμμα του σχολείου. 
Γινόταν μάθημα κηπουρικής, στην πράξη, κι αποκτούσαν γνώσεις φυτολογίας. 
 
10. ΦΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Θεοδώρου. Κήπος με οπωρ. δένδρα και πηγάδι. 
 
12. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Κήπος και βοηθητική είσοδος της οικίας που έχει είσοδο από 
την 12η Αδιέξοδο. 
 
14. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Η πλατεία της Αγίας Μαρίνας είναι ένας μεγάλος 
χώρος σχετικά επίπεδος αδιαμόρφωτος ως ένα λιβάδι. Στον χώρο αυτό βρίσκεται όπως σε 
προηγούμενα κεφάλαια αναφέραμε, στο κέντρο ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας, ο Ιερός 
Ναός και πρώτος καθεδρικός Ναός της Αγίας Παρασκευής στο δυτικό άκρο, τα πλυντήρια 
ρούχων βορειοανατολικά στο άκρο, το αλώνι αλωνίσματος σιτηρών, το πρώτο ελαιοτριβείο, 
και το πρώτο νεκροταφείο. Η βόρεια πλευρά είναι κρημνός δασωμένος με υπεραιωνόβια 
πουρνάρια, με το ρέμα κατά μήκος. Στον επάνω χώρο ανατολικά στο άκρο επίσης υπάρχουν 
υπεραιωνόβια ελαιόδενδρα. 
 
 
16. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Στην δεκαετία του 1950 κατασκευάστηκε 
εκ μπετού στέγαστρο πλυντηρίων ρούχων με τσιμεντένιες σκάφες που κάθε σκάφη είχε τη 
βρύση της. Με αγωγό από τη δεξαμενή νερού των καναλιών μεταφέρθηκε το νερό στα 
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πλυντήρια, λύνοντας το πρόβλημα του πλυσίματος, από το κλείσιμο των βρύσεων λόγω της 
ύδρευσης, και που σε κάθε γειτονιά είχε τη βρύση της, για την προμήθεια νερού ποσίμου. Τα 
πλυντήρια αυτά, εξυπηρετούσαν το μισό χωριό, και το άλλο μισό από τα πλυντήρια μετά το 
εικόνισμα του Προφήτη Ηλία, με νερό των Νερουλιών. Με την κανονική ύδρευση σε κάθε 
σπίτι, στη δεκαετία του 1970, εγκαταλείφθησαν. Από κατολίσθηση του εδάφους κατέρρευσε 
το οικοδόμημα των πλυντηρίων της Αγίας Μαρίνας. 
 
18. ΑΛΩΝΙ ΑΛΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Στο βόρειο άκρο της πλατείας (χώρου) 
της Αγίας Μαρίνας είναι το ομώνυμο αλώνι σιτηρών. Στρογγυλό πλακόστρωτο χρησίμευε το 
θέρος από τα πρώτα χρόνια κατοίκησης για το αλώνισμα των σιτηρών, όπως και τόσα άλλα 
αλώνια που υπάρχουν πριν ή και μετά από αυτό, σε διάφορες περιοχές του χωριού. Το αλώνι 
της Αγίας Μαρίνας έχει ξεχωριστή ιστορία. Τουλάχιστον για δύο αιώνες κάθε Δευτέρα του 
Πάσχα από τις δύο με τρεις μεταμεσημεριανές ώρες έως τις πέντε με έξι το απόγευμα γινόταν 
ο καθιερωμένος Πασχαλινός χορός με την δημοτική ορχήστρα της οικογένειας των Φάκων 
από την Βελτσίτσα Ιωαννίνων. Άξιοι καλλιτέχνες στο κλαρίνο, στο βιολί, λαούτο και ντέφι, 
σκορπούσαν κέφι ξεσηκώνοντας τους χωριανούς στο χορό. Νέοι και μεσόκοποι, μα ακόμη 
και γέροι, σέρναν με μεράκι τον χορό, ξεχνώντας τις ένοιες και κόπους όλου του χρόνου, με 
το μοναδικό πανηγύρι του Πάσχα, που περίμεναν πώς και πώς, ένα χρόνο.  
Κατά την διάρκεια χορού του κάθε χορευτή, οι συγγενείς του τρέχαν και κολλούσαν 

χρήματα πλουσιοπάροχα στα μέτωπα των οργανοπαικτών, με το παραδοσιακό, «βούλωμα», 
κι όσο περισσότερα βουλώνανε, τόσο περισσότερο και πιο κεφάτοι έπαιζαν οι οργανοπαίκτες. 
Χωριανοί και παρεπιδημούντες από τα γύρω χωριά, που από νωρίς κατέκλιναν τον γύρω 
χώρο του αλωνιού παρακολουθούσαν τους χορούς για αρκετές ώρες. Η κλίση του εδάφους 
γύρω του αλωνιού που ήταν ανηφορική, βοηθούσε να υπάρχει θέα για όλους. Στη δεκαετία 
του 1970 κτίστηκαν κερκίδες κι έγινε ένα μικρό θέατρο, για πιο ξεκούραστη παρακολούθηση. 
Εκεί γινόταν κι επιλογή συντρόφων από τα δύο φύλα. Τα κορίτσια έκαναν την επιλογή των 
νέων που χόρευαν, όπως και τα αγόρια επίσης, βλέποντας τα κορίτσια στολισμένα, με 
καινούριες φορεσιές, να καμαρώνουν, κατά την παραδοσιακή έκφραση. Αργά το απόγευμα 
τελείωνε το πανηγύρι στην Αγία Μαρίνα, και μεταφερόταν στην πλατεία του χωριού, που 
συνεχιζόταν έως τις πρωινές ώρες. Η μετανάστευση των χωριανών στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό της χώρας, άδειασε κυριολεκτικά το χωριό. Τη δεκαετία του 1980 ατόνησε το 
πασχαλινό πανηγύρι. Στην αρχή περιορίστηκε στην πλατεία του χωριού μέχρι που 
καταργήθηκε τελείως. Εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία του χωριού όταν επισκεπτόμαστε το 
αλώνι της Αγίας Μαρίνας, μας έρχονται στο νου νοσταλγικά τα περασμένα χρόνια, σφίγγεται 
το στήθος μας, υγραίνονται τα μάτια μας, κι αποχωρούμε με βαριά καρδιά. 
 
20. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας είναι στο μέσο 
της πλατείας. Είναι μικρών διαστάσεων και κτίστηκε στη θέση που υπήρχε ένας πρώτος ναός 
όταν πρωτοκατοικήθηκε ο χώρος. Ήταν ο Ναός της γειτονιάς της πρώτης. Στην δεκαετία του 
1950 έγιναν επιδιορθώσεις στην τοιχοποιία και την ξύλινη στέγη την αντικατέστησε στέγη εκ 
μπετού κυκλική, εν είδη μεγάλου κεραμιδιού. Σε ειδικό κεφάλαιο περί Ιερών Ναών θ’ 
αναφερθούμε με λεπτομέρειες. 
 
22. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Το πρώτο ελαιοτριβείο εντός του χωριού της 
Πλεσίβιτσας, ήταν το ελαιοτριβείο της Αγίας Μαρίνας. Βρισκόταν δεξιά έχοντας εμπρός μας 
τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, στο άκρο της πλατείας νοτίως. Ήταν έργο εξυπηρέτησης 
των κατοίκων της Πλεσιβίτσης ενοριακό, με δαπάνες της εκκλησίας και που ανήκε. 
Λειτουργούσε με ξύλινο πιεστήριο όπως λειτουργούσαν την εποχή εκείνη τα ελαιοπιεστήρια, 
για πολλά χρόνια, κι εξυπηρετούσε τα μέγιστα τους κατοίκους. Αργότερα κτίστηκαν νέα 
ελαιοτριβεία του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Παντελεήμονος με δαπάνες επίσης της 
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εκκλησίας, με πιο σύγχρονα μέσα και το ελαιοτριβείο της Αγίας Μαρίνας εγκαταλείφθηκε, 
και λόγω παλαιότητας κατέρρευσε, έως την εξαφάνιση και των ερείπιών του. 
 
 
24. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. Μεταξύ των Ιερών Ναών της Αγίας Μαρίνας 
και της Αγίας Παρασκευής κι εκτείνοντας βορείως προς το Αλώνι ήταν το νεκροταφείο της 
Πλεσίβιτσας του 14ου αιώνα, και ως σχεδόν το τέλος του 18ου αιώνα. Αργότερα λειτούργησε 
παράλληλα και το νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου. Το 1875 μετά το κτίσιμο του νέου 
καθεδρικού Ναού του Προφήτη Ηλία, έγινε νέο νεκροταφείο στον αυλόγυρο του νέου ναού 
του Προφήτη Ηλία. Το νεκροταφείο της Αγίας Μαρίνας με την πάροδο του χρόνου, και την 
εκταφή πολλών νεκρών, και τοποθέτηση των οστών στο σκευοφυλάκιο του Προφήτη Ηλία, 
κι αφού δεν γινόταν πλέον εκεί ταφές νεκρών, οι υπόλοιποι τάφοι σιγά-σιγά σκεπάστηκαν 
από παχύ στρώμα χώματος. Σε κάποιο βάθος υπάρχουν αρκετοί τάφοι ξεχασμένοι από το 
πέρασμα του χρόνου, που έσβησε τα ίχνη τους, όπως και στο χώρο του Αγίου Νικολάου. 
Όμως υπάρχουν ορισμένοι που έχουν επάνω τους μεγάλες πλάκες κοντά στο Ιερό τάφοι των 
Ιερωμένων. 
 
 
15η ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ       ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
 
1. ΤΣΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Νικολ. Αναφέρεται στην 14 οδό αρ. 5 Νυν Α. Γκάνια  
 
3. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ηλία. Ήταν οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Το 
1994 από οβίδα πυροβολικού των Γερμανών κατά την αποχώρηση των κατεστράφη. 
Εφονεύθη επί τόπου κι ο Σπυρίδων Κων. Σκάγιας που έμενε στην οικία που ήταν προίκα της 
συζύγου του Αναστασίας Ευαγ. Γιαννούτσου. 
 
5. ΡΥΑΚΙ «ΧΑΛΙΚΙ». Αναφέρεται στην 14 οδό. 
 
7. ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Μιχαήλ. Κήπος που αναφέρεται στην 13 οδό αρ. 6 
 
9. ΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Νικολ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
11. ΣΚΕΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Ήταν οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα που έχει 
καταρρεύσει προ πολλών ετών. Το 1908 επί Τουρκοκρατίας είχε εγκατασταθεί Τουρκική 
Αστυνομία να τηρήσει την τάξη από τις  βιαιότητες των Τουρκοτσάμηδων έως την 
απελευθέρωση το 1913 που παραδόθηκαν στον Ελληνικό στρατό. 
 
13. ΛΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Το ακίνητο το αγόρασε από τον Ιωάν. Τριαντ. Γκουρούση. 
 
15. ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Πέτρου «ΤΣΙΟΥΝΗ». Κήπος με οπωρ. δένδρα.  
 
17. ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Παναγιώτου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. 
δένδρα και πηγάδι. 
 
19. ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάν. Κήπος αναφέρεται στην 1 οδό αρ. 42 
 
 

 374 



15η ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ       ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την πλατεία Αγίας Μαρίνας και καταλήγει στο Παρασπόρι 
 
2. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ. Νυν Μαρίας κι Ευθυμίου Λάμπρου που αναφέρεται στην 14 
οδό αρ. 7  
  
4. ΔΡΟΜΑΚΙ. Δεξιά που κατηφορίζει και σε απόσταση ολίγων μέτρων 8-10 ήταν βρύση με 
τρεχούμενο νερό. Το δρομάκι γυρίζει δεξιότερα κι εξυπηρετεί την οικία Σπυρίδωνος 
Γεωργίου στο βάθος. 
 
6. ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Ευαγγέλου. Οικία με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
8. ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Δημητρίου. Κήπος γωνιακός με οπωρ. δένδρα.  
 
10. ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Δημητρίου. Οικία γωνιακή συνέχεια του κήπου με αυλή 
πλακοστρωμένη κι έτερο κήπο. Στην αυλή είχε βρύση με τρεχούμενο νερό έως τα τελευταία 
χρόνια. Είναι προίκα της συζύγου του Αμαλίας Σπυρ. Γκουρούση.  
 
12. ΔΡΟΜΑΚΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ στα δεξιά που εξυπηρετεί τέσσαρες οικίες. 
 
14. ΒΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνστ. Κήπος με οπωρ. δένδρα.  
 
16. ΒΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνστ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο που προαναφέρεται 
αρ. 14 στο βάθος της αδιεξόδου.  
 
18. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Οικία διώροφη στο βάθος αριστερά της οικία Βένου με 
την αυλή της.  
20. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Ηλία «ΚΟΥΦΕΤΑ». Οικία διώροφη στο βάθος 
αριστερά της οικία Παπασπύρου Δημ. με αυλή.  
 
22. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο στο βάθος 
αριστερά της οικία Θεοδ. Γκουρούση 
 
24. ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννου. Οικία διώροφη γωνιακή, μετά την αδιέξοδο, με 
αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. Το είχε αγοράσει από τον Κων/νο Κωλέττα.  
 
26. ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Στον κήπο έχει βρύση με τρεχούμενο νερό και βυρό (δεξαμενή) για τη βυρσοδεψία, που 
λειτούργησε έως τη δεκαετία του 1940.  
 
28. ΛΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννου. Ήταν οικία με πάτωμα του ορόφου πέτρινο 
θολωτό. Το ισόγειο του θολωτού ορόφου, το 1940 χρησίμευε χώρος καταφύγιο κατά την 
οπισθοχώρηση των Ιταλικών στρατευμάτων, που από τη Βέρβα το πυροβολικό τους, έβαλε 
κατά του χωριού και των γύρω βουνών. Εκείνη τη βραδιά ήταν γεμάτο κόσμο της γειτονιάς 
όταν μια οβίδα έπεσε 6-7 μέτρα δίπλα στον κήπο της Ελένης Πέτρου Κώτσιου. Πυρπολήθηκε 
το 1943και ξανακτίστηκε εκ θεμελίων άνευ θόλου. Το αγόρασε προσφάτως ο Νικόλαος 
Λεων. Φιλίδης.  
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30. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΑΤΝΤΙΝΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με κήπο. Το αγόρασε από 
τους ιερέα Νικόλαο Σταμούλη και Θωμά Χριστιάνο κι ενσωματώθηκε με το κατάστημα και 
κήπο γωνία 1η οδός αρ. 50. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
32. ΠΑΡΑΣΠΟΡΙ ΠΛΑΤΑΙΟΥΛΑ ΜΕ ΤΗ ΒΡΥΣΗ. Το πλάτωμα της διασταυρώσεως της 1η 
οδού με τη 15η οδό, δημιουργεί και μικρή ιδιόμορφη πλαταιούλα, με τη βρύση και τη 
«Λόντζα» του Παρασποριού, ως και τις αρχές των δρόμων της διασταύρωσης. Είναι το 
κέντρο του κάτω χωριού με τη μικρή εξυπηρετική πλατεία του. εμείς οι μεγαλύτεροι που 
μεγαλώσαμε στο Παρασπόρι, θυμόμαστε τα προπολεμικά χρόνια καθώς και πιο παλιά που 
μας τα διηγούνταν οι πιο μεγάλοι από μας, για την κίνηση και τη ζωή στο χώρο αυτό και που 
συνεχίστηκε έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1950-1960. Γνωρίζομε ότι ήταν η δεύτερη 
αγορά του χωριού είχε στο χώρο της αρκετά καταστήματα και εμπορική κίνηση μεγάλη. 
Ήταν το στέκι των εισερχομένων πλανόδιων πωλητών με τις πραμάτειές τους, που κάθονταν 
στις άκρες της πλαταιούλας, στην «Λόντζα» και στις άκρες των δρόμων της διασταύρωσης. 
Ποιος θα ξεχάσει τις ατέρμονες συζητήσεις των ηλικιωμένων και γερόντων της γειτονιάς 
κάθε απόγευμα εκτός από τους μήνες του χειμώνος, που συνεχιζόταν μέσα στα μαγαζιά. Στη 
«Λόντζα» που είναι ένα πλακοστρωμένο τμήμα της πλαταιούλας οι παρέες ξεχνούσαν τον 
χρόνο και αφήνονταν στο διασκεδαστικό χαρτοπαίγνιο του «σκαμπιλιού» και σ’ άλλα 
παιχνίδια της τράπουλας τόσο εκεί, όσο και πιο πέρα από τη βρύση που είναι ίσιωμα και 
πλατύς δρόμος νότια.  

Οι χοροί των νέων στην «Λόντζα» στην δεκαετία 1950-1960, έδιναν μια χαρούμενη νότα 
στη ζωή της κάτω γειτονιάς. Ανατολικά στην πλατεία είναι η βρύση του Παρασποριού. 
Παραδοσιακή και μαντρωμένη, δεξιά κι αριστερά με 0,70 εκατοστά του μέτρου ύψος, 
πλακοστρωμένο δάπεδο και γύρω κορίτες (δεξαμενές) πέτρινες ύψους 0,50 περίπου εκατοστά 
του μέτρου, που γέμιζαν νερό κι εξυπηρετούσε την γειτονιά τόσο από νερό τρεχούμενο της 
βρύσης, όσο και από το συγκεντρωμένο στις κορίτες. Οι γυναίκες την εποχή εκείνη έπλεναν  
άνετα τα ρούχα των οικογενειών τους. Έπαιρναν νερό για λάτρα του σπιτιού και για πότισμα 
των κήπων τους. Τα διερχόμενα ζώα που την εποχή εκείνη ήταν πολλά, έσβηναν τη δίψα 
τους. Δυστυχώς τη δεκαετία του 1950-1960, η βρύση σχεδόν στέρεψε ίσως από τη 
συγκέντρωση του νερού των βρύσεων Καναλιών στο υδραγωγείο. Στη θέση της 
παραδοσιακής πέτρινης βρύσης εμπρός, μπήκε μια βρύση απλή ύδρευσης σαν άρχισε να 
λειτουργούν τα υδραγωγεία των βρύσεων Καναλιών και Νερουλιών και ήταν η βρύσης της 
γειτονιάς όπως και σε κάθε γειτονιά του χωριού, τοποθετήθηκε από μια βρύση. Όμως κι 
αυτές καταργήθηκαν με την ύδρευση αργότερα σε κάθε σπίτι. Το λυπηρό όμως της ιστορίας 
αυτής είναι τούτο: όταν τοποθέτησαν την απλή βρύση ύδρευσης έγινε και μια διαμόρφωση 
του χώρου με μπετά που έριξαν και κακοποιήθηκε ο χώρος των παραδοσιακών στοιχείων της 
βρύσης. Θα είναι μεγάλη η χαρά σε κάθε γείτονα του Παρασπορίου και κατ’ επέκταση σε 
κάθε χωριανό, αν γίνει αποκατάσταση του χώρου της βρύσης στην πρωτέραν παραδοσιακή 
του κατάσταση, το γρηγορότερο δυνατόν. 
 
 
16η ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ   ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 Αρχίζει από την πλατεία νοτιοανατολικά και φθάνει στις βρύσες Νερούλια.  
 
1. ΘΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνστ. Αναφέρεται στα κτίρια επί της πλατείας αρ. 18. 
 
3. ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΗΛΙΑ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωροφόρα 
δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. προσφάτως ανακαινίστηκε σε 
σύγχρονο παραδοσιακό σπίτι.  
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5. ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΤΣΑΟΥΣΗ». Ήταν οικία διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν 
ξανακτίστηκε.  
 
7. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΖΩΗ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. Την έδωσε 
προίκα της θυγατέρας του Ελένης συζύγου του Ευαγγέλου Χρηστ. Στεργίου. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και ξανακτίστηκε.  
 
9. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΦΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Παναγιώτου. Οικία διώροφη 
γωνιακή πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
11. ΦΙΛΙΟΥ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΥ του Κωνστ. Οικία διώροφη με αυλή.  
 
13. ΧΑΤΖΗ. Οικία γωνιακή που αναφέρεται στην 17η οδό αρ. 1. 
 
15. ΑΡΙΣΤΕΡΑ 17η οδός προς Αγίου Θεοδώρους 
 
17. ΚΩΤΣΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ Ιωάννου. Οικία διώροφη γωνιακή με αυλή και κήπο. 
Πυρπολήθηκε και ξανακτίστηκε. Το 1952 παραχωρήθηκε στην Οικοκυρική Σχολή 
Πλεσιβίτσης, για ξενώνας των κοριτσιών της Σχολής από τα γύρω χωριά, δια το βραδινό 
ύπνο έως την διακοπή της λειτουργίας της Σχολής το 1975. Εν συνεχεία λειτούργησε ως 
βιοτεχνία στρωσιδιών λαϊκής τέχνης από τον Ιωάννη Βασ. Νίνο κι εν συνεχεία από τον υιό 
του Βασίλειο Ιωάν. Νίνο έως σήμερα.  
 
19. ΣΥΜΟΥ ΗΛΙΑ. Οικία διώροφη με αυλή. Κτίστηκε το 1882 Ιουλίου 3, όπως γράφει η 
επιγραφή στην καμάρα τη σκαλιστή της εξώπορτας. 
 
21. ΓΚΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη.  
 
23. ΓΚΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη που τώρα διαμένει ο 
Γεώργιος Ιωάν. Βλάχος.  
 
25. ΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Κήπος με είσοδο κήπου και οικίας, από 
δρομάκι 18η οδός είναι γωνία. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 18η οδός ανηφορική που συναντά την 20η οδό. 
 
27. ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνσταντίνου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
29. ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ήταν οικία διώροφη με αυλή και κήπο στη γωνία που 
γυρίζει ο δρόμος αριστερά. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
31. ΖΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Γεωργίου. Ήταν διώροφη οικία που πυρπολήθηκε το 1943, με 
αυλή και κήπο. Τη δώρισε  στον Ευάγγελο Γεωργ. Στεργίου ανιψιό του, ο οποίος έκτισε 
σύγχρονη οικία. 
 
 
33. ΠΛΟΥΤΣΗ ΜΙΧΑΗΛ του Πέτρου. Ήταν οικία διώροφη που πυρπολήθηκε το 1943 και 
δεν ξανακτίστηκε. στέκεται όρθια η παραδοσιακή πόρτα εισόδου, με τη θαυμάσια τέχνη 
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κτισίματος και σκαλίσματος που σταματά κάθε περαστικός να τη θαυμάσει. Είναι ένα έργο 
τέχνης παραδοσιακό που διαθέτει το χωριό μας.   
 
35. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου. Κήπος με οπωρ. δένδρα. 
 
37. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. Κήπος με οπωρ. δένδρα γωνιακός. 
 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με την 20η οδό.  
 
39. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. Οικία διώροφη γωνιακή με αυλή πλακοστρωμένη. 
 
41. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ. Κτίστηκε τη δεκαετία του 1930, 
με σύγχρονο εξοπλισμό, με μεταλλικό πιεστήριο. Εργάστηκαν συντροφιές χωριανών και από 
πολλά χωριά επί το πλείστον από την Κώτσικα εργάτες. Λειτούργησε έως το 1948.  
 
43. ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βενεδείκτου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
45. ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Χριστοδούλου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε.  
 
 
16η ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την πλατεία νοτιοανατολικά και φθάνει στις βρύσες Νερούλια. 
 
2. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Οικία ισόγεια υπερυψωμένη με αυλή και κήπο με 
οπωροκηπευτικά δέντρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξαναχτίστηκε το 1952. 
 
4. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Δημητρίου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ». Οικία διώροφη με αυλή 
και κήπο, με οπωροκηπευτικά δέντρα. Το έδωσε προίκα της κόρης του Δημητρούλας, 
συζύγου Χρήστου Ηλία Γιοβάνη. 
 
6. ΣΚΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο, με 
οπωροκηπευτικά δέντρα. Το αγόρασε προ πολλών ετών από τη θυγατέρα Βενεδείκτου 
Κρικέλη, συζύγου Ηλία Ηλιάδη. 
 
8. ΓΚΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μιχαήλ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Είναι προίκα της 
πρώτης συζύγου του Αλεξάνδρας Χαράλ. Σιούτη. Είχε αγαράσει και το δεξιό οίκημα του 
Κατσιάρη και το ενσωμάτωσε σε ένα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
Αριστερά της οικίας Δημ. Γκανιά ήταν μικρή οικία του Ντάφλου. 
 
10. ΠΑΜΠΟΡΗ. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο. Το αγόρασε ο Ελευθέριος Νουσινάνος και 
ο οποίος την πούλησε στον Στέφανο Κων. Λάμπρο προσφάτως. 
 
12. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Πέτρου. Ήταν οικία διόροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
δεν ξαναχτίστηκε. Την είχε αγοράσει από τον Φίλιο. 
 
14. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου «ΚΟΝΤΑΞΗΣ». Οικία διόροφη με αυλή 
και κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξαναχτίστηκε. 
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16. ΔΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Οικία ισόγεια υπερυψωμένη. Παλιά υπήρχε διόροφη οικία 
που είχε καταρρεύσει. Είναι το γνωστό σπίτι της Βγαίνω Ρήνας. 
 
Δεξιά είναι η 19η Οδός κατηφορική 
 
18. ΔΟΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Βασιλείου. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο. Είναι προίκα της 
συζύγου του Αλεξάνδρας Μιχ. Μπιρμπίλη. Τώρα είναι δύο σύγχρονες οικίες των υιών του 
Μιχαήλ και Σταύρου. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξαναχτίστηκε το 1952. 
 
20. ΣΚΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο, με οπωροκηπευτικά δέντρα, 
που χτίστηκε το 1889, Μαΐου 2, που είναι σκαλισμένο σε εντοιχισμένη πλάκα. Το αγόρασε 
προσφάτως ο Ανδρέας Σπυρ. Πέγκας, που το ανακαίνισε κι έγινε ένα σύγχρονο παραδοσιακό 
σπίτι. 
 
22. ΚΑΛΙΒΑΡΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο, με 
οπωροκηπευτικά δέντρα, στην εσοχή που κάνει ο δρόμος. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξαναχτίστηκε το 1952. 
 
24. ΝΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Βασιλείου. Ήταν οικία του Μπαρέκου που είχε καταρρεύσει. Το 
αγόρασε από τους κληρονόμους του ο Ιωάννης Βασ. Νίνος και έκτισε το 1952 διόροφη 
σύγχρονη οικία. Είναι στο τέρμα της εσοχής του δρόμου. 
 
26. ΚΑΛΙΒΑΡΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Κωνσταντίνου. Ήταν οικία διόροφη με αυλή και 
κήπο στην γωνία μετά την εσοχή του δρόμου. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
28. ΖΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥ του Βασιλείου. Ήταν οικία διόροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 
1943 και δεν ξαναχτίστηκε. 
 
30. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο. Είναι το σπίτι του 
Δημητρίου Καραμούτσιου δασκάλου της Μεγάλης του Γένους Σχολής που δίδαξε στην 
Πλεσίβιτσα και σε άλλα γύρω χωριά τα χρόνια της τουρκοκρατίας κι απεβίωσε υπηρετών στο 
στρατό το 1918 εκ γρίππης στα Ιωάννινα όπου και ετάφη. 
 
Διασταύρωση με την 20η οδό 
 
ΒΡΥΣΕΣ ΝΕΡΟΥΛΙΑ 
 
Αναφέρονται στην 20η οδό αρ. 6 
 
32. ΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Ιωάννου. Επάνω από τις βρύσες ψηλά είναι η διόροφη 
κατοικία με αυλή και κήπο, με οπωροκηπευτικά δέντρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξανακτίστηκε το 1952. 
 
34. ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Οικία με αυλή και κήπο, με οπωροκηπευτικά δένδρα. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
36. ΓΙΑΝΝΑΚΕΣΙΑΣ. Οικία οπού κατέρρευσε. 
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17η ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από τη 16η οδό αρ. 11 κι ανηφορίζει έως τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. 
 
 
1. ΧΑΤΖΗ. Οικία με αυλή. Την αγόρασε ο Νικόλαος Ιωάννης Κωτσίδας. 
 
3. ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Θεοδώρου «ΝΤΑΗ». Οικία διώροφη με αυλή και την 
γνωστή βρύση του Ντάη, με άφθονο νερό. 
 
5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Θεοδώρου. Οικία με αυλή και κήπο, με 
οποωροκηπευτικά δέντρα του υιών του Γεωργίου και Θεόδωρου. 
 
7. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Αναφέρεται και στην 9η οδό αρ. 10 
 
 
 
17η ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από τη 16η οδό αρ. 11 κι ανηφορίζει έως τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. 
 
 
2. ΚΩΤΣΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
 
Αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 17 
 
4. ΣΚΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Ήταν οικία διόροφη με αυλή και κήπο, με οπωροκηπευτικά 
δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
 
18η ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΒΡΑ     ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 16η οδό αρ. 21 έως 20η οδό αρ. 13 
 
1. ΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Με δρομάκι αριστερά. Οικία διόροφη με αυλή 
και κήπο γωνιακό. Αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 25 
 
3. ΣΚΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ του Ηλία. Με το δρομάκι αριστερά στο βάθος ψηλά. Ήταν οικία 
διώροφη. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
5. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννου. Κήπος με οπωροκηπευτικά δένδρα με 
είσοδο από την 20η οδό αρ. 15 της οικίας. Ο κήπος ήταν προίκα της γιαγιάς του Βασιλικής 
Ιωαν. Σκέντου. Πυρπολήθηκε το 1943 το μισό και δεν ξανακτίστηκε. 
 
 
18η ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΒΡΑ     ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 16η οδό αρ. 21 έως 20η οδό αρ. 13 
 
 
2. ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Γωνία κήπου και οικίας που αναφέρεται στην 16η οδ΄δο αρ. 27 
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4. ΚΗΠΟΣ – ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ – ΜΕΤΟΧΙ – ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. Είναι 
κτήμα δωρεά κατοίκου Πλεσιβίτσης στον Προφήτη Ηλία γι΄αυτό ονομάζεται μετόχι. Είναι 
κατα μήκος της οδού. 
 
6. ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Αντωνίου. Οικία στη γωνία που αναφέρεται στην 20η οδοδ αρ. 13 
 
 
19η ΟΔΟΣ ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 16η οδό αρ. 18 και καταλήγει στην 22η οδό αρ. 11 
 
 
1. ΔΟΒΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Βασιλείου «πρώην ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ». Οικία που αναφέρεται στην 
16η οδό αρ. 18 γωνιακή 
 
ΔΡΟΜΟΣ αριστερά με αυλάκια των περίσιων νερών των βρύσεων Νερούλιων κατά το 
χειμώνα. 
 
3. ΔΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Οικία που είχε καταρρεύσει παλιά. Το πίσω μέρος της 
«Βγένω Ρήνας». 
 
5. ΦΙΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο που την έδωσε προίκα στην 
θυγατέρα του Αγγελική, συζύγου του Σπυρίδωνος Χρήστου Μακατσώρη. 
 
7. ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Είναι τα ερείπια της παλιάς οικίας του ευεργέτου της Πλεσιβίτσης 
στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Νεότερη οικία του είναι η επί της 8ης οδού αρ. 4 
 
9. ΚΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Παναγιώτου. Ήταν οικία που είχε καταρρεύσει και σαν οικόπεδο 
το αγόρασε ο Δημήτριος Πέτρου Χρυσικός 
 
19η ΟΔΟΣ ΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από την 16η οδό αρ. 18 και καταλήγει στην 22η οδό αρ. 11 
 
 
2. ΔΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Μάνδρα της οικίας του που αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 16 
 
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευαγγέλου «ΚΟΝΤΑΞΗ». Το πίσω μέρος της οικίας 
που αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 14 
 
6. ΚΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Θεοδώρου. Οικία διόροφη που είχε καταρρεύσει. Το αγόρασε ο 
Δημήτριος Πέτρου Χρυσικός. Είχε πυρποληθεί το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
 
 
20η ΟΔΟΣ ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ    ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ. 
Αρχίζει από το εικονοστάσι κηπόπλους, περνά τις βρύσες Νερούλια άνω των Αγίων 
Θεοδώρων και τερματίζει κάτω των ερειπίων Σαραγιού της κυρά Βασιλικής 
 
 
Α΄ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Βρίσκεται στη διακλάδωση δρόμων προς 
Φιλιάτες και προς Ιτιά στους Κηπόπλους. Κτισμένο από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας να 
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γνωστοποιεί στους ξένους επισκέπτες ότι είναι χωριό χριστιανικό και να παρηγορεί τους 
χριστιανούς σαν κάνουν το σταυρό τους περνώντας. 
 
Β΄ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ. Βρισκόταν στο ελαιοπερίβολό του, που ήταν απέναντι 
από το εικονοστάσι του Προφήτη Ηλιού στους Κηπόπλους αρχάς της 20η οδού. Κτίστηκε τα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας μετά το ελαιοτριβείο της Αγίας Μαρίνας και λειτουργούσε με 
ξύλινο πιεστήριο έως και το 19ο αιώνα στο τέλος. Σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω 
σύγχρονων νέων ελαιοτριβείων του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Παντελεήμονος κλπ. 
 
 
1. ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Δημητρίου. Οικία διώροφη με αυλή. Την κληρονόμησε η 
Αικατερίνη Κων. Γκάνια σύζυγος Βασιλ. Αναστ. Ίδαρη. 
 
3. ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολάου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Έχει κοινή 
είσοδο με της Γκουσάρη Αγγελικής στον αρ. 1 
 
5. ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Βασιλείου. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο με 
οπωροκηπευτικά δέντρα 
 
7. ΖΗΣΗ ΣΩΜΕΩΝΟΣ του Βασιλείου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωροφόρα 
δέντρα 
 
9. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Οικία γωνιακή που αναφέρεται στην 16η οδό αρ 30 
 
 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 16ης ΟΔΟΥ 
 
11. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. Κήπος. Αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 37 
 
13. ΖΗΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Αντωνίου. Οικία διώροφη κτισμένη το 1952 με αυλή και κήπο με 
οπωροφόρα δένδρα γωνιακή 
 
ΔΡΟΜΟΣ αριστερά η 18η οδός 
 
15. ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με 
οπωροφόρα δέντρα. Πυρπολήθηκε το 1943 το ήμισυ της οικίας και δεν ξανακτίστηκε. Είναι 
γωνία στο Μετόχι. 
 
17. ΣΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 
1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
19. ΚΩΤΣΙΟΥ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΟΥ» του Θεοδώρου. Οικία διώροφη γωνιακή που 
γυρίζει ο δρόμος αριστερά με αυλή και κήπο. 
 
21. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Νικολάου. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο 
ανακαινισμένη, σύγχρονη. Είχε πυρποληθεί το 1943 και ξανακτίστηκε 1952. Αριστερά 
κατεβαίνοντας είναι η πλατεία των Αγίων Θεοδώρων. 
 
23. ΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε 
το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
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25. ΡΑΓΚΟΥ ΗΛΙΑ του Ιωάννου. Οικία διόροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 
και δεν ξανακτίστηκε. 
 
27. ΠΑΤΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ του Φιλίππου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωροφόρα 
δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε. 
 
29. ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Αναφέρεται στην 10η οδό αρ. 12 
 
 
20η ΟΔΟΣ ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ    ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από το εικονοστάσι Κηπόπλους, περνά τις βρύσες Νερούλια άνω των Αγίων 
Θεοδώρων και τερματίζει κάτω των ερειπίων Σαραγιού της κυρά Βασιλικής. 
 
 
2. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ» 
Οικία διόροφη με αυλή και κήπο, με οπωροφόρα δέντρα. 
 
4. ΤΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Ιωάννου. Οικία που αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 32 
 
6. ΒΡΥΣΕΣ ΝΕΡΟΥΛΙΑ. Τα σπίτια στο χώρο της Πλεσίβιτσας την εποχή εκείνη, μετά την 
εύρεση του νερού των καναλιών, ξεφύτρωναν το ένα πίσω του άλλου. Καθαρίζοντας το 
χώρο, κόβοντας δέντρα και προχωρώντας προς τα σημερινά Νερούλια, χτίζοντας σπίτια, η 
τύχη τους επιφύλαξε νέα έκπληξη. Ξαφνιάστηκαν όταν είδαν υγρό τόπο επιφανειακά, όμως 
από κάτω έκρυβε πολλές μικροπηγές, που ανάβλυζαν νερά πολλά, όπως απεδείχθη εν 
συνεχεία και που χάνονταν σε απόσταση ολίγων μέτρων πιο κάτω. Η νέα εύρεση πηγών έγινε 
πανηγύρι για την Πλεσίβιτσα, που παρέλασαν μικροί και μεγάλοι από τον χώρο των πηγών. 
Ήταν το συμπλήρωμα για το χώρο αυτό του χωριού και η συνέχεια της χαράς των μετά τα 
Κανάλια, που θα έδινε νέες δυνατότητες για επάρκεια νερού, όσο και για την επέκταση των 
οικιών πέρα και κάτω των πηγών όπως και έγινε. Όπως και στα Κανάλια στην αρχή και με 
την εμπειρία που είχαν αποκτήσει, συμμάζεψαν τα νερά και έκτισαν βρύσες με την τέχνη των 
έμπειρων τεχνιτών της Πλεσιβίτσης. Περνούσαν τα χρόνια, το χωριό βρέθηκε σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση. Αποφασίστηκε από τη Δημογεροντία να κτιστούν σύγχρονες βρύσες 
για την εποχή εκείνη και πολύ παραδοσιακές για την εποχή μας. Οι πληροφορίες μας λένε ότι 
πρώτα κτίστηκαν οι βρύσες Κανάλια κι αφού θαύμασαν την ομορφιά και την απόδοση σε 
νερό, πήραν εν συνεχεία σειρά τα Νερούλια. Έγιναν οι σχετικές μελέτες, προγραμματίστηκε 
και εκτελέσθηκε με πρότυπο τις βρύσες Κανάλια, που είναι αντίγραφο. Κτίστηκε ο μεγάλος 
τοίχος πρόσοψη των βρύσεων, με μεγάλο πάχος, όπως και στα Κανάλια, για την μετέπειτα 
συγκράτηση των όγκων χωμάτων, που θα σκέπαζαν τον πίσω χώρο των πηγών. Εντοίχισαν 
τις τρεις βρύσες «κάναλες» και στα πλαϊνά έως πάνω στο τοίχο, κτίστηκε με προεξοχή, περί 
τα 40 εκατοστά του μέτρου και στην κορυφή κατέληξε αψίδα σχηματίζοντας στο κέντρο 
γωνία εν είδη βέλους. Οι διαστάσεις του τοίχου των βρύσεων είναι όσο ήταν και των 
Καναλιών, 3 μ. ύψος και 5,30 μ. πλάτος. Οι βρύσες «κάναλες» είναι από πέτρα σκαλισμένη 
παραδοσιακά και είναι τρεις ενώ στα Κανάλια είναι δύο. Δεξιά και αριστερά στο ύψος του 
μέτρου στο τοίχο κατά το κτίσιμο, άφησαν ντουλαπάκια ανοιχτά από ‘μπρος «πλιόνια» για 
την εναπόθεση των σαπουνιών, βουρτσών ακόμη και μικρορούχων κατά το πλύσιμό των από 
τις γυναίκες. 

Δεξιά και αριστερά έκτισαν τραπεζοειδή ύψους 0,70 μ. και πλάτους 0,60 μ. Σκεπασμένα 
με πέτρινες πλάκες μήκους 3μ. και πλάτους 2μ. αντίστοιχα, για την εναπόθεση και το 
φόρτωμα των βαρελιών νερού, καθώς και για τις σκάφες των ρούχων, προς και μετά το 
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πλύσιμο, για τα χρόνια εκείνα έως τα πρόσφατα που έγινε η ύδρευση στα σπίτια και 
αποφεύχθηκε η ταλαιπωρία αυτή πια. Έχει το δάπεδο πλακοστρωμένο, διαμορφωμένο κάτω 
των βρύσεων, να συγκεντρώνει το νερό να πηγαίνει στη ρηχή και μεγάλη σε πλάτος και 
μήκος «Λούτσα», όπως και των Καναλιών, πλακοστρωμένη κι αρμολογημένη κατάλληλα, να 
συγκεντρώνει το νερό κι εν συνεχεία μετά το γέμισμά της, με αυλάκια να διοχετεύεται στους 
κήπους των κατοικιών, για το πότισμά των το καλοκαίρι. Το 1950 στη θέση της δεξαμενής 
αυτής «Λούτσας» όπως και στα Κανάλια, χτίστηκε μεγάλη δεξαμενή που συγκεντρώνει το 
νερό των βρύσεων και με αγωγούς υδρεύεται το μισό χωριό από την δεκαετία του 1970, 
διαστάσεων 3,90 επί 5,20 μ. και ύψος 1,5 μ. περίπου. Από δε το 1999 δέχεται με αγωγό και 
νερό του υδραγωγείου της Αμπολιάνας για την επάρκεια του νερού ειδικά για τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

Ο χώρος πίσω του τοίχου των βρύσεων και που κάτω από την επιφάνειά του βρίσκονται 
οι πηγές του νερού είναι ένα αρκετό πλάτωμα διπλάσιο του πλάτους του τοίχου, με 
τετραπλάσιο μήκος που περικλείεται από τον τοίχο των βρύσεων, την οικία Φιλίππη, τις 
οικίες των Τσιμουραίων, της Γιαννακέσιας, του Πασχόπουλου και του Τούλα. Στο χώρο αυτό 
μετά την εύρεση του νερού έγιναν παράλληλα με το κτίσιμο των βρύσεων η προσεκτική 
συλλογή των νερών με την τεχνική της εποχής εκείνης, δια την στεγανότητα των αυλακών 
έως τις βρύσες, με την χρησιμοποίηση αυγών, όπως και στα κανάλια αναφερόμαστε. 
Σκεπάστηκαν οι συλλεκτήρες με την βεβαιότητα της αντοχής για το βάρος που θα είχαν 
επάνω οι πλάκες σκέπαστρα από τον όγκο των χωμάτων, για την αιώνια φύλαξη των πηγών 
και την άνευ εμποδίων ροής μονίμου του πολυτίμου αγαθού νερού. Αφού σκεπάστηκε ο 
χώρος με χώμα, έγινε πλακόστρωση για τη διαφύλαξη του χώρου αυτού, ελεύθερον για το 
μέλλον να είναι εύκολος ο έλεγχος των πηγών, που έως σήμερον δεν χρειάστηκε να γίνει. Το 
νερό τρέχει από τότε αδιάκοπα πολλούς αιώνες και βοήθησε πολύ στη συνεχόμενη 
πυκνοκατοίκηση της εποχής εκείνης και όχι μόνο εκείνης αλλά και ως σήμερα και στο 
μέλλον. Βοήθησε την προσέλευση των κατατρεγμένων των γύρω αλλά και μακρινών χωριών 
και πόλεων, που κατέφυγαν στην Πλεσίβιτσα, μέρος απομακρυσμένο από τα βλέμματα του 
Τούρκου κατακτητή, να κτίσουν μία φωλιά να ζήσει η οικογένειά τους ήσυχα, να έχει όμως 
το νερό του το αναγκαίο αγαθό. 
 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ με τη 16η οδό 
 
8. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. Οικία που αναφέρεται στην 16η οδό αρ. 39 κι είναι 
γωνιά μετά τις βρύσες. 
 
10. ΚΩΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη. 
πυρπολήθηκε το 1943  και δεν ξανακτίστηκε. είχε αγοραστεί από τον Κλαπογιάννη. 
 
12. ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Δημητρίου. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και κήπο 
με οπωρ. δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. 
 
12Α΄ ΔΡΟΜΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΚΟΝΤΑΞΗ 
 
14. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αθανασίου. Ήταν διώροφη οικία, που είχε καταρρεύσει 
στο χώρο Κονταξή, στο τέρμα δεξιά της αδιεξόδου. 
 
16. ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Δημητρίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. 
δένδρα στο χώρο Κονταξή στο τέρμα αριστερά της αδιεξόδου. 
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18. ΚΟΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΟΥ. Χώρος του αρχοντικού του που φθάνει και στης Αμπολιάνας 
χώρο, που ανεγέρθη το Σαράι.  
 
20. ΚΟΤΙΤΣΗ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο γωνιακή. Στις 28-10-1943 κτυπήθηκε από 
οβίδα του Ιταλικού πυροβολικού η κυρίως οικία. Έμεινε μέρος που τώρα έχει καταρρεύσει.  
 
22. ΦΑΤΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ του Μιχ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 
και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
24. ΦΑΤΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο.πυρπολήθηκε το 
1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
26. ΓΩΝΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗ, που 
βρίσκεται άνω του βράχου που απέμεινε.  
 
 
21η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗ ΚΙΤΣΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 11η οδό αρ. 11 και φθάνει στο Στρατιωτικό φυλάκιο. 
 
 
1. ΖΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ευαγγέλου . Οικία διώροφη επάνω στους βράχους, με αυλή 
και κήπο με οπωρ. δένδρα. Δεξιά υπήρχε οικία του Βασιλείου Δήμου που είχε καταρρεύσει κι 
αγοράστηκε από τον Κωνσταντίνο Ζήση.  
 
1α΄ ΚΉΠΟΣ με αμυγδαλιές είναι εν συνεχεία του Ηλία Ιωάν. Ράγκου 
 
3. ΓΙΟΒΑΝΗ ΗΛΙΑ του Πέτρου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. Το είχε 
αγοράσει από τον Τσιούνη 
 
5. ΜΙΧΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγ. Οικία ισόγεια σύγχρονη κτισμένη το 1952 στο χώρο 
Κονταξή που παραχωρήθηκε απλό την Κοινότητα με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
7. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΝΤΑΞΗ. Χωράφι που σ’ αυτό τα παιδιά του χωριού, το 
χρησιμοποιούσαν για γήπεδο ποδοσφαίρου από το 1950 έως και το 1970 περίπου. Τα χρόνια 
εκείνα ορισμένες Κυριακές χρησιμοποιούσαν οι άνδρες των Τ.Ε.Α. από τις συστάσεώς των 
έως και της καταργήσεώς των για σκοποβολή, μετά τη θεία λειτουργία για την εκπαίδευσή των.  
 
 
21η ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗ ΚΙΤΣΟΥ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από το τέλος της 11η οδού αρ. 11 και τελειώνει στο στρατιωτικό φυλάκιο 
Αμπολιάνας.  
 
2. ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΜΠΟΛΙΑΝΑΣ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ. Προχωρούμε έχοντας 
δεξιά μας τον γκρεμό της Αμπολιάνας με τα υπεραιωνόβια πουρνάρια, απομεινάρια του 
πυκνού δάσους που υπήρχε στο γύρω χώρο του απροσπέλαστου που κρυβόταν ο θησαυρός 
«Νερό των Καναλιών», που προσέλκυε για την κατοίκηση του χώρου. Προχωρούμε έως το 
τέλος του σχεδόν, που είναι το αλώνι της Αμπολιάνας με τον ιστορικό πλάτανο της Κυρά 
Βασιλικής – Κονταξή. 
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4. ΑΛΩΝΙ ΑΜΠΟΛΙΑΝΑΣ. Το αλώνι της Αμπολιάνας, είναι από τα πρώτα αλώνια σιτηρών 
και που λόγω υψηλού χώρου, που φυσάει αέρας σχεδόν μονίμως, ήταν ιδανικό για τη 
γρήγορη εργασία καθαρισμού του καρπού των σιτηρών. Ακόμη σώζεται η πλακόστρωσή του 
και καλύτερα η γύρω τοιχοποιία  του που το διατηρεί αιώνες. Το όνομά του προφανώς το 
πήρε όπως και όλη η περιοχή από όνομα δραστήριας γυναίκας της εποχής που κτίστηκε και 
που ανήκε μεγάλος χώρος σ’ αυτήν την «Αμπολιάνα». Είναι το αλώνι που χρησιμοποιούσαν 
οι κτηματίες των επάνω χωραφιών. Με την ανέγερση του Σαραγιού, σταμάτησαν τη 
λειτουργία του οι Τούρκοι και οι χωριανοί έκτισαν νέο πιο ψηλά κάτω του φυλακίου στη 
θέση της νέας κεραίας του Ο.Τ.Ε. Κι αυτό είναι κατεστραμμένο. Δίπλα στο αλώνι ο Ευθύμιος 
Λάμπρος τοποθέτησε εικονοστάσι. 
 
6. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΥΡΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΑΜΠΟΛΙΑΝΑ. Στο μέσον του αλωνιού σιτηρών της 
Αμπολιάνας βρίσκεται ο γέρικος ο πλάτανος που φύτεψε της Κυρά Βασιλικής ο αδελφός της 
Γεώργιος Κίτσος Κονταξής. Δεν ποτίστηκε μόνο με νερό να θεριέψει, αλλά και με κρασί 
όταν ερχόταν ο Γεώργιος Κίτσος. Σαν Διοικητής των Φιλιατών, που ήταν διορισμένος από 
τον ίδιο τον σατράπη Αλή-Πασά, ερχόταν για το Σαράι και καθόταν με τους στρατιώτες τους 
τη δροσιά του αλωνιού, τοποθεσία ψηλή που φυσούσε διαρκώς κι από ευχαρίστηση πότιζε 
τον πλάτανο με κρασί που το είχε άφθονο. Ο πλάτανος φυτεύτηκε στη δεκαετία του 1810, 
όταν κτιζόταν το Σαράι. Τώρα έμειναν οι μισές και λιγότερες κλάρες του και στέκει μόνο να 
θυμίζει την προσφορά της Κυρά Βασιλικής Κονταξή, τέκνο της Πλεσίβιτσας, στο υπόδουλο 
έθνος και Ηπείρου ειδικότερα με τη συμμετοχή της στη Φιλική Εταιρεία. Ακόμη δε 
περισσότερο που δάμασε έναν πανούργο σατράπη και φονιά Αλή Πασά, και περιόρισε το 
κακό κατά το δυνατόν, που η έκτασή του δεν γνωρίζομε που μπορούσε να είχε φθάσει χωρίς 
την Κυρά Βασιλική. Μετά τη δολοφονία του Αλή Πασά και την πυροπόληση του Σαραγιού 
από τους ίδιους τους κατοίκους της Πλεσίβιτσας, για να αποφευχθεί τυχόν εγκατάσταση 
Μουσουλμάνων πέριξ του Σαραγιού στην περιοχή της Αμπολιάνας και τη διατήρηση στο 
χωριό αμιγή χριστιανικό  χαρακτήρα των κατοίκων μόνο ο πλάτανος έμεινε πλάι στα ερείπια 
του Σαραγιού. Μεγάλωνε και στον ίσκιο του πόσες γενιές δεν κάθισαν και χαίρονταν τη 
δροσιά του έως τα τελευταία χρόνια που το χωριό ήταν γεμάτο ζωή. Απολάμβαναν τη δροσιά 
του και την πανοραματική θέα της Πλεσίβιτσας.   
 
8. ΠΑΤΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ του Φιλίππου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο οπωρ. δένδρα. 
Κτίστηκε το 1952 στο χώρο Κονταξή που παραχωρήθηκε από την  Κοινότητα.  
 
10 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Χρήστου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. 
δένδρα. Κτίστηκε το 1952 στο χώρο Κονταξή που παραχωρήθηκε από την Κοινότητα. 
 
12. ΔΕΞΑΜΕΝΗ- ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ. Η δεξαμενή του υδραγωγείου της 
Αμπολιάνας κτίστηκε το 1998 δια τη μόνιμη υδροδότηση μέρα νύχτα του χωριού. Είναι 
αρκετά μεγάλη και το νερό που δέχεται είναι της γεώτρησης της Κώτσικας που έγινε το 1998 
κι έδωσε άφθονο νερό. με δύο αντλιοστάσια μεταφέρεται στην εν λόγω δεξαμενή. Οι δύο 
πρώτες δεξαμενές των βρύσεων «Κανάλια» και «Νερούλια» είναι χαμηλά κι αφ’ ενός δεν 
μπορούσαν να υδρεύσουν όλα τα σπίτια ειδικά αυτά που είναι πιο ψηλά απ’ αυτές κι αφ’ 
ετέρου το νερό δεν επαρκούσε ειδικά για τους μήνας του Καλοκαιριού. Το νέο υδραγωγείο 
που λειτούργησε το 1999 και υδρεύει απ’ ευθείας τις πάνω από το επίπεδο των δεξαμενών 
των βρύσεων οικίες, κι εν συνεχεία γεμίζει τις δύο δεξαμενές Καναλιών και Νερούλια λύνει 
το πρόβλημα επάρκειας υδροδότησης. Λειτουργούν με το σύστημα πληρότητος «Φλοτέρ» 
τόσο οι τρεις δεξαμενές του χωριού, όσο και η ενδιάμεση στο χώρο του ελαιώνος μεταξύ 
Κώτσικας και Πλεσιβίτσης δεξαμενή στη θέση Γράβα, που δέχεται το νερό του 
αντλιοστασίου Κώτσικας. Η δεξαμενή αυτή έγινε λόγω της μεγάλης απόστασης και της 

 386 



πίεσης που δέχονται οι σωλήνες, να φθάνει το νερό ευκολότερα σ’ αυτή και με το 
αντλιοστάσιο της με τη σειρά να στέλνει το νερό στη δεξαμενή της Αμπολιάνας το 
Υδραγωγείο. Το έργο αυτό ήταν επιβεβλημένο και έγινε μετά από πολλούς αγώνες και 
τρεξίματα των υπευθύνων του χωριού. 

 Θα ήταν βέβαια καλύτερα να είχε βρεθεί νερό με γεώτρηση πιο ψηλά από το χωριό 
και να ερχόταν το νερό δια συνεχούς ροής και μη δαπανηρό, όμως οι έρευνες και γεωτρήσεις 
απέβησαν άκαρπες κι αποφασίστηκε να γίνει στην Κώτσικα και να μεταφερθεί το νερό στο 
χωριό. Η γεώτρηση αυτή έδωσε άφθονο και καλό νερό απαλλαγμένο μη επιτρεπτών 
συστατικών. Έγινε επίσης αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων σωλήνων του δικτύου 
ύδρευσης και τοποθετήθηκαν μετρητές σε κάθε οικία. Με την ολοκληρωμένη πλέον ύδρευση 
και με συστηματική συντήρηση των αντλιοστασίων, δεξαμενών και δικτύου, λύνεται το 
πρόβλημα του νερού για το χωριό.  
 
 
14. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ – ΑΜΠΟΛΙΑΝΑΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ. Τη δεκαετία του 1960, 
κτίστηκε από συνεργεία του στρατού φυλάκιο του στρατού στην Αμπολιάνα. Ήταν ισόγειο 
τριών δωματίων ήτοι: Γραφείο διμοιρίτου, δωμάτιο διμοιρίτου και δύο κοιτώνες των 
στρατιωτών. Επίσης το μαγειρείο, τουαλέτες, και αποθήκη. Ήταν ένα καλλιτεχνικό 
κατασκεύασμα με μεράκι που συνεχώς ομόρφαινε. Είχε ωραίο μεγάλο διαμορφωμένο χώρο 
προαυλίου με δένδρα που φύτεψαν οι στρατιώτες. Ένα ωραίο κτιστό εικόνισμα που κάθε 
βράδυ έφεγγε το καντήλι του εκεί ψηλά. Κτιστό βάθρο βάση της σημαίας που καθημερινώς 
γινόταν έπαρση το πρωί και υποστολή το βράδυ. Ψάθινο στέγαστρο σκιάς με παγκάκια για τις 
ώρες ξεκούρασης. Κτισμένη αρκετά ψηλή σκοπιά σε κατάλληλη θέση να ελέγχεται ο χώρος. 
Ήταν ένα στολίδι διότι το γνωρίσαμε προσωπικά. Δυστυχώς με την αποχώρηση του στρατού 
από την θέση αυτή κι εγκατάλειψη του φυλακίου τη δεκαετία το 1970, χρόνο με το χρόνο 
πάθαινε φθορές που δεν τις διόρθωνε κανείς, κατέρρευσε η σκεπή και τμήματα του σκελετού. 
Θα έλεγε κανείς το κτύπησε ο χρόνος αλύπητα. Ο επισκέπτης και τώρα αν σταθεί σε μια του 
άκρη βλέποντάς το προσεκτικά, τον ερειπωμένο σκελετό του και τα γύρω απομεινάρια, 
σίγουρα θα μαντέψει την αρχική του ομορφιά και θ’ αποχωρήσει λυπημένος. 
    
 
16. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΞΗ – ΣΑΡΑΙ ΚΥΡΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Στο μεγάλο χώρο της 
Αμπολιάνας που τώρα είναι κτισμένα σπίτια που προαναφέραμε των Πέτρου Χρυσικού, 
Ευαγγέλου Χρυσικού, Ευαγγέλου Λάμπρου και Μιχαήλ Πατσιά  είχε προέκταση το 
αρχοντικό του Κίτσου Κονταξή, με τις αυλές και τους κήπους του από την 20η οδό αρ. 18. 
κατά διαταγή του τότε σουλτάνου της Τουρκίας ήλθε ο ίδιος ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων με 
ικανό αριθμό στρατού περικύκλωσαν το σπίτι συνέλαβε τον Κίτσο Κονταξή κα τον οδήγησε 
στις φυλακές Ιωαννίνων με την ενοχή του κιβδηλοποιού, άρπαξε την κόρη του Βασιλική, την 
μετ’ έπειτα βεζιροπούλα και εκλεκτή γυναίκα του, την ξακουσμένη Κυρά – Βασιλική, το 
χειρότερο γι’ αυτόν λίγο αργότερα και λεηλάτησαν οι στρατιώτες του, αρπάζοντας τους 
θησαυρούς που έιχε στο αρχοντικό του, που τότε είχε είσοδο στην οδό 20 αρ. 18 κι εν 
συνεχεία το αρχοντικό του ψηλά. Πέρασαν χρόνια. Η Βασιλική μεγάλωσε. Η εξυπνάδα της 
δάμασε το στυγερό δολοφόνο Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Τον ανάγκασε στο χώρο του 
αρχοντικού της που υπεραγαπούσε να της κτίσει παλάτι το ονομαστό Σαράι της Κυρά- 
Βασιλικής της Πλεσίβιτσας. Ήταν ένα τεράστιο οικοδόμημα πολυώροφο τουλάχιστον τριών 
ορόφων, όπως διεσώθη από στόμα σε στόμα από την παράδοση και από προσωπική μαρτυρία 
των θεμελίων των ερειπίων του, υπήρχαν έως τη δεκαετία του 1950 κατά το κτίσιμο των 
προαναφερόμενων οικιών, χρησιμοποιώντας τα υλικά των. Πολλά δωμάτια σε κάθε όροφο 
και  τους βοηθητικούς του χώρους, δεξαμενές νερού, κήπους κλπ. 
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 Εις τον επάνω όροφο το παλάτι της Βασιλικής με την πιο ωραία πανοραμική θέα της 
περιοχής. Εις το ισόγειο διέθετε χώρους διαμονής πολυαρίθμου φρουράς και στα υπόγεια 
αποθήκες και δωμάτια κελιά φυλακών δια τους ανυπάκουους της περιοχής Φιλιατών που 
διοικητής ήταν ο αδελφός της Κυρά –Βασιλικής ο Γεώργιος Κίτσος Κονταξής. Η παράδοση 
διέσωσε από στόμα σε στόμα ότι η Κυρά Βασιλική με τον Αλή Πασά δεν επισκέφθηκε την 
Πλεσίβιτσα το Σαράι την πρόλαβε η δολοφονία του Αλή Πασά το 1822. το είχε χαρά νάρθη 
στο χωριό της που το υπεραγαπούσε και από ευλάβεια προσέφερε δώρα στον Προφήτη Ηλία. 
Στοιχείο της παράδοσης είναι και το ότι δίπλα στο Σαράι στο αλώνι, φύτεψε τον πλάτανο που 
σώζεται έως τις μέρες μας, ως πλάτανος της Κυρά- Βασιλικής, ο αδελφός της, που επέβλεπε 
τις εργασίες του Σαραγιού, Γεώργιος Κίτσος Κονταξής ως υπεύθυνος γι’ αυτό. Μετά τη 
δολοφονία του Αλή Πασά το 1822 στα  Ιωάννινα κατά διαταγή του σουλτάνου το Σαράι είχε 
την ίδια τύχη του Αλή Πασά. Οι ίδιοι κάτοικοι της Πλεσίβιτσας παίρνοντας θάρρος από το 
κλίμα που επικρατούσε τις μέρες εκείνες κατά του Αλή Πασά με τη δολοφονία του και τις 
κατακραυγές γι’ αυτόν πυρπόλησαν το Σαράι με συμπαραστάτες Μουσουλμάνους 
υποστηρικτάς του Σουλτάνου, κατά του Αλή Πασά.  

Σώθηκε τμήμα του υπογείου του κτιρίου της φρουράς και υπάρχει έως και σήμερα στο 
απόκρημνο σημείο. Προέβησαν στην πυρπόληση από τυχόν αλλαγή του κλίματος στις 
Τουρκοκρατούμενες γύρω περιοχές της Πλεσιβίτσης και κουβαληθούν και κατοικήσουν στην 
περιοχή της Αμπολιάνας γύρω του σαραγιού Μουσουλμάνοι. Έτσι θ’ απέφευγαν την ανάμιξη 
του Μουσουλμανικού στοιχείου και θα διατηρούσαν όπως και διατήρησαν καθαρό 
Χριστιανικό χαρακτήρα στο πληθυσμό της ηρωικής Πλεσίβιτσας. Το Σαράι = Παλάτι της 
Κυρά- Βασιλικής κτίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1810, με την προσωπική επίβλεψη 
του αδελφού της στρατηγού Γεωργίου Κίτσου Κονταξή διοικητού τότε της φρουράς των 
Φιλιατών και οπωσδήποτε με δαπάνες της Κυρά- Βασιλικής που από επίσημα έγγραφα 
συμπεραίνεται η ιδιοκτησία της. Ο Μέγας Πρωτοσύγκελος Αθηναγόρας με αντίγραφο 
επισήμου εγγράφου και που μαζί με πολλά έγγραφα επίσης επίσημα είχε στα χέρια του και το 
έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία της Κυρά – Βασιλικής ζώντος 
ακόμη του Αλή Πασά τα εξής: 
Εν Πλεσιβίτσης Παλατιού     αξίας 1.125.000γρ. 
Εν Πλεσιβίτσης ωσαύτος αμπελώνας   >>          20.000γρ. 
Εν Πλεσιβίτσης Αγρούς     >>          10.000γρ. 
Εν Πλεσιβίτσης περιουσίαν οίκου κινητών   αξίας 700.000γρ.  
Εν Πλεσιβίτσης Ζώα      >> 30.000γρ. 
Ββόδα χωρίου Τρικάλων με παλάτια, 
 αποθήκας και μύλους     >>     800.000γρ. 
Κουρινή χωρίου Τρικάλων με παλάτι  
και αποθήκας      >>     400.000γρ. 
Σαρακίνα χωρίου Καλαμπάκας   >>       20.000γρ.  
Χρήματα πολυτελή ενδύματα και διαμαντικά  
κατά την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην 
εκτίμησιν (κατ’ ανάγκην δωρηθέντα τω  
Σουλτάνω ή μάλλον κατασχεθέντα υπ΄αυτού)  Αξίας 18.000.000 γρ. 
 
     Εν όλω             21.105.000γρ1. 
 

Βέβαια ο αδελφός της Κυρά Βασιλικής Γεώργιος Κίτσος Κονταξής, το έχει καμάρι ότι 
κτίζεται Σαράι  της Κυρά – Βασιλικής στο χωριό του, στον ίδιο χώρο του πατρικού του 
σπιτιού το ένοιωθε σπίτι του και το επισκεπτόταν τακτικά, επιβλέποντας την ανοικοδόμηση 

                                                 
1 Μεγ. Πρωτ. Αθηναγόρα εκ του Δ.Ι.Ε.Ε., Σπερμολογίαι περί των εσχάτων της Κυρά Βασιλικής, σελίς 616.  
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αλλά και για τη μέριμνα συντήρησή του αργότερα. Άλλωστε ο Γεώργιος Κίτσος είχε 
αποκτήσει κοπάδια αιγοπροβάτων που τα είχε στα βοσκοτόπια του χωριού, καθώς και σ’ 
άλλες περιοχές και ήταν απαραίτητη, που και που η παρουσία του. Χρόνος από την 
αποπεράτωση του κτισίματος του Σαραγιού έως την  πυρπόλησή του φυσικά δε μεσολάβησε, 
μας το πληροφορούν τα γεγονότα κι όχι μόνο μας πληροφορεί η παράδοση αλλά και οι 
σημαδιακές ημερομηνίες των γεγονότων αδιάψευστα στοιχεία. Τέλος εξελίχθηκαν έτσι τα 
γεγονότα με τη δολοφονία του Αλή Πασά το 1822 επεκράτησε το φρόνημα κυριαρχίας του 
Σουλτάνου και οι υποστηρικτές του κλίματος του Αλή Πασά έπεσαν σε δυσμένεια. Ως εκ 
τούτου όπως και προαναφέραμε οι κάτοικοι της Πλεσίβιτσας δράττοντες της ευκαιρίας το 
πυρπόλησαν. Το πυρπόλησαν με πόνο γιατί ήταν της συγχωριανής των Κυρά Βασιλικής μιας 
ηρωίδος, που της έτυχε να παίξει τέτοιο ρόλο θυσιάζοντας το σώμα της και μόνο ίσως, τη δε 
ψυχή της, την κράτησε όχι μόνο λευκή σαν τον κρίνο αλλά με τη δύναμη της ψυχής της, 
δαμάζοντας ένα θηρίο «Το λιοντάρι της Ηπείρου» και την αλύγιστη επιμονή της γλίτωσε 
πολλούς από βέβαιο θάνατο. Στο έθνος των Ελλήνων με τη συμμετοχή της στη Φιλική 
Εταιρείας προσέφερε περισσότερα διεθνώς αναγνωρισμένα.  

Βοήθησε την Πλεσίβιτσα με τον τρόπο της. Με τον αδελφό της Γεώργιο Κίτσο, που 
συχνά την επισκεπτόταν στα Ιωάννινα συζητούσαν για το χωριό της που αγαπούσε και που 
σαν διοικητής των Φιλιατών απολάμβανε της προστασίας του, που πήγαζε από τη φροντίδα 
της Κυρά-Βασιλικής, υποχρεωτική αδεία του Βεζίρη Αλή Πασά. Κανένας Μουσουλμάνος 
δεν τολμούσε να πειράξει κάτοικο της Πλεσιβίτσης και γενικότερα Χριστιανό της περιοχής 
Φιλιατών. Το κακό όμως για την Κυρά- Βασιλική έγινε με τη δολοφονία του Αλή- Πασά και 
ως προβάτου επί σφαγή οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Η ύπαρξη του Σαραγιού δεν 
ωφελούσε το χωριό. Υπήρχε ο μεγάλος φόβος να χρησιμοποιηθεί από τη νέα διοίκηση ως 
κάποιο κυβερνητικό κτίριο, ίσως και φυλακών που αναγκαστικά θα είχε προσωπικό που θα 
έμενε μονίμως και σίγουρα θα έφερνα τις οικογένειές των, που θα έκτιζαν τα σπίτια τους 
πέριξ του Σαραγιού και γιατί όχι στα καλύτερα μέρη του χωριού, χρησιμοποιώντας τους, για 
την οικοδόμησή των και ως εκ τούτου θ’ αλλοίωνε το γνήσιο Χριστιανικό χαρακτήρα σιγά-
σιγά των κατοίκων του χωριού, που πράγματι ήταν μεγάλη απειλή κι ο Θεός βοήθησε κι 
απεφεύχθη μια τέτοια συμφορά αλλά και χωρίς καμία επίπτωση, που βοήθησε ευτυχώς το 
Σουλτανικό κλίμα που επικρατούσε  για όλη την περιοχή.  

Σήμερα υπάρχει απομεινάρι γωνίας τοίχου χαμηλά επάνω στο βράχο κι επάνω ψηλά 
ορισμένα εκ των θεμελίων και των δεξαμενών στου Σαραγιού. Υπάρχουν οι τοίχοι που 
κτίστηκαν τότε των τριών παρτεριών που συγκρατούν τους όγκους των χωμάτων να 
διατηρούνται επίπεδα σε άριστη κατάσταση. Στο επάνω ανατολικό παρτέρι που είναι και το 
μεγαλύτερο ήταν κτισμένο το συγκρότημα του Σαραγιού κι επεκτεινόταν έως το τρίτο 
παρτέρι νότια. Ήταν στο κεντρικό τμήμα του μήκους του. η είσοδος ήταν στη βόρια πλευρά 
που υπήρχε πύλη σε σχήμα τόξου με σκαλιστή πέτρα, που τμήματά της σώζονταν έως το 
1950. το δάπεδο της μεγάλης αυλής εισόδου ήταν στρωμένο με τετράγωνες σκαλιστές 
πλάκες. Ο ιδιοκτησιακός χώρος του Κονταξή που κτίστηκε και το Σαράι, είχε από Βορά προς 
Νότο περίπου 230-250 μέτρα και από Ανατολή προς Δύση περί τα 80 με 100 μέτρα.   
 
 
22η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ  του Συμεώνος. Οικία διώροφη με αυλή 
και κήπο με οπωρ. δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952. εκεί έζησε η 
δασκάλα του χωριού Καλλιόπη Μαντηλά «Κυραθοδωρέσια» και ο σύζυγός της Θεόδωρος 
Γιαννούτσος, πρακτικός γιατρός για τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής του 1940 και προ αυτής 
που πολλούς βοήθησε.           
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3. ΣΤΑΘΗ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
5. ΣΤΑΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Παναγ. Οικία με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
7. ΣΤΑΘΗ ΗΛΙΑ του Παναγ. Οικία διώροφη, με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
7 Α΄ ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Μάνδρα του κήπου του με είσοδο 16η οδό αρ. 2. 
 
9. ΤΖΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ήταν διώροφη οικία που κατέρρευσε με αυλή και κήπο. Την 
αγόρασε ο Δημήτριος Πέτρου Χρυσικός. 
 
11. ΚΟΥΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Θεοδ. «ΜΟΤΣΙΟΣ». Αναφέρεται 19η οδό αρ.6. 
 
ΔΡΟΜΟΣ. Είναι η οδός 19η 
 
13. ΚΑΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Πανγ. Αναφέρεται στην 19η οδό αρ. 9. 
 
15. ΚΟΚΟΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξανακτίστηκε. πουλήθηκε στους αδελφούς Ηλία και Μηνά Μίχα, προσφάτως που την 
ανακαίνισαν σε σύγχρονη κατοικία.  
 
17. ΚΟΚΟΣΗ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΥ. Ήταν οικία που κατέρρευσε προ πολλών ετών. 
 
19. ΖΗΣΗ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Την είχε αγοράσει 
προ πολλών ετών από το Βενέδεικτο Κόκοση.  
 
ΔΡΟΜΟΣ δύσβατος με το αυλάκι που περνούσαν το χειμώνα τα περίσσια νερά των 
Νερουλιών.  
 
 
22η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την πλατεία και τελειώνει στο εικονοστάσι προς Μάλο. ‘ 
 
 
2. ΔΟΒΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ. Αναφέρεται στα κτίρια επί της πλατείας αρ. 20. 
 
4. ΞΕΝΟΥ ΘΩΜΑ του Αντωνίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 
και ξανακτίστηκε. την κληρονόμησε από τη θετή μητέρα του Ελένη, θυγατέρα του Νικολάου 
Γεωργ. Λεπενιώτη.  
 
6. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργίου. Οικία διώροφη που πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξανακτίστηκε ισόγεια υπερυψωμένη. Έχει την αυλή και τον κήπο της με οπωρ. δένδρα κι 
είναι γωνιακή. 
 
ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΞΙΑ είναι η 23η οδός που πηγαίνει προς Δημόπλενα.   
 
8. ΖΙΕΜΠΟΥ. Ήταν διώροφη οικία με κήπο, που είχε καταρρεύσει προ πολλών ετών. Είναι 
γωνιακή.  
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ΔΡΟΜΟΣ που πηγαίνει παράλληλά με την 22η οδό δεξιά της κι είναι ο παλιός δρόμος που 
ξαναενώνεται πιο πέρα.  
 
10. ΚΟΥΤΗ ΜΙΧΑΗΛ του Βενεδείκτου. Οικία διώροφη με κήπο. Πυρπολήθηκε το 1943 και 
δεν ξανακτίστηκε. Εξυπηρετείται από τον δρόμο τον παλιό. 
 
12. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ηλία. Οικία με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα, το 
έδωσε προίκα στη θετή θυγατέρα του Αθηνά, σύζυγο Πέτρου Συμ. Μπάλου. Εξυπηρετείται 
από το δρόμο τον παλιό.  
 
14. ΓΙΟΒΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥ του Χρήστου. Ήταν οικία ισόγεια με σκεπή με πέτρινες πλάκες. 
Κατέρρευσε προ ετών. Την πούλησαν οι κληρονόμοι στον Πέτρο Δημ. Δρίζη.  
 
16. ΔΡΙΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νικολ. οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Είναι η οικία του συγγραφέως δια την Πλεσίβιτσα Ηλία Δημ. Δρίζη.  
 
18. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολ. Ιερέως της Πλεσιβίτσης. Οικίες διώροφες των υιών 
του Σωτηρίου και Πέτρου, σύγχρονες ανακαινίσιμες προσφάτως, με αυλή πλακοστρωμένη 
και κήπο με οπωρ. δένδρα. Την είχε αγοράσει από το Χρήστο Κόκοση. Είχε πυρποληθεί το 
1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
20. ΠΑΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννου. Ήταν διώροφη οικία που κατέρρευσε προετών. Ήταν 
προίκα της θετής μητέρας του, Ελένης Κόκοση. 
 
22. ΑΛΩΝΙ ΑΛΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ. 
Ήταν ένα αλώνι κανονικό όμως λόγω διαπλάτυνσης της οδού περιορίστηκε στο ήμισυ 
σχεδόν. Χρησιμοποιήθηκε έως τη δεκαετία του 1940 δι’ αλωνίσματα. Στη δεκαετία του 1950 
ο Ευάγγελος Ηλία Σταμούλης έκτισε στο αλώνι εικονοστάσι εις ανάμνηση του υιού του Ηλία 
που εφονεύθη το 1949 στον Εμφύλιο Πόλεμο. Το εικονοστάσι είναι αφιερωμένο στον 
Προφήτη Ηλία. 
 
24. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ. Πιο πέρα από το αλώνι κάτω του δρόμου κτίστηκαν τη 
δεκαετία του 1950, ίδια με τα πλυντήρια της Αγίας Μαρίνας, εξυπηρετούμενα με νερό των 
Νερουλιών που ερχόταν με σωλήνα. Λειτουργούσαν έως τη δεκαετία του 1970 που έγινε 
κανονική ύδρευση στα σπίτια κι εγκαταλείφθησαν. 
 
26. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ. Ερχόμενοι προς χωριό στο δρόμο στη θέση 
«Γκορτζιά του Μάλου», είναι το στεγασμένο εικονοστάσι με διαστάσεις 3×2 μέτρα περίπου. 
Το έκτισε προ δύο περίπου δεκαετιών, ο Μιχαήλ Χαρ. Παραμυθιώτης. λειτουργεί κάθε χρόνο 
στην εορτή του Αγίου 24 Αυγούστου με συμμετοχή των χωριανών πανηγυρικά. Συνήθως την 
παραμονή γίνεται και αρτοκλασία κατά τον Εσπερινό 
 
 
23η ΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ – ΔΗΜΟΠΛΕΝΑ 
αρχίζει από την 22η οδό αρ. 6 και φθάνει στη Δημόπλενα. 
 
 
1. ΖΙΕΜΠΟΥ. Αναφέρεται στην 22η οδό αρ. 8. 
 
3. ΚΟΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ηλία. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
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5. ΔΗΜΟΠΛΕΝΑ. Ήταν οικία διώροφη που είχε καταρρεύσει προ πολλών ετών  με 
ελιαοπερίβολο. Δωρήθηκε στη Μονή Γηρομερίου. Έως τη δεκαετία του 1970, το 
ελαιοπερίβολο της Δημόπλενας ήταν χώρος παιχνιδιών ως και χορών, των παιδιών της 
γειτονιάς καθώς και παιδιών άλλων γειτονιών που έρχονταν έπαιζαν ξένοιαστα τις ελεύθερες 
ώρες των και οι φωνές των αντηχούσαν στη χαράδρα του «Λάκου του Μάλου». 
 
7. ΑΛΩΝΙ ΤΟΥ ΚΑΒΑΔΑ. Το αλώνι του Καβαδά, βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω από το 
ελαιοπερίβολο Δημόπλενας. Είναι ένα από τα πολλά αλώνια σιτηρών κι εξυπηρετούσε 
περισσότερο τη γειτονιά. Ο χρόνος και η μη χρησιμοποίηση το κατέστρεψε. Τώρα υπάρχουν 
ίχνη μόνο. Το ρέμα «Λάκος του Μάλου» έκανε ρεύμα αέρος και βοηθούσε κατά το αλώνισμα 
των σιτηρών, το καθάρισμα του καρπού από τα άχυρα.        
 
9. ΚΑΒΑΔΑ. Δίπλα στο αλώνι βρίσκονται τα ερείπια της οικίας, με αυλή και κήπο που 
υπήρχε προ πολλών ετών και ονομάζεται ο χώρος του «Κωτσιόπλενα». 
 
 
23η ΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ – ΔΗΜΟΠΛΕΝΑ  ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
αρχίζει από την 22η οδό αρ. 6 και φθάνει στη Δημόπλενα. 
 
 
2. ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργίου. Αναφέρεται στην 22η οδό αρ. 6. 
 
4. ΣΚΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχ. Κήπος και βοηθητική είσοδος της οικίας που αναφέρεται 
στην 25η οδό αρ. 5. 
 
6. ΣΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννου. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. 
 
8. ΠΑΤΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Φιλίππου. Οικία με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα.  
 
10. ΚΗΠΟΣ γωνιακός 
 
ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΞΙΑ η αδιέξοδος 24η  
 
12. ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝΟΣ του Γεωργίου. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. 
δένδρα. Την έχει δωρίσει στον Προφήτη Ηλία μαζί με όλη την υπόλοιπη περιουσία του. είναι 
γωνιακή. Η οικία αυτή είχε στεγάσει πολλές άστεγες οικογένειες. 
 
14. ΣΑΡΡΑ ΑΦΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΘΩΜΑ του Γεωργίου. Ήταν οικία διώροφη με αυλή και 
κήπο με οπωρ. δένδρα που έχει καταρρεύσει προ πολλών ετών.  
 
16. ΚΉΠΟΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ κι ελαιοπερίβολα.  
 
 
24η ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ   ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την 23η οδό αρ. 10 έως το τέρμα της αδιεξόδου. 
 
1. ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΣΥΜΕΩΝΟΣ του Γεωργ. Αναφέρεται στην 23 οδό αρ. 12. 
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3. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΘΩΜΑ του Αναστ. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Το πρώτο δωμάτιο είχε θολωτό δάπεδο με πέτρες και χρησίμευε  και ως 
καταφύγιο το υπόγειο το 1940, αλλά και σαν κρυψώνας νοικοκυριών την ίδια περίοδο 
κτίζοντάς του την πόρτα του υπογείου. Είναι προίκα της συζύγου του Βασιλικής Ιωάν. 
Σταμούλη. Έχει κοινή είσοδο αυλής με τον αρ. 5.  
 
5. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΪΤΣΑ του Ευαγγέλου σύζυγος του Γεωργίου Ιωάν. Σύμου. Οικία 
διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. Έχει κοινή είσοδο αυλής με τον αρ. 3 τη δώρισε 
στον Καλίβαρδο λόγω συγγενείας.  
 
7. ΠΑΤΣΙΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ήταν οικία διώροφη με αυλή και κήπο κι έχει καταρρεύσει. 
Την αγόρασε ο Ιωάννης Βήτος εκ Παλαμπά.  
 
9. ΣΤΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ «ΤΣΙΟΡΗ ΓΚΕΓΚΑ». Ήταν διώροφη οικία με αυλή και κήπο με 
οπωρ. δένδρα που έχει καταρρεύσει. 
 
 
24η ΟΔΟΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝΟΣ ΦΑΣΙΟΥΛΗ   ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
 
 
2. ΚΗΠΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ. Αναφέρεται και στην 23 οδό αρ. 10 
 
4. ΣΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ιωάννου. Κήπος με βοηθητική είσοδο οικίας που αναφέρεται 
στην 23 οδό αρ. 6. 
 
6. ΑΤΣΙΑΛΗ ή ΑΤΣΙΑΛΟΥ. Ήταν διώροφη κατοικία με αυλή και κήπο που έχει 
καταρρεύσει. Την έχει αγοράσει ο Συμεών Νικ. Ίδαρης.  
 
 
25η ΟΔΟΣ ΛΙΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την πλατεία νοτιοδυτικά έως την Κάτω Σκάλα.  
 
 
1. ΛΙΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννου. Αναφέρεται στα κτίρια πλατείας αρ. 26.  
 
3. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλ. Μικρό ισόγειο κατάστημα. Το λειτούργησε ως 
σιδηρουργείο ο Ιωάννης Παραμυθιώτης εν συνεχεία έως πεταλάδικο έως το 1943.  
 
5. ΣΚΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Είναι οικία που γεννήθηκε ο Γεώργιο Μιχ. Σκάγιας συγγραφέας δια την 
Πλεσίβιτσα ιδρυτής ιδιωτικού λαϊκού μουσείου κι ακούραστος εργάτης δια τον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία στο βουνό του Αϊλιά.  
 
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑ «ΛΥΣΙΑΡΗ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Την κληρονόμησε ο 
Αντώνιος Δημ. Διαμάντης από τη μητέρα του Ευγενία Ηλία Ιωάννου «ΛΥΣΙΑΡΗ» 
 
9. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ σύζ. Χρήστου. Οικία  διώροφη σύγχρονη με αυλή και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Την έιχε αγοράσει σαν οικόπεδο από τους κληρονόμους Αγγεληγιάννη 
«ΛΕΝΤΡΟΥ». 
 

 393



11. ΓΚΑΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγ. Ήταν οικία διώροφη με αυλή και κήπο κι έχει 
καταρρεύσει προ πολλών ετών.  
 
13. ΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ του Σπυρ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. Με οπωρ. δένδρα. 
Είναι κληρονομιά της μητέρας του Ευφροσύνης Γκαντρή πυρπολήθηκε το 1943 και 
ξανακτίστηκε τον 1952.  
 
15. ΞΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ του Παναγ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο με οπωρ. δένδρα. 
Πυρπολήθηκε το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
 
25η ΟΔΟΣ ΛΙΤΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 
Αρχίζει από την πλατεία νοτιοδυτικά έως την Κάτω Σκάλα.  
 
2. ΓΚΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Ηλία. Αναφέρεται στα κτίρια της πλατείας αρ.27. 
 
4. ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ του Χαρ. Οικία ισόγεια υπερυψωμένη με αυλή και κήπο με 
οπωρ. δένδρα. Ο Μιχαήλ έκτισε το μεγάλο εικονοστάσι του Αγίου Κοσμά στο Μάλο. Η οικία 
είχε πυρποληθεί το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
6. ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Γεωργ. Οικία διώροφη με αυλή πλακοστρωμένη και κήπο 
με οπωρ. δένδρα. Πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. Η πόρτα εισόδου της αυλής 
είναι άξια θαυμασμού δια την υψηλή τέχνη κτισίματος και σκαλίσματος παραδοσιακή.  
 
8. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ «ΦΑΝΗ». Ήταν διώροφη οικία που έχει καταρρεύσει προ 
πολλών ετών.  
 
10. ΓΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Παναγιώτη «ΡΑΪΚΟΣ». Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
Νυν Δημητρίου Μίγκου. Είχε πυρποληθεί το 1943 και ξανακτίστηκε το 1952.  
 
12. ΣΚΑΓΙΑ ΘΩΜΑ του Παναγ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο. 
 
14. ΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Παναγ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο 
 
16. ΣΚΑΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥ του Παναγ. Οικία διώροφη με αυλή και κήπο 
 
18. ΔΡΟΜΟΣ ΔΕΞΙΑ προς κτήμα Διαμάντως, κάτω δυτικά Εκκλησίας. 
 
20. ΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Πέτρου «ΡΑΪΚΟΥ». Ερείπια διώροφου οικίας που 
πυρπολήθηκε το 1943 και δεν ξανακτίστηκε. 
 
22. ΓΚΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Αναφέρεται στην 4η οδό αρ. 11.  
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256.  ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΔΥΟ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

1. Αγγελάκης Παναγιώτης  
2. Αγγελόπουλος «Κονταξής»Γεώργιος του Ευαγγέλου 
3. Αργύρης Λάζαρος του Σωτηρίου 
4. Βασδέκης Τιμολέων του Αποστόλου  
5. Βένος Κωνσταντίνος  
6. Βήτος Κωνσταντίνος του Ιωάννου 
7. Βινατσέλας Ιωάννης  
8. Βλασόπουλος Γεώργιος 
9. Βλάχος Σπυρίδων 
10. Γαμβρούλη Αφοι Ιωάννης και Θεόδωρος  
11. Γενειάς Δημήτριος  
12. Γεωργίου Πέτρος 
13. Γεωργίου Αναστάσιος  
14. Γεωργίου Νικόλαος 
15. Γεωργίου Χρήστος 
16. Γεωργίου Ευάγγελος 
17. Γεωργίου Θωμάς του Θεοδώρου 
18. Γεωργίου Νικόλαος  
19. Γεωργίου Νικόλαος του Δημητρίου   
20. Γιάννος Σπυρίδων του Νικολάου 
21. Γιαννούτσος Αναστάσιος «Ρούγκος» 
22. Γιαννούτσος Αναστάσιος του Δημητρίου «Λεβέτσιος» 
23. Γιαννούτσος Συμεών 
24. Γιαννούτσος Παναγιώτης  
25. Γιαννούτσος  Ηλίας 
26. Γιαννούτσος  
27. Γιοβάνης Πέτρος του Χρήστου 
28. Γιώτης Πέτρος του Παναγιώτου «Ράϊκος» 
29. Γκάνιας Ηλίας  
30. Γκάνιας Ηλίας του Αναστασίου «Μπασής» 
31. Γκάνιας Ευάγγελος  
32. Γκαντρής  
33. Γκενέ Αδελφοί 
34. Γκίκα Αδελφοί 
35. Γκίτσης Αντώνιος  
36. Γκίτσης Ιωάννης 
37. Γκίτσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 
38. Γκίτσης Δονάτος  
39. Γκόρος  
40. Γκρέμος Ευάγγελος 
41. Γκουβέλης  Αλέξανδρος 
42. Γκούμας Ευάγγελος  
43. Γκουρούσης Ιωάννης ] 
44. Γκουρούσης Τριαντάφυλος 
45. Γκουρούσης Ηλίας «Κουφέτας» 
46.  Γκουρούσης Σπυρίδων 
47. Γκουρούσης Νικόλαος 
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48. Γκουρούσης Δημήτριος  
49. Γούλας Β. «Τσαούσης» 
50. Δακούκης Ηλίας 
51. Δακούκης Σπυρίδων 
52. Δέδες  
53. Δημητρίου Βασίλειος  του Δημητρίου «Χαλκιάς» 
54. Διαμάντης Δημήτριος  
55. Διαμάντης Ηλίας του Νικολάου 
56. Διαμάντης Χρήστος «Κιτσοδιαμάντης» 
57. Διαμάντης Αναστάσιος του Γεωργίου 
58. Διαμάντης Μιχαήλ 
59. Δόβρας Δημήτριος  
60. Δόβρας Μιχαήλ του Παναγιώτου 
61. Δρίζης Νικόλαος  
62. Δρίζης Αναστάσιος  
63. Δρίζης Νικόλαος του Βασιλείου 
64. Δρίζης Ηλίας  
65. Δρίζης Δημήτριος   
66. Δρούσης Κωνσταντίνος 
67. Ζαχαριάδης Νικόλαος «Λάντζης Ζαχαριάς» 
68. Ζαχαρίας Ευστράτιος ή Ζαχαριάδης  
69. Ζήκος Ιωάννης 
70. Ζήσης Ευάγγελος 
71. Ζήσης Γεώργιος  
72. Ζήσης Βασίλειος 
73. Ζήσης Αντώνιος  
74. Ζιέμπος  
75. Ζώης Δημήτριος του Ιωάννου 
76. Ηλιάδης Ηλίας 
77. Θάνου Αδελφοί = Ζώης και Κωνσταντίνος  
78. Θεοδώρου Αναστάσιος του Αντωνίου 
79. Ίδαρης Νικόλαος του Αναστασίου  
80. Ιωάννου Ηλίας «Λυσιάρης» 
81. Ιωάννου Κωνσταντίνος  
82. Ιωάννου Ευάγγελος 
83. Ιωάννου Θεόδωρος του Παναγιώτου 
84. Καλίβαρδος  
85. Καλίβαρδος Νικόλαος 
86. Καλίβαρδος Κωνσταντίνος 
87. Κάλος Παναγιώτης  
88. Κανάρης Αναστάσιος «Τατσκανάρης» 
89. Κατσιαμέτης Ευάγγελος  
90. Καραμούτσιος Ιωάννης 
91. Κατσογιάννης «Ταρσίτσας» Απόστολος 
92. Κατσούπης Γεώργιος  
93. Κατσούπης Γεώργιος 
94. Κατσούπης Δημήτριος του Συμεώνος  
95. Κεφάλας Γεώργιος  
96. Κλαπογιάννη Αδέλφια  
97. Κόκοσης Βενέδεικτος 
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98. Κολιός Κωνσταντίνος  
99. Κολιός Ηλίας «Κλιόφτης» 

100. Κονταξής Ευάγγελος του Γεωργίου  
101. Κόντης Σπυρίδων  
102. Κόντης Νικόλαος 
103. Κοντογιάννης Νικόλαος 
104. Κοντοδήμος  
105. Κοντοζώης Ξενοφών  
106. Κοροβέσης Κωνσταντίνος  
107. Κοτίτσης  
108. Κρικέλης Βενέδεικτος  
109. Κουβάτσιος Θεόδωρος 
110. Κούλης Γεώργιος 
111. Κούλης Θεόδωρος  
112. Κούτης Ευάγγελος  
113. Κούτης Βενέδεικτος 
114. Κούτης Θεόδωρος «Μότσιος» 
115. Κουτσογιάννης Ηλίας  
116. Κωλέττας Δημήτριος  
117. Κωλέττας Ιωάννης  
118. Κωλέττας Νικόλαος 
119. Κωτσίδας Αναστάσιος  
120. Κωτσίδας Γεώργιος 
121. Κωτσίδας Κωνσταντίνος  
122. Κωτσίδας Ιωάννης 
123. Κώτσιου Αδελφοί Ηλίας και Ευάγγελος  
124. Κώτσιου Αδελφοί Θεόδωρος, Ηλίας και Ευάγγελος 
125. Κώτσιος Δημήτριος 
126. Λάγια Αδελφοί Ιωάννης, Δημήτριος και Αδελφή των  
127. Λάμπρου Αδελφοί Χρήστος και Παναγιώτα 
128. Λάπας Ιωάννης  
129. Λεϊμόνης 
130. Λέντζαρης Δημήτριος 
131. Λεντρούς «Αγγεληγιάννης» Θεόδωρος 
132. Λεπενιώτης Σπυρίδων 
133. Λιγώνη Αδέλφια Χρήστος και  Βασιλική 
134. Λίλης 
135. Λίτρη Αδέλφια = Νικόλαος-Ιωάννης και δύο Αδελφές  
136. Λωλής Ευάγγελος του Θεοδώρου και της Τσίνας 
137. Μακατσώρης Δημήτριος  «Τσιούτσης» 
138. Μακατσώρης Κωνσταντίνος Ιερεύς «Παπακώστας» 
139. Μακατσώρης Νικόλαος «Τσίπος» 
140. Μακατσώρης Ιωάννης  
141. Μακατσώρης Σπυρίδων 
142. Μαντέλος 
143. Μήτσης Δημήτριος «Κολιομήτσης» 
144. Μήτσης  Δημήτριος «Αγγελημήτσης» 
145. Μήτσης Γεώργιος «Λιολιομήτσης» 
146. Μίχας Γεώργιος  
147. Μίχας Δημήτριος 
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148. Μίχας Αναστάσιος 
149. Μίχας Ηλίας 
150. Μίχας Θεόδωρος του Νικολάου «Κατσιπουλής» 
151. Μπαγιάς  
152. Μπάλος Γεώργιος 
153. Μπάλος Δημήτριος 
154. Μπαμπούρας 
155. Μπαρακτάρης 
156. Μπαρέκος  
157. Μπέλος Ευάγγελος 
158. Μπιλιάλης Σπυρίδων 
159. Μπιρμπίλης Ιωάννης  
160. Μπιρμπίλης Ιωάννης του Αναστασίου 
161. Μπίρος Κωνσταντίνος   
162. Μπίρος Ιωάννης «Νούσιας»¨ 
163. Μπούκουρη Αδελφοί Παναγιώτης και Βασίλειος 
164. Μπούλμος Σπυρίδων 
165. Μπότσαρης Σπυρίδων 
166. Μάστορας Αθανάσιος   
167. Νάνος Δημήτριος  
168. Νίνου Αδελφοί = Νικόλαος - Ηλίας και Ιωάννης  
169. Νουσινάνου Αδελφοί = Δημήτριος, Κωνσταντίνος και Ιωάννης 
170. Ντάφλου Αδελφοί = Τριαντάφυλος και Αδελφός του «ΜΑΝΤΖΙΟΥ» 
171. Ξακουστός Αποστόλης «Τόλης» 
172. Ξένος Παναγιώτης του Διαμάντη  
173. Ξούρας Βασίλειος του Ιωάννου 
174. Οικονόμου «Παπαβασιλείου» εις μερίδα «Παπαβασιλείου» 
175. Παμπόρης Ευάγγελος  
176. Παπαβασιλείου «Οικονόμου» Βασίλειος Ιερεύς 
177. Παπαϊωάννου «Τζομπίλιος»Αδελφοί Μιχαήλ, Χρήστος και Ηλίας 
178. Παπαϊωάννου Ιωάννης-Ιερεύς – «Βιλαέτης» 
179. Παπακώστας Ευάγγελος = «Μακατσώρης» εις μερίδα Μακατσώρης 
180. Παπανικολάου «Τσιουμπίδης» Σπυρίδων του Τριαντάφυλου 
181. Παπάς «Κόκοσης» Ιωάννης 
182. Παπασπύρου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Ιερέως   
183. Παραμυθιώτης Μιχαήλ  
184. Πασχάλης Δημήτριος  
185. Πασχόπουλος Θεόδωρος 
186. Πατσιάλης Νικόλαος 
187. Πατσιάς Φίλιππος  
188. Πέγκας Ιωάννης 
189. Πέτεινος Γεώργιος 
190. Πέτεινος Σπυρίδων 
191. Πέτεινος Ιωάννης 
192. Πλαστήρας Νικόλαος 
193. Πλούτσης Πέτρος  
194. Πούλια Αδέλφια Χρήστος και Βασιλική 
195. Ποντίκης 
196. Ράγκος Ιωάννης του Ευαγγέλου 
197. Ράϊκος = (βλέπε επίθετο Γιώτης) 
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198. Ρισβάνης Γεώργιος 
199. Σάρρας Γεώργιος  
200. Σιούτης Χαράλαμπος  
201. Σκάγιας Βασίλειος 
202. Σκάγιας Ευάγγελος 
203. Σκάγιας Ηλίας 
204. Σκάγιας Κωνσταντίνος  
205. Σκάγιας Ηλίας 
206. Σκάγιας Δημήτριος 
207. Σκάγιας Παναγιώτης 
208. Σκέντος «Τάτζης» Αναστάσιος  
209. Σκόρδος Νικόλαος του Κωνσταντίνου 
210. Σμπίτας Δημήτριος  
211. Σπανόπουλος  
212. Σταμούλη Αδελφοί Δημήτριος και Αναστάσιος «Τατσιόπλος» 
213. Σταμούλης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος 
214. Σταμούλης Ηλίας «Πάτσας» 
215. Σταμούλης Αντώνιος  
216. Σταμούλης Νικόλαος Ιερεύς «Παπατσιότσιος» 
217. Σταμούλης Ιωάννης  
218. Σταμούλης Δημήτριος  
219. Σταμούλης Επαμεινώνδας  
220. Σταμούλης Ευάγγελος  
221. Στάθης Παναγιώτης  
222. Στάθης Ευάγγελος του Ηλία 
223. Στεργίου Νικόλαος του Χαραλάμπους  
224. Στεργίου Παναγιώτης του Γεωργίου 
225. Στεργίου Σπυρίδων «Λιάρος»  
226. Στεργίου Ευάγγελος 
227. Σύμου Αδελφοί Θεόδωρος και Αναστάσιος  
228. Σύμος Ηλίας του Ευαγγέλου 
229. Σύμος Ιωάννης  
230. Στρατής Νικόλαος «Γκέγκας» 
231. Ταβαντζής Γεώργιος 
232. Ταρσίτσα (βλέπε επίθετο Κατσογιάννης Απόστολος) 
233. Τζάλα Αδελφοί = Γιαννούλα και Γεώργιος 
234. Τζιούπης  
235. Τζιώνης Ηλίας 
236. Τζόγια Αδελφοί = Τριαντάφυλος – Νικόλαος - Βασίλειος – Βασιλική  
237. Τούλας Ιωάννης  
238. «Τριαντάφυλος» βλέπε  επίθετο Γκουρούσης Ιωάννης 
239. Τσάρκος Σπυρίδων 
240. Τσάτσης Δημήτριος 
241. Τσάτσης Σπυρίδων  
242. Τσίκας Μιχαήλ  
243. Τσιμούρης Βενέδεικτος του Γεωργίου 
244. Τσιμούρης Χριστόδουλος  
245. Τσιμούρης Αναστάσιος του Σπυρίδωνος  
246. Τσιμούρη Καλλιόπη 
247. Τσιουμπίδης Τριαντάφυλος Ιερεύς  
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248. Τσιούνη Αδελφοί Κωνσταντίνος – Ιωάννης – Γεώργιος – Αδελφή  
249. Τσιούρης Ζώης  
250. Τσολής Βασίλειος του Θεοδώρου  
251. Τσολής Ηλίας 
252. Τσολή Αδελφοί –Νικόλαος – Ελένη – Δημήτριος 
253. Τσολής Σπυρίδων «Γκαντρής» 
254. Ύδαρης (βλέπε επίθετο Ίδαρης) 
255. Φασιούλης Συμεών 
256. Φατήρας Θεόδωρος  
257. Φιλίδης Λεωνίδας 
258. Φίλιος Κωνσταντίνος 
259. Φιλίπης Αναστάσιος  
260. Χαϊδούσης Αναστάσιος  
261. Χουρμούζης Αθανάσιος  
262. Χριστιάνου Αδελφοί Ηλίας και Αναστάσιος 
263. Χρυσικός Σπυρίδων  
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1.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  «ΜΠΟΤΗΣ». Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 11/5 αριθ. ράπτης λαϊκής τέχνης. Από το γάμο του απέκτησε 1. Μιχαήλ, 2. Ευφροσύνη, 
3. Αλεξάνδρα.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1866 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 11/5 αριθ. ράπτης λαϊκής τέχνης. Από το γάμο του απέκτησε 1. Δημήτριο, 2. 
Κωνσταντίνο, 3. Θωμά, 4. Σαράντη, 5. Θεόδωρο. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Κόκοση 
γεννηθείσα το 1870 περίπου.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας  γεννήθηκε το 1893 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11/5 αριθ. Σερβιτόρος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Μηνά 
Ταβαντζή γεννηθείσα 1897. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη το 1923, 2. Μιχαήλ το 1925. 
Αναχώρησαν οικογενειακώς στην Αθήνα που κατοίκησαν. 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1902 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 11/5 αριθ. ράπτης λαϊκής τέχνης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ιωάν. Σάρρα  
γεννηθείσα το 1909. απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Ευγενία.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11/5 αριθ. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας που διέμενε την 
Φρειδερίκη γεννηθείσα  1948. απέκτησαν 1. Ελένη το 1966 και 2. Κωνσταντίνο το 1970.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδό 11/5 αριθ.. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Λιόντο εκ Πρεβέζης τελωνιακό. Απέκτησαν 1. 
Δήμητρα, 2. Βασίλειο. 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1896 στην Πλεσίβιτσα οδός 11/5 αριθ. 
αναχώρησε δια Κέρκυρα και Αθήνα νέος και κατέληξε στην Σμύρνη της Μ. Ασίας 
εργαζόμενος σε ξενοδοχείο.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1902 στην Πλεσίβιτσα οδός 11/5 
αριθ. ράπτης λαϊκής τέχνης . Αναχώρησε δια Κέρκυρα νέος.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα οδός 11/5 
αριθ. εργάτης. Αναχώρησε δια Αθήνα νέος.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1863 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 11 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Νικ. Μακατσώρη γεννηθείς 1855 περίπου.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτου. Γεννηθείσα το 1878 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 
αρθ. 5. Πήρε σύζυγο τα Μάρκο Βενεδ. Τσιμούρη γεννηθείς 1869. 
 
2.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΚΟΝΤΑΞΗΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου Κονταξή. Γεννήθηκε το 
1745 περίπου στην Πλεσίβιτσα στην Αμπολιάνα, οδός 21 αριθ. 8 Επάγγελμα ήταν 
Οπλοδιορθωτής, κτηνοτρόφος και κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε τον Ευάγγελο κι 
άλλα άγνωστο ποια παιδιά. Ο Γεώργιος μετά την αρπαγή της Κυρά – Βασιλικής από τον Αλή 
Πασά, πήρε την οικογένειά του και πήγε στην Κέρκυρα εκ της απειλής νέων διώξεων. Εκεί 
άλλαξε το επίθετο και από Κονταξής το έκανε, Αγγελόπουλος από το όνομα του πατέρα του 
(επειδή τον έλεγαν και Γιώργο Αγγέλη ως συνηθιζόταν τότε). Γύρισε στην Πλεσίβιτσα μετά 
τη αποκεφάλιση του Αλή Πασά.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου «Κονταξής». Γεννήθηκε το 1780 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα, στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής, κτηνοτρόφος 
και κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε το Γεώργιο κι άλλα παιδιά άγνωστο ποια. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου «ΚΟΝΤΑΞΗΣ». Γεννήθηκε το 1825 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα, οδός 16 αριθ. 14. Οπλοδιορθωτής. Από το γάμο του απέκτησε τους, 1. 
Θωμά, 2. Φωτεινή, 3. Βασιλική, 4. Ιωάννη, 5. Ευάγγελο. 

 401



ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1857 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
στην οδό 16/14 αριθ. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ιωάν. Μπίρου 
γεν. 1867. Απέκτησαν 1. Ευφροσύνη, 2. Ηλία, 3. Πέτρο, 3. Μιχαήλ, 5. Βασίλειο.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Θωμά και Αναστασίας. Γεννηθείσα το 1887 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βενέδεικτον Φιλλίδη (Φίλιο) 1879 
γεννηθείς. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα  στην οδό 16/14 αριθ. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής. Πήρε σύζυγο την Αγγελική 
Μιχ. Παπαϊωάννου γεννηθείσα 1900. Απέκτησαν 1. Νίκη, 2. Χρυσάνθη, 3. Θωμά, 4. 
Γεράσιμο, 5. Δήμητρα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του Ηλία και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ.. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Σόρογκα. Απέκτησαν 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Αίγλη, 3. Έλσα, 4. Μαίρη στις Φιλιάτες. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ηλία και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1925στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Κώτη. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. 
Δημήτριο.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ηλία και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Επάγγελμα μηχανικός. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ηλία και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Υπάλληλος ΔΕΗ Επάγγελμα μηχανικός. Πήρε σύζυγο την 
Αθανασία εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 1. Ηλία 2. γιο εις Κέρκυρα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ηλία και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Πέτρου. Απέκτησαν 1. 
Ιωάννη, 2. Ηλία στην Αθήνα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Θωμά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής. Πήρε πρώτη σύζυγο την Αθηνά 
Δημ Ζήση που πέθανε έγκυος. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ελένη Βασιλείου Νίνου γεν. 1904. 
Απέκτησαν 1. Ανθούλα, 2. Σταυρούλα, 3. Θεόδωρο, 4. Δημήτριο, 5. Ευάγγελο.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αλέκο Γούλα. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 
Βαλεντίνη στις Φιλιάτες.   
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Σούφλα. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 
2. Μαρία στις Φιλιάτες.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αρετή Ιωάν. Οικονομίδη. Απέκτησαν 1. 
Σπυρίδων εις Ηγουμενίτσα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1937 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Φρειδερίκη. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. 
Ελένη εις Ιωάννινα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελία. Απέκτησαν τη Μαρία στην 
Αθήνα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θωμά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Συμ. Μπάλου και πήγαν στην 
Αμερική. Απέκτησαν 1. Αντώνη 1937, 2. Βασιλική 1940, 3. Λουκία 1947. όλοι ζουν στην 
Αμερική.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θωμά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Ηλεκτρολόγος. Πήρε σύζυγο την Κασσιανή Γρηγ. Ζήση 
γεννηθείσα 1912. απέκτησαν 1. Αναστασία, 2. Αλεξάνδρα, 3. Γεώργιο, 4. Παύλο.  
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου και της Κασσιανής. Γεννήθηκε το 1928 
στην Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Μπότο. Απέκτησαν 1. 
Μιχαήλ, 2. Μαρία στην Αθήνα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Βασιλείου και της Κασσιανής. Γεννήθηκε το 1935 
στην Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Λεωνίδα Κόντη εκ Κερασοχωρίου 
γεννηθείς 1926. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο,1957 που πήρε σύζυγο την Αμαλία στην Αθήνα, 
2. Γεώργιο το 1958 που πήρε σύζυγο την Ευγενία στην Αθήνα. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου και της Κασσιανής. Γεννήθηκε το 1945 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Ακτινολόγος. Πήρε σύζυγο την Ισμήνη Αριστ. Ράγκου 
γεννηθείσα 1950.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βασιλείου και της Κασσιανής. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Έμπορος. Πήρε σύζυγο τη Φρειδερίκη Ρούμπη. Απέκτησαν 
1. Βασίλειο 1981, 2. Κασσιανή 1980 Αθήνα.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1868 στην Πλεσίβιτσα στην 
οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ιωάν. Μπαμπούρα γεννηθ. 1859. 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1862 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Στάθη γεν. 1850 περίπου.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα στην 
οδό 16/14 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Χαρίκλεια Γ. Φασιούλη γεν. 1875. 
απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο 1900, 2. Διονύσιο 1907, 3. Αθηνά 1913, 4. Καλλιμόρφη 1910, 5. 
Καλλιόπη 1915 κατοίκησαν στην Κέρκυρα, 6. Αλέξανδρος 1913.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1860 στην Πλεσίβιτσα στην 
οδό 16/14 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης την Αγγελική Δημ. Χρυσικού γεννηθ. 1870. 
απέκτησε 1. Γεώργιο 1899, 2. Δημήτριο 1902, 3. Ασπασία 1905 και 4. Αναστάσιο το 1907. 
Αναχώρησε οικογενειακώς και κατοίκησε στην Πάτρα. Τα παιδιά του πήραν συζύγους εκ 
Πατρών. 
 
4. 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Σωτηρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στη Βερενίκη Ιωαννίνων. 
Οικοδόμος. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Δημ. Ζαχαριά γεννηθ. 1924. απέκτησαν 1. 
Δημήτριο το 1960 και 2.Φωτούλα το 1967. Ο Δημήτριος Λαζ. Αργύρης πήρε σύζυγο τη 
Μαργαρίτα στην Αθήνα κι απέκτησαν 1. Άννα και 2. Μυρτώ στην Αθήνα. Η Φωτούλα πήρε 
σύζυγο το Βιτέκ εκ Πολωνίας στην Αθήνα. 
 
4. 
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Αποστόλου. Γεννήθηκε στο Βραδέτο Ιωαννίνων το 1911-
2000. Ήταν δάσκαλος διορισμένος στην Κώτσικα το 1932 και πριν το 1940 μετετέθη στην 
Πλεσίβιτσα έως τη συνταξιοδότηση. Πήρε σύζυγο τη Μαγδαληνή Ιωάννου Διαμάντη γεννηθ. 
1922. Απέκτησαν δύο γιους και μια θυγατέρα στην Πλεσίβιτσα.  
1. Απόστολος δάσκαλος. Πήρε σύζυγο την Αλέκα, απέκτησαν 1. Τιμολέοντα, 2. Σάρρα.  
2. Θωμάς  δάσκαλος. Πήρε σύζυγο τη Χριστίνα. Απέκτησαν 1. Μαγδαληνή, 2. Αθανασία  
3. Ελένη δασκάλα. Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο Ντάνη. Απέκτησαν 1. Ελευθέριο, 2. Αντώνιο, 
3. Αλέξανδρο. 
 
5. 
ΒΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15/16 αριθ. 
Σανδαλοποιός. Απέκτησε 1. Γεώργιο, 2. Σπυρίδωνα, 3. Φωτεινή, 4. Παρασκευή. 
ΒΕΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/16 
αριθ. Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Γεωργίου Ρισβάνη γεν. 1875. Απέκτησαν 1. Ηλία, 
2. Κωνσταντίνο, 3. Αλεξάνδρα, 4. Ευάγγελο.  
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ΒΕΝΟΣ  ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1902 στην Πλεσίβιτσα οδός 
15/16. Ο Ηλίας απεβίωσε άγαμος. 
ΒΕΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1904-1971 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/16 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Ευαγ. Γκουρούση, γεν. 
1906-1991. Απέκτησαν 1. Ζωΐτσα, 2. Χρήστο, 3. Ηλία, 4. Βασιλική. 
ΒΕΝΟΣ  ΖΩΪΤΣΑ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16. Πέθανε το 1982. πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μιχ. Χαϊδούση γεννηθ. 1925. 
ΒΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1930 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Φιλίππου Διαμάντη γεν. 1936. Απέκτησαν 1. 
Κωνσταντίνο το 1967, 2. Σταύρο το 1969. 
ΒΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1932 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο εκ Φανερωμένης.  
ΒΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ιωάννου Βλάχο γεν. 1923, διαμονή εις 
Φιλιάτες.  
ΒΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Παναγιώτου Κώτσιο. 
ΒΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Βαρβάρα Αντων. Παπαϊωάννου 
γεννηθ. 1911-46. Απέκτησαν 1. Σωτήριο, 2. Αικατερίνα, 3. Διαμαντούλα, 4. Ελένη. Με τη 
δεύτερη σύζυγο Αθηνά Θεοδ. Τσιούνη γεν. 1921.Απέκτησαν 1. Γεωργία, 2. Γεώργιο σύνολο 
5 παιδιά.  
ΒΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε το 1936 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο εκ Σαγιάδος τη θυγατέρα του Γεωργ. 
Ντουρμπάτα. Απέκτησαν δύο παιδιά.  
ΒΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ευαγγ. Κούτη γεν. 1925. 
ΒΕΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε το 1941 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/16 αριθ. Μοδίστρα εις Ηγουμενίτσας. Πήρε σύζυγο εξ  Ηγουμενίτσας. 
ΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε το 1943 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/16 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αχιλλέα Ιωάν. Νίνο γεν. 1938. 
ΒΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1/26 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Κων/νου Κοντογιάννη. 
ΒΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1959 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1/26 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Φωτιάδη γεν. 1968. Απέκτησαν την Αθηνά το 
1988. 
ΒΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1866 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/6 
αριθ. Καφετζής, κουρέας. Πήρε σύζυγο τη Μαριγώ Β. Χριστιάνου γεν. 1888. απέκτησαν 1. 
Πέτρο το 1908, 2. Ιωάννη το 1910, 3. Χρήστο το 1922 και 4. Θυγατέρα το 1912. Μετοίκησαν 
εις Ιωάννινα.  
ΒΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κων/νου. Γεννήθηκε το 1874 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/6 αριθ. 
Πήρε σύζυγο τον Ηλία Τζόγια 1865 περίπου γεν.   
ΒΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κων/νου. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/6 αριθ. 
Πήρε σύζυγο τον Ηλία Μπούλμο γεννηθ. 1860 περίπου.  
 
6.  
ΒΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1931 στον Παλαμπά. Ιδιωτικός 
Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Δονάτου Ζήση και Αγγελικής Ιωάννου Καλίβαρδου 
γεν. Το 1930. Απέκτησαν 1. Αντιγόνη το 1956, 2. Ιωάννη το 1957 και 3. Θεόδωρο το 1960.  
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7. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1860 στην Πλεσίβιτσα οδός 10 
αριθ. 3. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευαγγελία, 2. Θωμά, 3. Αικατερίνη, 4. Κωνσταντίνο, 5. 
Χαρίκλεια. Εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1887 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Περικλή Καμπούρη στα Ιωάννινα. Υιοθέτησε την 
Αγγελική, γεν. 1913 ανιψιά της που είναι θυγατέρα της αδελφής της Αικατερίνης του πρώτου 
γάμου της. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1890 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
10 αριθ. 3. Εφονεύθη στο Βαλκανικό πόλεμο του 1912-1913. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1893 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10 αριθ. 3. Από τον πρώτο γάμο της απέκτησε την Αγγελική το 1913, που υιοθετήθηκε 
από την αδελφή της Ευαγγελία. Από το δεύτερο γάμο της με το Διονύσιο Γρηγοράτο 
απέκτησε 1. Άγγελο, 2. Αγαθή στα Ιωάννινα. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1896 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 3. Καφετζής. Πήρε σύζυγο την Πιπίνα εκ Σαντορίνης στην Αθήνα. 
Απέκτησαν το Θεόδωρο. Το καφενείο του Κώστα στην οδό Καΐρη 3 στην Αθήνα, που το 
διατήρησε έως τα γηρατειά του ήταν το στέκι των διερχομένων Πλεσιβιτσιωτών κι όχι μόνο, 
στα δύσκολα χρόνια. Η προθυμία, εξυπηρέτηση και η καλοσύνη του έχει μείνει καλή 
ανάμνηση.   
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και Πιπίνας. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Αθήνα. Είναι αρχιτέκτονας. Πήρε σύζυγο την Παγώνα στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Σταύρο. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου και της Παγώνας. Γεννήθηκε το 1970 
στην Αθήνα. Είναι τεχνικός πολιτικός μηχανικός. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντίνα. Απέκτησαν 
1. Θεόδωρο, 2. θυγατέρα. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου και Παγώνας. Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. 
Είναι πολιτικός μηχανικός. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1898 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Αλέξανδρο Οικονόμου στα Ιωάννινα. Απέκτησαν 1. 
Δημήτριο, 2. Κωνσταντίνο3. Παναγιώτη, 4. Ελένη. 5. Χριστίνα στα Ιωάννινα. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1852 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
10 αριθ. 3. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Δ. Δρίζη γεν. 1865. απέκτησαν 1. 
Δημήτριο, 2. Μαρία, 3. Αικατερίνα.  
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λουκά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/3 αριθ. Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Αναστ. Μήτση εκ 
Γηρομερίου γεν. 1907. απέκτησαν 1. Αριστούλα το 1931, 2. Κασσιανή το 1933, 3. Λουκάς το 
1938. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του Λουκά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/3 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Γεωργ. Γαμβρούλη γεν. 1898. 
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λουκά και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο Γκίτση 1890 περίπου.  
 
8. 
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1894-1964 στη Λευκάδα. Δημόσιος 
Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο τη Γιαννούλα Γεωργίου Τζόγια Ιερέως γεν. 1894-1964, χήρα του 
Μιχαήλ Μπιρμπίλη με κόρη την Αλεξάνδρα γεν. 1910. απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Σπυριδούλα. 
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1926-1991 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/2 αριθ. Ιδιωτικός Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Δημ. 
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Γκουρούση γεν. 1929. Απέκτησαν 1. Βασιλική το 1957, που πήρε σύζυγο το Γεώργιο 
Κούβαρη, 2. Γεώργιο το 1959, που πήρε σύζυγο την Αικατερίνη στην Ηγουμενίτσα. 
Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Ευαγγελία, 3. Μαρία, 4. Ηλία στην Ηγουμενίτσα.  
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1924 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16/2 αριθ. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Κων/νου Κωλέττα γεν. 1922. 
 
9.  
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1840 στην Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. Απέκτησε 
παιδιά 1. Συμεών, 2. Ιωάννη, 3. Ευγενία, 4. θυγατέρα. 
ΒΛΑΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1868 στην Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. 
Πλανόδιος έμπορος. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Ν. Χαϊδούση γεν. 1880. απέκτησαν 1. 
Σπυρίδων, 2. Σταύρο, 3. Ελευθερία. 
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. Ήταν ελεύθερος έως το θάνατό του.  
ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3/20 αριθ. Ράπτης κι έμπορος. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων που διέμενε. Απεβίωσε 1992. 
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Γ. Γαμβρούλη. 
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. 
Πλανόδιος έμπορος. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Αντωνίου Γκίτση γεν. 1892-1986. 
απέκτησαν 1. Μάρκο, 2. Γεώργιο, 3. Λουκά, 4. Ελένη, 5. Αγγελική,. 
ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το1917 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3/20 αριθ. Έμπορος Φιλιάτες Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ηλία Λωλή γεν. 
1924. Απέκτησαν 1. Θεόδωρο το 1956 πήρε σύζυγο τη Μάρθα, απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. 
Ηλέκτρα, 2. Νικόλαο το 1958 είναι Αξιωματικός Πυροσβεστικής.  
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. Έμπορος Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Κων/νου Βένου 
γεννηθ. 1939. απέκτησαν 1. Ιωάννη το 1959, 2. Σπυρίδων το 1963, 3. Παρασκευή το 1967. 
ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Νικ. Γκενέ γεν. 1935. Απέκτησαν 
1. Παρασκευή το 1970, 2. Βάϊο το 1971. 
ΒΛΑΧΟ Υ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1918 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3/20 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ελευθέριο Νουσινάνο στον πρώτο του γάμο. 
ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. Μοδίστρα. Πήρε σύζυγο εκ Γουμενίτσης Μακεδονίας που 
διαμένει.  
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 3/20 αριθ. 
Πήρε σύζυγο τον Ιερέα Ευάγγελο Σύμο = Παπαγγέλη 
ΒΛΑΧΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1866 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
3/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Κωνστ. Μακατσώρη γεν. 1860 περίπου.  
 
10. ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα του Ιωάννου Νάνου. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. 
Βασιλική. 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και θυγατέρας Δημ. Νάνου. Γεννήθηκε το 1862 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Αντωνίου Τσολή 
γεν. 1872 περίπου. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Γρηγόριο, 3. Αγγελική. 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Λουκά Βινατσέλα γεν. 1903. απέκτησαν 
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1. Παρασκευή, 2. Ιωάννη, 3. Αικατερίνη, 4. Αλεξάνδρα και ζουν οικογενειακώς στην Αθήνα 
παντρεμένοι. 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ Γρηγόριος του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Αγωγεύς. Πήρε σύζυγο την Ελευθερία Συμεών Βλάχου και δεν 
ετέκνησαν.   
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θωμά Νικ. Στεργίου γεννηθ. 1901. 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου και θυγατέρας Ι. Νάνου. Γεννήθηκε το 1868 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Λεπενιώτη γεν. 1869. 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 στην Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Μπαγιά (γένος Μπαρέκου) γεν. 1850 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Ελένη. 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της θυγατέρας Μπαγιά. Γεννήθηκε το 1885 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Πήρε σύζυγό τον Ιωάννη Χριστιάνο 1875 περίπου γεν.   
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της θυγατέρας Μπαγιά. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/51 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Νικ. Ίδαρη γεν. 1878. 
 
11. 
ΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 8/4 αριθ. Από 
το γάμο του απέκτησε 1. Αλέξανδρο, 2. Αλεξάνδρα. Αναχώρησε οικογενειακώς δια Σέρρας 
ασχολούμενος με εμπόριο δερμάτων. 
ΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 8/4 αριθ. το 
1880. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Παναγ. Διαμάντη γεν. 1890 περίπου. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 
2. Αναστασία. Αναχώρησε οικογενειακώς δια Σέρρας ασχολούμενος με εμπόριο δερμάτων.  
ΓΕΝΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1902 στην Πλεσίβιτσα οδός 8/4 αριθ. 
Αναχώρησε με τον αδελφό της Αλέξανδρο στας Σέρρας.   
ΓΕΝΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 
4. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη κι εργάστηκε αρτοποιός.   
 
12.  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. Από 
τον πρώτο γάμο του με τη Γ΄ θυγατέρα Ηλία Πέγκα γεν. 1850 περίπου απέκτησε τη Ζωΐτσα. 
Από το δεύτερο γάμο του με τη Γιαννούλα Δημ. Κωλέττα γεν. 1882, που ήταν χήρα του 
Παναγιώτου Δημ. Σκάγια με κόρη την Αικατερίνα,απέκτησε τον Γεώργιο. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Πέτρου και της θυγατέρας Πέγκα. Γεννήθηκε το 1872 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Κώτσιο οδός 20/21 αριθ. γεν. 1865 
περίπου. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. έμπορος. Πήρε σύζυγο την Ουρανία Δημ. Μπίρου γεν. 1921. 
απέκτησαν 1. Ευτυχία το 1944, 2. Πέτρο, ωτορινολαρυγγολόγος στο Νοσοκομείο Φιλιατών. 
 
13. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Φονευθείς από τους Τουρκοτσάμηδες στο πέρασμα Μπογαζίου 
προς Σαγιαδά 
 
14. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1887 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 
4 Καφεπώλης. 
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15.  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο 
εκ Πλεσιβίτσης και δεν ετέκνησαν.  
 
 
16. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. 
Πήρε σύζυγο την Αγγελική Ηλία Διαμάντη γεν. 1873 περίπου. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα.  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1893 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4 Ράπτης Πήρε σύζυγο την Ελένη Ευαγγέλου Λωλή γεν. 1899. 
Απέκτησαν 1. Ευάγγελος 2. Παναγιώτη, 3. Ηλίας, 4. Βασιλική, 5. Γρηγόριο.  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/6 αριθ. Βοηθός Φαρμακοποιού. Πήρε σύζυγο την Ευφρόσυνη Θωμά 
Μακατσώρη γεν. 1926, Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα το 1951, 2. Γεώργιος το 1956. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιστα οδός 15/6 αριθ. Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Παρασκευής εκ Λιβαδειάς κι 
απέκτησαν 
1. Σπυρίδων δάσκαλος, πήρε σύζυγο τη Δέσποινα απέκτησαν 1. Παρασκευή 2. Παναγιώτη,     
2. Ελένη πήρε σύζυγο τον Ελευθέριο Χριστόφη. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15/6 αριθ. Οικοδόμος. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών που κατοικεί. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα  οδός 15/6 αριθ. κι απεβίωσε μικρή. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/6 κι απεβίωσε μικρός.  
 
17.  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. 
από το γάμο του. απέκτησε 1. Σπυρίδων το 1906 και 2. το Γεώργιο το 1909. αναχώρησαν 
οικογενειακώς στην Πάργα που κατοίκησαν. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1887 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. 
Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Νικολ. Στρατή γεν. 1880. 
 
18. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4. 
Πήρε σύζυγο την Αναστασία γεννηθείσα το 1857. 
 
19. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1978 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 
4. Καφεπώλης. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1825 στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 4 
Παντοπώλης. 
 
20. 
ΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου «ΜΑΚΟΣ». Γεννήθηκε το 1848 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4/10 αριθ. Γεωργός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ιωάν. Κωτσίδα γεν. 1855. Απέκτησαν 1. 
Νικόλαο, 2. Βασιλική. 
ΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1889 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4/10 αριθ. Γεωργός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Παναγ. Μίχα γεν. 1897. 
Απέκτησαν τον Αναστάσιο. 
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ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4/10 αριθ. Αναχώρησε στην Κέρκυρα και πήρε σύζυγο τη Μαρία εκ 
Κερκύρας. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Νικόλαο στην Κέρκυρα. 
ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4/10 αριθ. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ηλία Γκάνια, κρεοπώλη γεν. 1887. 
 
21.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΡΟΥΓΚΟΣ». Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/37 Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης τη Ζωΐτσα Πέγκα γεν. 
1870 περίπου. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Δημήτριος, 3. Αρετή , 4. Ευγενία.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/37 αριθ. Αρτοποιός στην Κέρκυρα. στον πρώτο γάμο του με σύζυγο την 
Ελένη Δημ . Νάνου γεν. 1912, απέκτησε τη Ζωΐτσα. Στο δεύτερο γάμο του πεθαίνοντας η 
σύζυγός του Ελένη, πήρε δεύτερη σύζυγο την Ελένη Αναστασίου Σύμου «Λαψανά» γεν. 
1902. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Αρετή, 3. Ευαγγελία. 
Η Ζωΐτσα που γεννήθηκε το 1920 περίπου, πήρε σύζυγο το Μελ. Χειμαρίου. Ο Σπυρίδων που 
γεννήθηκε το 1925 περίπου κατοίκησε στην Κέρκυρα και πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας την 
Κατερίνα και δεν ετέκνησε. Η Αρετή που γεννήθηκε το 1927 περίπου πήρε σύζυγο εξ 
Ιωαννίνων τον κ. Κοντό στην Κέρκυρα.   
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/37 Αρτοποιός. Πήρε σύζυγο την Αμαλία εκ Κερκύρας που έμειναν έως το 
1950. Απέκτησαν 1. τον Αναστάσιο και την Ελευθερία. Ο Αναστάσιος γεννήθηκε το 1936 
στην Κέρκυρα κι έγινε μουσικός. Η Ελευθερία γεννήθηκε το 1938 στην Κέρκυρα. Μετά το 
1950 διαμένουν στην Αθήνα.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ του Αναστασίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1894 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/37 αριθ. Αρρώστησε νέα κι απεβίωσε στη Κέρκυρα.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1896 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/37 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βορειοηπειρώτη Αθανάσιο Στεργίου – 
Κέρκυρα 
 
22. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου γεννήθηκε στο 1835. 
 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αναστασίου «ΛΕΒΕΤΣΙΟΣ». Γεννήθηκε το 1880 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 8/14 αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ηλία Δακούκη γεν. 
1884. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Ελένη, 3. Αναστάσιο.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 8/14 αριθ. Πήρε σύζυγο του Σπυρίδωνα Δημ. Ζήση. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 8/14 αριθ. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα στην οδό 8/14 αριθ. Φανοποιός - ταξί. Πήρε σύζυγο την Λόλα Μιλτ. Μπονέτη εκ 
Κερκύρας. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
 
23. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ . γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 22/1 
αριθ. Απέκτησε από το γάμο του, 1. Θεόδωρο, 2. Μιχαήλ, 3. Σπυρίδων, 4. Αικατερίνη, 5. 
Αντώνιο. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1878 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22/1 αριθ. Πρακτικός Ιατρός. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Μανδηλά διδασκάλισσα. 
Απέκτησαν την Αγγελικούλα το 1915 που απεβίωσε ελεύθερη. 
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ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Συμεώνος «Νταβέλης». Γεννήθηκε το 1883 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/1 αριθ. Κτηματίας. Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερος. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1871 στην Πλεσίβιτσα οδός 
212/1 αριθ. Παντοπώλης. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/1 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Τζάλα γεν. 1861. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1867 στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 1. Αναχώρησε κι εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1867 στην Πλεσίβιτσα οδός2 
αριθ. 1. Αναχώρησε κι εργάστηκε στην Κωνσταντινούπολη. 
 
24.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16/9 
αριθ. Απέκτησε από το γάμο του 1. Θεόδωρο, 2. Ιωάννη, 3. Αικατερίνη. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Βασιλ. Ζήση γεν. 1877. Απέκτησαν 
1. Νικόλαο, 2. Βασιλική, 3. Αμαλία, 4. Ελένη, 5. Αθηνά,. Εφονεύθη στο δρόμο από Καλαμά 
προς Φοινίκι από Τουρκοτσάμηδες.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Αναχώρησε στην Αμερική και πήρε σύζυγο Αμερικάνα.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1900 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Γούλα εκ Φανερωμένης και 
κατοίκησε εκεί. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1902 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ιωάννου Γκουρούση γεν. 1885 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θωμά Μιχ. Μακατσώρη στον πρώτο γάμο του 
γεν. 1890. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1909 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Τσιμούρη γεν. 1903. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1908 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1883στην Πλεσίβιτσα οδός 
16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο  την Ελευθερία Νικολ. Ταβαντζή γεν. 1895. Απέκτησαν 1. 
Κασσιανή, 2. Αρετή, 3. Σταύρο, 4. Ευφροσύνη. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Ιωάννου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο στο Πωγώνι Ιωαννίνων που κατοίκησε. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΕΤΗ του Ιωάννου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο στο Πωγώνι Ιωαννίνων που κατοίκησε.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο στο Πωγώνι Ιωαννίνων την Ευφημία. 
Απέκτησαν 1. Ευθαλία το 1957, 2. Ιωάννη το 1959, 3. Άγγελο το 1966. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/9 αριθ. Πήρε σύζυγο στο Πωγώνι Ιωαννίνων που κατοίκησε, 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1/9 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Σύμο = Παπαγιώργη γεν. 1860 περίπου. Θύμα 
Τουρκοτσάμηδων. 
 
25.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευάγγελος και 2. Γεώργιο.  
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ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 14/1 
αριθ. Βυρσοδέψης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Αναστασίου Σύμου «ΛΑΨΑΝΑ» γεν. 1884. 
Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Ηλία, 3. βασιλική, 4. Νίκη, 5. Φωτεινή. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14/1 αριθ.  Σερβιτόρος. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο Αθηναία.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14/1 αριθ. Σερβιτόρος. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο Αθηναία. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14/1 αριθ. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Κων/νου Σκάγια γεν. 1905. Μετά το 
θάνατο του Σπυρίδωνος αναχώρησε οικογενειακώς στην Αθήνα. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14/1 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο Αθηναίο = Πανδή. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14/1 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο Αθηναίο τον 
Κωστελέτα.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1861 στην Πλεσίβιτσα οδός 14/1 αριθ. 
Από το γάμο του απέκτησε 1. Ιωάννη το 1895 και 2. Θεόδωρο το 1902. Αναχώρησε από την 
Πλεσίβιτσα και κατοίκησαν στην Πάτρα. 
 
26.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο την 
Ελένη Μαντέλου γεν. 1840 περίπου. Απέκτησαν τον Ζώη. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΖΩΗΣ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/7 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Νικ. Τσουμπίδη- Παπανικολάου 
γεν. 1885 Απέκτησαν, 1. Χρήστο, 2. Παρασκευή, 3. Χαράλαμπο, 4. Ελένη, 5. Δημητρούλα. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ζώη και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1906 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/7 αριθ. Απεβίωσε το 1925 υπηρετών στρατιώτης. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ζώη και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1902-1979, 
Πλεσίβιτσα οδός 16/7 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Φιλ. Πατσιά γεν. 1902. 
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ζώη και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1901 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16/7 αριθ. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα δια Πάτρα και 
Αθήνα.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ζώη και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1920 στη Πλεσίβιτσα 
οδός 16/7 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Χρήστου Στεργίου. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ζώη και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1915 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16/7 αριθ. Απεβίωσε τεσσάρων χρονών.  
 
27. 
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. 
Πλανόδιος πωλητής. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Ηλία, 2. Παρασκευή, 3. θυγατέρα, 4. 
θυγατέρα, 5. Αναστάσιο. 
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. Πήρε 
σύζυγο την Κωνσταντινιά Φιλ. Πατσιά γεν. 1890. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. Γρηγόριο, 3. 
Ελένη, 4. Παναγιώτη, 5. Βασιλική, 6. Αικατερίνη, 7. Παρασκευούλα. 
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ.  Κτίστης .Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα Σπυρ. Μακατσώρη γεν. 
1920 Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Αλεξάνδρα, 3. Σπυρίδων.  
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου και της Δημητρούλας,. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. Δημ,. Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο τη Γερασιμούλα Γρίβα εξ Ιθάκης 
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στην Αθήνα γεν. 1962. Απέκτησαν 1. Χρήστο το 1983 και 2. Σπυρίδωνα το 1985 στην 
Αθήνα.  
ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χρήστου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/4 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Δροσάκη εκ Κρήτης. 
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/4 αριθ. Οδηγός αυτοκ. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Μπέλου εξ Αθηνών 
γεν. 1966 Απέκτησαν 1. Χρήστο το 1985 και 2. τη Δήμητρα το 1987.  
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. Κασσιτερωτής. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Δημ Κατσιούπη γεν. 
1908 σε δεύτερο γάμο της. 
ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 21/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Κούρκουλο εκ Κερκύρας. 
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1924στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. Έμπορος στο Βόλο. Πήρε σύζυγο την Ευτυχία γεν. 1932. 
Απέκτησαν 1. τον Ηλία το 1960 και 2. τον Κωνσταντίνο. 
ΓΙΟΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. Πήρε σύζυγο στις Φιλιάτες εστιάτορα.  
ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ευαγ. Μπέλο. 
ΓΙΟΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ  του Ηλία και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/3 αριθ. Πήρε σύζυγο το Ζώη στο Ασπροκλήσι. 
ΓΙΟΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1889 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
21/3 αριθ. Αναχώρησε εις Πάτρα. 
ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1893 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 21/3 
αριθ. Αναχώρησε εις Πάτρα 
ΓΙΟΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1897 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
21/3 αριθ. Αναχώρησε εις Πάτρα 
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1900 στην Πλεσίβιτσα οδός 21/3 
αριθ. Εμπορευόμενος. Πήρε σύζυγο την Ευθαλία Νικ. Ίδαρη γεν. 1903. Απέκτησαν 1. 
Παρασκευή το 1922, 2. Ευγενία το 1924, 3. Θεόδωρο το 1927, 4. Νικόλαο το 1929, 5. 
Σταυρούλα το 1932, 6. Θωμά το 1936 όλοι διαμένουν στην Πάτρα.  
 
28.  
ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτου «ΡΑΪΚΟΣ». Γεννήθηκε το 1853 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25/20 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο τη Μαρία γεννηθείσα 1860-1935. Απέκτησαν 1. 
Παναγιώτη, 2. Ευάγγελος, 3. Γρηγόριο. 
ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/20 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Πέτρου Στάθη εκ Γηρομερίου 
και Ευγενίας γένος Παν. Τζόγια γεν. 1894. Απέκτησαν 1. Στυλιανό το 1923, 2. Ελένη το 
1924, 3. Ανδρονίκη το 1926, 4. Αντώνιο το 1930 και 5. Πέτρο το 1932. Αναχώρησαν από την 
Πλεσίβιτσα και κατοίκησαν στην Πάτρα. 
ΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/20. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ηλία Γκάνια γεν. 1894. Δεν 
απέκτησαν τέκνα από το γάμο τους.       
ΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Πέτρου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1891 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/20. Αναχώρησε στην Αμερική κι απεβίωσε εκεί. 
 
29.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ Γεννήθηκε το 1850 στην Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Κρεοπώλης . Από 
το γάμο του απέκτησε, 1. Σπυρίδων, 2. Ιωάννης, 3. Βασιλική, 4. Αμαλία, 5. Αναστασία.  
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ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. 
Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Γιάννου (Μάκου) γεν. 1895. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. 
Γεώργιο, 3. Ευαγγελίτσα, 4. Κωνσταντινιά, 5. Θωμά. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/2 αριθ. Κρεοπώλης στις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο τη Μαριάνθη Νάκου Καλαμπάκα 
Φιλιάτες. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Σαλβάνα στις Φιλιάτες. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Κρεοπώλης στις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο από την Παραμυθιά. 
απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Αντώνιο, 3. Αγγελική. 
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Φούρκα στην Παραμυθιά.  
ΓΚΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Σταύρο Δάλα στις Φιλιάτες.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Κρεοπώλης Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο στις Φιλιάτες την 
Αλεξάνδρα. Απέκτησαν 1. Χριστίνα, 2. Σπυρίδωνα.        
ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1887 στην Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. 
Κρεοπώλης. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερος. 
ΓΚΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1882 στην Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Πήρε 
σύζυγο το Μηνά Μιχ. Κούτη γεν. 1865. 
ΓΚΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1894 στην Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. 
Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Παναγ. Γιώτη γεν. 1890. 
ΓΚΑΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα οδός 25/2 αριθ. Πήρε 
σύζυγο το Μιχαήλ Σύμο «Λαψανά» γεν. 1892. 
 
30. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ «ΜΠΑΣΗΣ» του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1854 στην Πλε΄σιβιτσα 
οδός 12/16 αριθ. Αγροφύλακας.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία Γεννήθηκε το 1878 στην Πλεσίβιτσα οδός 12/16 αριθ. 
Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο τη Γιαννούλα Γεωργ. Γκίτση γεν. 1898 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Παναγιώτα, 2. Βασιλική.  
ΓΚΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Νικολάου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/16 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Κώτη στις Φιλιάτες.  
ΓΚΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/16 αριθ. Πήρε το Δημήτριο Ευαγ. Μακατσώρη.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «ΜΠΑΣΗΣ» του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1838 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Αγρότης. Από το γάμο του με τη θυγατέρα του Ιωάννου 
Τσιούρη γεν. 1845 περίπου. Απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Αναστάσιο, 3. Αντώνιο, 4. Ευφροσύνη, 
5. Κόρη.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1878 στην Πλεσίβιτσα οδός 12/14 
αριθ. Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Αλεξανδροπούλου γεν. 1879-1959 εκ Πατρών. 
Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Χαρίκλεια, 3. Ηλία. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2/12 αριθ. Χωροφύλακας. Πήρε σύζυγο από την Πάτρα που υπηρετούσε. 
Απέκτησε 1. Στέφανο, 2. θυγατέρα. 
ΓΚΑΝΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Αναστασίου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2/12 αριθ. Πήρε πρώτο σύζυγο το Μιχαήλ Κίτσιο στις Φιλιάτες και δεύτερο 
τον Ντούλιο εκ Β. Ηπείρου που κατοίκησε.  
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ΓΚΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Αναστασίου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1921 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2/12 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ίδαρη γεν. 1919, απέκτησαν 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Μαρία, 3. Δημητρούλα, 4. Αρετή, 5. Αναστάσιο.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2/12 αριθ. Πήρε σύζυγο την Ελπίδα Χαριλάου Ζέρβα εκ Φανερωμένης. 
Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Βασιλική. 
ΓΚΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του Ηλία και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1949 στην Πλεσίβιτσα οδός 
2/12 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευθύμιο Ευαγ. Λάμπρο Μετανάστη Γερμανία.  
ΓΚΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ηλία και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1950 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2/12 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Απόστολο Λέλε στην Αθήνα που κατοίκησε. 
Απέκτησαν 1. Αμαλία, 2. Βασιλική.  
ΓΚΑΝΙΑ ΑΡΕΤΗ του Ηλία και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα οδός 
2/12 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο εξ Αθηνών που κατοίκησε. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. 
Ιωάννη, 3. Παναγιώτη.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ηλία και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1963 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2/12 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Παπαϊωάννου εξ Αθηνών. Απέκτησαν 1. Ηλία το 
1992, 2. Ελευθέριο το 1993, 3. Αλέξανδρο το 1995.        
ΓΚΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου «ΜΠΑΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 12/14 αριθ. Ποιμένας. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ευαγ. Ζήση γεν. 1883 Απέκτησαν 
1. Αναστασία, 2. Μιχαήλ, 3. Δημήτριο. 
ΓΚΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Παναγ. Μίχα σε δεύτερό του γάμο. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1911-1990 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Εργάτης. Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα Σάββα Πάντου γεν. 
1916. Απέκτησαν 1. Θεοφάνης, 2. Λουκία, 3. Βασιλική, 4. Φρειδερίκη, 5. Παύλο, 6. 
Μαργαρίτρα7. Κωνσταντίνος.      
ΓΚΑΝΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/20 αριθ. Εργάτης Αθήνα. Πήρε σύζυγο από το Καστρί Ηγουμενίτσης την 
Αικατερίνη. Απέκτησαν τον Μιχαήλ το 1981. 
ΓΚΑΝΙΑ ΛΟΥΚΙΑ του Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1941 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 12/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Δημ Σταύρου Φιλιάτες. 
ΓΚΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗτου Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/20 αριθ. Πήρε σύζυγο από το Αγρίνιο και κατοικεί στην Αθήνα το 
Σταμούλη Χρήστο.     
ΓΚΑΝΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Θεοδ. Δόβρα γεν. 1936. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/20 αριθ. Αγροφύλακας και τώρα αρτοποιός στην Αθήνα που 
κατοίκησαν. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Βασ. Ρίζου. Απέκτησαν στην Πλεσίβιτσα 1. Μιχαήλ το 
1978, 2. Δημήτριο το 1980. 
ΓΚΑΝΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/20 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Τσιούρα Μάρκο στην Αθήνα.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1954 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/20 αριθ. Σερβιτόρος. Πήρε σύζυγο την Ανδριάνα από Αγ. Μαρίνα στην 
Αθήνα. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ το 1981, 2. Δήμητρα το 1982.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Ποιμένας. Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα Γεωργ. Λάμπρου γεν. 
1924 Απέκτησαν 1. Σταυρούλα το 1950, 2. Ευφροσύνη το 1953, 3. Αντώνιο το 1954, 4. 
Ιωάννη 1956, 5. Σπυρίδων 1955, 6. Χαριτωμένη 1958, 7. Ευαγγελία 1960, 8. Σωτήριο 1969.  
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ΓΚΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1950 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Τρίμη.  
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1953 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Γυρίνη εκ Μακεδονίας. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1954 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Μαρία εκ Θηβών στην Αθηνών που κατοίκησε. 
Απέκτησαν το Δημήτριο το 1976.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1956 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη κι απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. 
Δημητρούλα, 3. Αλέξανδρο.  
ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1955 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη κι απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. 
Ευάγγελο. 
ΓΚΑΝΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Σιούτη εκ Φατηρίου στην Αθήνα. 
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1960 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ντάλφο εκ Θεσσαλίας. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου και της Δημητρούλας Γεννήθηκε το 1969 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/14 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Μακεδονίας στην Γερμανία. Απέκτησαν τον 
Αντώνιο.  
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα οδός 12/14 
αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Χρυσικό του Δημητ. γεν. 1874.  
ΓΚΑΝΙΑ ΚΟΡΗ του Δημητρίου «ΜΠΑΣΗ». Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 12 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Ποντίκη γεν. 1840 περίπου. 
 
31. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. 
Κρεοπώλης. Από το γάμο του απέκτησε με την σύζυγό του Αικατερίνη γεν. 1845 περίπου, 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Μιχαήλ, 3. Δημήτριος, 4. Ευγενία, 5. Ευφροσύνη, 6. Αλεξάνδρα.   
ΓΚΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1869 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Γκουσάρη γεν. 1887. 
Απέκτησαν 1. Στυλιανό, 2. Αικατερίνη. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Δερματέμπορος. Δεν ήλθε εις γάμο έως το θάνατό του. 
ΓΚΑΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗτου Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Αναστ. Ίδαρη γεν. 1915. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1880, στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο την Πελαγία Παπαϊωάννου του 
Μιχαήλ γεν. 1890. Απέκτησαν 1. Ζηνοβία, 2. Χρήστο, 3 Γεώργιο, 4. Θωμά. 
ΓΚΑΝΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του Μιχαήλ και της Πελαγίας. Γεννήθηκε το 1910, στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/11 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Ιωάν. Ξακουστό γεν. 1906. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ και της Πελαγίας. Γεννήθηκε το 1912, στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/11 αριθ. Ο Χρήστος αρρώστησε κι απεβίωσε νέος. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Πελαγίας. Γεννήθηκε το 1913, στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/11 αριθ. Ζαχαροπλάστης Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αρετή Χρήστου Κόντη γεν. 1922. 
Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Πελαγία. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου και της Αρετής. Γεννήθηκε το 1954, στην Αθήνα. 
Βιοτέχνης. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών. Απέκτησαν την Αρετή. 
ΓΚΑΝΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ του Γεωργίου και της Αρετής. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πήρε Σύζυγο 
τον Ιατρό Θαλασσινό στην Αθήνα. Απέκτησαν το Χρήστο.  
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ΓΚΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Μιχαήλ και της Πελαγίας. Γεννήθηκε το 1915, στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25/11 αριθ. Βιοτέχνης στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο Διαμάντω Γάτου εκ Γηρομερίου γεν. 
1928. Απέκτησαν 1. τη Χριστίνα το 1963 και το Χρήστο το 1966. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Πελαγίας. Γεννήθηκε το 1887-1973, στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Χαραλ. Σιούτη γεν. 
1895 περίπου. Απέκτησαν τον Πέτρο. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη Βασιλική Μιχ. Σκάγια γεν. 
1908-1994. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα, 2. Ανθούλα. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/8 αριθ. Ράπτης. Αναχώρησε στην Αμερική και πήρε σύζυγο Αμερικάνα. 
Απέκτησαν 1. Μέλια 2. Βασιλική.   
ΓΚΑΝΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/8 αριθ. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε το 2000. 
ΓΚΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/8 αριθ. Σερβιτόρος. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα και διαμένει στην 
Αθήνα.  
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1877 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Κων/νου Κολιό γεν. 1853. 
ΓΚΑΝΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1867 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ιωάννου = «ΛΥΣΙΑΡΗ» 
ΓΚΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1870 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25/11 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ηλία Σκάγια γεν. 1856. 
 
32. 
ΓΚΑΝΤΡΗΣ . Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδό 25 αριθ. 13. Από το γάμο 
του απέκτησε την Ευφροσύνη το 1865 που πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Τσολή γεν. 1855 
περίπου. 
 
33. 
ΑΦΟΙ ΓΚΕΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΓΚΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 5/4 αριθ. Σανδαλοποιός. 
Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα Ηλία Κουτσογιάννη που απεβίωσε. Πήρε δεύτερη σύζυγο 
τη Δημητρούλα Θεοδ. Κατσούπη (Ντάη) γεν. 1897. Απέκτησαν 1. Σταυρούλα, 2. Ελένη, 3. 
Αλεξάνδρα. 
ΓΚΕΝΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/4 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Νικ. Μπάλο γεν. 1923.  
ΓΚΕΝΕ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5/4 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Δημ. Γκουρούση γεν. 1926. 
ΓΚΕΝΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/4 αριθ. Πήρε σύζυγο το Λουκά Ιωάν. Βλάχο γεν. 1930. 
ΓΚΕΝΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1887 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 4. 
αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στο Παρίσι. 
ΓΚΕΝΕ ΕΥΓΕΝΙΑ. Γεννήθηκε το 1889 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 4. αναχώρησε 
στην Αθήνα και πήρε σύζυγο τον Μπέτση στην Αθήνα. . 
 
34. 
ΑΦΕΛΦΟΙ ΓΚΙΚΑ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΔΕΛΦΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4/11 αριθ. 
Πλανόδιος έμπορος. Από το γάμο του απέκτησε 1. Παρασκευή, 2. Ευγενία, 3. Αγγελική. 
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ΓΚΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1861-1944 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/11 
αριθ. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ευαγ. Γκρέμο. Απέκτησαν δύο γιους τον Παναγιώτη και 
Νικόλαο Γκρέμο.   
ΓΚΙΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1870-1952 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/11 αριθ. 
Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Νικολάου Πέγκα γεν. 1850 περίπου. Απέκτησαν δύο τέκνα την 
Ελένη και Παναγιώτη Πέγκα.  
ΓΚΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1880-1939 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/11 
αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Στράτη «Γκέγκα» 1865 περίπου. Απέκτησαν τρία τέκνα 
Νικόλαο – Δονάτο – Αικατερίνη Στράτη.  
ΓΚΙΚΑ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Γεννήθηκε τομ 1845 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 11. Πήρε σύζυγο το Σπανόπουλο στις Φιλιάτες εκ Γηρομερίου 
γεν. 1840 περίπου.  
ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4/11 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ίδαρη γεν. 1845 περίπου.  
 
35. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 16/23 αριθ. Κουρέας. 
Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Δημητρίου Λέντζαρη γεν. 1870 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Παρασκευή, 2. Ζωΐτσα, 3. Ευγενία, 4. Σπυρίδωνα.  
ΓΚΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1892-1986 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/23 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Σπυρ. Βλάχο γεν. 1870. 
ΓΚΙΤΣΗ ΖΩΪΤΣΑ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1897 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/23 αριθ. Απεβίωσε νέα. 
ΓΚΙΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1888 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/19 αριθ. Πήρε σύζυγο το Χαράλαμπο Νικ. Κοντογιάννη γεν. 1872. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/23 αριθ. Καφενείο Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Σεβαστή εκ Κερκύρας. 
Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. θυγατέρα, 3. Αντώνιο, 4. Σταυρούλα. 
Ο Κωνσταντίνος Σπυρ. Γκίτσης πήρε σύζυγο τη Μαρία εκ Κερκύρας κι απέκτησαν 1. 
Σπυρίδωνα, 2. Ηλίανα στην Κέρκυρα. 
Η θυγατέρα του Σπυρ. Γκίτση αρρώστησε και πέθανε το 1948.  
Ο Αντώνιος Σπυρ. Γκίτσης πήρε σύζυγο τη Φωτεινή εκ Κερκύρας κι απέκτησαν 1. βασίλειο, 
2. Κωνσταντίνο στην Κέρκυρα. 
Η Σταυρούλα Σπυρ. Γκίτση, πήρε σύζυγο τον Κων/νο Κάλωνα εκ Κερκύρας κι απέκτησαν το 
Χαράλαμπο. 
 
36. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 21 το 1810 περίπου από το 
γάμο του απέκτησε 1. Γεώργιο και 2. Αικατερίνα.  
ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1847 στην Πλεσίβιτσα οδός 16/21 αριθ. 
Κουρέας Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο την Αγγελικής Κων/νου Θάνου γεν. 1855 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Αθανάσιο, 2. Γιαννούλα, 3. Αικατερίνη. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1895 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/21 αριθ. Κουρέας. Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα του Γιοβάνη. 
Απέκτησαν το Γεώργιο το 1921. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αικατερίνη Λουκά Βινατσέλα 
γεν. 1900. απέκτησαν τον Ιωάννη το 1926. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου και της θυγατέρας Γιοβάνη. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/21 αριθ. Πωλητής στις λαϊκές. Αναχώρησε στην Αθήνα πήρε σύζυγο την 
Αθηναία και κατοίκησε.         
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ΓΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/21 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα εμπορευόμενος με ζυγαριές. Πήρε 
σύζυγο την Ελένη Ηλία Ξακουστού. Απέκτησαν τρία παιδιά. 
ΓΚΙΤΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε 1898 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/21 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ηλία Γκάνια γεν. 1878. 
ΓΚΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
16/21 αριθ. πήρε σύζυγο τον Αλέξιο Κλαπογιάννη γεν. 1850 περίπου. Εφονεύθη το 1908 στο 
Πουσί από Τουρκοτσάμηδες.  
 
37.  
ΓΚΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1895 περίπου. 
Αναχώρησε στην Πάτρα και διατήρησε κατάστημα με καρφιά. Από το γάμο του στην Πάτρα 
απέκτησε, 1. Γεώργιο και τέσσαρες θυγατέρες. Η μία η Ανδριάνα πήρε σύζυγο το Βασίλειο 
Κωνσταντίνο Ταβαντζή γεν. 1924.  
ΓΚΙΤΣΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 16/23 αριθ. Πήρε σύζυγο 
την Αναστασία εκ Φανερωμένης γεν. 1885 περίπου. Απέκτησαν, 1. Δήμο, 2. Γεώργιο, 3. 
Γρηγόριο. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ του Δονάτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 7 αριθ. 9. αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα. 
ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δονάτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 9. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Ηγουμενίτσα.  
ΓΚΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δονάτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 9. Αναχώρησε και κατοίκησε στα Γρεβενά και πήρε σύζυγο την 
Παναγιώτα εκ Γρεβενών γεν. 1930 περίπου. Απέκτησαν, 1. Παναγιώτη το 1954, 2. Ιωάννη το 
1956.  
 
39. ΓΚΟΡΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4/2 αριθ. το έτος 1840 περίπου. Πήρε 
σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης. Απέκτησαν 1. την Αικατερίνη, 2. θυγατέρα. 
ΓΚΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 2. πήρε σύζυγο 
τον Ηλία Τριανταφ. Τζόγια γεν. 1860 περίπου.  
ΓΚΟΡΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 2. πήρε σύζυγο 
τον Κωνσταντίνο Κοροβέση γεν. 1860 περίπου. 
 
40. 
ΓΚΡΕΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 4. 
απέκτησε από το γάμο του 1. Δημήτριο, 2. Θωμά, 3. Θεόδωρο , 4. θυγατέρα.  
ΓΚΡΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/4 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Νικολάου Γκίκα γεν. 1861,. 
Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Νικόλαο. 
ΓΚΡΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1900 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10/4 αριθ. Στον πόλεμο της Μ. Ασίας το 1922 υπηρετώντας 
στρατιώτης εφονεύθη.  
ΓΚΡΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/4 αριθ. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
ΓΚΡΕΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 10/6 αριθ. 
Αρτοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Πέτρου (Μήτση) Διαμάντη. Απέκτησαν 1. Αμαλία, 2. 
Ευαγγελικούλα, 3. Λεωνίδα, 4. Σπυρίδων, 5. Ευάγγελο. 
ΓΚΡΕΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/6 αριθ. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Πέτρου Μακατσώρη στην Πάτρα.  
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ΓΚΡΕΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/6 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Δημ. Κωλέττα γεν. 1903. 
ΓΚΡΕΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/6 αριθ. Ζαχαροπλάστης Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Ελένη Δημ. Γκουρούση. 
Απέκτησαν 1. Ευγενία που πήρε σύζυγο τον Ιωάν. Βισκαδουράκη, 2. Την Θωμαΐς που πήρε 
το Σπυρίδωνα Φαναριώτη.  
ΓΚΡΕΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/6 αριθ. Ζαχαροπλάστης Κέρκυρα. πήρε σύζυγο την Έλη Μιχ. Κόντη κι απέκτησαν, 
1. Νικόλαο του Σπυρίδ. Που πήρε σύζυγο την Ελένη Γκόγκα κι απέκτησαν 1. Έλλη, 2. 
Σπυρίδων, 3. Μαρία. Και 2. Θωμάς του Σπυρίδωνος – Καθηγητής.  
ΓΚΡΕΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1919 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/6 αριθ. Πήρε σύζυγο από Ηγουμενίτσα τη Χαρίκλεια Σαφάκα. Απέκτησε, 1. τη 
Μαρία που πήρε σύζυγο το Διαμάντη – Κερκυραίο 2. την Ελένη που πήρε σύζυγο τον 
Κροκίδη Κερκυραίο. 
ΓΚΡΕΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
10/6 αριθ. Απέκτησε από το γάμο του. 1. Κωνσταντίνο το 1850 αρτοποιό στην Κέρκυρα, 2. 
Ιωάννη το 1898 αρτοποιό στην Κέρκυρα.  
ΓΚΡΕΜΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
10 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Γεωργ. Ταβαντζή γεν. 1860 περίπου. 
 
41. 
ΓΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην Β. Ήπειρο. Ξενοδόχος 
στην Κέρκυρα. πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Ιωάν. Χαϊδούση γεν. 1880-1962. δεν απέκτησαν 
απογόνους.  
 
42.  
ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 3. αναχώρησε από την 
Πλεσίβιτσα κι εγκαταστάθηκε στην Πάτρα στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Πήρε 
σύζυγο από την Πάτρα. Απέκτησαν 1. Λάκη, 2. Κωνσταντίνο. Ο Λάκης πήρε σύζυγο από την 
Πάτρα κι απέκτησε τρία τέκνα. Ο Κωνσταντίνος πήρε σύζυγο εξ Αγρινίου που διαμένει. 
 
43. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Τσολή γεν. 1846. Απέκτησαν 1. Συμεών, 2. 
Κωνσταντίνο, 3. Ευάγγελο, 4. Δημήτριο, 5. Πέτρο, 6. Νικόλαο, 7. Καλλιόπη, 8. Γεώργιο. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ηλία Πέγκα γεν. 1871. Απέκτησαν 
τον Αναστάσιο. Απεβίωσε ο Συμεών και η Ευφροσύνη σε δεύτερο γάμο πήρε σύζυγο το 
Χρήστο Μακατσώρη.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Συμεώνος και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1897 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Σανδαλοποιός. Αναχώρησε στην Αμερική στο Γούστερ 
εργάστηκε σε Ζαχαροπλαστείο. Γύρισε και πήρε σύζυγο την Κλεοπάτρα Δημ. Ζήση γεν. 
1910. Απέκτησαν στην Αμερική 1. Συμεών, 2. Ευφροσύνη.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Αναστασίου και της Κλεοπάτρας. Γεννήθηκε το 1940 στο 
Γούστερ της Αμερικής κι είναι κομμωτής. Πήρε σύζυγο Αμερικάνα και διαμένει στην 
Αμερική.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Αναστασίου και της Κλεοπάτρας. Γεννήθηκε στο 
Γούστερ της Αμερικής το 1938. πήρε σύζυγο το Νικόλαο Δημ. Χαϊδούση γεν. 1934.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1870 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. απεβίωσε νέος. 
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ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1872 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Μιχαήλ 
Θάνου γεν. 1885 περίπου . Απέκτησαν 1. Αθηνά, 2. Αμαλία, 3. Ιωάννη, 4. Θωμά, 5. 
Βασίλειο.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Γεωργίου Βένο.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Αρρώστησε και απεβίωσε νέα.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1911-1997 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Δημητρίου Ζαχαριά. 
Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Ευάγγελο, 3. Ευφροσύνη. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1946 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Είναι πτυχιούχος της Σιβιτανιδείου και της ΠΑΛΜΕΡ 
ηλεκτρονικός Τ.V. Πήρε σύζυγο σε Α΄ γάμο τη Βούλα κι απέκτησαν τον Ιωάννη. Σε δεύτερο 
γάμο του πήρε τη Βασιλική και ζουν στην Αθήνα.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1948 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Είναι δάσκαλος. Πήρε σύζυγο τη Μαρία εξ Ευρυτανίας κι 
απέκτησαν 1. Ιωάννη το 1980, 2. Ελένη το 1981 και σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Στεργίου στον Πειραιά. Απέκτησαν 
1. Μαρία το 1974 και 2. Σοφία το 1977.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο την Αντιγόνη Νικολάου Στάθη 
γεν. 1929. Απέκτησαν, 1. Ηλία, 2. Νικόλαο.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1956-1984 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Αρρώστησε και απεβίωσε νέος το 1984. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Φυσικοθεραπευτής. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Αθαν. Κυράνη 
το γένος Ιωάν. Ζήση. Απέκτησαν 1.Θωμά το 1996 και 2. Υιός το 1998. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1920-
2000στην Πλεσίβιτσα οδός 1/23 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αρετή Συμ Μπάλου γεν. 1933. 
απέκτησαν την 1. Ευφροσύνη το 1961 και 2. Αμαλία το 1964 εις Αμερική μετανάστες.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1881 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/47 Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο στον πρώτο γάμο του την Αλεξάνδρα Ιωάν. 
Κώτσιου 1893. Απέκτησαν το Μιχαήλ που απεβίωσε μικρό παιδί. Απεβίωσε η σύζυγός του 
Αλεξάνδρα και στο δεύτερο γάμο του πήρε σύζυγο την Παρασκευή Μιχ. Μακατσώρη γεν. 
1898. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ελένη, 3. Ευγενία, 4. Καλλιόπη, 5. Κωνσταντίνο, 6. 
Αγγελική και 7. Κλεονίκη. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Αρρώστησε και απεβίωσε μικρό παιδί. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1918 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Πήρε σύζυγο τα Λεωνίδα Θωμά Γκρέμο στην Κέρκυρα.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ιωάν. Διαμάντη γεν. 1904. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θωμά Αντωνίου Ξένο γεν. 1910. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 
1926 στην Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Νικολ. Γκενέ 
γεν. 1933. Απέκτησαν τον 1. Δημήτριο 1965, 2. την Παρασκευή1966. 
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ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Γεωργ. Βλασόπουλο. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/25 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Γεωργ. Κοντογιάννη.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Αναστ. Τσολή 1885 
περίπου. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Μαρία.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1913 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Αρρώστησε κι απεβίωσε μικρό παιδί.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1/47 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Παναγιώτου Κώτσιο. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1891 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο Ελληνίδα μετανάστρια στην 
Αμερική που μετανάστευσε. Απέκτησαν δύο θυγατέρες.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1883 περίπου  
στην Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Ράγκο στον Α΄ γάμο του κι 
απεβίωσε.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/47 αριθ. Παντοπώλης στην Β. Ήπειρο. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Θεοδ. 
Γιαννούτσου κι απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Θεοδώρα, 3. Διονυσία, 4. Ανθούλα, 5. 
Καλλιρρόη, 6. Παναγιώτη, 7. Ιφιγένεια.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αλέξανδρο Βας. Δόβρα γεν. 1913. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Πήρε σύζυγο εις τη Ν. Σελεύκεια Ηγουμενίτσης τον Παυλίδη. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Πήρε σύζυγο το Στέφανο Τζέλιο εκ Β. Ηπείρου που κατοίκησε.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Αναστ. Ίδαρη και πήγαν στην 
Αμερική.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Β. Ηπείρου το Δήμα στην Κέρκυρα που 
κατοικούν. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Μετανάστευσε στην Αμερική και πήρε σύζυγο Αμερικάνα. 
Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Αμαλία στην Αμερική.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Γεωργίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1937 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/24 αριθ. Μετανάστευσε στην Αμερική και πήρε σύζυγο Αμερικάνο.  
 
44. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ «ΝΤΑΦΛΟΣ». Από το γάμο του απέκτησε 1. Ιωάννη 
και 2. Νικόλαο.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 
15/13 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο πρώτη νέα εκ Πλεσιβίτσης. Απέκτησαν 1. τον 
Αντώνιο και εν συνεχεία η σύζυγος απεβίωσε. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ευγενία Δήμου 
Σύμα γεν. 1875. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα και 2. την Παρασκευή. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/13 
αριθ. Πήρε σύζυγο την Πελαγία εκ Κερκύρας. Απέκτησαν την Ευγενία που διαμένει στην 
Ηγουμενίτσα. 
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ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ιωάννου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1911 στην 
Πλε΄σιβιτσα οδός 15/13 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Νικ. Μακατσώρη. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/13 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα εργαζόμενος διευθυντής νοσοκ. 
Παπαδημητρίου. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε το 1872 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13 Σανδαλοποιός. Ήταν μέλος της Ηπειρωτικής Εταιρείας 
Πλεσιβίτσης απελευθέρωσης. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα. 
 
45. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ «ΚΟΥΦΕΤΑΣ». Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
15/20 αριθ. Πλανόδιος πωλητής. Από το γάμο του με σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης. Απέκτησε 1. 
Θεόδωρο, 2. Δημήτριο, 3. Αγγελική, 4. Φωτεινή. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1868 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/20 
αριθ. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα του Κολιού «Κλιόφτη» 1880 
περίπου . Απέκτησαν τον Ηλία. Στη συνέχεια πέθανε η σύζυγός του. Σε δεύτερο γάμο του 
πήρε την Αλεξάνδρα Κων/νου Δρούση γεν. 1890. Απέκτησαν την Ευδοκία. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Θεοδώρου και θυγατέρας Κολιού. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/20 αριθ. Ιδιωτικ. Υπάλληλος. Αναχώρησε στην Αθήνα και [πήρε σύζυγο 
τη Στέλλα. Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Αλεξία στην Αθήνα.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Σωτήριο Γεωργ. Μαντέλο γεν. 1914. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/20 
αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1867. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. 
Αλεξάνδρα, 3. Παρασκευή.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1901-1979 
στην Πλεσίβιτσα οδός 15/22 αριθ. Ήταν πλανόδιος έμπορος. Απεβίωσε ελεύθερος.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15/22 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Βασιλ. Ζήση γεν. 1887. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1895 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15/22 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μηνά Ξιούρα εκ Γηρομερίου που 
κατοίκησε. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1859 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
15/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Νικ. Πέγκα σε δεύτερό του γάμο γεν. 1835 περίπου. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
15/20 αριθ. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Παπαϊωάννου γεν. 1860 περίπου.  
 
46.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15/10 αριθ. 
Πήρε σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης τη Στάθη γεν. 1847. Απέκτησαν 1. Ευφροσύνη, 2. Αμαλία.  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε τοπ 1876 στην Πλεσίβιτσα οδός 
15/10 αριθ./ Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Γεωργ. Ταβαντζή γεν. 1872. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα οδός 15/10 
αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Δημ Λέντζαρη γεν. 1872. 
 
47. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1845 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6/19 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Πέτεινου αδελφή του Αριστοτέλη 
γεν. 1867. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Αικατερίνα, 3. Παρασκευή. 
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ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1893 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6/19 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ευαγγέλου Παπακώστα γεν. 
1884. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6/19 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Θεοδ. Φατήρα γεν. 1889. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6/19 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ιωάννου Χαϊδούση. 
ΓΚΟΥΡΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Νικολάου. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 19. πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Θεοδ. Στεργίου γεν. 1850 περίπου. 
 
48.  
ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ «ΙΕΡΕΩΣ». Γεννήθηκε τοπ 1800 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 20/1και3 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1850 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Αλεξάνδρα, 3. Αγγελική.  
ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1835 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/1και3 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Φιλιατών την Αγγελική Γεωργάνη – Κογία 
υφάντρα γεν. 1855 περίπου. Απέκτησαν 1. Δημήτριο.  
ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1892-1972 στην Πλεσίβιτσα οδός 
20/3 αριθ. Κουλουροπώλης. Πήρε σύζυγο την Αφροδίτη Τριανταφύλου εκ Φανερωμένη 
1908-1992. Απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. Ηλία. 
ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/3 αριθ. κι απεβίωσε παιδί.  
ΓΚΟΥΣΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Θεοδώρα Σωτ. Μαντέλου γεν. 1949. δεν 
απέκτησαν τέκνα.   
ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1887 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/1 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κων/νο Ευαγ. Γκάνια γεν. 1869. 
ΓΚΟΥΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου «ΣΩΚΡΑΤΩ». Γεννήθηκε το 1888 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/1και3 αριθ. Πήρε σύζυγο το (Σωκράτη) Μακατσώρη Σπυρίδων γεν. 1870 
περίπου.  
 
49. 
ΓΟΥΛΑΣ Β. «ΤΣΑΟΥΣΗΣ». Γεννήθηκε στο Καστρί Ηγουμενίτσης το 1830 περίπου. Πήρε 
σύζυγο τη θυγατέρα Μαντέλου και αδελφή της μητέρας του Ζώη Γιαννούτσου γεν. 1835 
περίπου. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Ευφροσύνη, 3. Βασίλειο. 
ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Β. «ΤΣΑΟΥΣΗ». Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 5. πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Αντωνίου Θεοδώρου γεν. 1850 περίπου.  
ΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Β. «ΤΣΑΟΥΣΗ». Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Χριστόδουλο Τσιμούρη γεν. 1855 περίπου.  
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Β. «ΤΣΑΟΥΣΗ». Γεννήθηκε το 1869 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Ιωάν. Χαϊδούση γεν. 1872. απέκτησαν 1. 
Πέτρο, 2. Ελευθέριο, 3. Χρυσούλα, 4. Κωνσταντίνο στην Κέρκυρα.  
 
50. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10/5 αριθ. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Δημ. Μπάλου, γεν. 1865 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Παναγιώτη, 2. Ευγενία, 3. Ιωάννη. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1885-1984 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/5 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Νικ. Στεργίου 1895-
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1985. Απέκτησαν 1. Βαγγελίτσα, 2. Ευφημία, 3. Ηλία, 4. Σταύρο, 5. Θωμά, 6. Χρήστο, 7. 
Ευάγγελο, 8. Αρετή.  
ΔΑΚΟΥΚΗ ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/5 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θωμά Νικ. Τσολή γεν. 1903. 
ΔΑΚΟΥΚΗ ΕΥΦΗΜΙΑ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/5 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ιωάν. Σάρρα γεν. 1900. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1920-1993 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/5 αριθ. Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο τη Σταυρούλα Γεωργ. 
Κοντογιάννη γεν. 1926. απέκτησαν 1. Παύλο, 2. Σπυρίδων, 3. Ναυσικά. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ηλία και της Σταυρούλας. Γεννήθηκε το 1950 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5/3 αριθ. Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1960 εκ Κρυσταλοπηγής. 
Απέκτησαν 1. Σταυρούλα 1982, 2. Παναγιώτη 1983, 3. Ειρήνη 1992.  
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία και της Σταυρούλας. Γεννήθηκε το 1952 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.3. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντίνα γεν. 1958. Απέκτησαν 1. Ηλίας το 
1979, 2. Σταυρούλα το 1980. 
ΔΑΚΟΥΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του Ηλία και της Σταυρούλας. Γεννήθηκε το 1958 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο εξ Ηπείρου. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1924-1994 
στην Πλεσίβιτσα οσός 5/αριθ.5. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αιακτερίνη Ιωάν. Κωτσίδα 
γεν. 1929. Απέκτησαν 1. Αγγελίνα το 1954, 2. Ευτυχία. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.5. Έμπορος. Πήρε σύζυγο στη Λάρισα που κατοικούν την Αγλαΐα. 
Απέκτησαν 1. Χρυσούλα, 2. θυγατέρα.  
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.5. Έμπορος Βόλο. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελία Βας. Κώτσιου γεν. 
1936. Απέκτησαν 1. Βικτωρία 1960, 2. Αλεξία 1965, 3. Ιωάννα 1968. Η Βικτωρία πήρε 
σύζυγο τον Περικλή Βενιέρη. Η Αλεξία πήρε σύζυγο τον Κων/νο Ρούμπο. Η Ιωάννα πήρε 
σύζυγο τον Κων. Ανδρικάκη.  
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.5. Έμπορος στο Βόλο. Πήρε σύζυγο από το Βόλο την Τασούλα. 
Απέκτησαν, 1. Παναγιώτη, 2. Υιό.  
ΔΑΚΟΥΚΗ ΑΡΕΤΗ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.5. Πήρε σύζυγο εκ Βορείου Ηπείρου και κατοικεί εκτός Πλεσιβίτσης 
το Χαράλη. 
ΔΑΚΟΥΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1884 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5/αριθ.5. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Αναστ. Γιαννούτσο «Λεβέτσιο». 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1887 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.5.  
 
57. 
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.5. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Βασιλ. Σκάγια γεν. 1865 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Αναστάσιο, 2. Σωτήριο, 3. Παναγιώτη, 4. Βασίλειο.  
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ.5. 
Σανδαλοποιός. Ακολούθησε το Μοναχισμό κι έγινε Ιερομόναχος.  
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1897 περίπου. 
Αναχώρησε στη Γαλλία.  
ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1899 
περίπου. Αναχώρησε στην Κέρκυρα απεβίωσε ελεύθερος.  

 424 



ΔΑΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1901 περίπου. 
Αναχώρησε στην Κέρκυρα κι απεβίωσε ελεύθερος.  
 
52. ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ γεν. 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ.9. Πήρε σύζυγο 
τη θυγατέρα Σπυρίδωνος Παπανικολάου «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ». Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. 
Ευφροσύνη, 3. Θυγατέρα και 4. το Δημήτριο.  
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1867 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/9 αριθ. 
Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ηλία Σύμου γεν. 1877. Απέκτησαν τον Ευάγγελο το 1906-
1960 ράπτη στην Κέρκυρα.  
ΔΕΔΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/9 αριθ. Πήρε 
σύζυγο τον Ευάγγελο Σκάγια (οικία επί της πλατείας αριθ.25) γεν. 1855 περίπου. 
ΔΕΔΕ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/9 αριθ. Πήρε 
σύζυγο το Νικόλαο Γεωργ. Κεφάλα 1877 στον Α΄ γάμο του. 
ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1861 στην Πλεσίβιτσα οδός 4/9 αριθ. Έγινε 
δάσκαλος και υπηρέτησε στην Πάργα.  
 
53.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου «Χαλκιάς». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
2/αριθ. 10 το 1869 Σιδηρουργός. Από το γάμο του απέκτησε. 1. Ηλία, 2. Πέτρο, 3. 
Παρασκευή.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/αριθ.10 το 
1895 περίπου. Εφονεύθη το 1922 στρατιώτης στην Μ. Ασία.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/αριθ.10 το 1902 
περίπου. Αναχώρησε στην Κέρκυρα κι εργάστηκε στο Δήμο εργάτης. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Βασιλείου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/αριθ.10 το 
1900 περίπου. Πήρε σύζυγο στην Κονίσπολη της Β. Ηπείρου και κατοίκησε. 
 
54. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 1. 
Παντοπώλης. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Αγγελική, 2. Πέτρο «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗ»¨, 3. 
Ιωάννη.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου. ΓΕΝΝΉΘΗΚΕ ΤΟ 1850 ΣΤΗΝ Πλεσίβιτσα οδός 
5 αριθ.1. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Κοντογιάννη γεν. το 1845 περίπου.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου «ΠΕΤΡΟΜΗΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1854 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ. 1 Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Κων/νου Θάνου γεν. 
1867. Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Δημήτριο, 3. Θεόδωρο, 4. Ζωΐτσα, 5. Αμαλία. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1886 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Ιδιωτικός Υπάλληλος. Αναχώρησε στην Κέρκυρα και πήρε σύζυγο 
την Περσεφόνη γεν. 1892. Απέκτησε 1. Πέτρο το 1920, 2. Γεώργιο το 1916, 3. Κων/νο, 4. 
θυγατέρα.   
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Βασιλείου Δόβρα γεν. 
1895-1931. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Σπυρίδων, 3. Ηλία, 4. Βασίλειο.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο εκ Φανερωμένης τη Φωτούλα. 
Απέκτησαν δύο παιδιά στην Ηγουμενίτσα 1. Αναστασία, 2. Μερόπη. Η Αναστασία πήρε 
σύζυγο τον Πέτρο Ηλία Ξένο γεν. 1943. Η Μερόπη πήρε σύζυγο εξ Αθηνών.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο τη Ζωή στην Αθήνα κι απέκτησαν 1. 
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Ευγενία, 2. Δήμητρα. Η Ευγενία πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Πέτρου Κοτσίδα στην Αθήνα. Η 
Δήμητρα πήρε σύζυγο εξ Αθηνών.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1928 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5/αριθ.1. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο εκ Πλαταριάς στην Ηγουμενίτσα,. Απέκτησαν δύο 
παιδιά, 1. Θεόδωρο, 2. Χριστίνα στην Ηγουμενίτσα. Ο Θεόδωρος πήρε σύζυγο τη θυγατέρα 
Βρύση εξ Αχουρίων. Η Χριστίνα πήρε σύζυγο τον Κοντόρα εκ Παεραμυθιάς.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Δικηγόρος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ανθούλα Σπυρ. 
Ζήση, γεν. 1943. Απέκτησαν τρία παιδιά στην Ηγουμενίτσα. 1. Σπυρίδων, 2. Αικατερίνη, 3. 
Νικόλαο.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΖΩΪΤΣΑ του Πέτρου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1893 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5/αριθ.1. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Δημ. Κωλέττα γεν. 1885. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΜΑΛΙΑ του Πέτρου και της ΑΝαστασίας. Γεννήθηκε το 1896 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Γεωργ. Μήτση γεν. 1885. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Πέτρου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1883 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.1. Πήρε σύζυγο το Θωμά Γκρέμο του Ευαγ. Γεν. 1869. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλε΄σιβιτσα οδός 
5/αριθ.3 Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Ευαγ. Μήτση γεν. 1882-1947. 
Απέκτησαν 1. Φίλιππο, 2. Δημήτριο, 3. Κων/νο, 4. Αικατερίνη, 5. Ανδρομάχη, 6. 
Μαγδαληνή.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.3. Ξενοδόχος στην Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Αντιγόνη Νικ. 
Ταβαντζή γεν. 1910. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Ιωάννη, 3. Αθηνά, 4. Βασιλική. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φιλίππου και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.3. Κτηνίατρος. Πήρε σύζυγο την Κλαίρη γεν. 1937 υπάλληλος στην 
Ηγουμενίτσα. Απέκτησαν 1. τη Αντιγόνη το 1966 και 2. το Φίλιππο το 1969. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φιλίππου και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.3. Ξενοδόχος- Ηγουμενίτσα Πήρε σύζυγο την Ουρανία. Απέκτησαν 
1. την Αντιγόνη το 1971, 2. Όλγα 1973, 3. Φίλιππο 1982. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ του Φιλίππου και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1936 δίδυμη στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.3. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Δημ. Δρίζη 1933 γεν.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Φιλίππου και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1936 δίδυμη στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/αριθ.3. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Κων. Βένο γεν. 1930. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1904-1960 
στην Πλεσίβιτσα οδός 5/3αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Δημ. Γκουρούση 
γεν. 1921. Απέκτησαν, 1. Γεωργία, 2. Παρασκευή, 3. Βεατρίκη, 4. το Γεώργιο, 5. Σπυρίδων. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1946 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Κων/νου Κοντογιάννη γεν. 1928. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε 1948 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Γκόγκο – αγρονόμο. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο το Λουκά Λουκά εκ Λαδοχωρίου. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε 1953 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο την Άννα Παπανίκα εκ Φιλιατών γεν. 1963. 
Απέκτησαν 1. Ευγενία 1984, 2. Άγγελο 1985, 3. Αλεξάνδρα 1987. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε 1954 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Χριστίνα Γεωργ. Ντρίτσου εκ Παραμυθίας γεν. 
1959. Απέκτησαν 1. Δημήτριο το 1984, 2. Αικατερίνη 1985, 3. Στεφανία 1993. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1913 
στην Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
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ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1899 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Μακατσώρη γεν. 1886. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Νικ. Τσολή γεν. 1907. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/3 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Τιμολέοντα Αποστ. Βασδέκη δάσκαλο γεν. 
1911. 
 
55. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 
αριθ. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Νικόλαο, 2. Αγγελική, 3. Δημήτριο, 4. 
Καλλιόπη.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Ρίγκα εκ Παραμυθίας. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. 
Αρετή.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 57 αριθ. Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα γεν. 1905 εξ Ιωαννίνων. 
Απέκτησαν στα Ιωάννινα την Καλλιόπη το 1947. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ του Νικολάου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Μιχ. Θάνο. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1873 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 
αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γεωργίου γεν. 1860 περίπου. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο Ευγενία Ηλία Ιωάννου «Λυσάρη»γεν. 1880/ Απέκτησαν, 1. 
Γεώργιο, 2. Αγγελική, 3. Αντώνιο, 4. Γεράσιμο, 5. Βασίλειο, 6. Ηλία.   
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/24 αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Όλγα Αναστ. Ρισβάνη γεν. 1907-
1987. Απέκτησε τον Ευάγγελο.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/2 αριθ. Θεολόγος καθηγητής. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοικεί 
μονίμως. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1900 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/24 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Βενεδ. Τσιμούρη γεν. 1880 περίπου. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1902-1991 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/24 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Σιδέρης τη Σοφία Δρήγκα γεν. 1916. Απέκτησαν 
1. Ευγενία το 1953 και 2. Βασιλική το 1956. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/24 αριθ. Αρρώστησε κι απεβίωσε έφηβος. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910-1983 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/24 αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Άννα Στρουγγάρη εκ Φιλιατών. 
Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1921-1987 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/24 αριθ. Κτηματίας. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1882 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 
αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Ηλία Κώτσιο γεν. 1874. 
 
56. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΚΙΤΣΟΔΙΑΜΑΝΤΗΣ». Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Κτηματίας. Από το γάμο του Απέκτησε τον Παναγιώτη.  
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ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1853 στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 
αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Κων/νου Κωτσίδα γεν. 1865. Απέκτησαν 1. 
Γεώργιο, 2. Αθηνά, 3. Παρασκευή, 4. Ελένη, 5. Αντώνιο.   
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1888 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1895. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη το 
1921, 2. Γεωργία το 1923. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στην Πάτρα. Έμπορος.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αλέξανδρο Γενιά και κατοίκησαν στις Σέρρας.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Σπυρίδωνα Μπούλμο γεν. 1875. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Ζήση γεν. 1883. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5/7 αριθ. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε.  
 
57. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, γεννήθηκε το 1864. Απέκτησε το Γεώργιο. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου =. Γεννήθηκε το 1896 στην Πλεσίβιτσα οδός 5/7 
αριθ. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Θεσσαλονίκη Ξυλουργός. 
 
58. 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το έτος 1875 περίπου οδός 5/7 αριθ. 
Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Πλούτση γεν. το 1882. Απέκτησαν το Δονάτο.  
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του Μιχαήλ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1898 στην οδό 5  
αριθ. 7. Αναχώρησε στην Αθήνα κι ήταν ιδιωτικός υπάλληλος.  
 
59.  
ΔΟΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. 
Κτηνοτρόφος. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Βασίλειο, 2. Ιωάννη. 
ΔΟΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
10/8 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ιωάν. Ράγκου γεν. 1867. Απέκτησαν 
1. Δημήτριο, 2. Αμαλία, 3. Νικόλαο, 4. Θεόδωρο, 5. Σπυρίδων, 6. Αμαλία, 7. Αλέξανδρο. 
Εφονεύθη το 1912 στην περιοχή της Βούβας από Μουλσουμανοτσάμηδες.  
ΔΟΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Ελένη Μιχ. Μακατσώρη γεν. 
1900-1986. Απέκτησαν 1. Ανθούλα, 2. Βασίλειος, 3. Αρετή, 4. Κωνσταντίνο, 5. Αικατερίνη, 
6. Παναγιώτη. 
ΔΟΒΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/8 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μάκο Αλέξανδρο εξ Ηγουμενίτσης.  
ΔΟΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/8 αριθ. Έμπορος. Πήρε σύζυγο τη Διαμάντω εξ Αθηνών που διαμένουν. Απέκτησαν 
την Ελένη που πήρε σύζυγο τον Σοκράτο.   
ΔΟΒΡΑ ΑΡΕΤΗ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1928 στην Πλεσίβιτσα οδός 
10/8 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Χρήστου Κόντη. 
ΔΟΒΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Βρυσέλα εκ 
Γηρομερίου. Απέκτησαν 1. Σπυριδούλα το 1962 και 2. Δημήτριο το 1964. 
ΔΟΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/8 αριθ. Πήρε σύζυγο νέο εξ Αθηνών που κατοικούνε, το Βασίλειο Ταβάκη. 
Απέκτησαν την Αλεξάνδρα στην Αθήνα. 
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ΔΟΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Έμπορος. Πήρε σύζυγο νέα εξ Αθηνών που κατοικούνε τη Βίκη. 
Απέκτησαν την Παυλίνα.  
ΔΟΒΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1895-1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Πέτρου Διαμάντη γεν. 1890. 
ΔΟΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Ποιμένας. Απεβίωσε το 1981 ελεύθερος. 
ΔΟΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Μιχ. Μπιρμπίλη γεν. 
1910. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Σταύρο.  
Ο Θεόδωρος εφονεύθη στις 14-9-1943 από τους Γερμανοτσάμηδες. 
ΔΟΒΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/18 αριθ. Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο τη Φρειδερίκη Μιχ. Γκάνια γεν. 1947. 
Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Αλεξάνδρα. Ο Μιχαήλ διετέλεσε επί σειρά τετραετιών πρόεδρος 
της Κοινότητος επιτυχώς.  
ΔΟΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ και της Φρειδερίκης. Γεννήθηκε το 1971 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/18 αριθ. Το 1993υυπηρετώντας τη στρατιωτική του θητεία αρρώστησε κι  
απεβίωσε. 
ΔΟΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Μιχαήλ και της Φρειδερίκης. Γεννήθηκε το 1972 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/18 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στην Αθήνα που 
διαμένουν κι απέκτησαν το Νικόλαο. 
ΔΟΒΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/18 αριθ. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Θωμά Ξένου γεν. 1948. 
απέκτησαν 1. Χαράλαμπο, 2. Γρηγόριο, 3. Αλεξάνδρα, 4. Θωμά.    
ΔΟΒΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Σταύρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1973 στην Δυτ. 
Γερμανία, εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα οδηγός. 
ΔΟΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σταύρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1976 στη Δυτ. 
Γερμανία εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα. Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος. 
ΔΟΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σταύρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα 
εγγεγραμμένη στην Πλεσίβιτσα. Φοιτήτρια. 
ΔΟΒΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του Σταύρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα 
εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα. Φοιτητής στους Υπολογιστές.  
ΔΟΒΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/18 αριθ. Αναχώρησε στην Αργεντινή και πήρε σύζυγο απ’ εκεί. 
Απέκτησαν πέντε παιδιά εκεί, 1. Σταύρο, 2. Βασίλειο, 3. Ευφροσύνη, 4. θυγατέρα, 5. 
θυγατέρα.   
ΔΟΒΡΑ ΑΜΑΛΙΑ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/18 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Κων. Μπίρο γεν. 1892. 
ΔΟΒΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1913-2001 
στην Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Γεωργ. Γκουρούση γεν. 1921. 
Απέκτησαν 1. Ευφροσύνη το 1946, και 2. Φρειδερίκη το 1951. 
ΔΟΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1851 στην Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Γεωργ. Φασιούλη γεν. 1870 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2. Θωμά, 3. Μιχαήλ. Σε δεύτερο γάμο του πήρε σύζυγο εκ 
Γηρομερίου την Αικατερίνη. Απέκτησαν 1. Γρηγόριο, 2. Σαράντη. 
ΔΟΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. γεννήθηκε το 1891 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Αναστ. Θεοδώρου γεν. 
1881.ΔΟΒΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Υπάλληλος. Αναχώρησε στην Αθήνα κι έμεινε ελεύθερος έως το 
θάνατό του.  
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ΔΟΒΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1901 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 10/8 αριθ. Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα (Νίτσα) Παν. Μπάλου γεν. 1912. 
Απέκτησαν 1. Καλλιμόρφη, 2. Ιωάννη, 3. Παναγιώτη.  
ΔΟΒΡΑ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΗ του Μιχαήλ και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1940 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8/10 αριθ. Πήρε σύζυγο το Στέφανο Καρακασίνα εκ Βορ. Ηπείρου εις Η.Π.Α. 
Απέκτησαν δύο κόρες στην Αμερική. 
ΔΟΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1944 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8/10 αριθ. Λογιστής Αποφ. Α.Σ.Ο.Ε. στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Παυλίνα εκ 
Κύπρου-μαθηματικό. Απέκτησαν το Μιχαήλ και τη Μαρία δίδυμα. 
ΔΟΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1946στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8/10 αριθ. Απόφοιτος Σιβιτανιδείου. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Γεωργ. Πέγκα γεν. 
1949 και πήγαν στις Η.Π.Α. που μένουν. Απέκτησαν 1. Ζωΐτσα, 2. Γεωργία, 3. Χριστίνα στις 
Η.Π.Α.  
ΔΟΒΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Ζαχαροπλάστης. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο την 
Αντιγόνη εξ Ευβοίας. Απέκτησαν 1. Ιωάννη 1947 πήρε σύζυγο την Ελένη εξ Αθηνών και 
απέκτησαν το Γρηγόριο και το Μιχαήλ, 2. Παύλο 1951 πήρε σύζυγο τη Γεωργία κι 
απέκτησαν την Αντιγόνη. 
ΔΟΒΡΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/8 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο τη Σταυρούλα εκ 
Κρήτης. Απέκτησαν 1. Κατερίνα που πήρε σύζυγο εξ Αθηνών, 2. Σαραντούλα που πήρε 
επίσης σύζυγο εξ Αθηνών, 3. Ιωάννα κι αυτή επίσης πήρε σύζυγο εξ Αθηνών. 
 
60. 
ΔΟΒΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα οδός 10/10 αριθ. 
Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο τη Γιαννούλα Αναστ. Τσολή γεν. 1875 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Θεόδωρο, 2. Αθήνα, 3. Παρασκευή, 4. Ευφροσύνη. 
ΔΟΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/10 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα κι έμεινε ελεύθερος έως το θάνατό 
του. 
ΔΟΒΡΑ ΑΘΗΝΑ του Μιχαήλ και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1905 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/10 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κων/νο Μηνά Ταβαντζή στον πρώτο γάμο 
του.  
ΔΟΒΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Μιχαήλ και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/10 αριθ. Αναχώρησε στην Αθήνα κι έμεινε ελεύθερη έως το θάνατό της.  
ΔΟΒΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Μιχαήλ και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10/10 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Δημ. Κατσούπη γεν. 1886.  
 
61. 
ΔΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Πήρε 
σύζυγο τη Βασιλική Κλαπογιάννη γεν. 1847. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Ευάγγελο, 3. 
Γρηγόριο, 4. Ηλία, 5. Δημήτριο, 6. Αναστασία.  
ΔΡΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο την Ευγενία γεν. 1872. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Χαράλαμπο, 
3. Αμαλία.  
ΔΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/16 αριθ. Αναχώρησε στην Πάτρα και πήρε σύζυγο Πατρινιά. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ 
2. Γεώργιο, 3. Ευγενία και τρεις ακόμη κόρες. 
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ΔΡΙΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Ψαρέμπορος. Αναχώρησε στην πάτρα και πήρε σύζυγο 
Πατρινιά. Απέκτησαν πολλά παιδιά στην Πάτρα.  
ΔΡΙΖΗ ΑΜΑΛΙΑ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Θωμά Σάρρα γεν. 1905. Αναχώρησαν στην Πάτρα.  
ΔΡΙΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1871 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα γεν. 1880. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 
2. Σωτήριο, 3. Αφροδίτη.  
ΔΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της ΑΛεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Καροτσέρης. Αναχώρησε στην Πάτρα και πήρε σύζυγο 
Πατρινιά. Απέκτησε 1.Ευάγγελος, 2. Μιχαήλ, 3. Δημήτριο στην Πάτρα.  
ΔΡΙΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε τοπ 1914 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Αναχώρησε στην Πάτρα.  
ΔΡΙΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Αναχώρησε στην Πάτρα.  
ΔΡΙΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1878 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Δημ. Χρυσικού γεν. 
1885. Απέκτησαν την Αθηνά το 1905. 
ΔΡΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1884 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22/16 αριθ.  
ΔΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1887 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Υπάλληλος Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Αναστ. Σύμου 
γεν. 1897-1985. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Αλέξανδρο, 3. Πέτρο. 
ΔΡΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22/16 αριθ. Υπάλληλος Δ.Ε.Η. Πήρε σύζυγο τη Σταυρούλα Γρηγ. Κώτσιου γεν. 1928. 
Απέκτησαν 1. Δανάη το 1954, 2. Ζωΐτσα 1958, 3. Λαμπρινή 1964. Ο Ηλίας είναι 
βραβευμένος συγγραφέας για τα βιβλία που εξέδωσε για τη γενέτειρα Πλεσίβιτσα.  
Η Δανάη Ηλία Δρίζη πήρε σύζυγο τον Ηλία Μερτζέλο. 
Η Ζωΐτσα Ηλία Δρίζη πήρε σύζυγο το Χρήστο Παπαδόπουλο. 
Η Λαμπρινή Ηλία Δρίζη πήρε σύζυγο το Μάτζορι Κάρλο. 
ΔΡΙΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/16 αριθ. Ταχυδρόμος. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Φιλίππου Διαμάντη γεν. 1936. 
Απέκτησαν 1. Δημήτριο 1969, 2. Ζωή 1970, 3. Αλέξανδρο 1974. 
ΔΡΙΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Λουκά Βινατσέλα. 
 
62.  
ΔΡΙΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. 
Πήρε σύζυγο την Ελένη Νικ. Στράτη γεν. 1862. Απέκτησαν 1. Παρασκευή, 2. Καλλιόπη, 3. 
Φωτεινή. 
ΔΡΙΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1900 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Χρ. Λάμπρο γεν. 1889 στο Β΄ γάμο του.  
ΔΡΙΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Πατσιάλη γεν. 1907. 
ΔΡΙΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1905 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Νικ. Κόκοση γεν. 1893. 
 
63. 
ΔΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου και της Ευφροσύνης,. Γεννήθηκε το 1900-1981 στην 
Πλεσίβιτσα.  
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64. 
ΔΡΙΖΗΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 22/16 αριθ. Από το 
γάμο του απέκτησε. 1. Χρήστο το 1885, 2. Παναγιώτη το 1889.  
 
65.  
ΔΡΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο του 
Απέκτησε την Αναστασία. 
ΔΡΙΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα . πήρε σύζυγο το 
Λουκά Βινατσέλα γεν. 1860. 
 
66.  
ΔΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16/16 
αριθ. Από το γάμο του με την Αικατερίνα. Απέκτησε 1. Ευγενία, 2. Αλεξάνδρα. 
ΔΡΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1884-1961 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Λεντρού «Αγγεληγιάννη» γεν. 
1880 περίπου.  
ΔΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/16 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Ηλία Γκουρούση «Κουφέτα». 
 
67. 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «ΛΑΝΤΖΗ»»ΖΑΧΑΡΙΑΣ». Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/22 αριθ. Έμπορος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ιωάν. Μπίρου γεν. 1859. 
Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Σπυρίδων.  
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/22 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Αναστ. Μαντέλου 
γεν. 1900-1974. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Αναστασία. 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/22 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Ευαγ. Γκουρούση 1911-1997.  
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/22 αριθ. Πήρε σύζυγο το Λάζαρο Αργύρη γεν. 1934 εκ Βερινίκης.  
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1/22 αριθ. Σπούδασε στην Μεγ. του Γένους Σχολή στην 
Κωνσταντινούπολη. Ήλθε στη Αθήνα και πήρε σύζυγο την Αθηνά γεν. 1900 εκ 
Θεσσαλονίκης. Απέκτησαν τη Βασιλική καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας.  
 
68. 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ή ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα. 
Από το γάμο του απέκτησε 1. Πέτρο το 1885, 2. Σπυρίδων το 1889. 
 
69. 
ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1890 περίπου Παντοπώλης. Το σπίτι 
του ήταν στη Βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας με τη γνωστή ελιά του Ζήκου πριν 
διαμορφωθεί η πλατεία. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου την Καλλιόπη γεν. 1900 περίπου. 
Απέκτησαν τη Βασιλική το 1922. Κατοίκησαν στις Φιλιάτες.  
 
70. 
ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. 
Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Κεφάλα γεν. 1860. Απέκτησαν 1. Ευφροσύνη, 2. 
Κωνσταντίνο, 3. Μιχαήλ, 4. Θεόδωρο, 5. Ηλία.  
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ΖΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1883 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Δημ. Γκάνια γεν. 1879. 
ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1884 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Κωνστ. Σάρρα 1897-
1992. απέκτησαν 1. Δημητρούλα, 2. Σοφία, 3. Ευάγγελο, 4. Θεόδωρο, 5. Πέτρο.  
ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. Πήρε σύζυγο από το Καστρί όπου και κατοίκησε.  
ΖΗΣΗ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1922 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 21/1 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Γεωργ. Μπάλο. 
ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Δήμητρα Θεοδ. Ζήση γεν. 
1930-1976, απέκτησαν 1. Ανδρέα, 2. Κωνσταντίνο. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ευτυχία εκ 
Κεραμίτσης γεν. 1933. 
ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ευαγγέλου και της Δήμητρας. Γεννήθηκε το 1956 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 21/1 αριθ. Μετανάστης Γερμανίας. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντινιά Παν. Κωτσαγκέλη 
εκ Φιλιατών γεν. 1967. απέκτησαν 1. Δήμητρα το 1994 στη  Γερμανία. 
ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Δήμητρας. Γεννήθηκε το 1974 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αγγελική εκ Μακεδονίας. 
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. Ξενοδόχος –Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ελένη Γεωργ. 
Τσιμούρη γεν. 1926. απέκτησαν 1. Ευτυχία το 1959, 2. Πέτρο το 1961, 3. Δημητρούλα το 
1964. 
ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. Κτηνοτρόφος. Νέος κτυπήθηκε από κεραυνό κι απεβίωσε. 
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 21/1 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Όλγα Θωμά Χριστιάνου γεν. 1905. 
απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Νικόλαο, 3. Χρυσόστομο, 4. Δαφνούλα. Ο Μιχαήλ εφονεύθη από 
τους Μουλσουμανοτσάμηδες στις 22-8-1942 στου Σντρώνη.  
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1932 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22/19αριθ. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Μιχ. Χαϊδούση γεν. 1923.  
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ και της Όλγας. του Μιχαήλ και της Όλγας. Γεννήθηκε το 
1934 στην Πλεσίβιτσα οδός 22/19αριθ. Ξυλουργός- Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την 
Αρτεμισία εκ Πυρσογιάννης γεν. 1946 στην Ηγουμενίτσα. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ το 1967, 2. 
Δημήτριο το 1969, 3. Γιοβάννα 1974.  
Ο Μιχαήλ είναι λιμενικός στην Ηγουμενίτσα.  
Ο Δημήτριος είναι καθηγητής στην Ηγουμενίτσα.  
Η Γιοβάννα πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Μπέλο αστυνομικό στην Ηγουμενίτσα.  
ΖΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του Μιχαήλ και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1941 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22/19αριθ.Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική εκ Κεστρίνης γεν. 1948 
Ηγουμενίτσα. Απέκτησαν 1. Σταύρο το 1970, 2. την Όλγα το 1974 στην Ηγουμενίτσα. 
Ο Σταύρος με πτυχίο Πανεπιστημίου πήρε σύζυγο την Αλεξία εις Ηγουμενίτα. 
Η Όλγα με πτυχίο Πανεπιστημίου πήρε σύζυγο φαρμακοποιό τον Κόντο. 
ΖΗΣΗ ΔΑΦΝΟΥΛΑ του Μιχαήλ και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22/19αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Τσιτσικώστα εκ Σαγιάδος. 
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 21/1 αριθ. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στην Πάτρα. Από 
το γάμο του εκεί απέκτησε 1. Σταυρούλα, 2. Στέλιο.  
ΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 21/1 αριθ. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στην Πάτρα.  
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ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1895 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 21/1 αριθ. Αναχώρησε στην Κέρκυρα κι ήταν υπάλληλος παντοπωλείου.  
 
71. ΖΗΣΗ ΑΔΕΛΦΙΑ = ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1853 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16/31 αριθ. 
Κτηματίας και παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Βασιλική Ευαγ. Μήτση γεν. 1862. Απέκτησαν 
1. Γρηγόριο, 2. Καλλιόπη, 3. Ευθύμιο, 4. Αγγελική.  
ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/31 αριθ. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Παναγ. Διαμάντη γεν. 1890. 
Απέκτησαν 1. Κασσιανή, 2. Ξανθούλα, 3. Γεωργία, 4. Ασπασία, 5. Ευαγγελίτσα, 6. Φωτεινή, 
7. Ευφημία.  
ΖΗΣΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Βασίλειο Θωμά Αγγελόπουλο γεν. 1908. 
ΖΗΣΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ιωάν. Λέντζαρη γεν. 1912. 
ΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1919 στην Πλεσίβιτσα οδός 
16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Φανερωμένης τον Τζοβάρα 
ΖΗΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1925 στην Πλεσίβιτσα οδός 
16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ψαρόπουλο στην Ηγουμενίτσα. 
ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ  του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1927 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/31 αριθ. Το 1935 αρρώστησε κι απεβίωσε παιδάκι.  
ΖΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα οδός 
16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο τον  Ιωάννη Κουτρή και κατοίκησε στην Αμερική. 
ΖΗΣΗ ΕΥΦΗΜΙΑ  του Γρηγορίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1934στην Πλεσίβιτσα οδός 
16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Επαμειν. Φίλιο και κατοίκησε στην Αμερική.  
ΖΗΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ηλία Κολιό 1889 (Κλιόφτη) Κατοίκησαν στην 
Αμερική.  
ΖΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1891 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/31 αριθ. Αρτοποιός .U.S.A. Πήρε σύζυγο από τη Νήσο της Λίμνης Ιωαννίνων. 
Απέκτησαν το Γεώργιο το 1920 περίπου στην Αμερική. Ο Γεώργιος πήρε σύζυγο 
Ελληνοαμερικάνα. Κατοίκησαν μονίμως στην Αμερική. 
ΖΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1893 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/31 αριθ. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Παν. Στεργίου γεν. 1884.  
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 31. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Ηλία Τσολή γεν. 1850. 
 
72. 
ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 2/5 αριθ. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αναστασία γεν. 1852-1934. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. 
Παναγιώτη, 3. Αλεξάνδρα, 4. Συμεών, 5. Θεόδωρο. 
ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1871 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/5 αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Ευαγ. Γκρέμου γεν. 1883. 
Απέκτησαν 1. Αρτεμισία, 2. Χαράλαμπο, 3. Σπυρίδων.  
ΖΗΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/28 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ιωάν. Κώτσιο γεν. 1902. 
ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Δεν ήλθε εις γάμο έως το θάνατό του. 
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ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16/28 αριθ. Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Ιωάν. Ρισβάνη γεν. 1918. Απέκτησαν 1. 
Ανθούλα, 2. Σταυρούλα (Λιλή). 
ΖΗΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1943 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16-28 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Θεοδ. Διαμάντη στην Ηγουμενίτσα.  
ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΛΗ) του Σπυρίδωνος και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1945 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16/28 αριθ. Πήρε σύζυγο στην Ηγουμενίτσα όπου κατοικούν.  
ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1875 στην 
Πλεσίβιτσα οδό 20/5 αριθ. Κτηματίας. Πήρε πρώτη σύζυγο την Καλλιόπη Ηλία Νίνου γεν. 
1885. Απέκτησαν την Αντιγόνη. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη Μαριάνθη Κων. Λάτζικα γεν. 
1885-1966 εκ νήσου Ιωαννίνων. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Αρτεμισία, 3. Αγλαΐα, 4. Ζωή, 5. 
Αγγελική, 6. Θωμά.  
ΖΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Παναγιώτη και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1909 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/5 αριθ. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ευαγ. Κατσούπη γεν. 1906. 
ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτου και της Μαριάνθης. Γεννήθηκε το 1912-1995 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Δημ. Μίχα γεν. 1929. Απέκτησαν 
1. Κωνσταντίνο, 2. Χρήστο, 3. Μαριάνθη. Ο Βασίλειος ήταν κτηματίας, μελισσοκόμος και 
πρακτικός γεωπόνος.  
ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1959 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Οικοδόμος. Πήρε σύζυγο τη Σπυριδούλα Ζέρβα. Απέκτησαν 1. 
Βασίλειο το 1990, 2. Αικατερίνη 1992, 3. Ελένη 1995. 
ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1965 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/5 αριθ. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Ανεμαρί στη Γερμανία, που ήταν 
μετανάστης. Απέκτησαν τον Κωνσταντίνο στη Γερμανία.  
ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Πήρε σύζυγο το Μανούσο Χιωτάκη στην Κρήτη. Απέκτησαν 1. 
Ιωσήφ, 2. Ασπασία, 3. Εμμανουήλ στην Κρήτη.  
ΖΗΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του Παναγιώτου και της Μαριάνθης. Γεννήθηκε το 1918 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Στρουγγάρη στις Φιλιάτες που 
κατοίκησε.  
ΖΗΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Παναγιώτου και της Μαριάνθης. Γεννήθηκε το 1920στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/5 αριθ. Απεβίωσε παιδάκι. 
ΖΗΣΗ ΖΩΗ του Παναγιώτου και της Μαριάνθης. Γεννήθηκε το 1923 στην Πλεσίβιτσα οδός 
20/5 αριθ. Απεβίωσε παιδάκι. 
ΖΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτου και της Μαριάνθης. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Απεβίωσε παιδάκι.  
ΖΗΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του Παναγιώτου και της Μαριάνθης. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/5 αριθ. Βαρκάρης εις Ιωάννινα. Απέκτησε έναν γιο από τον πρώτο γάμο της συζύγου 
του εκεί.  
ΖΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Βασιλείου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1877 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Παν. Γιαννούτσο γεν. 1875 περίπου. 
ΖΗΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ Βασιλείου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1882-1964 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/5 αριθ. Κτηματίας, μελισσοκόμος, βυρσοδέψης. Πήρε σύζυγο την 
Αγγελική Βασ. Τσολή γεν. 1888. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ Α΄, 2. Ηλία, 3. Παρασκευή, 4. 
Μιχαήλ Β΄, 5. Χρήστο.  
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/7 αριθ. απεβίωσε παιδάκι.  
ΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα οδός 
20/7 αριθ. Έμπορος. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Ζαρκοβίτσα Ιωαννίνων. Πήρε σύζυγο 
από την Ζαρκοβίτσα κι απέκτησε ένα παιδί.  
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ΖΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/7 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πύρρο Μηνά Κούτη γεν. 1911-1958. 
ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Β΄ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/7 αριθ. Εφονεύθη στρατιώτης στον εμφύλιο πόλεμο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.  
ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Συμεώνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20/7 
αριθ.  το 1915 περίπου. Αρρώστησε κι απεβίωσε παιδί.  
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1887 στην 
Πλεσίβιτσα οδό 20/5 αριθ. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Δημ. Γκουρούση 
1897-1992 γεν. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Σουλτάνα, 3. Ευάγγελο, 4. Δήμητρα, 5. Δέσποινα.  
ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7/9 αριθ. Απεβίωσε παιδάκι.  
ΖΗΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7/9 αριθ. Απεβίωσε παιδάκι.  
ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7/9 αριθ. Απεβίωσε παιδάκι.  
ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1930 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 7/9 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Κων. Ζήση γεν. 1925. 
ΖΗΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Θεοδώρου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1936 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 7/9 αριθ. Δεν ήλθε εις γάμο και ζει στην Αθήνα.  
 
73. 
ΖΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 20/12 αριθ. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1857. Απέκτησε 1. Δημήτριο, 2. Ιωάννη.  
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1875-1969 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/12 αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Γεωργ. Ρισβάνη γεν. 
1880 περίπου. Απέκτησε 1. Αθηνά, 2. Σπυρίδων, 3. Κλεοπάτρα.  
ΖΗΣΗ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1902 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/12 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Θωμά Αγγελόπουλο και απεβίωσε 
έγκυος. 
ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906-1979 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/12 αριθ. Αγωγιάτης. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Θεοδώρου Γιαννούτσου 
γεν. 1912. Απέκτησαν 1. Αντώνιο, 2. Ευγενία.  
ΖΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/12 αριθ. Κουρέας. Πήρε σύζυγο την Καλλιθέα γεν. 1948 εκ Φοινικίου. 
Απέκτησαν 1. Βασιλική το 1974, 2. Σπυρίδων 1975, 3. Δημήτριο 1981. 
ΖΗΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1940 στην Πλεσίβιτσα  
οδό 20/12 αριθ. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ευαγ. Πέγκα γεν. 1934. 
ΖΗΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Δημητρίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/12 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Συμ. Γκουρούση γεν. 1897. Αναχώρησαν και 
κατοίκησαν στην Αμερική. 
ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1890-1948 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20/12 αριθ. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Θωμά Χριστιάνου γεν. 
1908-1983. Απέκτησαν 1. Λεωνίδα, 2. Δημητρούλα.  
ΖΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ Ιωάννου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1943 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24/3 αριθ. Γραμματεύς Κοινότητος. Συνταξιούχος κατοικεί στην Ηγουμενίτσα. 
ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ιωάννου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1946 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24/3 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Β. Ηπείρου Αθανάσιο Κυράνη στην Αμερική. Απέκτησαν 
την Αλεξάνδρα που πήρε σύζυγο το Νικόλαο Θωμά Γκουρούση. 
 
74.  
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ΖΙΕΜΠΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα στην οδό 22/8 αριθ. Αναχώρησε από την 
Πλεσίβιτσα παίρνοντας σύζυγο εκ Γηρομερίου. 
 
75. 
ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδό 13/6 
αριθ. Βυσσοδέψης. Από το γάμο του απέκτησε 1. Σπυρίδων, 2. Μιχαήλ. 
ΖΩΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 13/6 
αριθ. Βυρσοδέψης. Πήρε σύζυγο την Ελευθερία (Τασιώ) Κων. Κωτσίδα γεν. 1860. 
Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Καλλιόπη, 3. Αλεξάνδρα, 4. Αμαλία.  
ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1/39 αριθ. το έτος 1880 
περίπου. Αρρώστησε αρραβωνιασμένη κι απεβίωσε.     
ΖΩΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1/39 αριθ. το έτος 
1883 περίπου. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ιωάν. Νίνο γεν. 1877 στο Β΄ γάμο του.  
ΖΩΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1/39 αριθ. το έτος 
1886 περίπου. Πήρε σύζυγο το Θωμά εκ Γηρομερίου.  
ΖΩΗ ΑΜΑΛΙΑ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1/39 αριθ. το έτος 1888 
περίπου. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου. 
ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 13/6 
αριθ. Βυρσοδέψης. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1863 περίπου. Απέκτησαν τον Ιωάννη.   
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13/6 αριθ. Βυρσοδέψης. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Δημ. Κόντη εκ Φοινικίου γεν. 
1898-1991. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Ηλία, 3. Αικατερίνη, 4. Μιχαήλ. 
ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13/6 αριθ. Έμπορος εις Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή εξ Ιωαννίνων γεν,. 1926. 
Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Αγγελική, 3. Γεώργιο. 
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Δημητρίου και της Φωτεινή. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1948. 
έμπορος εις Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο την Ηλέκτρα κι απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Μαρία.  
ΖΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1953. Πήρε 
σύζυγο εξ Ιωαννίνων το Δημήτριο. 
ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1963. 
Υπάλληλος Φαρμακοβιομηχανίας. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική δασκάλα. Κατοικούν στη 
Θεσσαλονίκη.  
ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1922 στην Πλεσίβιτσα οδός 
13/6 αριθ. Έμπορος Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα εξ Αθηνών γεν. 1929. Απέκτησαν 1. 
Αγγελική, 2. Ελένη, δίδυμες. 
ΖΩΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ηλία και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Πήρε σύζυγο 
εξ Αθηνών που κατοικούνε.  
ΖΩΗ ΕΛΕΝΗ του Ηλία και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. πήρε σύζυγο εξ 
Αθηνών που κατοικούνε τον Αναστάσιο. 
ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1923 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13/6 αριθ. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Νικ. Μπούκουρη. Αναχώρησαν και κατοίκησαν 
στην Αθήνα. 
ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1928 στην Πλεσίβιτσα οδός 
13/6 αριθ. Βιοτέχνης Ηλ/κων. Πήρε πρώτη σύζυγο Αμερικανίδα. Πήρε δεύτερη σύζυγο 
Γερμανίδα τη Γιούτα. Απέκτησαν 1. Φίλιππο, 2. Έκτορα. 
ΖΩΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Μιχαήλ και της Γιούτα. Γεννήθηκε στο εξωτερικό και κατοικεί στην 
Αμερική. Έμπορος. 
ΖΩΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ του Μιχαήλ και της Γιούτα. Υπάλληλος. Γεννήθηκε στο εξωτερικό. Πήρε 
σύζυγο εκ Σμύρνης Τουρκίας. Απέκτησαν στην Σμύρνη τον Ιωάννη- Αλέξανδρο. 
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76. 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το έτος 1850 περίπου οδός 16/6 αριθ. Πήρε 
σύζυγο τη θυγατέρα του Βενεδείκτου Κρικέλη γεν. 1862 περίπου. Απέκτησαν τον Παύλο.   
 
ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ηλία και της θυγατέρας Βεν. Κρικέλη. Γεννήθηκε το 1882 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12/4 αριθ. περιπτεράς στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Νικ. 
Μακατσώρη γεν. 1890. 
 
77.ΘΑΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ = ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΘΑΝΟΣ ΖΩΗΣ. Γεννήθηκε το 1815 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 13/2 αριθ. Από το γάμο 
του απέκτησε το Δημήτριο.  
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ζώη. Γεννήθηκε το 1845 στην Πλεσίβιτσα οδό 13/2 αριθ. 
Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα εις την Κωνσταντινούπολη.  
ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδό 13/2 αριθ. 
Από το γάμο του απέκτησε, 1. Μιχαήλ, 2. Αγγελική, 3. Αναστασία και 4. θυγατέρα. 
ΘΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 13/2 αριθ. 
Σχολάρχης Πλεσιβίτσης. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ηλία Νίνου γεν.1865 περίπου. 
Απέκτησαν τους 1. Κωνσταντίνο και 2. Ευφροσύνη. Δίδαξε στο Σχολαρχείο Πλεσιβίτσης τα 
δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας μετά ζήλου έως το 1916. Απεβίωσε το 1946. 
ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός Λογιστής, Κτηματίας. Στον Α΄ γάμο του πήρε σύζυγο την Αρετή Νικ. 
Διαμάντη γεν. 1913. στον Β΄ γάμο του πήρε σύζυγο τη Μερόπη Αποστ. Βασδέκη γεν. 1914 
εκ Βραδέτου Ιωαννίνων στον Α΄ γάμο της. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Νικόλαο, 3. Μιχαήλ. 
Διετέλεσε πρόεδρος κοινότητος Πλεσιβίτσης επί σειρά ετών. Εφονεύθη το 1944 στο σπίτι του 
από ομάδα ανταρτών. 
ΘΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Μερόπης. Γεννήθηκε τον 1937 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13/2. Πήρε σλύζυγο εξ Ηγουμενίτσης το Λογοθέτη και κατοίκησε εκεί.  
ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου και της Μερόπης. Γεννήθηκε τον 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13/2.  Καθηγητής. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα την Παναγιώτα εκ 
Πελοποννήσου. Απέκτησαν τον Κωνσταντίνο.  
ΘΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου και της Μερόπης. Γεννήθηκε τον 1941 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13/2. Καθηγητής. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα την Αγγελική γεν. 1950. 
Απέκτησαν τον Κωνσταντίνο.  
ΘΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Μιχαήλ και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13/2 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ιωάν. Γκουρούση γεν. 1872. 
ΘΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
13/2 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Γκίτση Γεώργιο του Αθανασίου γεν. 1847 περίπου.  
ΘΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1867 στην Πλεσίβιτσα οδός 13/2 
αριθ. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Διαμάντη γεν. 1855 περίπου.  
ΘΑΝΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
13/2 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Μπούκουρη γεν. 1845 περίπου.  
 
78. 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8/11 αριθ. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1860 το γένος Γούλα Β. «ΤΣΑΟΥΣΗ». 
Απέκτησαν 1. Αντώνιο, 2. Αγγελική.  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1881 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11 αριθ. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Ιωάν. Δόβρα γεν. 1891. Απέκτησαν 
1. Αικατερίνη, 2. Αναστάσιο, 3. Σταύρο, 4. Ιφιγένεια, 5. Βασιλική. 
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11 αριθ. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέα.  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1919 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11 Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Αθηνά γεν. 1932 εκ Κοπάνης Ιωαννίνων 
στην Αθήνα.   
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11. Κατοίκησε στην Αθήνα κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11. Κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11. Κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1894 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8/11 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Γεωργ. Ρισβάνη γεν. 1872. 
 
79. ΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2/8 αριθ. Αγρότης Νεωκόρος. Από το γάμο του με τη Βασιλική Γκίκα γεν. 1850, 
απέκτησε 1. Αναστάσιο, 2. Αλεξάνδρα, 3. Ευγενία, 4. Ευανθία, 5. Συμεών, 6. Παρασκευή. 
ΙΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1878 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ευαγ. Γαμβρούλη γεν. 
1890-1959. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Σοφία, 3. Βασιλική, 4. Νικόλαο, 5. Γρηγόριο.  
ΙΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου και της Ελένης. Κτηνοτρόφος. Γεννήθηκε το 1915-
1987 στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ελπίδα εκ Τσαμαντά. 
Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Σταυρούλα, 3. Παρασκευή. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αικατερίνη 
Κωνστ. Γκάνια γεν. 1909-2000. Απέκτησαν την Ελένη.  
ΙΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου και της Ελπίδας. Γεννήθηκε το 1943 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2/8 αριθ. Αρρώστησε κι απεβίωσε παιδάκι. 
ΙΔΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου και της Ελπίδας. Γεννήθηκε το 1945 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2/8 αριθ. Πήρε σλύζυγο το Δημήτριο Μίγκο εξ Ιωαννίνων γεν. 1937. 
ΙΔΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Βασιλείου και της Ελπίδας. Γεννήθηκε το 1947 στην Πλεσίβιτσα 
οδό 2/8 αριθ. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών και κατοίκησε στην Πάτρα. 
ΙΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1952 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20/1 αριθ. Αστυνομικός. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Σοφρά αστυνομικό.  
ΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1917 στην Πλεσίβιτσα οδός 
2/6 αριθ. Εφονεύθη εκ ατυχήματος παιδάκι. 
ΙΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1919 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2/8 αριθ. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Αναστ. Γκάνια γεν. 1921. 
ΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 
αριθ. το 1920. Ανάπηρος Εμφυλίου πολέμου. Απέκτησαν 1. Αναστάσιο, 2. Βασιλική.  
ΙΔΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου και της Ερμιόνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
14/9 αριθ. το 1954. Πήρε σύζυγο την Έλλη εκ Φιλιατών γεν. 1960. Αναχώρησαν και 
κατοίκησαν στην Αμερική.  
ΙΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Ερμιόνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 14/9 
αριθ. το 1956. Πήρε σύζυγο εκ Θεσσαλονίκης και κατοίκησε εκεί, το Γεώργιο Παπά.  
ΙΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
2/8 αριθ. το 1925. Υπάλληλος Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο την Ανθούλα Γεωργ. Γκουρούση γεν. 
1928. Απέκτησαν 1. Σπυριδούλα, 2. Δημήτριο στην Αμερική. 
ΙΔΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γρηγορίου και της Ανθούλας. Γεννήθηκε στο Γούστερ της 
Αμερικής το 1956. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ιωάν. Χαϊδούση γεν. 1954-2002. 
ΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου και της Ανθούλας. Γεννήθηκε στο Γούστερ της 
Αμερικής το 1957. Πήρε σύζυγο την Ιουλία στις Η.Π.Α. που διαμένουν.  
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ΙΔΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. το 1879. 
Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Λεπενιώτη γεν,. 1875 περίπου.  
ΙΔΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. το 1887. Πήρε 
σύζυγο το Νικόλαο Γεωργ. Μπάλο γεν. 1875. 
ΙΔΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. το 1903. Πήρε 
σύζυγο τον Αναστάσιο Πέτρου Γιοβάνη γεν. 1864. 
ΙΔΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. το 1888. 
Γεωργός. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Βασιλική Κωνστ. Σάρρα γεν. 1900 περίπου. Απέκτησαν τη 
Χρυσούλα. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ευφροσύνη Ιωάν. Κωλέττα γεν. 1898. απέκτησαν 1. 
Αγγελική, 2. Ιωάννη. 
ΙΔΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Συμεώνος και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
23/14 αριθ. το 1926. Πήρε σύζυγο το Σταύρο Μιχ. Στάθη γεν. 1924. 
ΙΔΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Συμεώνος και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
3/23 το 1931. Δεν ήλθε εις γάμο.   
ΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεώνος και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
3/23 αριθ. το 1933-2001. Υπάλληλος ΟΛ. Πειραιώς. Πήρε σύζυγο τη Λευκοθέα Βασιλ. 
Μπίρου γεν. 1933. Απέκτησαν 1. Συμεών, 2. Παναγιώτη. 
ΙΔΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Ιωάννου και της Λευκοθέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. 
ΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου και της Λευκοθέας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. 
ΙΔΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2/8 αριθ. το 1895 
περίπου. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Γεωργ. Κεφάλα γεν. 1885 στον Α΄ γάμο του. απεβίωσε 
άτεκνη.  
 
80.  
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑ «ΛΥΣΙΑΡΗΣ». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1845 
περίπου. Σανδαλοποιός. Απέκτησε από το γάμο του. 1. Δημήτριο, 2. Ευγενία, 3. Ιωάννη, 4. 
Ελένη, 5. Βασίλειο, 6. Νικόλαο, 7. Καλλιρρόη, 8. Σπυρίδων. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1877 
περίπου. Ο Δημήτριος είναι απολεσθείς του πολέμου της Μ. Ασίας το 1922. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1880. Πήρε 
σύζυγο το Δημήτριο Ηλία Διαμάντη γεν. 1877. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1884. 
Γαλακτοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Αναστ. Μαντέλου γεν. 1902 περίπου. Απέκτησαν 
στην Κέρκυρα που κατοίκησαν τον Ηλία το 1924. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1886 
Περίπου. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο, Κερκυραίο στην Κέρκυρα. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1888 
περίπου. Γαλακτοπώλης. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε στην τρίτη ηλικία στην Κέρκυρα. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1890 
περίπου. Γαλακτοπώλης. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε στην τρίτη ηλικία στην Κέρκυρα.   
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1892 
περίπου. Πήρε σύζυγο το Βλάση Κερκυραίο στην Κέρκυρα.  
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1894 
περίπου. Γαλακτοπώλης. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε στην τρίτη ηλικία στην Κέρκυρα.  
 
81. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 1855 
περίπου. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ευαγ. Γκάνια γεν. 1867 περίπου. Κατοίκησαν στην 
Κέρκυρα κι είχε γαλατοπωλείο. 
 

 440 



82.  
ΙΩΑΝΝΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25/7 αριθ. το 
1850 περίπου. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1860. απέκτησαν το Θεόδωρο το 1897 που 
απεβίωσε ελεύθερος. 
 
83. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1897. αναχώρησε 
στην Κωνσταντινούπολη κι εργάστηκε υπάλληλος.  
 
84. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 22 ή 26. Πήρε 
σύζυγο τη Βασιλική Ιωάν. Πέγκα γεν. 1845 περίπου. Οδός 1 αριθ. 15. Απέκτησαν την 
Αναστασία.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και της Βασιλικής Ιωάνν. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1864 στην 
Πλεσίβιτσα οδό 16 αριθ. 22 ή 26. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Μαντέλο γεν. 1855 περίπου.  
 
85. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
22. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα Ευαγ. Σταμούλη γεν. 1850 περίπου. Απέκτησαν τον Ιωάννη.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16/22 αριθ. 
το έτος 1864. πλανόδιος πωλητή. Από το γάμο του με τη θυγατέρα Ηλία Τσιουμπίδη 
(Παπαηλία) απέκτησε 1. Ελισάβετ, 2. Αγγελική, 3. Γρηγόριο.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ιωάννου και θυγατέρας Ηλία Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 22 το 1897. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ευαγ. Γκάνια 1880 στο 
Β΄ γάμο του.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννου και θυγατέρας Ηλία Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 22 το 1900. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Γεωργ. Κεφάλα 1885 
περίπου στο Β΄ γάμο του.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ιωάννου και θυγατέρας Ηλία Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 22 το 1906. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερος. 
 
86. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1848.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
26 το 1883 = Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ευαγ. Μήτση γεν. 1885. Απέκτησαν 1. 
Πέτρο, 2. Καλλιόπη, 3. Κωνσταντίνο, 4. Αγγελική. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδό 16 αριθ. 26 το 1912. Πλ. Πωλητής Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αναστασία γεν. 1917. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Σπυρίδωνα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 26 το 1916. Κατοίκησε στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο Αθηναίο το 
Σταματόπουλο. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 26 το 1920. Κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 26 το 1926. Κατοίκησε στην Αθήνα. 
ΚΑΛΛΙΒΑΡΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1918 
περίπου οδός 16 αριθ. 26. βοηθός Φαρμακοποιού στην Αθήνα. ΄ 
 
87. 
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ΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο εκ 
Φιλιατών. Απέκτησε 1. Πέτρο, 2. Υιό, 3. Υιό στις Φιλιάτες. 
ΚΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες. Επάγγελμα φουρνελάς δι 
εκβραχύνσεις. Από το γάμο του με σύζυγο από τις Φιλιάτες απέκτησε θυγατέρα που πήρε 
σύζυγο τον Ανδρέα Μαντέλο κουρέα στις Φιλιάτες. 
ΚΑΛΟΥ ΔΥΟ ΓΙΟΙ του Παναγιώτη έκαναν οικογένειες στις Φιλιάτες με επάγγελμα, ο ένας 
υποδηματοποιός και ο έτερος αγροφύλακας.   
 
88. 
ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΤΑΤΣΗΚΑΝΑΡΗΣ». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1825 
περίπου. Το περιβόλι του στα Πέρα Αμπέλια το είχε ο Αναστάσιος Χαϊδούσης. Απέκτησε την 
Ελένη το 1855 στην Πλεσίβιτσα. Η Ελένη πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Μπούλμο «Χότζα» 
γεν. 1848 περίπου.  
 
89. ΚΑΤΣΙΑΜΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 6 Αγία 
Μαρίνα.  
 
90. 
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, γεννήθηκε το 1850 περίπου. Από το γάμο του απέκτησε 1. 
Δημήτριο και 2. θυγατέρα.  
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
30 το 1885 περίπου. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Κων. Κατσούπη γεν. 1895-
1965. Απέκτησαν 1. Αθηνά το 1914 και 2. το Θεόδωρο το 1919. ο Δημήτριος πέθανε 
στρατιώτης το 1918 εκ γρίπης στα Ιωάννινα.  
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 30 το 1919. Ράπτης. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδό 16 αριθ. 30 το 1914. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 30 
το 1875 περίπου. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Κουτσογιάννη γεν. το 1875 περίπου.  
 
91.  
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ «ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ» ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 2 το 1825 περίπου. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Γεώργιο, 2. Πέτρο. 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 2 
το 1855 περίπου. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή γεν. 1863. Απέκτησαν 1. Αφροδίτη, 2. Απόστολο, 
3. Αικατερίνη, 4. Κωνσταντίνο. 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Γεωργίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 2 το 1898. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Βεν. Τσιμούρη γεν. 1876. 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 2 το 1890. Ξυλουργός. Κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 2 το 1891-1988. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Νικ. Κοντογιάννη γεν. 
1875. 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 2 το 1899. Ξυλουργός. Κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Αποστόλου Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 2 το 
1857. Ιατρός στον Πειραιά. Πήρε σύζυγο Πειραιώτισσα. Απέκτησαν τον Γεώργιο το 1885 
περίπου.  
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ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1885 περίπου. 
Ιατρός στον Πειραιά. Πήρε σύζυγο Πειραιώτισσα. Απέκτησαν 1. Πέτρο , 2. Σπυρίδων. 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1915 περίπου,. 
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου.  
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1917 περίπου. 
Ιατρός στον Πειραιά.   
 
92.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1815 περίπου. Από το γάμο του απέκτησε τους 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Δημήτριο. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 16 αριθ. 
27 το 1843. Αρτοποιός στη Σμύρνη. Πήρε σύζυγο την Ελένη Κων/νου Κολιού γεν. 1857. 
Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Αναστασία, 3. Ηλία, 4. Νικόλαο, 5. Σωτήριο, 6. Παρασκευή. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 27 αριθ. το 1880. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Βασ. Σκάγια γεν. 1869. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 27 αριθ. το 1880. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παν. Ξένο γεν. 1868. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 27 αριθ. το 1882. Εφονεύθη το 1922 στην καταστροφή  της Σμύρνης.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 27 αριθ. το 1890. Νεωκόρος. Πήρε σύζυγο την Αρετή Ηλία Σταμούλη γεν. 1897. 
Απέκτησαν 1. Κονδύλω, 2. Κων/νο, 3. Βασιλική, 4. Πέτρο. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΚΟΝΔΥΛΩ του Νικολάου και της Αρετής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 27 το 1921. Πήρε σύζυγο νέο Γρηκοχωρίου που κατοίκησε.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Αρετής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 27 το 1924. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Κων. 
Ταβαντζή γεν. 1930. Απέκτησαν 1. Νικόλαο το 1957, 2. Ηλία το 1958 στην Αθήνα.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Αρετής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 27 το 1928. Πήρε σύζυγο  το Δημήτριο Μιχ. Στάθη γεν. 1928. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου και της Αρετής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 27 το 1934. Έμπορος στην Αθήνα. Εφονεύθη από δίκυκλο στην Αθήνα.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 27 το 1895. Μετανάστευσε στην Γαλλία κι εκεί απεβίωσε.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΠΑΡΑΣΚΥΗ του Κω/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 7 το 1895. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Καραμούτσιο γεν. 1885. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 29 
το 1857. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Χρήστου Πέγκα γεν. 1862. Απέκτησαν 1. 
Παναγιώτη, 2. Γρηγόριο, 3. Γεώργιο, 4. Βασίλειο, 5. Αθηνά. Ήταν πρόεδρος της Κοινότητος 
κατά την απελευθέρωση της 21-2-1913. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 29 το 1886. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Μιχ. 
Δόβρα γεν. 1895. Απέκτησαν το Δημήτριο. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 29 το 1919. Σανδαλοποιός. Εφονεύθη υπηρετών στον εμφύλιο 
πόλεμο. ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 29 το 1889. Απεβίωσε εκ συγκοπής καρδίας ελεύθερος.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 29 το 1894. Πλανόδιος πωλητής. Κατοίκησε στα Μέγαρα και πήρε σύζυγο 
Μεγαρίτισσα.  

 443



ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 29 το 1901. Ξενοδοχοϋπάλληλος. Στην Αθήνα πήρε σύζυγο την 
Πηνελόπη εκ Μ. Ασίας γεν. 1905. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 29 το 1908. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Ηλία Χαϊδούση γεν. 1899 που 
απεβίωσε. Πήρε δεύτερο σύζυγο το Γρηγόριο Ηλία Γιοβάνη γεν. 1917. 
 
93. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα του 
Ιωάννη Τσιούρη γεν. 1844. Απέκτησαν το Θεόδωρο. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ «ΝΤΑΗΣ» του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 17 
αριθ. 3 το 1870 περίπου. Εργάτης. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1870 που είχε μητέρα την 
αδελφή Ηλία Τσιούρη. Απέκτησαν 1. Αριστούλα, 2. Σπυρίδων, 3. Αθηνά.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 17 αριθ. 3 το 1897. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Γκενέ γεν. 1885. Σανδαλοποιό.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 17 αριθ. 3 το 1900. Υπάλληλος Γκάζι Αθήνας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Χρ. Κόντη 
γεν. 1915-2002. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Κίτσα στην Αθήνα.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΑΘΗΝΑ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
17 αριθ. 3 το 1907. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Χαραλ. Κοντογιάννη γεν. 1906. 
 
94.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Συμεώνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1840 περίπου. 
Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1847. Απέκτησαν τον Ευάγγελο.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 3 το 1867 περίπου. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ηλία Σταμούλη γεν. 
1870. Απέκτησαν το Σπυρίδωνα.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 14 αριθ. 3 το 1906. Ανάπηρος από τραίνο. Πήρε σύζυγο την Αντιγόνη Παν. Ζήση γεν. 
1909. Απέκτησαν 1. Θεοδώρα το 1933, 2. Φρειδερίκη το 1940, 3. Αικατερίνη το 1947. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνος και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε στη  Πλεσίβιτσα 
οδός 14 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Κατσιγιάννη εκ Πελοποννήσου. Απέκτησαν 1. 
Δήμητρα, 2. Χρήστο στην Αθήνα. 
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε το 1940 οδός 14 
αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Καρανίκα εκ Τρικάλων. Απέκτησαν 1. Αντιγόνη, 2. 
Γεώργιο στην Αθήνα.  
ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος και της Αντιγόνης. Γεννήθηκε στο 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μανάφη εκ Ζαγορίου. Απέκτησαν 1,. 
Θωμά, 2. Ειρήνη στην Αθήνα.  
95. 
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 2-4 το 1840 περίπου. 
Κτηματίας. Από το γάμο του με σύζυγο την Ελένη Ζήση. Απέκτησε 1. Μιχαήλ, 2. Πέτρο, 3. 
Νικόλαο, 4. Μιλτιάδη, 5. Θεόδωρο, 6. Χαρίκλεια. 
ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 2-4 το 1868. Πήρε σύζυγο τη Σεβαστή γεν. 1878 στην Αθήνα που κατοίκησε. 
ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 2-4 το 1870. Φούρναρης Αθήνα. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ερμιόνη που πήρε 
σύζυγο τον Παπά στην Αθήνα, 2. Μερόπη που πήρε σύζυγο το Δαπέργολα στην Αθήνα, 3. 
Νίκη που πήρε σύζυγο τον Μ. Παγιάτη στην Αθήνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 2-4 το 1877. Κτηματίας. Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα Δέδε γεν. 1877 την αδελφή 
του Ιωάννου. Απέκτησαν την Παρασκευή,. Απεβίωσε η πρώτης σύζυγο νέα. Πήρε δεύτερη 
σύζυγο την Αλεξάνδρα Γεωργ. Φιλίππη γεν. 1898. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Γεώργιο, 3. 
Ευάγγελο, 4. Σταυρούλα, 5. Διαμαντούλα. 
ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου και της θυγατέρας Δέδε. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 5. το 1910. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Νικ. Κωτσίδα. Γεν. 1896. 
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 7 αριθ. 5 το 1919. Έμπορος Αθήνα. Κατοίκησε στην Αθήνα κι απεβίωσε ελεύθερος το 
1944.  
ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1922 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 5. κατοίκησε στην Αθήνα κι απεβίωσε ΤΟ 1941 
ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ.  
ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
7 αριθ. 5 το 1924 περίπου. Κατοίκησε στην Αθήνα κι απεβίωσε το 1941.  
ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 7 αριθ. 5 το 1927. Κατοίκησε στην Αθήνα κι απεβίωσε το 1991 ελεύθερος.  
ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 7 αριθ. 5 το 1929. Πήρε σύζυγο το Λεωνίδα Σκουλαρίκα και κατοίκησε στην Αθήνα. 
ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 5 το 1932. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοίκησε, το Μενέλαο 
Τιμοράγκα Απέκτησαν το Νικόλαο στην Αθήνα.  
ΚΕΦΑΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 2-4 το 1879. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Θεοδ. Κούτη γεν. 1885. 
Άτεκνοι.  
ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 2-4 το 1885. Κτηματίας. Πήρε πρώτη σύζυγο την Παρασκευή Ν. Ιδαρη γεν. 1895 
περίπου που απεβίωσε. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αγγελική Ιωάν. Καλίβαρδου γεν. 1900. 
Απέκτησαν την Ελένη το 1927. 
ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 2-4 το 1927. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Σμπίτα γεν. 1929. 
ΚΕΦΑΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 2-4. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Σπυρ. Τσιμούρη γεν. 1874. 
 
96. ΚΛΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΔΕΛΦΙΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΛΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ γεννήθηκε στη Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 10 το 1835 περίπου. 
Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μπάλο γεν. 1825 περίπου.  
ΚΛΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 20 αριθ. 10το 1843 
περίπου. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα.  
ΚΛΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 20 αριθ. 10 το 1847 
περίπου. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Δρίζη γεννηθέντα το 1840 περίπου.  
ΚΛΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 20 αριθ. 10 το 1850 
περίπου. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Γκίτση του Ιωάννου γεν. 1850 περίπου. 
Ο Αλέξανδρος εφονεύθη σε πέρασμα στο Σμέρτο από Τουρκοτσάμη. Η Αικατερίνη εφονεύθη 
το 1909 στο Πουσί από Τουρκοτσάμηδες.  
 
97. 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ. Γεννήθηκε το 1810 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο 
του απέκτησε τους 1. Νικόλαο, 2. Χρήστο, 3. Γεώργιο. 
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ΚΟΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βενεδείκτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 15 
αριθ. το 1859. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ιωάν. Λέντζαρη γεν. 1872. 
Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Αικατερίνη, 3. Ελένη, 4. Ιουλία, 5. Αριστείδη, 6. Μιχαήλ, 7. 
Θωμά.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδό 22 αριθ. 15 το 1893. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Ν. Δρίζη γεν. 1897. Κατοίκησαν στην 
Πάτρα και δεν ετέκνησαν. 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδό 22 αριθ. 15 το 1895. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Ιωάν. Μπίρο γεν. 1883. 
ΚΟΚΟΣΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 22 
αριθ. 15 το 1901-1982. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Στάθη γεν. 1888. 
ΚΟΚΟΣΗ ΙΟΥΛΙΑ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 22 
αριθ. 15 το 1909. Πήρε σύζυγο από τον άγιο Βλάσιο κι απέκτησε τη Μαρία εκεί.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδό 22 αριθ. 15 το 1913. Βυρσοδέψης. Πήρε σύζυγο την Βασιλική Παν. Λάπα γεν. 1925. 
Απέκτησαν 1. Πανωραία, 2. Σπυριδούλα, 3. Νικόλαο.  
ΚΟΚΟΣΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Αριστείδη και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
24 αριθ. 7 το 1946. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ευ. Λάμπρο γεν. 1931. 
ΚΟΚΟΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Αριστείδη και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 7 το 1949. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Πασχόπουλο εκ Γηρομερίου. 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστείδη και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 15 το 1952. Τοπογράφος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική εκ Φασκομηλιάς που 
κατοικούνε . Απέκτησαν 1. Αριστείδη το 1975 και 2. Χριστίνα το 1977. 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 15. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας στρατιώτης. 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 15. Θεωρείται αγνοούμενος ή φονευθείς στην Αθήνα στρατιώτης 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βενεδείκτου. Γεννήθηκε το 1832 στην Πλεσίβιτσα οδό 22 αριθ. 
15 Υποδηματοεπιδιορθωτής. Από το γάμο του απέκτησε τους, 1. Βενέδεικτο, 2. Ευάγγελο, 3. 
Ευγενία.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ «ΝΕΤΣΙΟΣ» του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 15 το 1870 περίπου,. Πήρε σύζυγο την Ελένη Μιχ. Μαντέλου γεν. 1877. Απέκτησαν 
1. Πέτρο, 2. Παύλο, 3. Ιωάννη.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βενεδείκτου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 15 το 1900. Φούρναρης στην Πάτρα. Πήρε σύζυγο την Ελευθερία εκ Πατρών. Δεν 
ετέκνησαν.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Βενεδείκτου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 15 το 1904. Φούρναρης στην Πάτρα. Πήρε σύζυγο την Πηνελόπη εκ Πατρών. 
Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Ελευθερία, 3. Βενέδεικτο στην Πάτρα.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βενεδείκτου και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 15 το 1907. Φούρναρης στην Πάτρα,. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών. Απέκτησαν τον 
Ανδρέα.  
ΚΟΚΟΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1872 περίπου οδός 22 
αριθ. 15. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Παν. Αγγελάκη γεν. 1866. 
ΚΟΚΟΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1875 περίπου οδός 
22 αριθ. 15. Από το γάμο του στην Πλεσίβιτσα Απέκτησε τον Ηλία το 1905. Αναχώρησαν 
στην Κωνσταντινούπολη και κατοίκησαν εκεί.  
ΚΟΚΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βενεδείκτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1861 οδός 22 αριθ. 
15. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα.  
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98. 
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1825 περίπου. 
Κτηματίας. Από το γάμο του. Απέκτησε 1. Ηλία, 2. Ελένη, 3. Ιωάννη, 4. Νικόλαο. 
ΚΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1853. 
Κτηματίας – ελαιοτριβείο. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ευ. Γκάνια γεν. 1877. Απέκτησαν 1. 
Δημητρούλα, 2. Παναγιώτη, 3. Κωνσταντίνο.  
ΚΟΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ηλία και της Ευγενία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 16 το 1907. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέα και ελεύθερη.  
ΚΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 16 το 1909. Κτηματίας -ελαιοτριβείο. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος ελεύθερος.  
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 16 το 1912. Κτηματίας –ελαιοτριβείο. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Νικ. Πέγκα γεν. 1915. 
Απέκτησαν 12. Ηλία, 2. Σταύρο, 3. Ευγενία, 4. Βασιλική.  
ΚΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου και  της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 16 το 1940 Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ανδρονίκη εκ Παλαιοχωρίου Φιλιατών γεν. 
1948. Απέκτησαν 1. Αθηνά, 2. Κωνσταντίνο.  
ΚΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Ηλία και της Ανδρονίκης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 
16 το 1979. 
ΚΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία και της Ανδρονίκης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 16 το 1981. 
ΚΟΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 16 το 1942. Ράπτης στην Αμερική. Πήρε σύζυγο τη Ζαχαρούλα εκ Παραμυθίας γεν. 
1949-2000. Απέκτησαν τον Κωνσταντίνο το 1981 στην Αμερική που κατοικούν.  
ΚΟΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 16 το 1944. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Δημ. Χαϊδούση γεν. 1930 στην Αμερική. 
ΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
6 αριθ. 16 το 1948. Πήρε σύζυγο στην Αμερική που κατοίκησε ελληνοαμερικάνο. Απέκτησαν 
1. Σπυρίδωνα, 2. Νικόλαο.  
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1857. 
Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Κατσούπη γεν. 1850 περίπου. 
ΚΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 
1868 περίπου. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
ΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 
1875 περίπου. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ελένη Νικολ. Τσιουμπίδη «Παπανικολάου» γεν. 
1894-1973. Απέκτησαν τη Βασιλική στην οδό 6 αριθ. 16 το 1923 περίπου κι απεβίωσε εννέα 
ετών. Απεβίωσε ο Νικόλαος κι η σύζυγός του Ελένη πήρε  δεύτερο σύζυγο τον Κων. 
Ταβαντζή.  
 
99.  
ΚΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑ «ΚΛΙΟΦΤΗΣ». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1850 
περίπου. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. θυγατέρα, 2. θυγατέρα, 3. Ευάγγελο, 4. 
Χρήστο, 5. Σπυρίδωνα. 
ΚΟΛΙΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Α΄ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1880 
περίπου. Πήρε σύζυγο τον Θεόδωρο Ηλ. Γκουρούση «ΚΟΥΦΕΤΑ» γεν. 1868. 
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1885 περίπου. 
Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Νικ. Μίχα «ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΗ» γεν. 1873. 
ΚΟΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του  Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1887. 
Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Γεωργ. Ζήση γεν. 1890. Αναχώρησαν στην Αμερική κι 
απέκτησαν τέκνα εκεί.  
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ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του  Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1892. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Κων. Σκάγια γεν. 1900-1985. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 
2. Παναγιώτη, 3. Θεόδωρο, 4. Ελένη.  
ΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 
αριθ. 3 το 1924. Αρρώστησε κι απεβίωσε ελεύθερη.  
ΚΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
23 αριθ. 3 το 1926. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος ελεύθερος. 
ΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  του Χρήστου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 
αριθ. 3 το 1929-1999. Απεβίωσε ελεύθερος.  
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 
3 το 1931. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΚΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 3 το 1898. Πήρε 
σύζυγο την Αικατερίνη Σπυρ. Σταμούλη γεν. 1910. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στην 
Αμερική.  
 
100. 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1700 περίπου στην περιοχή της 
Κολώνιας σε χωριό Χριστιανικό της Βορείου Ηπείρου. Λόγω επιδρομών ληστοσυμμοριών 
εγκατέλειψε το χωριό του και ήρθε και κατοίκησε στην Πλεσίβιτσα, Ήταν 
μεγαλοκτηνοτρόφος αγόρασε κτήματα κι έκτισε σπίτι στην Αμπολιάνα με την αρκετά μεγάλη 
έκταση. Επίσης  ήταν και οπλοδιορθωτής εξ’ ου  και Κονταξής. Από το γάμο του που δεν 
γνωρίζομε ποια είχε σύζυγο απέκτησε 1. Χρήστο (Κίτσο), 2. Αναστάσιο (Τάτση), 3. Γεώργιο 
και 4. Ελένη.  
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΙΤΣΟΣ) του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1740 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής, κτηνοτρόφος, 
κτηματίας κι έμπορος. Πήρε σύζυγο την Ελένη Σκέντου γεννηθείσα το 1750. απέκτησαν 1. 
Γεώργιο, 2. Σίμο, 3. Δήμο, 4. Βασιλική, 5. Ευάγγελο,(Τσούτσα) και 6. Ιωάννη.  
ΚΟΝΤΑΞΗΣ «ΚΙΤΣΟΣ» Γεώργιος του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1780 στην 
Πλεσίβιτσα στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής, κτηνοτρόφος,. 
Κτηματίας. Έγινε στρατιωτικός στο στρατόπεδο του Αλή–Πασά εν συνεχεία Διοικητής 
Φιλιατών πολέμησε για την Ελληνική ανεξαρτησία κι επεστρατεύθη με το βαθμό του 
Στρατηγού, ο φημισμένος Γεώργιος Κίτσος. Από το γάμο του που δεν  γνωρίζομε το όνομα 
της συζύγου του, απέκτησε 1. Μαυρέτα, 2. Παρασκευή. Ίσως είχε και τρίτη κόρη. Απεβίωσε  
το 1841. 
ΚΟΝΤΑΞΣΗ ΣΙΜΟΣ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1783 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. επάγγελμα οπλοδιορθωτής, κτηνοτρόφος, 
κτηματίας. Στο στρατόπεδο του Αλή-Πασά είχε πολιτική θέση ως Μπέης. Πήρε σύζυγο την 
Παγιούλα Καπώνη εκ Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας. Απεβίωσε στην Κατοχή το 1833 περίπου.  
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1786 στην Πλεσίβιτσα 
στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Επάγγελμα οπλοδιορθωτής, κτηνοτρόφος και κτηματίας. 
Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή κι απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Παναγιώτη. Έλαβε μέρος στον αγώνα 
απελευθέρωσης της Ελλάδας μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο Κίτσο και πολλούς συγγενείς 
του. με τους αγώνες έγινε Στρατηγός κι έπεσε μαχόμενος στην πρώτη γραμμή της μάχης της 
Καλιακούδας κατά των Τούρκων. Ο υιός του Ιωάννης έγινε Αξιωματικός πάντοτε επικεφαλής 
στρατιωτικού τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια έως το τέλος του αγώνος. Ο άλλος υιός 
Παναγιώτης απέθανεν εν πολιτική υπηρεσία με στρατιωτικές εκδουλεύσεις. 
ΚΟΝΤΑΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου και της Ελένης «Κυρά Βασιλική». Γεννήθηκε το 1789 
στην Πλεσίβιτσα στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Η Βασιλική ανηπάργη από τον Αλή Πασά 
που την έκανε σύζυγό του επίσημη. Κατάφερε να δαμάσει τον αιμοσταγή τύραννο, να 
βοηθήσει κόσμο από τα νύχια του, να το σύρει σε πόλεμο με το Σουλτάνο, μυημένη ούσα εις 
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την Φιλική Εταιρεία, βοηθώντας να επαναστατήσει το Έθνος και ν’ αποκτήσει την ελευθερία 
του.  
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «ΤΣΟΥΤΣΑΣ» του Χρήστου και της Ελένης Γεννήθηκε στο 
1792 στην Πλεσίβιτσα στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Ο Ευάγγελος έλαβε μέρος στον 
αγώνα απελευθέρωσης της Ελλάδος μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο Κίτσο και πολλούς 
συγγενείς του. Με τους αγώνες του έγινε Αντιστράτηγος. Στην Πολιορκία του Μεσολογγίου 
έπεσε μαχόμενος κατά των Τούρκων. 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1795 στην Πλεσίβιτσα 
στην Αμπολιάνα οδός 21 αριθ. 8. Ο Ιωάννης έλαβε μέρος στον αγώνα απελευθέρωσης της 
Ελλάδος μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο Κίτσο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνος.  
 
Δια την οικογένεια ΚΟΝΤΑΞΗ λεπτομέρειες σε ειδικό κεφάλαιο εις τα βιογραφικά ενός 
εκάστου εξ αυτών θα βρείτε εν εκτάσει. 
 
101.  
ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 αριθ. 18 το 1840 περίπου. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Δημ. Μίχα γεν. 1852. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. 
Ευφροσύνη, 3. Μιχαήλ, 4. Αγγελική.  
ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
3 αριθ. 16 το 1872. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Ευαγγ. Λωλή. γεν. 1891. 
Απέκτησαν 1. Μηνά, 2. Θεόδωρο, 3. Ευγενία. 4 Καλλιόπη, 5. Όλγα, 6. Αρετή.  
ΚΟΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του Χρήστου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 16 το 1912. Έμπορος  Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Κων. Κοντογιάννη γεν. 
1920. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. Παναγιώτη.  
ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μηνά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1948 
Πολιτικός Μηχανικός. Πήρε σύζυγο τη Δήμητρα στην Αθήνα Δημόσιο Υπάλληλό.  
ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μηνά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1950. 
Καθηγητής. Πήρε σύζυγο την Αθηνά εκ Θεσσαλονίκης. Απέκτησαν το Μηνά.  
ΚΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
3 αριθ. 16 το 1912-1987. Έμπορος Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο την Αρετή Δημ. Δόβρα γεν. 1928. 
Απέκτησαν 1. Παρασκευή, 2. Ειρήνη, 3. Μαίρη.  
ΚΟΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Θεοδώρου και της Αρετής. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1954. 
Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο Μπούση εκ Πλακωτής.  
ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Θεοδώρου και της Αρετής. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1957. 
απεβίωσε νέα 17 ετών.  
ΚΟΝΤΗ ΜΑΙΡΗ του Θεοδώρου και της Αρετής. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1960. Πήρε 
σύζυγο το Χρυσόστομο εξ Αγρινίου.  
ΚΟΝΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Χρήστου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 16 το 1915-2002. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Θεοδ,. Κατσούπη γεν. το 1900. 
ΚΟΝΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Χρήστου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
3 αριθ. 16 το 1917-2002. Πήρε σύζυγο το Ματθαίο Θεοδ. Ταβαντζή γεν. 1906. 
ΚΟΝΤΗ ΟΛΓΑ του Χρήστου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 
16 το 1920. Πήρε σύζυγο τον Περικλή Στούμπη στις Φιλιάτες.    
ΚΟΝΤΗ ΑΡΕΤΗ του Χρήστου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 16 το 1922. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Μιχ. Γκάνια γεν. 1913. 
ΚΟΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Σπυρίδωνος  και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 16 το 1873. Πήρε σύζυγο το Στέφανο Φίλιο γεν. 1860 περίπου.  
ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σπυρίδωνος  και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 16 το 1882. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Δημ. Μήτση γεν. 1895-
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1993. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Έλη, 3. Δημητρούλα, 4. Ιφιγένεια, 5. Σπυρίδωνα, 6. 
Αθανάσιο. 
ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 18 το 1917. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Πέτρου Στάθη γεν. 1937. 
Απέκτησαν τρία παιδιά στην Ηγουμενίτσα. 1. Μιχαήλ το 1959, 2. Αλεξάνδρα το 1961, 3. 
Μαρία το 1976. 
ΚΟΝΤΗ ΕΛΗ του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 αριθ. 18 
το 1920. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Θωμά Γκρέμο γεν. 1915. 
ΚΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
3 αριθ. 18 το 1921. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Δημ. Χαϊδούση γεν. 1915. 
ΚΟΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 18 το 1924-2004.Έζησε ελεύθερη έως το θάνατό της.  
ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 18 το 1925-1927. Απεβίωσε δύο ετών.  
ΚΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
3 αριθ. 18 το 1928-1928. Απεβίωσε ενός έτους.  
ΚΟΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
3 αριθ. 16 το 1885 περίπου. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου που κατοίκησε εκεί. Απέκτησαν 1. 
Αχιλλέα, 2. Παύλο.  
 
102. 
ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 18. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Γεωργ. Τσιούνη γεν. 1874. 
 
103. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε στο 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 17. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Διαμάντη Αγγελική του Δημητρίου γεν. 1850 
περίπου. Απέκτησαν 1. Χαράλαμπο 2. Ευάγγελο, 3. Κωνσταντίνο, 4. Γεώργιο, 5. Ουρανία.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στο 1872 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Αντ. Γκίτση γεν. 
1888 περίπου. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Βασίλειο, 3. Ιωάννη, 4. Γρηγόριο. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαραλάμπους και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το1904 
στην Πλεσίβιτσα α1 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Δημ. Κωλέττα γεν. 1899. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους και της Ευγενίας. Γεννήθηκε 
το1906στην Πλεσίβιτσα α1 αριθ. 19. Αγωγιάτης. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Θεοδ. Κατσούπη 
γεν. 1907. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. Σταύρο, 3. Ελευθέριο.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδό 1 αριθ. 19. Έμπορος εις Ηράκλειον. Πήρε σύζυγο εκ Ηρακλείου Κρήτης. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου και της Αθηνάς, Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 19. Έμπορος εις Ηράκλειον. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Θεοδ. 
Στεργίου γεν. 1944. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου και της Αθηνάς, Γεννήθηκε το 1945 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 19. Καθηγητής. Πήρε σύζυγο εις εξωτερικό που κατοίκησε.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 19. Εφονεύθη στρατιώτης στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940. 
Ήταν αρραβωνιασμένος με την Αριστούλα Νικ. Ταβαντζή γεν. 1917 που από τη λύπη της για 
το χαμό του Ιωάννου απεβίωσε κι αυτή.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χαραλάμπους και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1915 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 19. Υποδηματοποιός εις Άρτα. Πήρε σύζυγο εξ Άρτης. 
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Απέκτησαν 1. Χαράλαμπο, 2. Ιωάννη κι είχαν την ατυχία και οι δύο να πέσουν με το 
αυτοκίνητό τους σε κανάλι νερού να πνιγούν. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1875 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Γεωργ. 
Κατσογιάννη 1891-1988. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Στέφανο, 3. Παρασκευή, 4. Αγαθή, 5. 
Ευγενία, 6. Βασιλική, 7. Γεώργιο, 8. Θωμά, 9. Σπυρίδων, 10. Παναγιώτη.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1910 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Τραπεζικός υπάλληλος. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα την 
Σταυρούλα. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Αικατερίνη.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1912 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Κατοίκησε στην Αθήνα κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1915 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ιωάν. Ξένο γεν. 1909 στο 
Καστρί.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΑΘΗ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών το Γεώργιο Οικονόμου.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1919 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα τον Ιωάννη Πουλήση εξ Άρτης.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1924 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Απεβίωσε νέος 18 ετών στην Αθήνα.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Έμπορος εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα εξ Αγρινίου. 
Απέκτησαν τον Αλέξανδρο.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1929-
1989 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Έμπορος εις Αθήνα. Απεβίωσε ελεύθερος στην 
Αθήνα. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1933 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Βιοτέχνης στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών κι 
απέκτησε δύο παιδιά.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 
1890-1959 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή 
Νικ. Κωτσίδα γεν. 1897-1992. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Δημήτριο, 3. Θεόδωρο, 4. Μιχαήλ, 
5. Αντώνιο.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1920 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Μηνά Χρ. Κόντη γεν. 1910. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 
1923 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα την 
Πηνελόπη,. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Νταϊάνα, 3. Μαρία. Ο Κωνσταντίνος πήρε σύζυγο 
την Όλγα εξ Αθηνών. Η Νταϊάνα παιδαγωγός πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Σουφαλιδάκη. Η 
Μαρία πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε. πήρε σύζυγο τον Αριστείδη Κοντογιάννη. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε  το 
1925-1998 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Έμπορος εις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο τη 
Σπυριδούλα Κων. Βενέτη γεν. 1937 στις Φιλιάτες. Απέκτησαν 1. Παρασκευή, 2. Αλίκη.  
Η Παρασκευή, οδοντίατρος πήρε σύζυγο το Γεωργανάκη στην Αθήνα. 
Η Αλίκη πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Παπαστόϊτση.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε  το 1928 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Γεωργία Δημ. 
Διαμάντη γεν. 1946. Απέκτησαν 1. Μάριο το 1974, 2. Παρασκευή το 1972. 
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Η Παρασκευή πτυχ. Α.Σ.Ο.Ε. Ο Μάρκος πτυχ. Οικονομικό Νομικής.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε  το 
1931στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε τη Γεωργία Ευαγ. Βένου 
γεν. 1953. Απέκτησαν 1. Αθηνά 2. Χριστίνα. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Θεοδ. Μακατσώρη 
«Τσέκα» γεν. 1898. Απέκτησαν 1. Ανδρέα, 2. Συμεών, 3. Σταυρούλα, 4. Ευαγγελία, 5. 
Αναστασία.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Κλεονίκη Δημ. Γκουρούση γεν. 
1932-1987. Απέκτησαν 1. Αγγελική το 1961, 2. Παντελή τον 1966. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Κοινοτικός Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Ελένη Γεωργ. Στεργίου 
γεν. 1932. Απέκτησαν 1. Γεώργιο το 1965, 2. Θεόδωρο το 1969, 3. Ηλία το 1969. 
Ο Γεώργιος είναι καθηγητής. Ο Θεόδωρος είναι στρατιωτικός. Πήρε σύζυγο τη Σοφία Φιλ. 
Λάμπρου 1980. Ο Ηλίας είναι οδοντίατρος.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Παν. Δακούκη γεν. 1920. 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Πέτρου στις Φιλιάτες. Απέκτησαν 1. 
Παναγιώτη, 2,. Μαρίνα.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8 κι απεβίωσε μικρή.  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Νικολάου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1882 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Ηλία Τσιούρη γεν. 1875 περίπου.  
 
104. 
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 35 το 1700 περίπου. Από το 
γάμο του απέκτησε 1. θυγατέρα 2. υιό Α΄.  
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 35 το 1730 
περίπου. Πήρε σύζυγο τον Τζιούπη γεννηθέντα το 1720 περίπου που είχε σπίτι επί της 
πλατείας αριθ. 4. Στο σπίτι τους αυτό φιλοξενήθηκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός το 1779. 
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΥΙΟΣ Α΄. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 35 το 1735 περίπου. 
Από το γάμο του απέκτησε υιό Β΄.  
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΥΙΟΣ Β΄. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 35 το 1770 περίπου. 
Από το γάμο του απέκτησε το Δημήτριο.  
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 35 το 1800 
περίπου. Από το γάμο του απέκτησε το Θεόδωρο «Σιόλο». 
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ «ΣΙΟΛΟΣ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 35 το 1830 περίπου. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα «Μαριτσιώ» Νικ. 
Πέγκα γεν. 1835 περίπου Απέκτησαν το Δημήτριο και την Ματσή.  
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου και της Μαρίνας γεν. 1856. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 35. Μεγαλέμπορος εις Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο από τη 
Φιλιππούπολη που εργαζόταν. Απεβίωσε το 1928. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Κωνσταντίνο, 
3. Μαρίνα, 4. Σπυρίδωνα. Ο Δημήτριος δώρισε τη ακίνητη περιουσία του στην Κοινότητα 
Πλεσιβίτσης.  
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Φιλιππούπολη Βουλγαρίας 
το 1892. Τοπογράφος. Ήλθε στην Αθήνα το 1939. Εφονεύθη στον εμφύλιο πόλεμο στην 
Αθήνα το 1945. 

 452 



ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Φιλιππούπολη 
Βουλγαρίας το 1895 περίπου. Αρρώστησε στη Γαλλία που σπούδαζε Οικονομολόγος κι 
απεβίωσε το 1921. 
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Φιλιππούπολη Βουλγαρίας το 
1897-1986. Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο Χουρμούζη γεν. 1894-1961. Διπλωμάτη. Το 1939 
ήλθαν στην Αθήνα. Απέκτησαν το Νικόλαο το 1921. 
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Φιλιππούπολη Βουλγαρίας 
το 1898-1987. Έμπορος. Πήρε σύζυγο από τη Φιλιππούπολη που κατοικούσε. Απέκτησαν την 
Αλεξάνδρα στη Φιλιππούπολη.  
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΜΑΤΣΗ του Θεοδώρου «Σιόλου». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 35 το 1860 περίπου. Ο πατέρας της, της παραχώρησε το σπίτι δίπλα στο δικό του με 
είσοδο προς τον Άγιο Γεώργιο που αργότερα πουλήθηκε στον Γρηγόριο Κώτσιο.  
 
105.  
ΚΟΝΤΟΖΩΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ. Γεννήθηκε στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων. Δικαστικός. Πήρε 
σύζυγο την Αλεξάνδρα Γρηγ. Κώτσιου γεν. 1938. Νηπιαγωγό. Απέκτησαν 1. Ελευθερία το 
1962 εις Ιωάννινα Φαρμακοποιό, 2. Θεοδώρα το 1965 εις Ιωάννινα Δικηγόρο. 
 
106. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στο 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 12. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα του Γκόρου γεν. 1872. Απέκτησαν την Παρασκευή. Το 
1892. 
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου και θυγατέρας Γκόρου. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 12 το 1892. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας όπου και κατοίκησε.  
 
107. 
ΚΟΤΙΤΣΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 20. 
 
108.  
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 8 το 1830 περίπου. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Α΄ θυγατέρα Νικ. Πέγκα γεν. το 1842 περίπου. Απέκτησαν 1. 
θυγατέρα πρώτη, 2. Αγγελική.    
ΚΡΙΚΕΛΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΠΡΩΤΗ του Βενεδείκτου και θυγατέρας Νικ. Πέγκα. Γεννήθηκε 
στην Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 8 το 1862 περίπου. Πήρε σύζυγο Ηλία Ηλιάδη γεν. το 1850 
περίπου.  
ΚΡΙΚΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βενεδείκτου και θυγατέρας Νικ. Πέγκα. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 8 το 1870. Πήρε σύζυγο το Μηνά Γεωργ. Ταβανζτή γεν. 1860. 
 
109. 
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1912-1998 στο Αϊδωνοχώρι Ιωαννίνων. 
Απόστρατος Ταγματάρχης στρατού επ’ ανδραγαθία. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Κων/νου 
Στρατή γεν. 1915-1990. Απέκτησαν στις Φιλιάτες 1. τον Ευάγγελο το 1937 κι απεβίωσε 
νήπιο, 2. Φώτιο, 3. Πανωραία, 4.Κων./νο, 5. Βασιλική, 6. Παρασκευή, 7. Ευάγγελο.  
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 22 το 1939. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο τη Βούλα Στέφου εκ Κοσμηράς 
Ιωαννίνων γεν. 1942 Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Θεόδωρο. 
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Φωτίου και της Βούλας. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα οδός 
Μ. Οικονόμου 4 το 1967. Πήρε σύζυγο το Φίλιππο εκ Σπάρτης στα Ιωάννινα. 
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Φωτίου και της Βούλας. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα οδός Μ. 
Οικονόμου 4 το 1972 Οδηγός.  
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ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 22 το 1942-2001. Πήρε σύζυγο τον Παύλο Παναγ. Πέγκα γεν. 
1936. 
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στα 
Ιωάννινα οδός Μ. Οικονόμου 4 το 1944 Οδηγός, Πήρε σύζυγο τη Χρύσα εξ Ιωαννίνων στα 
Ιωάννινα.  
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα 
οδός Μ. Οικονόμου 4 το 1947. πήρε πρώτο σύζυγο το Νικόλαο εκ Σερρών απέκτησε την 
Έλενα 1968. Πήρε δεύτερο σύζυγο το Μάϊκ εκ Γερμανίας κι απέκτησε τη Χριστίνα.  
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στα 
Ιωάννινα οδός Μ. Οικονόμου 4 το 1949. Φιλόλογος. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ρίζο εξ 
Μελισουργών. Δικαστικό. Απέκτησαν 1. Φαίνη το 1977 και 2. τον Κωνσταντίνο το 1980 
πτυχιούχοι της Νομικής.  
ΚΟΥΒΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα 
οδός Μ. Οικονόμου 4 το 1951. Μηχ. Αυτοκινήτων. Πήρε σύζυγο την Ευρυδίκη εξ Ιωαννίνων. 
Απέκτησαν την Αικατερίνη το 1988. Φοιτήτρια Νοσηλευτικής.  
 
110. 
ΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 25 το 1874. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Χαρίκλεια Ιωάν. Λάππα 1877-1975. Απέκτησαν 1. Θωμά 2. 
Δημήτριο, 3. Αγγελική. 
ΚΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 25 το 1906. Σανδαλοποιός. Έμεινε ελεύθερος έως το θάνατό του.  
ΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 25 το 1908. Σανδαλοποιός. Έμεινε ελεύθερος έως το θάνατό του.  
ΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 25 το 1919. Έμεινε 
ελεύθερη έως το θάνατό της. 
 
111. 
ΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 25 το 1855 περίπου. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Βεν. Τσιμούρη γεν. 1867-1946. Απέκτησαν 1. 
Σπυρίδωνα, 2. Ελένη.  
ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 25 το 1881. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας που κατοικούσε 
εργαζόμενος. Απέκτησε παιδιά στην Κέρκυρα.   
ΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 25 το 1898. Δασκάλα. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ιωάν. Παπά γεν. 1908-1981. 
ταχυδρόμο. Η Ελένη δίδαξε στο Δημοτικό Σχολείο της Πλεσιβίτσης με αγάπη και φροντίδα. 
Επίσης δίδαξε τέχνη κεντήματος στο Παρθεναγωγείο Πλεσιβίτσης.  
 
112. 
ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 8. Τέκτων. Από το γάμο 
του απέκτησε 1. Γεώργιο, 2. Δημήτριο.  
ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 αριθ. 8. το 1840. 
Τέκτων (Κτίστης). Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα Τσιούρη του Ιωάννου γεν. 1849-1934. 
Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Σπυρίδων, 3. Ελένη, 4. Βασίλειο. 
ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 8. το 1888-1969. Κτίστης. Πήρε σύζυγο την Κονδήλω Ευαγ. Λωλή γεν. 1900-1984. 
Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Βασίλειο, 3. Ερμιόνη, 4. Λουκία, 5. Ηλία, 6. Ιωάννη.  
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ΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Κονδήλως. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 8. το 1924-1983. κτίστης . Πήρε σύζυγο την Αναστασία Παναγ. Λάπα γεν. 1933. 
Απέκτησαν 1. Λουκία, 2. Ευτυχία.  
ΚΟΥΤΗ ΛΟΥΚΙΑ του Γεωργίου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 8 το 1957. Μαθηματικός. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Γόγολο Δάσκαλο. 
ΚΟΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Γεωργίου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 
αριθ. 8 το 1961. Πτυχιούχος. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Κρουστάλη εκ Λαρίσης. Γεωπόνο. 
Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Γεώργιο στη Λάρισα. 
ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
3 αριθ. 8 το 1925. Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ευαγ. Βένου γεν. 1939. 
Απέκτησαν 1. Κονδύλω το 1957, 2. Βαρβάρα 1962, 3. Ευάγγελο 1973. Η Κονδύλω Φυσικός 
πήρε σύζυγο το Γεώργιο Χατζή Μαθηματικό . Η Βαρβάρα Γυμνάστρια πήρε σύζυγο τον 
Ευάγ. Μιχ. Κωλέττα. Ο Ευάγγελος Ιατρός.  
ΚΟΥΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του Ευαγγέλου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 8 το 1927-2004. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο  Αναστ. Ίδαρη γεν. 1920. 
ΚΟΥΤΗ ΛΟΥΚΙΑ  του Ευαγγέλου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 8 το 1929. Αρρώστησε παιδούλα κι απεβίωσε. 
ΚΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 8 το 1930. Έμπορος στις Φιλιάτες. 
ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 8 το 1934. Έμπορος στα Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο την Σπυριδούλα γεν. 1950 εκ 
Λευκάδας Νηπιαγωγό. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα το 1975, 2. Κοντηλένια εις Ιωάννινα. Ο 
Σπυρίδων Οικονομολόγος. Η Κοντηλένια Πιανίστρια πήρε σύζυγο το Γεώργιο εξ Ιωαννίνων. 
ΚΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 8 το 1892 Κτίστης. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Χρήστου Τσιμούρη γεν. 1902. δεν 
απέκτησαν παιδιά.  
ΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 8 
το 1893-1979. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Θεοδ. Φατήρα γεν. 1880 περίπου.  
ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 8 το 1885. 
τέκτων. 
ΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 8 το 
1845. τέκτων. Από το γάμο του απέκτησε. 1. Θωμά το 1893 τέκτων, 2. Αντώνιο το 1895 
τέκτων.  
 
113. 
ΚΟΥΤΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 10 το 1815 περίπου. 
Από το γάμο του απέκτησε, 1. Μιχαήλ, 2. Βασιλική.  
ΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βενεδείκτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 10 το 
1845. Παντοπώλης και Χάνι εις Σαγιάδα. Από το γάμο του απέκτησαν 1. Μηνά, 2. 
Αλεξάνδρα, 3. Ευγενία., 4. Ελένη.  
ΚΟΥΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του Μιχαήλ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 10 το 1875. 
Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ηλία Γκάνια γεν. 1888. Απέκτησαν 1. Ανδρέα, 2. 
Αριστούλα, 3. Πύρρο, 4. Παύλο. 
ΚΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μηνά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 10 το 1902 περίπου. Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερος. 
ΚΟΥΤΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Μηνά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 10 το 1905 περίπου. Πήρε σύζυγο το Μηνά Παρούση στην Ηγουμενίτσα.  
ΚΟΥΤΗΣ ΠΥΡΡΟΣ του Μηνά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 
10 το 1911-1958. Σερβιτόρος. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Συμ. Ζήση γεν. 1920. 
Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Μηνά, 3. Μιχαήλ.  
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ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Πύρρου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 7 το 1949. Πήρε σύζυγο εκ Χαλκιδικής και κατοίκησε εκεί. Απέκτησαν 1. Ολυμπία και 
2. Παρασκευή.  
ΚΟΥΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του Πύρρου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 7 το 1953. Ράπτης Νοσοκ. Φιλιατών. Πήρε σύζυγο την Ελένη Κοτονάτση εκ Φιλιατών 
γεν. 1959. 
ΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πύρρου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 7 το 1956. Σερβιτόρος ει Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Όλγα Κων. Λάμπρου γεν. 1961. 
Απέκτησαν 1. Παρασκευή το 1989 και 2. Αγγελική το 1992 Αθήνα.  
ΚΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Μιχαήλ και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 10 το 1875. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Φιλίππη γεν. 1876. 
ΚΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Μιχαήλ και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 10 το 1890. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Πασχόπουλο γεν. 1880 περίπου εις Ηγουμενίτσα.  
ΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 
10 το 1894-1981. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ηλία Σταμούλη (ΠΑΤΣΑ) γεν. 1886-1971 
ΚΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βενεδείκτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 10 το 
1850. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Χαϊδούση γεν. το 1845 περίπου.  
 
114. 
ΚΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ «ΜΟΤΣΙΟΣ». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 11 το 
1841. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. το 1862 «ΜΟΤΣΙΩ». Απέκτησαν 1. 
Αντώνιο, 2. Αλεξάνδρα, 3. Ελένη. 
ΚΟΥΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 11 το 1890-1975. Κτηματίας. Αναχώρησε εις Σέρρας. Εκεί τυφλώθηκε κι επέστρεψε 
γέρων στην Πλεσίβιτσα κι απεβίωσε μετά παρέλευση ετών.  
ΚΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 11 το 1885. Πήρε σύζυγο το Μιλτιάδη Γεωργ. Κεφάλα γεν. 1879. 
ΚΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 11 το 1895 περίπου το 1918 απεβίωσε. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Χρ. Λάμπρο γεν. 1889 
στον Α΄ γάμο του.  
 
115. 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ . Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 4 το 1880 περίπου. 
Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα Ηλία Πέγκα γεν. 1885 περίπου. Απεβίωσε έγκυος. Πήρε 
δεύτερη σύζυγο την Αδελφή του Δημητρίου Καραμούτσιου γεν. 1875 περίπου. Απέκτησε 
θυγατέρα το 1895 που πήρε σύζυγο τον Νικόλαο Γκενέ στον πρώτο γάμο του απέκτησαν τη 
Θεοδώρα που απεβίωσε μωρό, καθώς και μητέρα (Αδελφή Καραμούτσιου). 
 
116. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 3 αριθ. 21 το 1845 περίπου 
Παντοπώλης Μουρσί Β. Ηπείρου. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα Μίχα γεν. 1854 αδελφή του Σπυρ. 
Μίχα. Απέκτησαν 1. Γιαννούλα, 2. Κωνσταντίνο, 3. Ελένη, 4. Βασίλειο, 5. Γεωργία;, 6. 
Ευάγγελο.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 21 το 1882. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Σκάγια γεν. 1872 περίπου στον πρώτο 
γάμο της. Πήρε δεύτερο σύζυγο τον Πέτρο Γεωργίου γεν. 1855. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 21 το 1885. Έμπορος στο Μουρσί Β. Ηπείρου. Πήρε σύζυγο τη 
Ζωΐτσα Πέτρου Διαμάντη γεν. 1893. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Δημήτριο, 3. Πολυξένη.  
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ΚΩΛΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 10 το 1915. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Θ. Μακατσώρη γεν. 1896. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 10 το 1922. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο τη Σπυριδούλα Γεωργ. 
Βλασόπουλου γεν. 1924. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Ζωΐτσα, 3. Μιλτιάδη εις 
Ηγουμενίτσα.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Κωνσταντίνου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 10 το 1924-2001. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Νικ. Κωτσίδα γεν. 1908. 
ΚΩΛΕΤΤΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 21 το 1893. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Μιχ. Μαντέλο γεν. 1879.  
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 21 το 1899. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Χαραλ. Κοντογιάννη γεν. 1904. 
Απέκτησαν 1. Καλλιμόρφη, 2. Γεώργιο, 3. Αντιγόνη, 4. Σταυρούλα, 5. Σπυριδούλα, 6. Αρετή, 
7. Ανδρονίκη.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΗ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2 το 1925. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων και κατοίκησε στα Ιωάννινα 
τον Αθανάσιο Σπυρόπουλο.  
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 2 το 1927. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Αναχώρησε από Ηγουμενίτσα. Πήρε 
σύζυγο τη Βενετία. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Βασίλειο.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 2 το 1928. Πήρε σύζυγο εκτός Πλεσιβίτσης το Λάμπρο Κορτέσα.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 2 το 1931. Πήρε σύζυγο εκτός Πλεσιβίτσης τον Ιωάννη Διαμάντη.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2 το 1933. Πήρε σύζυγο εκτός Πλεσιβίτσης του Συρίδωνα Καίσαρη.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΑΡΕΤΗ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 2 το 1935. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο εκτός Πλεσιβίτσης το Δημήτριο 
Κακούρη.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 21 το 1902. Πήρε σύζυγο το Θωμά Μπούλμο γεν. 1899. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 21 το 1903. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελούλα Θωμά Γκρέμου γεν. 
1910. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2.  Ηλία. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου και της Ευαγγελούλας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 21 το 1931. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο στην Ηγουμενίτσα τη 
Βιργινία Σούζου. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο που πήρε σύζυγο τη Βαρβάρα Βασ. Κούτη γεν. 
1962, 2. Γεώργιο που πήρε σύζυγο τη Λιλή.  
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Ευαγγελούλας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 21 το 1933. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο στην Ηγουμενίτσα την 
Ιφιγένεια εκ Πυρσόγιαννης. Απέκτησαν 1. Χρήστο που πήρε σύζυγο Αθηναία., 2. Βασιλική 
που πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ντούρο.  
 
117. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 23 το 1855 περίπου. Από 
το γάμο του απέκτησε 1. την Κωνστάντω, 2. Ευφροσύνη.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 23 το 
1885-1935. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΚΩΛΕΤΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 23 το 
1898. Πήρε σύζυγο το Συμεών Νικ. Ίδαρη γεν. 1888.  
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ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 23. 
Αρτοποιός. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη.  
 
 
 
118. 
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 21 το 1865 περίπου. 
Από το γάμο του απέκτησε τον Παναγιώτη. Αναχώρησε οικογενειακώς στην 
Κωνσταντινούπολη - Πάτρα.  
ΚΩΛΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 21 το 
1897. Στην Πάτρα που κατοίκησε είχε γαλακτοπωλείο.  
 
119. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1820 περίπου. 
Από το γάμο του απέκτησε το Σπυρίδωνα.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 
1850. Έμπορος εις Φιλιππούπολη. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στην 
Φιλιππούπολη. Από το γάμο του απέκτησε την Ευγενία.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
17. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Χρ. Πέγκα γεν. 1865 περίπου. 
 
120. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1810 περίπου. 
Από το γάμο του απέκτησε τον Ηλία. Αναχώρησε οικογενειακώς στην Κωνσταντινούπολη.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1841. 
Στην Κωνσταντινούπολη που κατοίκησαν είχε παντοπωλείο.  
 
121. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1822 
περίπου. Από το γάμο του απέκτησε 1. Βασιλική, 2. Τασιώ (Ελευθερία), 3. Παναγιώτη, 4. 
Αγγελική, 5. Γεώργιο, 6. Αναστασία, 7. Δημήτριο.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 
1853. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Τσιουμπίδη (Παπανικολάου) Ιερέα γεν. 1840 περίπου.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΤΑΣΙΩ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 17 το 1860. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Δημ. Ζώη γεν. 1850 περίπου.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
17 το 1855. Παντοπώλης. Από το γάμο του Απέκτησε 1. Ελένη, 2. Κωνσταντίνο, 3. Γεώργιο. 
Αναχώρησε οικογενειακώς στην Ανδριανούπολη = Παντοπώλης.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1895. 
Αναχώρησε στην Ανδριανούπολη.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
17 το 1897 περίπου. Εφονεύθη στη Μ.Ασία  το 1922. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 
1899. Αναχώρησε στην Ανδριανούπολη. Από το γάμο του απέκτησε 1. Κωνσταντίνο, 2. 
Παναγιώτη, 3. Σοφοκλή.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 
1865. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Χρήστου Διαμάντη γεν. 1855. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 
1867 περίπου. Αναχώρησε εις Ανδριανούπολη και Μυτιλήνη. Πήρε σύζυγο εκ Μυτιλήνης. 
Απέκτησαν 1. Υιό, 2. Αθηνά.  
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ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΥΙΟΣ του Γεωργίου και μητέρας εκ Μυτιλήνης. Γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το 
1895 περίπου. Πήρε σύζυγο εκ Μυτιλήνης. Απέκτησαν 1. Γεώργιο το 1930 περίπου, 2. 
Μαίρη το 1932 περίπου.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου και μητέρας εκ Μυτιλήνης. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 
1898 περίπου. Πήρε σύζυγο εκ Μυτιλήνης.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 
το 1870. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Μακατσώρη Ιερέα γεν. 1847. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωσνταντίνου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 
το 1878. Αναχώρησε στην Ανδριανούπολη κι είχε παντοπωλείο.  
 
122. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1825 περίπου. Από 
το γάμο του απέκτησε 1. Ελένη, 2. Νικόλαο.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 1855. 
Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Νικολ. Γιάννο (ΜΑΚΟ) γεν. 1848. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 17 το 
1868. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Ιωάννου Νίνου γεν. 1877. Απέκτησαν 1. 
Ιωάννη, 2. Παρασκευή, 3. Ευάγγελο, 4. Πέτρο.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 17 το 1896. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Νικ. Κεφάλα γεν. 1910. 
Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Αρετή.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 17 το 1929. Πήρε σύζυγο το Σταύρο Παναγ. Δακούκη γεν. 1924. 
ΚΩΤΣΙΔΑ ΑΡΕΤΗ του Ιωάννου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 17 το 1933. Πήρε σύζυγο το Διονύσιο Θωμά Γάτο στις Φιλιάτες.   
ΚΩΤΣΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 17 το 1897. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Νικ. Κοντογιάννη γεν. 1890. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 17 το 1902. Επιχειρηματίας εις Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο την Εύα στις Η.Π.Α. που 
κατοίκησε και δημιούργησε επιχείρηση μεγάλη. Απέκτησε 1. Αλεξάνδρα, 2. Νικόλαο, 3. 
Βασιλική.  
ΚΩΤΣΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου και της Εύας. Γεννήθηκε στο Γούστερ της 
Βοστόνης της Αμερικής. Εφονεύθη 18 ετών νέα στην Αμερική.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της Εύας. Γεννήθηκε στο Γούστερ της 
Βοστόνης της Αμερικής το 1940. Πήρε σύζυγο τη Τζίνη εξ Ιταλίας στην Αμερική. 
Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. Τζένιφερ, 3. Χριστίνα. 
ΚΩΤΣΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Εύας. Γεννήθηκε στο Γούστερ Της Βοστόνης 
της Αμερικής. Πήρε σύζυγο τον Τζίμη Τζων Πάπας στην Αμερική.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 17 το 1908-1986. Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Πολυξένη Κων. Κωλέττα γεν. 1924-
2001. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Θεόδωρο, 3. Φώτιο.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του Πέτρου και της Πολυξένης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1944. 
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου και της Πολυξένης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1945. 
Καθηγητής κομπιουτερίστας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Σπυρ. Διαμάντη στην Αθήνα. 
Απέκτησαν 1. Πολυξένη, 2. Παναγιώτη.  
ΚΩΤΣΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Πέτρου και της Πολυξένης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1947. 
Ψυχίατρος. Πήρε σύζυγο την Μαίρη στην Αθήνα. Απέκτησαν τον Πέτρο στην Αθήνα.  
 
123. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
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ΚΩΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 46 το 1830 περίπου. 
Σανδαλοποιός. Από το γάμο του με τη Βασιλική Τζόγια γεν. 1840 περίπου. Απέκτησε 1. 
Ιωάννη, 2. Παναγιώτη, 3. Πέτρο.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 46 το 1855. 
Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Ιωάν. Μπίρου γεν. 1867. Απέκτησαν 1. 
Αλεξάνδρα, 2. Γρηγόριο, 3. Βασίλειο.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 46 το 1893. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ιωάν. Γκουρούση γεν. 1881 στον Πρώτο γάμο 
του κι απεβίωσε νέα.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 46 το 1897-1968. Παντοπώλης. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Λαμπρινή Ιωάν. Μήτση γεν. 
1907. Απέκτησαν 1. Σταυρούλα, 2. Γεώργιο. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη Θεοδώρα Σπυρ. 
Ράγκου γεν. 1911-1986. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Αλεξάνδρα, 3. Κωνσταντίνο.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γρηγορίου και της Λαμπρινής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 10 το 1928. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Δημ. Δρίζη γεν. 1924. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της Λαμπρινής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
6 αριθ. 10 το 1930. Έμπορος στο Λουτράκι. Πήρε σύζυγο τη Νίκη Τσαπιτσόγλου εκ 
Λουτρακίου. Απέκτησαν 1. Λαμπρινή, 2. Χριστίνα, 3. Θεοδώρα, 4. Γρηγόριο εις Λουτράκι. 
Διαμένουν στο Λουτράκι.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ  του Γρηγορίου και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 10 το 1933. Διευθ. Εθν. Τραπέζης. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελία Βακάση Νηπιαγωγό εξ 
Ιωαννίνων. Διαμένουν στα Ιωάννινα.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γρηγορίου και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 10 το 1938. Νηπιαγωγός Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο τον Ξενοφώντα Κοντοζήση εκ 
Πυρσόγιαννης, Δικαστικό. Απέκτησαν 1. Ελευθερία το 1962 Φαρμακοποιό-ομοιοπαθητική, 
2. Θεοδώρα το 1965 Δικηγόρο που πήρε σύζυγο τον Κοσμά Βενέτη εκ Λεπτοκαριάς 
Μαθηματικό. Διαμένουν στα Ιωάννινα.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Γρηγορίου και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 10 το 1941. Μαθηματικός. Πήρε σύζυγο τη Θεοδώρα Μάμαλου γεν. 
1942 εκ Κερκύρας. Απέκτησαν τη Βασιλική το 1965 Φιλόλογο.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 46 το 1902. Παντοπώλης. Απεβίωσε 1945. Πήρε σύζυγο την Αρτεμησία Πέτρου Ζήση 
γεν. 1908-1980. Απέκτησαν 1,. Ιωάννη, 2. Ευαγγελία. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου και της Αρτεμησίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 46 το 1929. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Σπυρ. Μακατσώρη γεν. 1938. 
Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Αρτεμησία.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αρθ. 46 το 1966. Μαθηματικός.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 46 το 1971. Βοηθός μικροβιολόγου. Πήρε σύζυγο στην Ηγουμενίτσα τον 
Οφθαλμίατρο Μυγδάλη.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου και της Αρτεμησία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 46 το 1936. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Παναγ. Δακούκη γεν. 1928 στο Βόλο.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 46 το 1867. 
Σανδαλοποιός,. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Τριανταφύλου Ντάφλου γεν. 1872. Απέκτησαν 1. 
Ευγενία, 2. Νικόλαο, 3. Ανδρέα, 4. Ευάγγελο, 5. Αριστούλα. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Παναγιώτου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 17 το έτος 1900. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Αναστ. Τσολή. Γεν. 1885. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 17 το έτος 1902-1965. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Γεωργ. Βένου 
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γεν. 1905. Απέκτησαν 1, Αντώνιο, 2. Δημήτριο, 3. Θεόδωρο, 4. Ηλία, 5. Ευαγγελία, 6. 
Σπυρίδων, 7. Ζωΐτσα.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
1 αριθ. 39 το 1929. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Ευαγ. 
Παπανικολάου γεν. το 1939. Απέκτησαν 1. Νικόλαο το 1961, 2. Βασιλική το 1963, 3. 
Απόστολο το 1969. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 39 το 1931. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη Μαργαρίτα εκ 
Τσαμαντά γεν. το 1946. Απέκτησαν 1., Αλεξάνδρα το 1964, 2. Αλέξανδρο το 1965. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 39 το 1932. Πτυχιούχος Ανωτάτης Εμπορικής. Πήρε σύζυγο την Ασημίνα γεν. 
το 1943 εκ Γραμμένου Ιωαννίνων Ιατρό. Απέκτησαν τη Νίκη το 1970 στην Αθήνα που 
διαμένουν.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 39 το 1936. Έμπορος εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ελευθερία γεν. το 1943. 
Απέκτησαν την Ειρήνη το 1976 που αρρώστησε κι απεβίωσε νέα. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε σ την Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 39 το 1939. Πήρε σύζυγο το Βενέδεικτο Γεωργ. Τσιμούρη γεν. 1927. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 39 το 1942. Διευθ. Εφορίας εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα γεν. το 1944 εκ 
Λευκάδος. Απέκτησαν 1. Ευγενία το 1975, 2. Χριστιάνα το 1979 στην Αθήνα.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Νικολάου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 39 το 1945. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παΐλα εξ Ιωαννίνων γεν. 1933-2001. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 17 το 1907. Υποδηματοποιός, Περιπτερούχος. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Δημ. 
Μπίρου γεν. 1913-1962. Απέκτησαν 1. Αθηνά, 2. Σπυριδούλα, 3. Χριστόδουλο, 4. 
Τριαντάφυλο, 5. Παύλο.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Ανδρέα και της Αμαλίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 
17 το 1937. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο στην Ηγουμενίτσα Αστυνομικό.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Ανδρέα και της Αμαλίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 17 το 1940. Πήρε σύζυγο τον Απόστολο Παπά εκ Πέρδικας.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ανδρέα και της Αμαλίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 17 το 1943. Πήρε σύζυγο την Αφροδίτη Μπέζα στη Ηγουμενίτσα γεν. το 1950. 
Απέκτησαν 1. Ανδρέα το 1970, 2. Αμαλία το 1973. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ του Ανδρέα και της Αμαλίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 17 το 1949. Δικηγόρος. Πήρε σύζυγο τη Χαρίκλεια Αντωνοπούλου εξ 
Αρκαδίας γεν. 1947. Απέκτησαν 1. Αμαλία το 1980, 2. Ανδρέα το 1982 στην Αθήνα.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ανδρέα και της Αμαλίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 17 το 1953. Πήρε σύζυγο την Ελένη Μπαρού γεν. 1957. Απέκτησαν 1. Γεώργιο το 
1985, 2. Στέφανο το 1988 στην Αθήνα.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 17 το 1910-1981. Υποδηματοποιός κι έμπορος. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Πέτρου 
Γκουρούση γεν. 1917—1983. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Ελένη, 3. Πέτρο. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Μαρίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 
1 αριθ. 47 το 1938. Έμπορος στη Λάρισα. Πήρε σύζυγο εκ Λαρίσης τη Μαρία. Απέκτησαν 1. 
Μαρία το 1980, 2. Ευάγγελο το 1981 στη Λάρισα.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της Μαρίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 1 αριθ. 
47 το 1942. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα τον Παναγιώτη Κωστάκη. Απέκτησαν 1. Αθανάσιο, 2. 
Σταύρο.  
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ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου και της Μαρίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδό 1 
αριθ. 47 το 1948. Έμπορος στη Λάρισα. Πήρε σύζυγο εκ Λαρίσης τη Μαρία. Απέκτησαν τον 
1. Ηλία που πήρε σύζυγο εκ Κρήτης κι απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Ελένη.  
ΚΩΤΙΣΟ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 44 το 1874. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Ηλία Διαμάντη γεν. το 1882. Απέκτησαν 1. 
Παρασκευή, 2. Ελένη, 3. Κονδύλω, 4. Λαμπρινή.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. αριθ. 44 το 1908. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Νικ. Τσολή γεν. 1901. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. αριθ. 44 το 1913. Πήρε σύζυγο το Συμεών Θεοδ. Τσιούνη γεν. το 1902 περίπου.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΩ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. αριθ. 44 το 1915. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ηλία Σταμούλη. γεν. 1902. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Πέτρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. αριθ. 44 το 1921. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ιωάν. Ξένο το 1921.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 44 
Σανδαλοποιός. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ελένη, 2. Υιό.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου. Στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 44. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Χαϊδούση γεν. 1845. περίπου.  
ΚΩΤΣΙΟΣ ΥΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1852 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
44. Νέος περνώντας το Μπογάζι σε νεροποντή πνίγηκε.   
 
124. 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΤΣΙΟΥ = ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ 
 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1860 περίπου οδός 20 αριθ. 19. 
Πήρε σύζυγο την Μαρίνα Κορέτση γεν. 1861. Απέκτησαν την Αγγελική.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
20 αριθ. 19 το 1903-1976. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Μπέλο εκ Γηρομερίου. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 21 το 1865 περίπου. Πήρε 
σύζυγο τη Ζωΐτσα Πέτρου Γεωργίου γεν. το 1872 περίπου.  
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ αδελφή ΤΟΥ Θεοδώρου και Ηλία. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Βασιλ. Φασιούλη γεν. 1845 περίπου.  
 
125. 
ΚΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1810 περίπου οδός 1 αριθ. 46. Από 
το γάμο του απέκτησε την Ελένη. 
ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1840 περίπου οδός 1 
αριθ. 46. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Πέγκα γεν. 1835.   
 
126. ΛΑΓΙΑ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΗ ΤΩΝ.  
Γεννήθηκαν στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 11. Ο Ιωάννης γεννήθηκε το 1871 περίπου κι 
αναχώρησε στην Οδησσό. Ο Δημήτριος γεννήθηκε το 1873 περίπου επίσης αναχώρησε στην 
Οδησσό. Η Αδελφή των γεννήθηκε το 1875 περίπου. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Σταμούλη 
γεν. 1865 περίπου και αναχώρησαν στην Κωστάντζα Ρουμανίας.  
 
127.ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6 το 1852. Ποιμένας. 
Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα γεν. το 1860 περίπου. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Στέφανο, 3. 
Γεώργιο, 4. Ευάγγελο.  
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1883 περίπου. Ποιμένας. Πήρε σύζυγο τη Βαρβάρα Φιλίππου Πατσιά γεν. 
1888 περίπου. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Κυριακίτσα, 3. Ελένη.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6. Εφονεύθη το 1912 από του Τουρκοτσάμηδες. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του Παναγιώτου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
4 αριθ. 6 το 1913. Μεταφορές εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη εξ Αθηνών που 
κατοίκησε. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Βαρβάρα, 3. Αγγελική, 4. Χρήστο στην Αθήνα. 
Όλοι τους διαμένουν στην Αθήνα.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ του Παναγιώτου και της Βαρβάρας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1916. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών που κατοίκησε.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
4 αριθ. 6 το 1886. Ποιμένας. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Κων. Ιωάννου «Λυσιάρη» γεν. 
1892. Απέκτησαν 1. Αναστασία, 2. Χριστόδουλο, 3. Κωνσταντίνο.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στέφανου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1917. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ευαγ. Λεπενιώτη γεν. 1905. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Στέφανου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6 το 1920. Πήρε σύζυγο την Δημητρούλα εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 
1. Γεώργιο, 2. Θεόδωρο, 3. Αγγελική.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέφανου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6 το 1927. Ποιμένας. Πήρε σύζυγο τη Σοφία Σμπίτα γεν. 1927. 
Απέκτησαν 1. Στέφανο, 2. Φίλιππο, 3. Αγλαΐα, 4. Γεωργία, 5. Μαρίνα, 6. Όλγα.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κων/νου και της Σοφίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1953. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο τη Σεβαστή Δημητρίου εκ Βορείου Ηπείρου γεν. 
1964. Απέκτησαν 1. Σοφία το 1992, 2. Κωνσταντίνο το 1994. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Κων/νου και της Σοφίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1954. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Ασημίνα Δημ. Μίγκου γεν. 1962. 
Απέκτησαν 1. Σοφία το 1980, 2. Δήμητρα το 1984. Η Σοφία πήρε σύζυγο το Θεόδωρο 
Συμεώνος Κοντογιάννη γεν. 1969. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του Κων/νου και της Σοφίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1956. Πήρε σύζυγο τον Τσέκα στις Φιλιάτες.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κων/νου και της Σοφίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1958. Πήρε σύζυγο εξ Άρτης.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Κων/νου και της Σοφίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1960. Πήρε σύζυγο το Λένη εκ Παλαμπά και κατοικούν στο Σμέρτο.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΛΓΑ του Κων/νου και της Σοφίας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6 
το 1961. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Πύρρου Κούτη γεν. 1956. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1889. Ποιμένας. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ελένη Θεοδ. Κούτη «ΜΟΤΣΙΟΥ» γεν. 
1895 περίπου. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Παρασκευή Αναστ. Δρίζη γεν. 1900. Απέκτησαν 1. 
Αλεξάνδρα, 2. Βαρβάρα, 3. Δημητρούλα, 4. Λάζαρο.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1922 και απεβίωσε παιδάκι. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Γεωργίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1927 κι απεβίωσε παιδάκι.   
ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6 το 1924. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Αντωνίου Γκάνια γεν. 1923. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1937. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα από τον Άγιο Νικόλαο γεν. το 
1938. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Παρασκευή, 3. Δημήτριο, 4. Σωτήριο.  
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λαζάρου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1960. Πήρε σύζυγο την Ολυμπία Δημ. Τριαλώνη γεν. το 1957. Απέκτησαν 1. 
Λάζαρο το 1984, 2. Δημήτριο το 1986, 3. Αικατερίνη το 1989. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Λαζάρου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 6 το 1964. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο εκ Ρόδου στο Βέλγιο.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λαζάρου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
4 αριθ. 6 το 1969. Πήρε σύζυγο τη Φανούλα Ντούρου γεν. 1969 εις Βέλγιο. Απέκτησαν 1. 
Μαρίνα το 1991, 2. Λάζαρο το 1995. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Λαζάρου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 6 το 1971. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου και της Μαρίνας, Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
4 αριθ. 6. το 1889. Κτηνοτρόφος. Απεβίωσε 1958. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Δημ. Μπαμπούρα 
γεν. 1905-1988. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Ανθούλα, 3. Μιχαήλ, 4. Αγγελική, 5. Ευθύμιο, 6. 
Κωνσταντίνο.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 6 το 1928. Πήρε σύζυγο τον Κυριάκο Κυπριζόγλου στη Ν. Σελεύκεια Ηγουμενίτσης. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 6 το 1929. Πήρε σύζυγο τον Παύλο Κατσαβριά εκ Κήπων Ζαγορίου. Απέκτησαν 1. 
Λάμπρο δάσκαλο, 2. Βασιλεία που πήρε σύζυγο τον Κων/νο Σίντρο, 3. Θεόδωρο αστυνομικό 
στην Ηγουμενίτσα.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 34 το 1931. Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο την Πανωραία Αρ. Κόκοση γεν. 1946. 
Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Ευαγγελίτσα. \ 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ και της Πανωραίας. Γεννήθηκε το 1966 στην 
Κολώνια της Γερμανίας. Ιδιωτικ. Υπάλληλος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Αλοπίδου 
εξ Αθηνών. Απέκτησαν 1. Ελπίδα το 1990, 2. Βασιλική το 1992 στην Αθήνα.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ του Μιχαήλ και της Πανωραίας. Γεννήθηκε το 1968 στην 
Κολώνια της Γερμανίας. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Γραμμένο εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 1. 
Χρήστο το 1992, 2. Μιχαήλ το 1995 στην Αθήνα.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 34. Πήρε σύζυγο τον Κυβράνογλου Πέτρο στη Ν. Σελεύκεια 
Ηγουμενίτσης. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ακριβούλα , 3. Αικατερίνη στην Ν. Σελεύκεια. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 18 αριθ. 3. Ιδιωτικ. Υπάλληλος Γερμανίας. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Ηλ. 
Γκάνια γεν. 1949. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Χριστίνα, 3. Ηλία.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευθυμίου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. 
Πήρε σύζυγο εκ Γερμανίας που κατοικεί.  
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ευθυμίου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. 
Πήρε σύζυγο στην Αθήνα το Δημήτριο Βιρβίλη. Απέκτησαν 1. Ευθύμιο το 1994, 2. Νικόλαο 
το 1996. 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευθυμίου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1973 στην Κολωνία της 
Γερμανίας. Ιδιωτ. Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο στη Γερμανία την Τιτσιάνα γεν. 1975 εξ Ιταλίας.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 15 Ιδιωτικ. Υπάλληλος. Γερμανία. Πήρε σύζυγο στη Γερμανία τη Θεοδώρας εκ 
Φιλιππιάδος. Απέκτησαν το Νεκτάριο.  
ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε το 1975 στην 
Κολωνία της Γερμανία Ηλεκρολ. Αυτοκ. 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 6. 
πήρε σύζυγο στις Φιλιάτες τον Κολονιάρη σιδηρουργό και κατοίκησε εκεί.  
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128. 
ΛΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1852 στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13 Σανδαλοποιός. 
Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Πούλια γεν. 1855 περίπου. Αδελφή του Χρήστου. Απέκτησαν 1. 
Παναγιώτη, 2. Δημήτριο, 3. Χαρίκλεια, 4. Αικατερίνη, 5. Ευάγγελο. 
ΛΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντινιά Παν. Στεργίου 
γεν. 1894-1992. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Γρηγόριο, 3. Σπυρίδων, 4. Χρυσούλα, 5. 
Κασσιανή, 6. Βασιλική, 7. Ευαγγελία, 8. Αναστασία.  
ΛΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1918-1948 
στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Δερματέμπορος. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
ΛΑΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1920-1987 
στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο την Ελισάβετ εκ 
Γηρομερίου. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Κωνσταντινιά, 3. Μαργαρίτα. 
ΛΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες. Πήρε 
σύζυγο την Τούλα.  Απέκτησαν τη Σαββούλα.  
ΛΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Γρηγορίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες. Πήρε 
σύζυγο στη Γερμανία.  
ΛΑΠΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γρηγορίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες. Πήρε 
σύζυγο το Θεμιστοκλή εκ Καλαμάτας. 
ΛΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1921στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Σπυρ. Μακατσώρη 
γεν. 1932. Απέκτησαν 1. Ισαβέλλα, 2. Ευάγγελο, 3. Παναγιώτη.  
ΛΑΠΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1956 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Στέλιο Μπίνα στην Αθήνα που κατοίκησε. Απέκτησαν 1. 
Νικόλαο, 2. Δημήτριο, 3. Σπυρίδων.  
ΛΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1959 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13.  
ΛΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1961 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελίτσα στην Αθήνα που κατοίκησε. 
Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ευγενία.  
ΛΑΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παναγιώτη και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1923-1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Αρρώστησε κι απεβίωσε παιδούλα.  
ΛΑΠΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Παναγιώτη και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ν. Παπά εκ Φατηρίου. Απεβίωσε 
νέα.  
ΛΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13.Πήτρε σύζυγο τον Αριστείδη Νικ. Κόκοση γεν. 1911. 
ΛΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτη και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Τζοτζοβίλη στο Γηρομέρι.  
ΛΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ευαγ. Κούτη γεν. 1924-1983. 
ΛΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 13. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αρετή Στεφ. Φίλιου γεν. 1899-1987. 
Απέκτησαν την Αλεξάνδρα.     
ΛΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου και της Αρετής. Γεννήθηκε το 1937 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο το Φώτιο Ζέκη. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Αικατερίνη.  
ΛΑΠΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1887-1975 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Κούλη γεν. 1874. 
ΛΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1895 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο τον Νικόλαο Παναγ. Στάθη γεν. 1884.  
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ΛΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1890 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 13. Μετά τη στρατιωτική θητεία αρρώστησε κι απεβίωσε.  
 
129. 
ΛΕΪΜΟΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 11. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα 
και κατοίκησε στην Οδησσό. 
 
130.  
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 22. 
Φούρναρης Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Νικ. Πέγκα γεν. 1845 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Ιωάννη, 3. Βασιλική, 4. Αναστασία.  
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής, γεννήθηκε το 1863 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 22. Φούρναρης Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο από τη Φιλιππούπολη. 
Απέκτησαν το Συμεών. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1900 στην Φιλιππούπολη. 
Φούρναρης Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο από τη Φιλιππούπολη. Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. 
Υιό (άγνωστο όνομα) 
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1940 περίπου στη Φιλιππούπολη. 
Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή εκ Φιλιππουπόλεως. Απέκτησαν 1. Συμεών, 2. Νάντια. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΥΙΟΣ (άγνωστο όνομα) του Θεόδωρο. Γεννήθηκε το 1942 περίπου στη 
Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο από τη Φιλιππούπολη. Χειροτονήθηκε Ιερέας στη 
Φιλιππούπολη.   
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημήτριου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1872-1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 22. Κτηματίας,. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Σπυρ. Γκουρούση γεν. 
1890. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Δημήτριο. Ο Ιωάννης διετέλεσε πρόεδρος της 
κοινότητος επί σειρά ετών επιτυχώς.  
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 10. Έφορος Φιλιάτες – Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ξανθούλα 
Γρηγ. Ζήση γεν. 1915-2005. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Αγγελική, 3. Βικτορία, 4. Σπυρίδων.  
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ξανθούλας. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 10. Συμβολαιογράφος. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων κόρη ιερέως τη 
Δήμητρα. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Ξανθίππη. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Ξανθούλας. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 10. Απεβίωσε το 2000. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Παν. Μακατσώρη 
γεν. 1929. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ του Κωνσταντίνου και της Ξανθούλας. Γεννήθηκε το 1942 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 10. Πήρε σύζυγο στην Ηγουμενίτσα και διαμένει στα Ιωάννινα τον 
Ιωάννη Θεοχάρη κι απέκτησαν 1. Νίκη, 2. Γεώργιο, 3. Πέτρο. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου και της Ξανθούλας. Γεννήθηκε το 1948 στις 
Φιλιάτες. Είναι Ιατρός Καρδιολόγος στα Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο τη Γεωργία. Απέκτησαν Υιό 
και θυγατέρα. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 10. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο την Ευανθία Λαζ. Λεβέτσιου εκ 
Σαγιάδος γεν. 1927. Απέκτησαν 1. Αμαλία, 2. Λάζαρο, 3. Γρηγόριο. Ο Δημήτριος υπηρέτησε 
ως δάσκαλος αλλά και δήμαρχος Φιλιατών επιτυχώς.  
ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΑΜΑΛΙΑ του Δημητρίου και της Ευανθίας. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1952 
είναι Οδοντίατρος. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Μάνο. 
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Δημητρίου και της Ευανθίας. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες. Είναι 
μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος. Πήρε σύζυγο τη Μαίρη.  
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ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου και της Ευανθίας. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 
1957. Είναι Ιατρός Γυναικολόγος. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων.    
ΛΕΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 22. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Γκίτση γεν. 1865 περίπου εις 
Κέρκυρα.  
ΛΕΝΤΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1872 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 22. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Κόκοση γεν. 1859. 
 
131. 
ΛΕΝΤΡΟΥΣ «ΑΓΓΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ» ΘΕΟΔΩΡΟΣ της Ελένης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
το 1880 περίπου. Ξυλοκόπτης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Κωνστ. Δρούση 1884. 
 
132. 
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Από το γάμο του 
απέκτησε 1. τον Γεώργιο και 2. τον Κωνσταντίνο.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 4. Πλανόδιος πωλητής. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευάγγελο, 2. Νικόλαο.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1878 στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 4. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Νικ. Ίδαρη γεν. 1879 κι 
απέκτησαν. 1. Σπυρίδων, 2. Γεώργιο, 3. Παναγιώτη, 4. Μαρία, 5. Χρήστο, 6. Καλλιόπη. 
Εφονεύθη στο Μπογάζι από Τουρκοτσάμηδες το 1908. 
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Στεφ. Λάμπρου γεν. 
1917. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο το 1951, 2. Αλεξάνδρα 1952. 
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1951 
στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών Μαρία κι απέκτησαν στην Αθήνα, 
1. Σπυρίδων, 2. Καλλιόπη.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1952 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο στη Θεσσαλονίκη που κατοικεί.   
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1907 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Δημόσ. Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο εξ Αθηνών και 
απέκτησαν. 1. Αλεξάνδρα που πήρε σύζυγο εξ Αθηνών τον Κωνσταντίνο, 2. Μαρία που πήρε 
σύζυγο εκ Αθηνών το Σίμο, 3. Ελένη που πήρε σύζυγο εξ Αθηνών το Γεώργιο, 4. Μαγδαληνή 
που πήρε σύζυγο τον Περικλή εξ Αθηνών.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1910 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Ιδιωτικός Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την 
Αλεξάνδρα Βασ. Μπίρου γεν. 1928. Απέκτησαν 1. Αγγελική το 1958 και 2,. Βασιλική το 
1961. Η Αγγελική πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Λεμπογιάννη γεωπόνο στην Αθήνα. Η Βασιλική 
πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μπάρδη στην Αθήνα.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1913 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο από το Καστρί και κατοίκησε εκεί.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1917 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Ιδιωτικός Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Ελένη στην Αθήνα 
που κατοίκησε. Δεν απέκτησε τέκνα.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ευαγγέλου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1919 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Κώτη στις Φιλιάτες.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 4. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ιωάν. Γαμβρούλη γεν. 1868 περίπου. 
Απέκτησαν την Ελένη. Εφονεύθη στο Μπογάζι από Τουρκοτσάμηδες το 1908. 
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ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 51. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Παν. Ξένο γεν. 1879 περίπου.  
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 22 
αριθ. 4. Αγωγιάτης. Εφονεύθη στις 12-12-1910 στο πέρασμα Μπογαζίου-Σμέρτου από τους 
Τουρκοτσάμηδες εν ψυχρώ κι εληστεύθη.  
 
133. 
ΛΙΓΩΝΗ ΑΔΕΛΦΙΑ = ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Γεννήθηκαν στην Πλεσίβιτσα τη 
δεκαετία 1850-1860. Ο Χρήστος αναχώρησε στην Κέρκυρα και κατοίκησε εκεί. Η Βασιλική 
αρρώστησε κι απεβίωσε στην Πλεσίβιτσα.  
 
134.  
ΛΙΛΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1845 περίπου οδός 16 αριθ. 10. Πήρε σύζυγο τη 
Ζωΐτσα γεν. 1850. Απέκτησαν θυγατέρα το 1885 περίπου. Η θυγατέρα πήρε σύζυγο τον 
Ευάγγελο Παμπόρη γεν. 1875 περίπου.   
 
135. 
ΛΙΤΡΗ ΑΔΕΛΦΙΑ = ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ. Γεννήθηκαν στην Πλεσίβιτσα 
οικία επί της Πλατείας αριθ. 26. Ο Νικόλαος γεννήθηκε το 1845 περίπου. Ο Ιωάννης 
γεννήθηκε το 1848 περίπου. Η Πρώτη αδελφή γεννήθηκε το 1855 περίπου και πήρε σύζυγο 
τον Ιωάννη Τούλα γεν. 1850 περίπου. Η Δεύτερη αδελφή γεννήθηκε το 1858 περίπου και 
πήρε σύζυγο το Χρήστο Πούλια γεν. 1850 περίπου. Την οικία τους τη δώρισαν στον Ι. Ν. του 
Προφήτη Ηλία. Χρησιμοποιήθηκε ως Σχολαρχείο – Ιατρείο – Νηπιαγωγείο και Φυλάκιο 
στρατού αλλά και για κατοικία αστέγων, χωριανών έως την κατάρρευσή του. Τελευταίως 
πωλήθηκε σε δημοπρασία στον Δημ. Χρυσικό.  
 
136. 
ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Τσίνας. Γεννήθηκε το 1845 στην Πλεσίβιτσα 
Βυρσοδέψης και Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Κων. Πέγκα γεν. 1859. Απέκτησαν 
1. Χαρίκλεια, 2.Παρασκευή, 3. Αικατερίνη, 4. Αθηνά, 5. Ηλία, 6. Ελένη, 7. Κονδύλω, 8. 
Μαγδαληνή.  
ΛΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Στεργίου «Λιάρο» γεν. 1865 περίπου. 
ΛΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Σπυρ. Κόντη γεν. 1872. 
ΛΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Παναγ. Μπούκουρη γεν. 1871. 
ΛΩΛΗ ΑΘΗΝΑ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1882 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ιωάν. Νίνο γεν. 1877.  
ΛΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 13. Σανδαλοποιός. Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα Δημητρίου Νικ. Μήτση γεν. 
1892 περίπου. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη θυγατέρα του Πέτρου Δημ. Μακατσώρη 
«ΤΣΟΥΤΣΗ» γεν. 1899 περίπου. Απέκτησαν το Θεόδωρο που απεβίωσε 12 ετών παιδί. 
Επίσης απέκτησαν δεύτερο υιό που κι αυτός απεβίωσε μωρό. Απεβίωσε και η δεύτερη 
σύζυγος του Ηλία. Πήρε τρίτη σύζυγο τη Σουλτάνα Τούτση εκ Γηρομερίου γεν. 1895. 
Απέκτησαν 1. Λευκοθέα, 2. Βασιλική, 3. Ανθούλα, 4. Κωνσταντίνο, 5. Κασσιανή, 6. 
Ευαγγελία, 7. Ευάγγελο, 8. Ναυσικά, 9. Ζωΐτσα. Ο Ηλίας διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητος 
Πλεσιβίτσης ευδοκήμως. 
ΛΩΛΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1922 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 13. Αρρώστησε μικρή κι απεβίωσε το 1928. 
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ΛΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Μάρκο Ιωάν. Βλάχο γεν. 1917. Ζουν στην Κέρκυρα.  
ΛΩΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1927 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας Νικόλαο Καραμανίδη. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα, 2. 
Σταματίνα στην Κέρκυρα.  
ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 13. Έμπορος Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική εκ Κερκύρας γεν. 
1938. Απέκτησαν 1. Ζωΐτσα, 2. Ηλιάνα. Η Ζωΐτσα πήρε σύζυγο το Νικόλαο Βασιλάκη στην 
Κέρκυρα. Η Ηλιάνα πήρε σύζυγο το Βασίλειο Παλιούρα εξ Αγρινίου.  
ΛΩΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Γραδινό εκ Κερκύρας, Απέκτησαν την Ειρήνη στην 
Κέρκυρα.  
ΛΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Λιτσαρδόπουλο Γεράσιμο εκ Κερκύρας . Απέκτησαν την 
Κωνσταντίνα στην Κέρκυρα.  
ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 13. Ξενοδόχος Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Μαίρη εκ Κερκύρας, Απέκτησαν 1. 
Ελένη 1969, 2. Ηλία 1972 στην Κέρκυρα. Η Ελένη πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Τζενέτη 
στην Κέρκυρα. Ο Ηλίας πήρε σύζυγο τη Μαρίνα εκ Κερκύρας κι απέκτησε τη Μαρία.  
ΛΩΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1935 περίπου  στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 13. Αρρώστησε μωρό και απεβίωσε.  
ΛΩΛΗ ΖΩΪΤΣΑ του Ηλία και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε το 1937 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 13. Αρρώστησε μωρό κι απεβίωσε.  
ΛΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1889 στην Πλε΄σιβιτσα οδός 
1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ευαγ. Γεωργίου γεν. 1893. 
ΛΩΛΗ ΚΟΝΔΥΛΩ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1900-1984 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γεωργ. Κούτη γεν. 1888-1969. 
ΛΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ευαγγέλου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 13. Αρρώστησε νέα κι απεβίωσε ελεύθερη.  
 
137. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «ΤΣΙΟΥΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 9. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1,. Πέτρο, 2. Θεόδωρο, 3. 
Ευάγγελο, 4. Σπυρίδωνα (Σωκράτη). 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1856 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 11 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη γεν. 1867. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. Μιχαήλ, 
3. Αλεξάνδρα, 4. Θωμά, 5. θυγατέρα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1891 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 6. Ξενοδόχος στην Πάτρα. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Θωμά Γκρέμου 
γεν. 1905. Απέκτησαν 1. Παρασκευή το 1925, 2. Πέτρο το 1928 και 3. Ευτυχία το 1933 στην 
Πάτρα. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1896 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο την Αρετή Γεωργίου Φιλίππη γεν. 1905. 
Μετανάστευσαν και κατοίκησαν στην Αμερική.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ράγκο γεν. 1872.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 6. Ξενοδόχος Πάτρα. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα Ιωάννου Σωτηρίου 
εκ Φανερωμένης, Απέκτησαν 1. Πέτρο Ξενοδόχος στην Πάτρα, 2. Κωνσταντίνο πράκτωρ. 
μεταφορών στην Πάτρα. 
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ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1899 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Ευαγ. Λωλή γεν. 1883 στο Β΄ γάμο 
του. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου «ΤΣΕΚΑΣ ΤΣΙΟΥΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1863 
στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 9. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Νικ. Μακατσώρη 
γεν. 1872 «ΤΣΙΠΟΥ». Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Αγγελική.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεόδωρου και της Ευγενίας,. Γεννήθηκε το 1896 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 6. Ιδιωτικ. Υπάλληλος εις Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Κων. 
Κωλέττα γεν. το 1915. Απέκτησαν την Αρετή το 1915, που πήρε σύζυγο εκ Καστρίου στην 
Αμερική.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Θεόδωρου και της Ευγενίας,. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Νικ. Κοντογιάννη γεν. 1890. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου «ΤΣΙΟΥΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1867 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 9. Σανδαλοποιός, Πήρε πρώτη σύζυγο την Ελένη Ευαγ. Πέγκα γεν. 
1875 περίπου. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αμαλία χήρα Αναστ. Ευαγ. Πέγκα γεν. 1892. 
Απέκτησαν το Δημήτριο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 20. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Νικ. Γκάνια γεν. 1924. Απέκτησαν 1. 
Σταυρούλα, 2. Ευαγγελία. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1954-1969 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 20. Από τοίχο που κατέρρευσε του σπιτιού κατεπλακώθη και 
απεβίωσε το 1969. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 20. Πήρε σύζυγο εκ Μακεδονίας.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Γεννήθηκε το 1873 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Δημ. Γκουσάρη γεν. 1888 
«ΣΩΚΡΑΤΩ». Απέκτησαν τη Δημητρούλα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1920 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Ηλία Γιοβάνη γεν. 1912. 
 
138. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ «ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ». Γεννήθηκε το 1820 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8 Ιερεύς. Από το γάμο του απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. 
Γεώργιο, 3. Ευάγγελο. Ήταν ιερεύς της Πλεσιβίτσης έως το θάνατό του τα δύσκολα χρόνια.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου Ιερεύς. Γεννήθηκε το 1850-1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Ιερεύς. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Κων. Κωτσίδα γεν. 1870. 
Απέκτησε 1. Παναγιώτη, 2. Μιχαήλ, 3. Συμεών, 4. Σπυρίδων, 5. Κωνσταντίνο. Ήταν Ιερεύς 
της Πλεσιβίτσης έως το θάνατό του στα δύσκολα χρόνια.   
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1886 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Δημόσιος Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Ανέτα Ζιούλα εκ 
Φανερωμένης που απεβίωσε. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αικατερίνη Ιωάν. Διαμάντη γεν. 
1898. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Σταυρούλα, 3. Νικόλαο, 4. Χρυσούλα, 5. Χρήστο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Χονδρόπουλο στην Ηγουμενίτσα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1927 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Γουναρόπουλο Αστυνομικό.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1929 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Δημόσιος Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Κων. 
Λέντζαρη γεν. 1938-2000. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη το 1968, 2. Αθανάσιο το 1972. 
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ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Αντωνίου Σύμο και κατοίκησαν στις 
Η.Π.Α. γεν. 1929. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Καθηγητής εις Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο την Βασιλική γεν. 1948. 
Καθηγήτρια. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη το 1976, 2. Ευάγγελο το 1977. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου και της Αναστασίας. Ιερεύς. Γεννήθηκε το 1896 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο την Αριστούλα Ιωάν. Ξακουστού γεν. 1905-
1989. Απέκτησαν 1. Ευφροσύνη, 2. Σωτήριο, 3. Βασιλική, 4. Πέτρο. Ήταν ιερεύς της 
Πλεσιβίτσης ολίγων χρόνων. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Μιχαήλ και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τον Παύλο Μιχ. Φατήρα γεν. 1916. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 18. Πωλητής Λαϊκής αγοράς. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Δημ. 
Σκάγια γεν. 1939. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Δημήτριο, 3. Κωνσταντίνο, 4. Αλέξανδρο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σωτηρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1962 στην 
Αθήνα. Δάσκαλος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Βασιλική στην Αθήνα. Δασκάλα. 
Απέκτησαν 1. Σωτήριο, 2. Κωνσταντίνα στην Αθήνα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1962 στην 
Αθήνα. Φανοποιός αυτοκινήτων στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Χρύσα στην Αθήνα. 
Κομμώτρια. Απέκτησαν 1. Γεώργιο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1970 
στην Αθήνα. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σωτηρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1970 
στην Αθήνα. Πωλητής Λαϊκής αγοράς Αθηνών. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα την Αγγελική. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γεωργ. Στεργίου γεν. 1918-2001. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 18. Καθηγητής Θεολόγος. Πήρε σύζυγο την Ευθαλία εκ Ζαγορίου 
Καθηγήτρια. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Αριστέα, 3. Χριστόφορο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πέτρου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1972 στο Βόλο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του Πέτρου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1974 στο Βόλο. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Πέτρου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1976 στο 
Βόλο. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Εφονεύθη υπηρετών στρατιώτης το 1922 στη Μ. Ασία.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Αναστασίας. Ιερεύς. Γεννήθηκε το 
1904-1989 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο την Ανθούλα Θωμά Νίνου γεν. 
1910. Απέκτησαν 1. Ζωΐτσα, 2. Θωμά, 3. Συμεών, 4. Αικατερίνη, 5. Ηλία,. Ήταν ιερεύς 
Πλεσιβίτσης έως τα γηρατειά του.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΖΩΪΤΣΑ του Σπυρίδωνος και της Ανθούλας. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ιωάν. Τσολή γεν. 1915. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Σπυρίδωνος και της Ανθούλας. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Έμπορος στα Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο τη Δαφνούλα Παπαϊωάννου 
εξ Ιωαννίνων. Απέκτησαν τη Βασιλική γεν. το 1982 εις Ιωάννινα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Σπυρίδωνος και της Ανθούλας. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Βιοτέχνης εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα στην Αθήνα. 
Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα το 1976, 2. Δημήτριο το 1980. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος και της Ανθούλας. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Βασ. Κώτσιο γεν. 1929. 
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ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Σπυρίδωνος και της Ανθούλας. Γεννήθηκε το 1943 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Βιοτέχνης εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Ελένη στην Αθήνα γεν. 
1949. Απέκτησαν 1. Ανθούλα 1977, 2. Ιωάννη 1982. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1912-
1997 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Λογιστής Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή 
Ιωάν. Γκουρούση γεν. 1913. Απέκτησαν 1. Ιωάννη το 1948, 2. Δημήτριο το 1949. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου Ιερέως. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Έμπορος εις Ορεστιάδα. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα ΣΠυρίδωνος 
Βλάχου γεν. 1866 περίπου. Απέκτησαν 1. Παρασκευή, 2. Σάββα, 3. Χαράλαμπο. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου και θυγατέρας Σπυρ. Βλάχου. Γεννήθηκε το 
1887-1975 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Γεωργίου Ρισβάνη 
γεν. 1883 περίπου.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου και θυγατέρας Σπυρ. Βλάχου. Γεννήθηκε το 1889 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο εξ Ορεστιάδος που κατοίκησε την Άννα. 
Απέκτησαν τον 1. Γεώργιο, 2. Κωνσταντίνο, 3. Βασιλική. Ο Γεώργιος πήρε σύζυγο εξ 
Ορεστιάδος και δεν απέκτησε απογόνους. Ο Κωνσταντίνος πήρε σύζυγο την Αρετή εξ 
Ορεστιάδος κι απέκτησε το Σάββα, την Άννα και την Χρυσούλα. Η Βασιλική πήρε σύζυγο το 
Μαγκλάρα εξ Ορεστιάδος.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου και θυγατέρας Σπυρ. Βλάχου. Γεννήθηκε 
το 1896 στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο εξ Ορεστιάδος που κατοίκησε την Ευδοκία. 
Απέκτησε 1. Γεώργιο και τρεις θυγατέρες. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπου. Γεννήθηκε στην Ορεστιάδα. Είναι Ιατρός 
Γυναικολόγος. Από το γάμο του με την Ελένη απέκτησε 1. Κωνσταντίνο, 2. Χαράλαμπο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου Ιερέως = ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ. Γεννήθηκε το 
1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. από το γάμο του απέκτησε 1. Κωνσταντίνο, 2. 
Θόδωρο, 3. Ιωάννη, 4. Συμεών, 5. Γεώργιο, 6. Φώτιο. Κράτησε ο Ευάγγελος για επίθετο 
αυτός και τα παιδιά του = ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ κι όχι Μακατσώρη στο Δημοτολόγιο Πλεσιβίτσης. 
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1884 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο την Ελένη Κων. Γκουρούση γεν. 1893. Δεν 
απέκτησαν τέκνα.       
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1893 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τη Ευγενία Παναγ. Σκάγια γεν. 1896. Απέκτησαν 1. 
Ευάγγελο, 2. Θωμά, 3. Ελευθερία. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα πρώτα και μετά 
στην Αθήνα.  
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. 
Γεννήθηκε το 1921 στην Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 10. Αναχώρησε και κατοίκησε στην 
Πάτρα πρώτα και μετά στην Αθήνα.  
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 
1928 στην Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 10. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα πρώτα και 
μετά στην Αθήνα.  
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε 
στην Πάτρα. Είναι η εξαίρετος τραγουδίστρια ΡΕΝΑ ΝΤΑΛΙΑ γνωστή στο Πανελλήνιο και 
όχι μόνο.  
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα κι είχε Λέσχη παιχνιδιών. 
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
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«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ»ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα. 
 
139. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε στο 1825 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ιωάν. Νάνου γεν. 1835 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Μιχαήλ, 2. Χρήστο, 3. Αικατερίνη, 4. Παναγιώτη, 5. Ευγενία.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1856 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Σανδαλοποιός,. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Παναγ. Αγγελάκη 
«ΜΠΟΤΗ» γεν. 1863 περίπου. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Ολυμπιάδα, 3. Παρασκευή, 4. Ελένη, 
5. Ανδρέα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Μιχαήλ και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1890-1985 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Νεωκόρος. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ελένη Θεοδ. Γιαννούτσου 
γεν. 1904. Απέκτησαν 1. Ευφροσύνη, 2. Δημητρούλα, 3. Βασιλική. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη  
Βασιλική Παντ. Τριανταφύλου εκ Φανερωμένη γεν. 1910. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. 
Παναγιώτη, 3. Φρειδερίκη, 4. Ευάγγελο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Θωμά και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Σπυρ. Γεωργίου γεν. 1922. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Θωμά και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Αρρώστησε παιδούλα κι απεβίωσε.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 21. Αρρώστησε μωρό κι απεβίωσε.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1945-1961 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21 Εργαζόμενος αρρώστησε αιφνιδίως εκ γαστρορραγίας κι 
απεβίωσε.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1947στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Σερβιτόρος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα εκ 
Κιάτου Κορινθίας γεν. 1953. Απέκτησαν 1. Βασιλική το 1973, 2. Χρυσούλα. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1949στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Παπαγιάννη στην Αθήνα που 
κατοικούν.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Δάσκαλος.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ του Θωμά και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Παναγ. Στάθη γεν. 1881. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Θωμά και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ιωάν. Γκουρούση γεν. 1881. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΛΕΝΗ του Θωμά και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1900-1986 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Βασ. Δόβρα γεν. 1890. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θωμά και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1858 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Σανδαλοποιός, Κτηματίας. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ευγενία 
Γεωργ. Μήτση γεν. 1875 περίπου. Απέκτησαν το Σπυρίδωνα κι απεβίωσε η Ευγενία σύζυγός 
του. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ευφροσύνη Ηλία Πέγκα γεν. 1871 που ήταν χήρα του 
Συμεώνος Ιωάν. Γκουρούση με υιό τον Αναστάσιο. Απέκτησαν το Σταύρο. Ο Χρήστος 
απεβίωσε το 1943 κι η Ευφροσύνη το 1944. 
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ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1896 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Σανδαλοποιός. Απεβίωσε το 1981. Πήρε σύζυγο την Αγγελική 
Λεωνίδα Φιλίδη γεν. 1905. Απέκτησαν 1. Παντελή, 2. Ευγενία, 3. Αλεξάνδρα, 4. Ευάγγελο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΠυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Έμπορος στην Έδεσσα. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Κων. 
Ταβαντζή γεν. 1938. Απέκτησαν 1. Αγγελική το 1963, 2. Σπυριδούλα το 1967 στην Έδεσσα,. 
Η Αγγελική δασκάλα πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο. Η Σπυριδούλα δασκάλα πήρε σύζυγο το 
Λάζαρο. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο τον Σπυρίδωνα Παναγ. Λάπα γεν. 1921. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Μπότο εκ Φατηρίου στην Αθήνα γεν. 
1935. Απέκτησαν 1. Αναστασία το 1962 εκπαιδευτικός Οικονομολόγος διδάκτωρ 
Ψυχολογίας, πήρε σύζυγο τον Παναγ. Ζεπίδη κι απέκτησε τον Αλέξανδρο, 2. Βασίλειο το 
1965 Οικονομολόγος, 3. Ανδρέα το 1975 Πτυχίο διοικήσεως επιχειρήσεων.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1941-
1976 στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Έμπορος στην Έδεσσα. Πήρε σύζυγο εξ Εδέσης τη 
Σοφία γεν. 1945. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων το 1972, 2. Αγγελική το 1973, 3. Ευάγγελο το 
1976. ο Σπυρίδων Ηλεκτρολόγος–Μηχανολόγος . Η Αγγελική πήρε σύζυγο τον Αλέξανδρο. 
Ο Ευάγγελος εις την Πολ. Αεροπορία.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1911 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 31. Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Νικολ. Μπούκουρη γεν. 
1916-1983. Απέκτησαν 1. Σωτήριο, 2. Ασπασία, 3. Αντιγόνη, 4. Χρήστο, 5. Ναπολέων.   
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σταύρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 31. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Διονυσία Ιωάν. 
Γαλιατσάτου εκ Πύργου 1946 γεν. Απέκτησαν 1. Σταύρο, 2. Καλλιόπη.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σωτηρίου και της Διονυσίας. Γεννήθηκε το 1968 στην 
Ανθούπολη Περιστερίου. Καθηγητής Μαθηματικός. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Στεβαστειάδη εκ 
Πύργου.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Σωτηρίου και της Διονυσίας. Γεννήθηκε το 1968 στην 
Ανθούπολη Περιστερίου. Βρεφονηπιαγωγός. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Παλαιολόγου 
Παπαδόπουλο. Απέκτησαν 1. Παλαιολόγο το 1993, 2. Διονύσιο το 1998 στην Αθήνα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Σταύρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1942 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 31. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παναγ. Πέγκα γεννηθέντα το 1934 
έμπορος Αθήνα. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Μαριάννα.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σταύρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1944-1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Αρρώστησε μικρούλα κι απεβίωσε το 1947. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1946 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Δανάη Ματθ. Καλούδη 
γεν. 1946 εκ Πωγωνίου. Απέκτησαν 1.Ευδοκία, 2. Αντιγόνη, 3. Σταύρο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του Χρήστου και της Δανάης. Γεννήθηκε το 1970 στην 
Ανθούπολη Περιστερίου. Χημικός διδάκτωρ. Πήρε σύζυγο τον Εμμανουήλ Μεταξάκη – 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Απέκτησαν 1. Δανάη το 2000, 2. Μαριάνθη το 2002.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Χρήστου και της Δανάης. Γεννήθηκε το 1976 στην 
Ανθούπολη Περιστερίου. Στις 25-9-1995 πηγαίνοντας με λεωφορείο στην Πάτρα στη Σχολή 
Τ.Ε.Ι. απεβίωσε στο λεωφορείο εξ ανακοπής καρδιάς κι εκηδεύθη σαν νυφούλα πανδήμως 
στην Ανθούπολη Περιστερίου με παραδοσιακά όργανα συνοδεία.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου και της Δανάης. Γεννήθηκε το 1984 στην 
Ανθούπολη Περιστερίου.  
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ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του Σταύρου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1948 στις 
Φιλιάτες. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Μενελάου Σαμαρά εξ Ηπείρου 
γεν. το 1950. Απέκτησαν 1. Σταύρο , 2. Κωνσταντίνο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ναπολέοντος και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1974 στην 
Ανθούπολη Περιστερίου. Έμπορος.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ναπολέοντος και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 
1978 στην Ανθούπολη Περιστερίου. Έμπορος.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1865 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Κων. Σταμούλη γεν. 1855 περίπου.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1865 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Αναστ. Τσολή γεν. 
1880. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Γεώργιο που σε παιδική ηλικία αρρώστησαν κι απεβίωσαν. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1872 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Δημ. Μακατσώρη γεν. 1863 
«ΤΣΟΥΤΣΗ». 
 
140. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. 
Από το γάμο του με την Αγγελική Μπούλμου απέκτησε 1. την Ευφροσύνη, 2. τον Πέτρο. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1872 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Χρήστου Πέγκα. γεν. 1861. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Υποδηματοποιός. Αναχώρησε εκ Πλεσιβίτσης.  
 
141. 
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1815 περίπου. Από το γάμο 
του απέκτησε το Νικόλαο.  
ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1847. 
αναχώρησε στην Φιλιππούπολη κι ασχολήθηκε με το εμπόριο.  
 
142. 
ΜΑΝΤΕΛΟΣ . Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. Από το γάμο 
του απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Γεώργιο, 3. θυγατέρα και 4. Ελένη.  
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. 
πήρε σύζυγο τη θυγατέρα Ιωάν. Τσιούρη γεννηθείσα το 1840 περίπου. Απέκτησαν τον 
Αναστάσιο. 
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 2 
αριθ. 16. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Βασιλική Παν. Ξένου γεν. 1879. Απέκτησαν 1. 
Αλεξάνδρα, 2. Ελένη, 3. Ιωάννη, 4. Όλγα. 
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1900-1974 
στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Νικ. Ζαχαριάδη γεν. 1885 
«ΛΑΝΤΖΗ». 
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1902 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Ηλία Ιωάννου γεν. 1884 «ΛΥΣΙΑΡΗ». 
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. Νέος κτύπησε σε σκουριασμένο και μολυσμένο από τέτανο κι 
απεβίωσε.  
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΟΛΓΑ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Παν. Στάθη γεν. 1892-1966. 
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ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16. 
Από το γάμο του απέκτησε το Μιχαήλ. 
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
11 αριθ. 7. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Καλίβαρδου γεν. 1864-1936. 
Απέκτησαν 1. Ελένη , 2. Γεώργιο, 3. Ευγενία.  
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1877 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο το Βενέδεικτο Κόκοση γεν. 1870 περίπου.  
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 7. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Δημ. Κωλέττα γεν. 
1893. Απέκτησαν 1. Σωτήριο, 2. Βασιλική.  
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1914 στην  
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 7. Κτίστης. Πήρε σύζυγο την Ευδοκία Θεοδ. Γκουρούση 
«ΚΟΥΦΕΤΑ» γεν. 1917. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Θεοδώρα.  
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου και της Ευδοκίας. Γεννήθηκε το 1946 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 11 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Θεοδ. Μήτση γεν. 1934 στην Κέρκυρα.  
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σωτηρίου και της Ευδοκίας. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Δημ. Γκουσάρη γεν. 1936. 
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Μιχαήλ και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 11 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Σπυρ. Πέγκα γεν. 1883.  
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16 το 1835 περίπου. 
Πήρε σύζυγο το Γούλα Β. Τσαούση γεννηθέντα το 1830 στο Καστρί Ηγουμενίτσης. 
ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 16 το 1840 περίπου. Πήρε 
σύζυγο το Γιαννούτσο Χρήστο γεννηθέντα το 1830 περίπου. 
 
143. 
ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου «ΚΟΛΙΟΜΗΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1867 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 10. Σανδαλοποιός,. Από το γάμο του απέκτησε 1. θυγατέρα, 2. 
Αλεξάνδρα, 3. Θεόδωρο, 4. Μιχαήλ, 5. Φωτεινή, 6. Βασιλική.  
ΜΗΤΣΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ πρώτη του Δημητρίου. Γεννήθηκε τοπ 1892 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 10. Πήρε σύζυγο στον πρώτο γάμο του τον Ηλία Ευαγ. Λωλή γεν. 1883 κι 
απεβίωσε.  
ΜΗΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1895-1993 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 10. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Σπυρ. Κόντη γεν. 1882. 
ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 
10. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Όλγα Δημ. Νάνου γεν. 1908. 
Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ναπολέων, 3. Σωτήριο στην Κέρκυρα.  
ΜΗΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου και της Όλγας. Γεννήθηκε  στην Κέρκυρα το 1934-
2000. Έμπορος στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Ελένη Σωτ. Μαντέλου γεν. 1946. 
Απέκτησαν 1. Όλγα, 2. Θεόδωρο στην Κέρκυρα.  
ΜΗΤΣΗ ΟΛΓΑ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και σπούδασε. 
Πήρε σύζυγο εκ Κέρκυρας καθηγητή.  
ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα και 
σπούδασε. Έμπορος στην Κέρκυρα. πήρε σύζυγο εκ Κέρκυρας κι απέκτησε ένα παιδί στην 
Κέρκυρα.  
ΜΗΤΣΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του Θεοδώρου και της Όλγας,. Γεννήθηκε το 1937 στην Κέρκυρα. 
Πήρε σύζυγο εκ Κέρκυρας κι απέκτησε δύο παιδιά στην Κέρκυρα. 
ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεοδώρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1938 στην Κέρκυρα. 
Πήρε σύζυγο εκ Κέρκυρας κι απέκτησε ένα παιδί στην Κέρκυρα. 
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ΜΗΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 10. 
Καφετζής στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Νιάκα. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. 
Γεώργιο, 3. Παυλίνα.  
ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. 
Κορνιζοποιός. Πήρε σύζυγο την εκ Κερκύρας Σπυριδούλα Ζερβού στην Κέρκυρα. 
Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Δέσποινα.  
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. έμπορος 
στην Κέρκυρα. πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ζώτου εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. 
Βασίλειο.  
ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1943 στην Κέρκυρα. 
πήρε σύζυγο τον Ιταλό Ραβέζη.  
ΜΗΤΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1915 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 10. Πήρε σύζυγο εκτός Πλεσιβίτσης.  
ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1918 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 10. 
Πήρε σύζυγο τον εκ Κερκύρας Τριαντάφυλο. Απέκτησαν το Στέφανο.  
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 
10. Αναχώρησε στην Κέρκυρα. 
 
144. 
ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «ΑΓΓΕΛΗΜΗΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12 Σανδαλοποιός. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευάγγελο, 2. 
Γεώργιο, 3. Νικόλαο. 
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1832 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Εφονεύθη στις 18-10-1911 στο Πουσί από τους Τουρκοτσάμηδες.  
ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1834 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 
12. Σανδαλοποιός. Εφονεύθη στις 18-10-1911 στο Πουσί από τους Τουρκοτσάμηδες. 
ΜΗΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «ΑΓΓΕΛΗΜΗΤΣΗΣ» του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1830 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Από το γάμο του με τη Βασιλική γεν. 1840 
περίπου. Απέκτησε 1. Βασιλική, 2. Παρασκευή, 3. Ιωάννη, 4. Ευγενία. Εφονεύθη από 
Τουρκοτσάμηδες ο Ευάγγελος και η σύζυγός του το 1911. 
ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ζήση γεν. 1853 περίπου.  
ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1882-1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Δημ. Διαμάντη γεν. 1872. 
ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Ηλία Σύμου γεν. 
1890-1966. Απέκτησαν 1. Λαμπρινή, 2. Ευάγγελο. Εφονεύθη από Τουρκοτσάμηδες το 1911 
στο Πουσί.  
ΜΗΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Ιωάν. Κώτσιο γεν. 1897 στον Α΄ γάμο του.  
ΜΗΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου και της Καλλιόπης. Γραμματεύς της Κοινότητος 
Πλεσιβίτσης. Γεννήθηκε το 1910-1976 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο τη 
Μαγδαληνή Ιωάν. Ρισβάνη γεν. 1914-1987. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. βασιλική, 3. Θεόδωρο, 
4. Ροδάνθη.  
ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο την Κρουστάνδη γεν. 1943 εκ Πατρών που 
κατοικούνε. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο το 1967, 2. Χρήστο το 1969, 3. Καλλιόπη το 1976 στην 
Πάτρα.   
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ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Παπαγεωργίου στην Πάτρα που 
κατοικούνε. Απέκτησαν 1. Πολυξένη, 2 Χαράλαμπο στην Πάτρα.  
ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1945 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Δάσκαλος εις Πάτρα. Πήρε σύζυγο τη  Ευδοκία γεν. 1951 
δασκάλα εκ Πατρών. Στην Πάτρα απέκτησαν 1. Ευάγγελο το 1975, 2. Ανδρέα το 1983 στην 
Πάτρα.  
ΜΗΤΣΗΣ ΡΟΔΑΝΘΗ του Ευαγγέλου και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο τον Αχιλλέα Τσίλη στην Πάτρα που κατοικούνε. 
Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Μαγδαληνή, 3. Αλέξανδρο στην Πάτρα. 
ΜΗΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. Πήρε 
σύζυγο το Σπυρίδωνα Κων. Καλίβαρδο γεν. 1883. 
 
145. 
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΛΙΟΛΟΜΗΤΣΗΣ». Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 14. Σανδαλοποιός. Από το γάμο του με τη Βασιλική Μπαγιά γεν. 1853 περίπου. 
Απέκτησε 1. Ευγενία, 2. Αγγελική, 3. Μιχαήλ, 4. Αικατερίνη. Εφονεύθη από 
Τουρκοτσάμηδες το 1911 στο Πουσί.  
ΜΗΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 
14. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Νικ. Μακατσώρη γεν. 1859-1943 στον Α΄ γάμο του.  
ΜΗΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1880 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 
αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ηλία Νίνο γεν. 1868 περίπου.  
ΜΗΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 14. 
Πήρε σύζυγο την Αμαλία Πέτρου Διαμάντη γεν. 1896. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Σπυρίδων, 
3. Βασιλική, 4. Χρυσάνθη. 
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 14. Πωλητής γλυκών εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ελένη Πέτρου 
Χρυσικού γεν. 1920. Απέκτησαν 1. Ευαγγελία το 1952. 
ΜΗΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 14. 
ΜΗΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1919 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο εκ Ν. Σελεύκειας και κατοίκησε στην Κέρκυρα.  
ΜΗΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1930 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3μ αριθ. 14. Κατοίκησε στην Κέρκυρα.  
ΜΗΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 14. 
Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ευθυμίου Ξακουστό γεν. 1865. 
  
146.  
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Απέκτησε 
από το γάμο του 1. Σπυρίδων, 2. Μαρίνα, 3. Γρηγόριος.  
ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1851 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2 
Έμπορος εις Κωνσταντινούπολη. Από το γάμο του απέκτησε 1. Αικατερίνη, 2. Ελένη, 3. 
Παρασκευή, 4. Φανή, 5. Βασίλειο, 6. Γεράσιμο.    
ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1882 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 2. Πήρε σύζυγο τον εκ Φιλιατών Μπέκο και κατοίκησε στην Κωνσταντινούπολη.  
ΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1889 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Πήρε 
σύζυγο τον Ηλία Ιωάν. Ράγκο γεν. 1887 στο δεύτερο γάμο του.  
ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1892 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. 
Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Πέτρου Πλούτση γεν. 1877.  
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ΜΙΧΑ ΦΑΝΗ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1895 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. 
Πήρε σύζυγο τον εκ Κοκινιάς δάσκαλο Δούπη γεν. 1890 περίπου. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. 
Έλλη.  
ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1900 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 2. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κέρκυρα. απεβίωσε ελεύθερος. 
ΜΙΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. 
Αστυνομικός στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Ευριάνθη Γούλα εκ Φιλιατών. Απέκτησαν 1. 
Τζένη, 2. Σπυρίδων, που πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Χειμαρίου κι απέκτησαν 1. Ευριάνθη 
το 1984, 2. Αικατερίνη το 1991.  
ΜΙΧΑ ΤΖΕΝΗ του Γερασίμου και της Ευριάνθης. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο 
το Σπυρίδωνα Μαυρόχη εκ Κερκύρας υπαλ. Ο.Τ.Ε. Απέκτησαν δύο θυγατέρες. 
ΜΙΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γερασίμου και της Ευριάνθης. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Πήρε 
σύζυγο εκ Κερκύρας διευθυντή ξενοδοχείου Αικατ. Χειμαρίου. Απέκτησαν δύο θυγατέρες 1. 
Ευριάνθη το 1984, 2. Αικατερίνη το 1991.  
ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1854 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Πήρε 
σύζυγο το Δημήτριο Κωλέττα γεν. 1845 περίπου.  
ΜΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. 
Διευθυντής καπνοβιομηχανίας στη Σμύρνη. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ευγενία Κων. 
Μπαρακτάρη γεν. 1870 περίπου. Απέκτησαν τη Δέσποινα. Πήρε δεύτερη σύζυγο εκ Σμύρνης 
την Ξανθίππη στη Σμύρνη Μ. Ασίας. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Νικόλαο, 3. Πλάτωνα, 4. 
Δήμητρα, 5. Ελπίδα.  
ΜΙΧΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1892 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 43. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Νικ. Χαϊδούση γεν. 1885. 
ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της Ξανθίππης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μ. 
Ασίας. Αναχώρησε και κατοίκησε στο Παρίσι. 
ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου και της Ξανθίππης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μ. 
Ασίας. Υπάλληλος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο από την Αθήνα που κατοίκησε.  
ΜΙΧΑΣ ΠΛΑΤΩΝ του Γρηγορίου και της Ξανθίππης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μ. Ασίας. 
Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοίκησε την Καίτη. Απέκτησαν 1. Γρηγόριο, 2. Ξανθίππη.  
ΜΙΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γρηγορίου και της Ξανθίππης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μ. Ασίας. 
Πήρε σύζυγο τον Καμπάνη στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Βασιλεία, 2. Φρανζέσκα. 
 ΜΙΧΑ ΕΛΠΙΔΑ του Γρηγορίου και της Ξανθίππης. Γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μ. Ασίας. 
Δεν ήλθε εις γάμο κι  απεβίωσε μεσήλικη.  
 
147.  
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αρθ. 14. 
Κρεοπώλης. Από το γάμο του απέκτησε 1. Αικατερίνη, 2. Ανδρέα. 
ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1852 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 14. 
Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Κόντη γεν. 1845 περίπου. 
 ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1861 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 14. 
Ξενοδόχος στην Κέρκυρα. πήρε σύζυγο την Ευγενία Σπυρ. Πέγκα γεν. 1870. Απέκτησαν 1. 
Ηλία, 2. Αλεξάνδρα, 3. Αμαλία, 4. Αγγελική, 5. Μιχαήλ, 6. Δημήτριο, 7. Αριστούλα, 8. 
Θεόδωρο, 9. Καλλιόπη, 10. Όλγα.  
ΜΙΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 14. Υπάλληλος εις Η.Π.Α. Μετανάστευσε στην Αμερική και πήρε σύζυγο Αμερικάνα. 
Δεν απέκτησε τέκνα από το γάμο του.  
ΜΙΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1895 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Αριστοτέλη Γεωργ. Πέτεινο γεν. 1889. 
ΜΙΧΑ ΑΜΑΛΙΑ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1897 περίπου  στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Μιλτιάδη Μπούκη στην Κέρκυρα.  
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ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1899 περίπου  στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον εκ Κερκύρας Κολάγκη στην Κέρκυρα.  
ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1901 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 14. Ιδιωτικός Υπάλληλος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Νατάσα εκ Πρεβέζης. Δεν 
απέκτησαν τέκνα.  
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Ξενοδόχος στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη εκ Κερκύρας. 
Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Σπυριδούλα. Η Ευγενία πήρε σύζυγο το Ναθαναήλ εκ Κερκύρας 
στην Κέρκυρα. Η Σπυριδούλα πήρε σύζυγο τον Τσάκο εκ Κερκύρας στην Κέρκυρα.  
ΜΙΧΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Αθαν. Χρυσικό γεν. 1871. 
ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1909 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 1. Ρένα, 2. Ανδρέα. 
ΜΙΧΑ ΡΕΝΑ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. πήρε σύζυγο το 
Δημήτριο Κατσαρό εκ Κερκύρας.  
ΜΙΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1960 στην Κέρκυρα. 
Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Σπυρίδων.  
ΜΙΧΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1911 στην Πλεσίβιτσα οδός 
4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Ζήκο εκ Βαβουρίου.  
ΜΙΧΑ ΟΛΓΑ του Ανδρέα και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μάρκου Τσιμούρη γεν. 1903-1991. 
 
148.  
ΜΙΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΤΣΙΑΤΣΗΣ» του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1851 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 5. Από το γάμο του απέκτησε την Ευγενία. 
ΜΙΧΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 5. 
Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Σπυρ. Τσάρκο γεν. 1875.  
 
149. 
ΜΙΧΑΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Από το γάμο 
του απέκτησε 1. Παναγιώτη, 2. Μηνά.  
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. ΕΙς 
Κωστάντζα Ρουμανίας Φούρνο. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ηλία Πέγκα γεν. 1868. 
απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Αγγελική.  
ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Σανδαλοποιός. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ελένη Ηλία Τζόγια γεν. 
1898 περίπου. Απέκτησαν τον Παναγιώτη, Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αναστασία Δημ. 
Γκάνια γεν. 1907. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Άννα, 3. Ηλία, 4. Μηνά.  
ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο εκ Ξάνθης τη Βασιλική που 
κατοίκησε εκεί.  
ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Παν. Ζήση γεν. 1912.  
ΜΙΧΑ ΑΝΝΑ του Δημητρίου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 2. Ζει στην Κέρκυρα.  
ΜΙΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1938 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 2.Συνταξιούχος Γερμανίας. Πήρε σύζυγο εκ Γερμανίας Μπέρτη. Απέκτησαν την 
Αναστασία «Σούζη». Πήρε δεύτερη σύζυγο τη Βορειοηπειρώτισσα Γιώτα. Απέκτησαν 
θυγατέρα Ηλιάνα.  

 480 



ΜΙΧΑΣ ΜΗΝΑΣ του Δημητρίου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1947 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 14 αριθ. 3. Οδοντίατρος στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την εκ Ρουμανίας Ροξάνα. 
Απέκτησαν τον Δημήτριο. 
ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Σπυρ. Γιάννο «ΜΑΚΟ» γεν. 1889. 
ΜΙΧΑΣ ΜΗΝΑΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. 
Σανδαλοποιός. Απεβίωσε νέος ελεύθερος.  
 
150.  
ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου «ΚΑΤΣΙΠΟΥΛΗΣ». Γεννήθηκε το 1873 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη του Ηλία Κολιού 
«ΚΛΙΟΦΤΗ» γεν. 1885 περίπου. Απέκτησαν 1. Ρένα, 2. Σωτήριο. 
ΜΙΧΑ ΡΕΝΑ του Θεοδώρου και δεύτερης θυγατέρας Ηλία Κολιού. Γεννήθηκε το 1905 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο τον Γκορίτσα κι αναχώρησαν στην 
Αμερική. Απέκτησαν ένα γιο και δύο θυγατέρες στην Αμερική.  
ΜΙΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεοδώρου και δεύτερης θυγατέρας Ηλία Κολιού. Γεννήθηκε το 
1910 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα εργαζόμενος 
σερβιτόρος. 
 
151.  
ΜΠΑΓΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 36. Πήρε σύζυγο την 
Αναστασία Μπαρέκου γεν. 1830 περίπου. Απέκτησαν 1. Αναστασία, 2. Αγγελική 
«ΛΙΟΥΡΩ», 3. Βασιλική.  
ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και της Αναστασίας Μπαρέκου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 36. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γαμβρούλη γεν. 1840 περίπου.  
ΜΠΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ και της Αναστασίας Μπαρέκου. Γεννήθηκε το 1848 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 36. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Πέτεινο γεν. 1840 περίπου.  
ΜΠΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και της Αναστασίας Μπαρέκου. Γεννήθηκε το 1853 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 36. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Μήτση «Λιολιομήτση» γεν. 1845 
περίπου.  
 
152. 
ΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 3. Από το 
γάμο του απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. Παναγιώτη, 3. Συμεών, 4. Ελένη.  
ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 3. 
Πήρε σύζυγο την Ευγενία Νικ. Ίδαρη γεν. 1887. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Κωνσταντίνο, 3. 
Δονάτο, 4. Γρηγόριο.  
ΜΠΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1909 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 3. Δεν ήλθε εις γάμο. Απεβίωσε ελεύθερος στην Αθήνα.   
ΜΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1911 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 3. Σερβιτόρος. Πήρε σύζυγο τη Σοφία Κων. Ζήση γεν. 1922. 
Απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. Βασίλειο, 3. Αντώνιο, στην Αθήνα. Ο Νικόλαος πήρε σύζυγο τη 
Μαρία στην Αθήνα, ο Βασίλειος πήρε σύζυγο τη Μαρία στην Αθήνα, ο Αντώνιος πήρε 
σύζυγο την Ελένη στην Αθήνα.  
ΜΠΑΛΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 3. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Δέσποινα στην Αθήνα που 
κατοικούσαν. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Κωνσταντίνα στην Αθήνα. 
ΜΠΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 3. Πλανόδιος πωλητής στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Σταυρούλα 
Νικ. Γκενέ γεν. 1930. Απέκτησαν 1. Αμαλία το 1955, 2. Ευαγγελία το 1958, 3. Αλέξανδρος 
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το 1962. Η Αμαλία πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Χρόνη στην Αθήνα. Η Ευαγγελία πήρε 
σύζυγο τον Παύλο Κάπο εκ Καστρίου στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος πήρε σύζυγο την Ζωή 
Βλαντερού εκ Κερκύρας κι απέκτησαν 1. Γρηγόριο, 2. Σταύρο στην  Αθήνα που κατοικούν.   
ΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 
3. Παντοπώλης,. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Δημ. Κωλέττα γεν. 1893. Απέκτησαν 1. τη 
Ζωΐτσα και 2. τον Αντώνιο.  
ΜΠΑΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 10. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ιωάν. Δόβρα γεν. 1901. 
ΜΠΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1915 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 10. Αρρώστησε παιδάκι μαθητής σχολείου κι απεβίωσε.  
ΜΠΑΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 10. 
Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Ηλία Τζόγια γεν. 1897. Απέκτησε 1. Αθηνά, 2. Ηλία, 
3. Ιωάννη, 4. Χαράλαμπο, 5. Θεόδωρο, 6. Παντελή, 7. Πέτρο, 8. Αρετή.  
ΜΠΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Θωμά Αγγελόπουλο γεν. 1903 στην Αμερική.  
ΜΠΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1916 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο την Θεοδώρα στην Αθήνα. Απέκτησαν δύο θυγατέρες. 
ΜΠΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1918 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Αμαλία, 2. Γεωργία, 3. 
Αικατερίνη στην Αθήνα.  
ΜΠΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο την Χαρίκλεια Καρκασίνα εκ Β. Ηπείρου. 
Απέκτησαν τη Μαρία το 1971. 
ΜΠΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα τη Γεωργία. Απέκτησαν 1. Συμεών, 2. 
Αμαλία, 3. Βασιλική.  
ΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 2. Βιοτέχνης Επίπλων. Πήρε σύζυγο την Αρετή Κων. Ταβαντζή γεν. 
1935. Απέκτησαν 1. Ευτυχία, 2. Συμεών.  
ΜΠΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 2. Βιοτέχνης επίπλων. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Ευαγ. Σταμούλη. Απέκτησαν 1. 
Αμαλία το 1965 νηπιαγωγό, πήρε σύζυγο δάσκαλο, 2. Συμεών το 1972, 3. Βασίλειο το 1983. 
ΜΠΑΛΟΥ ΑΡΕΤΗ του Συμεώνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ευαγ. Γκουρούση γεν. 1920-2000. 
ΜΠΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1892 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 3. 
Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Κων. Μπίρο γεν. 1885 περίπου.  
 
153. 
ΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Κλαπογιάννη γεν. 1835 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Αγγελική, 2. Αναστασία.  
ΜΠΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Τσιούνη γεν. 1850 περίπου.  
ΜΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1865 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Δακούκη γεν. 1855 περίπου.  
 
154. 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ. Γεννήθηκε το 1790 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Πήρε 
σύζυγο τη Βασιλική Ιωάν. Σκέντου γεν. 1795 περίπου κι απέκτησαν τον Ιωάνη.  
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ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Μητέρα του η Βασιλική Ιωάν. Σκέντου. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα το 1825 περίπου στην οδός 20 αριθ. 15. Κτηνοτρόφος. Από το γάμο του με 
σύζυγο τη θυγατέρα Τσίτου Ράϊδου εκ Βαβουρίου Απέκτησε 1. Δημήτριο, 2. Βασίλειο.  
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και θυγατέρας Τσίτου Ράϊδου. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα το 1859 στην οδός 20 αριθ. 15. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Γεωργ. 
Αγγελοπούλου «ΚΟΝΤΑΞΗ» γεν. 1868 περίπου. Απέκτησαν 1. Γρηγόριο, 2. Ιωάννη, 3. 
Αθηνά, 4. Μαρία, 5. Ελένη, 6. Δημητρούλα.  
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Βοηθός Φαρμακοποιού. Αναχώρησε και κατοίκησε στην 
Αθήνα εργαζόμενος έως την συνταξιοδότηση. Δεν ήλθε εις γάμο, απεβίωσε ελεύθερος το 
1967.  
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Ιδιωτικός Υπάλληλος. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα 
εργαζόμενος έως την συνταξιοδότηση. Δεν ήλθε εις γάμο, απεβίωσε ελεύθερος το 1978. 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1905-1988 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Χρήστου Λάμπρο γεν. 1899-1958. 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1911 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Απεβίωσε το 1997. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ιωάν. Πέγκα 
γεν. 1906-1981. 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Μιχ. Νουσινάνο γεν. 1903. 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1916στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Δεν ήλθε εις γάμο 
απεβίωσε ελεύθερη.  
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου και θυγατέρας Τσίτου Ράϊδου. Γεννήθηκε το 
1862 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 15. Αναχώρησε νέος και κατοίκησε στην 
Κωνσταντινούπολη.  
 
155.  
ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ». Γεννήθηκε το 1810 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Μπίρου γεν. 1815 περίπου. Απέκτησαν τον 
Κωνσταντίνο.  
ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 
1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Σπυρ. 
Μπιλιάλη γεν. 1850. Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Αικατερίνα.  
ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1870 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Γεωργ. Μίχα γεν. 1860 
περίπου στον πρώτο γάμο του. Απέκτησαν την Δέσποινα το 1892 που πήρε σύζυγο το Δημ. 
Χαϊδούση.  
ΜΠΑΡΑΚΤΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1875 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Δε ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη εις τρίτη 
ηλικία.  
 
156. 
ΜΠΑΡΕΚΟΣ. Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 24. από το γάμο 
του απέκτησε 1. Αναστασία, 3./ Υιό. Αναχώρησε στη Φιλιππούπολη κατασκευάζοντας 
«Μυλόπετρες». Εχρημάτισε πρόξενος της Ελλάδος στη Φιλιππούπολη. 
ΜΠΑΡΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ θυγατήρ του ως άνω Μπαρέκου. Γεννήθηκε το 1830 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 24. Πήρε σύζυγο τον Μπαγιά γεν. 1820 περίπου οδός 1 αριθ. 
36. 
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ΜΠΑΡΕΚΟΣ ΥΙΟΣ του ως άνω Μπαρέκου. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 24. Αναχώρησε εις Φιλιππούπολη κατασκευάζοντας «Μυλόπετρες»με γρανίτη 
που προμηθευόταν από την Πλεσίβιτσα. Εχρημάτισε Έλληνας Πρόξενος στη Φιλιππούπολη 
της Βουλγαρίας κι εφονεύθη εν υπηρεσία.  
 
 
 
157. 
ΜΠΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε στο Γηρομέρι με καταγωγή το Ξέχωρο το 1890 
περίπου. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Θεοδώρου Κώτσιου γεν. 1903-1976. Απέκτησαν 1. 
Αικατερίνα, 2. Γεώργιο.  
ΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ευαγγέλου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο και κατοίκησε στην Καλαμάτα. Απέκτησε τρία 
παιδιά.  
ΜΠΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 19. Ιδιωτικ. Υπάλληλος Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ηλία 
Γιοβάνη γεν. 1930. Απέκτησαν 1. Μαρίνα το 1965, 2. Ευάγγελο το 1966, 3. Θεόδωρο το 
1969. Η Μαρίνα πήρε σύζυγο τον Κυριάκο Κορδίλα. Ο Ευάγγελος πήρε σύζυγο την 
Κατερίνα απέκτησε την Ελένη. Ο Θεόδωρος πήρε σύζυγο την Κατερίνα.  
 
158. 
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1745 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 6. 
πήρε σύζυγο την Ελένη Ευαγγέλου Κονταξή γεννηθείσα το 1750 περίπου. Απέκτησαν το 
Γεώργιο.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1780 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 6. Από το γάμο του απέκτησε το Σπυρίδωνα.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1815 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
3 αριθ. 6. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Γεώργιο, 2. Αναστασία.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 6. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε το Σπυρίδωνα.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1878 στην Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 
6. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Μηνά Ταβαντζή γεν. 1895. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 
2. Αγγελική, 3. Αντώνιο, 4. Ελένη. 
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 6. Νεωκόρος εις Πάτρα. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα και 
δεν ήλθε εις γάμο. 
ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 6. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 6. Υπάλληλος. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα και δεν ήλθε 
εις γάμο.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 6. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα και δεν ήλθε εις γάμο.  
ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 6. 
 
159. 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο του 
απέκτησε 1. Χαράλαμπο, και 2. θυγατέρα. 
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ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννου. Αρτοποιός Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκε 
το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 18. 
Πήρε σύζυγο την Αναστασία γεννηθείσα το 1857. απέκτησαν τους 1. Μιχαήλ, 2. Ηλία, 3. 
Γρηγόριο, 4. Ιωάννη.   
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1885 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τη Γιαννούλα Γεωργ. Τζόγια Ιερέως 
γεν. 1894-1964. Απέκτησαν την Αλεξάνδρα. Απεβίωσε ο Μιχαήλ Μπιρμπίλης και η 
Γιαννούλα σύζυγός του ξαναπαντρεύτηκε και πήρε σύζυγο το Γεώργιο Βλασόπουλο γεν. 
1894. 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Μιχαήλ και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Βασ. Δόβρα γεν. 1904-1943. 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1887 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 18. Εφονεύθη στο Μπογάζι από τους Τουρκοτσάμηδες.  
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χαραλάμπους και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1889 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 18. Εφονεύθη στη Μ. Ασία κατά τον πόλεμο του 
1922. 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλάμπους και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1891 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 18. Εφονεύθη στο Εσκί-Σεχίρ της Μ. Ασίας στον 
πόλεμο του 1922.  
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μπίρο «ΝΟΥΣΙΑ» στον Β΄ γάμο του γεν. 1830 
περίπου.   
 
160.  
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 18. Επάγγελμα ήταν Υποδηματοποιός.  
 
161. 
ΜΠΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 18. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική γεν. 1860. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. βασίλειο, 3. 
Βασιλική, 4. Αναστασία.  
ΜΠΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 18. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Γεωργ. Μπάλου γεν. 
1892. Απέκτησαν 1. Αμαλία, 2. Κωνσταντίνο, 3. Ουρανία.  
ΜΠΙΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 18. Απεβίωσε το 1962. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Παναγ. Κώτσιο γεν. 1907. 
ΜΠΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1914 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 18. Έμπορος Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ανδρομάχη Κ. Μπέζα 
στην Ηγουμενίτσα. Απέκτησαν τρία παιδιά στην Ηγουμενίτσα, 1. Ελένη που πήρε σύζυγο το 
Δημήτριο Φραγκόπουλο, 2. Δημήτριο που πήρε σύζυγο την Ελένη Ράλιου και απέκτησαν από 
το γάμο τους Α. τον Κωνσταντίνο, Β. τη Βασιλική, 3. Σταυρούλα που πήρε σύζυγο το 
Νικόλαο Σαντηγιάννη.  
ΜΠΙΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1921 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Πέτρου Γεωργίου γεν. 1910. 
ΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ./ 18. Σανδαλοποιός κι έμπορος. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Βασιλ. 
Δόβρα γεν. 1905. Απέκτησε 1. Αλεξάνδρα, 2. Θεοδώρα, 3. Λευκοθέα, 4. Γεώργιο, 5. 
Παναγιώτη, 6. Θωμά.  
ΜΠΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Βασιλείου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ευαγ. Λεπενιώτη γεν. 1910. 
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ΜΠΙΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Βασιλείου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1930 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Λαμπράκη στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 
2. Αμαλία στην Αθήνα.  
ΜΠΙΡΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Βασιλείου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Συμ. Ίδαρη γεν. 1933-2001. 
ΜΠΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1936 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Δικηγόρος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. 
Βασίλειο, 2. Ιφιγένεια στην Αθήνα.  
ΜΠΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2.Μαρία 
στην Αμερική.  
ΜΠΙΡΟΣ ΘΩΜΑΣ  του Βασιλείου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1942 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο την Ιωάννα. Απέκτησαν 1.Βασίλειο, 2. Αμαλία.  
ΜΠΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Σπυρ. Τσολή γεν. 1885.  
ΜΠΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1895 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο από τη Φανερωμένη και κατοίκησε εκεί.  
 
162. 
ΜΠΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΝΟΥΣΙΑΣ». Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 41. Ράπτης Λαϊκής τέχνης. Από το γάμο του τον πρώτο με τη θυγατέρα Ευαγγέλου 
Τσιουμπίδη γεν. 1845 περίπου, απέκτησε1. Βασιλική, 2. Αναστασία, 3. Αγγελική, 4. Ευγενία. 
Από το δεύτερο γάμο του με την αδελφή του Χαραλ. Μπιρμπίλη γεν. 1845 περίπου, απέκτησε 
5. Ελένη, 6. Ηλία, 7. Αμαλία.  
ΜΠΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου και θυγατέρας Ευαγ. Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε το 1859 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ζαχαριάδη γεν. 1850 περίπου 
«ΛΑΝΤΖΗ».  
ΜΠΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννου και θυγατέρας Ευαγ. Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε το 1867 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο το Θωμά Γεωργ. Αγγελόπουλο γεν. 1860. 
ΜΠΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννου και θυγατέρας Ευαγ. Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε το 1867 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Ηλία Κώτσιο γεν. 1860 περίπου.  
ΜΠΙΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννου και θυγατέρας Ευαγ. Τσιουμπίδη. Γεννήθηκε το 1870 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Χαραλ. Στεργίου γεν. 1855. 
ΜΠΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου και αδελφής Χαραλ. Μπιρμπίλη. Γεννήθηκε το 1877 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παπά «ΚΟΚΟΣΗ» γεν. 1870-1921. 
ΜΠΙΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και αδελφής Χαραλ. Μπιρμπίλη. Γεννήθηκε το 1883 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Νικ. Κόκοση γεν. 1891. 
Απέκτησαν την Ευθαλία.  
ΜΠΙΡΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Νικ. Πέγκα γεν. 1899. 
ΜΠΙΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Ιωάννου και αδελφής Χαραλ. Μπιρμπίλη. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Πήρε πρώτο σύζυγο τον Αναστάσιο Ευαγ. Πέγκα γεν. 1870 
περίπου. Πήρε δεύτερο σύζυγο τον Ευάγγελο Δημ. Μακατσώρη «ΤΣΟΥΤΣΗ» γεν. 1867. 
 
163. ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
56. Σανδαλοποιός. Αγρότης. Πήρε πρώτη σύζυγο τη θυγατέρα Κώτσιου γεν. 1850 περίπου. 
Απέκτησε 1. Αικατερίνη, 2. Ευγενία. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη θυγατέρα Κωνσταντίνου 
Θάνου γεν. 1850 περίπου. Απέκτησαν το Νικόλαο.  
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ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτου και θυγατέρας Κώτσιου. Γεννήθηκε το 1855 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Παπασπύρου γεν. 1850 
περίπου.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Παναγιώτου και θυγατέρας Κώτσιου. Γεννήθηκε το 1860 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Τζιώνη γεν. 1850 περίπου. 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτου και θυγατέρας Θάνου Κων/νου. Γεννήθηκε 
το 1871 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ευαγ. Λωλή γεν. 
1880. Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2. Μιχαήλ, 3. Ουρανία, 4. Σπυρίδων, 5. Χρήστο, 6. Ευτυχία, 
7. Μαρία, 8. Παναγιώτη, 9. Καλλιόπη,. 10. Βασιλική, 11. Βασίλειο.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Αρρώστησε το 1902 σε ηλικία πέντε ετών κι απεβίωσε.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Αρρώστησε σε ηλικία δεκαεπτά ετών κι απεβίωσε.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Αρρώστησε σε ηλικία τριών ετών κι απεβίωσε.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Παντοπώλης στις Φιλιάτες. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ευφημία 
Πάντου εκ Τσαμαντά. Απέκτησαν τη Βιλιλμίνη που απεβίωσε μωρό τριών ετών. Πήρε 
δεύτερη σύζυγο την Αγγελική Γεωργ. Φατήρα γεν. 1921. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. 
Αικατερίνη, 3. Ευάγγελο. Ο Σπυρίδων απεβίωσε το 1967 στις Φιλιάτες.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1946 στις 
Φιλιάτες. Είναι εισπράκτωρ λεωφορείων εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ελένη εκ 
Τρικορίφου. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Αγγελική, 3. Άννα.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες 1972. 
μόνιμος Υπαξ/κος Αεροπορίας.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 
1974. Πτυχιούχος Σχολής Θεσ/κης.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1985.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1948 στις 
Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Τζούνο στο δεύτερο γάμο του. Απέκτησαν την 
Ευφροσύνη. 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε στις 
Φιλιάτες το 1950. Μετανάστευσε στην Αμερική. Πήρε σύζυγο την Παναγιώτα εκ 
Ναυπάκτου. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Κωνσταντίνο.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Αρρώστησε μικρός κι απεβίωσε.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Απεβίωσε το 1947. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Νικ. Παπανικολάου 
«ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ» 1890.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ηλία Μπούλμο γεν. 1904. 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1912 
ΣΤΗ Κέρκυρα λόγω γεγονότων με τους Μουλσουμανοτσάμηδες. Στα ένδεκά του χρόνια 
αρρώστησε κι απεβίωσε.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Απεβίωσε το 1983. Πήρε σύζυγο το Σταύρο Χρήστου 
Μακατσώρη γεν. 1911. 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1918 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Πήρε πρώτο σύζυγο τον Ιωσήφ Παπαδάκη εκ Κρήτης 
Χωροφύλακα. Απέκτησαν τη Δημητρούλα. Πήρε δεύτερη σύζυγο το Χρήστο Ρουτζουμάνη 
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εκ Αχαΐας. Απέκτησαν 1. Φώτιο , 2. Γεράσιμο, 3. Αθηνά, 4. Ιωάννη. Η Δημητρούλα γεν. 
1940 περίπου πήρε σύζυγο το Χρήστο στην Απιδώνα Αχαΐας. Ο Φώτιος γεν. 1951 πήρε 
σύζυγο την Αικατερίνα στην Πάτρα είναι Βιοτέχνης. Ο Γεράσιμος γεν. 1953 πήρε σύζυγο τη 
Γεωργία στην Πάτρα, Υπάλληλος Ιδιωτικός. Η Αθηνά γεν. 1955 πήρε σύζυγο το Γιώργο στην 
Πάτρα. Ο Ιωάννης γεν. 1959 πήρε σύζυγο τη Χρυσούλα στην Πάτρα, Υπάλληλος Ιδιωτικός.   
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1920-1984 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ιωάν. Ζώη γεν. το 
1923-2005. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Μαριάννα.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1946 στην 
Αθήνα. Είναι έμπορος στη Ρόδο. Πήρε σύζυγο τη Μαίρη Ελληνίδα εκ Νοτίου Αφρικής. 
Απέκτησαν 1. Κλειώ το 1983, 2. Βασίλειο 1988.  
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Βασιλείου και της Αικατερίνης,. Γεννήθηκε το 1953 στην 
Αθήνα. Στέλεχος Ολυμπιακής αεροπορίας. Πήρε σύζυγο το Σωτήριο Κρεβατά εξ Αθηνών. 
Απέκτησαν 1. Αικατερίνη το 1983, 2. Δημήτριο το 1995. 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 56. 
Εφονεύθη το 1900 εν ψυχρώ στην περιοχή περιβολιών της Κώτσικας, από Κωτσιώτες 
Μουλσουμανοτσάμηδες κι εν συνεχεία τον λήστεψαν.  
 
164. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1810 περίπου. Από το γάμο του 
απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Ευάγγελο, 3. Αντώνιο, 4. Αναστάσιο, 5. Ηλία, 6. Μιχαήλ ΚΑΙ 7. 
Γεώργιο.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1844 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ιωάν. Πέγκα γεν. το 1855 οδός 1 αριθ. 15. 
Απέκτησαν 1. Αριστοτέλη, 2. Ευγενία, 3. Σπυρίδων. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Ιωάννη και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1882 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 5. Γραμματεύς Ειρηνοδικείου Φιλιατών. Πήρε πρώτη σύζυγο γεν. 
1890 περίπου. Απέκτησε την Καλλιόπη κι απεβίωσε η πρώτη σύζυγος. Πήρε δεύτερη σύζυγο 
την Αρετή Ιωάν. Σάρρα κι απεβίωσε άτεκνη γεν. 1900. Πήρε τρίτη σύζυγο τη Βασιλική Σωτ. 
Κατσίκη γεν. 1900 άτεκνη.  
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αριστοτέλη και πρώτης συζύγου του. Γεννήθηκε το 1919 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Θωμά Παπά εκ Ξεχωρίου στην Πλεσίβιτσα. 
Απέκτησαν τον Αριστοτέλη που πήρε σύζυγο την Πηνελόπη Ντούτση εκ Παλαμπά κι 
απέκτησαν την Καλλιόπη στην Αθήνα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1891 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 5. 
Πήρε σύζυγο το Θωμά Ηλία Νίνο γεν. 1880 περίπου.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1886 περίπου  στην Πλεσίβιτσα οδός 
8 αριθ. 5. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1842 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8 αριθ. 5. Από το γάμο του απέκτησε 1. Σπυρίδων, 2. Δημήτριο.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα οδός 7 
αριθ. 8. Υπάλληλος γραμματεύς Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Παναγ. Διαμάντη γεν. 
1885. Απέκτησαν 1. Αριστοφάνη, 2. Θεόδωρο, 3. Κωνσταντίνο, 4. Ελένη, 5. Μαρία. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του ΣΠυρίδωνος και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1906 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Αναχώρησε στην Αθήνα. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνος και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Αναχώρησε στην Αθήνα. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Σπυρίδωνος και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1918 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Αναχώρησε στην Αθήνα. 
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ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Αναχώρησε στην Αθήνα. 
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνος και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 8. Αναχώρησε στην Αθήνα. 
«ΜΠΟΥΛΜΟΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1886 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 7. Από το γάμο του δεν απέκτησε απογόνους. Στη Φιλιππούπολη 
τελείωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές και στην Αθήνα ενεγράφη στη Φιλοσοφική Σχολή. 
Έγινε καθηγητής Αρχαίας και Βυζαντινής τέχνης, καθηγητής στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 
Έφορος Αρχαιοτήτων κι έκανε πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές. Συνέγραψε πολλά βιβλία 
και κριτικές. Λεπτομέρειες για τη ζωή του στο ειδικό βιογραφικό σημείωμα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1851 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 
αριθ. 5. έμπορος στη Φιλιππούπολη. Από το γάμο του απέκτησε. 1. Παναγιώτη, 2. Ηλία, 3. 
θυγατέρα, 4. Νικόλαο, 5. Σπυρίδων, 6. θυγατέρα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1887 στην Πλεσίβιτσα και 
κατοίκησε στη Φιλιππούπολη. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1891 στην Πλεσίβιτσα και κατοίκησε 
στη Φιλιππούπολη. 
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1894 στην Πλεσίβιτσα και 
κατοίκησε στη Φιλιππούπολη. Απεβίωσε ελεύθερη στην Αθήνα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1897 στην Πλεσίβιτσα και 
κατοίκησε στη Φιλιππούπολη. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1900 στην Πλεσίβιτσα και 
κατοίκησε στη Φιλιππούπολη. 
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΠΕΠΗ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα και κατοίκησε 
στη Φιλιππούπολη. Απεβίωσε ελεύθερη στην Αθήνα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΧΟΤΖΑ ΜΠΟΥΛΜΟΣ» του ΣΠυρίδωνος. Γεννήθηκε το 
1848 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 5. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη 
Αναστασίου Κανάρη «ΤΑΤΣΗ ΚΑΝΑΡΗ» γεν. 1855. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Ευανθία. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Σανδαλοποιός, Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο την Όλγα Παναγ. 
Σκάγια γεν. 1906. Απέκτησαν 1. Αφροδίτη, 2. Ελευθερία. 
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Δημητρίου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο εις Ηγουμενίτσα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Δημητρίου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο εις Ηγουμενίτσα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη   
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 5 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Κων. Βένου γεν. 1877. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. 
Νικόλαο, 3. Βασίλειο.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ηλία και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1899 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 18. Σανδαλοποιός στην Παραμυθιά. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Γεωργία Δημ. 
Κωλέττα γεν. 1902 που απεβίωσε. Πήρε δεύτερη σύζυγο από την Παραμυθιά. Απεβίωσαν 
άτεκνοι.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Σανδαλοποιός. Πήρε πρώτη σύζυγο την Κωνσταντινιά Παναγ. 
Νίνου γεν. 1902. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ηλία, 3. Σωτήριο. Πήρε δεύτερη σύζυγο στο 
Μουρσί της Β. Ηπείρου.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Από το γάμο του απέκτησε δύο θυγατέρες.  
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ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Από το γάμο του απέκτησε 1. Νικόλαο και δύο θυγατέρες.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Νικολάου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1936 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 18. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Νικ. Μπούκουρη 
γεν. 1912. Υιοθέτησαν τη Βούλα Ρουτζουμάνη  εκ Φράγκων Αχαΐας. Η Βούλα πήρε σύζυγο 
το Λεωνίδα Φρέσκα στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Βασιλική, 3. Μάριο στην 
Αθήνα.  
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε τοπ 1857 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8 αριθ. 5. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη του Τσίκα γεν. 1860 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Τσούτσικα, 2. Αμαλία.  
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΙΚΑ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1885 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 45. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Πατσιάλη γεν. 1875 περίπου.  
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Μιχαήλ και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 45. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ιωάν. Τούλα γεν. 1882. 
ΜΠΟΥΛΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 8 
αριθ. 5. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1870. απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Αλεξάνδρα. 
Αναχώρησαν στη Θεσσαλονίκη και κατοίκησαν εκεί. 
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στη Θεσσαλονίκη.   
ΜΠΟΥΛΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα και κατοίκησε στη Θεσσαλονίκη.   
 
165.  
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ». Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 9 αριθ. 3. 
Αναχώρησε στην Οδησσό εργάστηκε και δημιούργησε περιουσία. Το 1931 άφησε 
κληροδότημα στην Πλεσίβιτσα και έγινε ανύψωση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου κι 
ανακαίνιση αυτού. Λεπτομέρειες στο βιογραφικό του σημείωμα.  
 
166. 
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1850 περίπου. Από το γάμο του 
απέκτησε 1. Παντελή, 2. Ευάγγελο. Πήγε εθελοντής και κατατάχθηκε στο κίνημα κατά των 
Τούρκων στη Θεσσαλία μαζί με τους άλλους Πλεσιβιτσιώτες. Επιστρέφοντας αναχώρησε 
οικογενειακώς στη Σμύρνη.  
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Αθανασίου. Γεννήθηκε το 1886 στην Πλεσίβιτσα. 
Αναχώρησε στην Σμύρνη.  
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου. Γεννήθηκε το 1888 στην Πλεσίβιτσα. 
Αναχώρησε στην Σμύρνη.  
 
167.  
ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 26. 
Βυρσοδέψης. Από το γάμο του απέκτησε 1. Βασιλική, 2. Ιωάννη, 3 θυγατέρα.  
ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 26. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Μακατσώρη «ΤΣΙΠΟ» γεν. 1825 περίπου.  
ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημήτριου. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ.26. Βυρσοδέψης. Από το γάμο του απέκτησε το Δημήτριο.  
ΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 26. 
Βυρσοδέψης, Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Νουσινάνου γεν. 1872. Απέκτησαν 
1.Βασιλική, 2. Ιωάννη, 3. Όλγα, 4. Ελένη.  
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ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1898 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο το Θωμά Παναγ. Σκάγια γεν. 1883. 
ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1900 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 26. Σανδαλοποιός, Αγωγιάτης. Πήρε σύζυγο την Ανδριάνα Τριανταφύλου εκ 
Φανερωμένης γεν. 1912. Απέκτησαν 1. Ελένη, 23. Δημητρούλα, 3. Ηλέκτρα.  
ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου και της Ανδριάνας. Γεννήθηκε το 1942 στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών και κατοίκησε στην Πάτρα. 
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ιωάννου και της Ανδριάνας. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών και κατοίκησε στην Πάτρα.   
ΝΑΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Ιωάννου και της Ανδριάνας. Γεννήθηκε το 1948 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 26. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
ΝΑΝΟΥ ΟΛΓΑ του Δημητρίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Δημ. Μήτση γεν. 1903.  
ΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1912στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Αναστ. Γιαννούτσο γεν. 1892. 
ΝΑΝΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1840 στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 
26. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Γαμβρούλη γεν. 1835 περίπου. 
 
168. ΝΙΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία γεν. 1845 περίπου. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΝΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Τσάρκου γεν. 1845 περίπου. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 
2. Παναγιώτη, 3. Δημήτριο, 4. Ευγενία, 5. Θωμά, 6. Καλλιόπη.  
ΝΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8-10. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Κων. Θάνο γεν. 1859. 
ΝΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1876 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8-10. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Γεωργ. Μήτση γεν. 1880 
περίπου. Απέκτησαν 1. Κωνσταντινιά, 2. Λευκοθέα, 3. Αγγελική, 4. Χαρίλαο. 
ΝΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ηλ. Μπούλμο γεν. 1901. 
ΝΙΝΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη.  
ΝΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1910 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. Αρρώστησε παιδούλα κι απεβίωσε.  
ΝΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Παναγιώτου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1912 περίπου  στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. Αρρώστησε παιδάκι κι απεβίωσε.  
ΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1873 στην Πλεσίβιτσα οδός 
5 αριθ. 8-10. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη δασκάλα Φωτεινή γεν. 1880. Απέκτησαν 1. 
Νικόλαο, 2. Αμαλία, 3. Παρασκευή, 4. Ευθαλία. 
ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1898 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8. Εφονεύθη το 1922 στη Μ. Ασία.  
ΝΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα οδός 5 
αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Δημ. Παπασπύρου γεν. 1887. 
ΝΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Αριστοτέλη Κότρο  γεν. 1890 περίπου Πρωτοδίκη Τιράνων 
Αλβανίας εκ Αργυροκάστρου.  
ΝΙΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1904 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8.Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη.  
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ΝΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ηλία και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8-10. Πήρε σύζυγο τον Τσιούρη Χρήστο γεν. 1868.  
ΝΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ηλία και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα οδός 5 
αριθ. 8-10. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ιωάν. Μπούλμου γεν. 1891. Απέκτησαν 
1. Ηλία, 2. Ανθούλα, 3.Ζωΐτσα, 4. Αναστασία.  
ΝΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα οδός 5 
αριθ. 8-10. Αρρώστησε δεκατριών ετών κι απεβίωσε. 
ΝΙΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα οδός 
5 αριθ. 8-10. Πήρε σύζυγο τον Ιερέα Σπυρίδωνα Νικ. Μακατσώρη γεν. 1904-1989. 
ΝΙΝΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1912 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8-10. Αρρώστησε το 1918 περίπου κι απεβίωσε παιδούλα.  
ΝΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θωμά και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1914 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. Αρρώστησε το 1916 περίπου κι απεβίωσε μωράκι.  
ΝΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηλία και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Βασιλ. Ζήση γεν. 1875. 
ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8-10. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Τζόγια γεν. 1850 περίπου του Τριανταφύλου. 
Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Αλεξάνδρα.  
ΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα οδός 
5 αριθ. 8. Κτηματίας, Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο πρώτη την Αθηνά Ευαγ. Ληλη γεν. 1882 
Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Αρετή, 3. Ιωάννη, 4. Αλέξανδρο. Πήρε σύζυγο δεύτερη τη θυγατέρα 
Σπυρ. Ζώη γεν. 1883 περίπου που δεν ετέκνησαν.  
ΝΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα οδός 5 
αριθ. 8. πήρε σύζυγο τον Πέτρο Θωμά Αγγελόπουλο γεν. 1899. 
ΝΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ του Βασιλείου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα οδός 5 
αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ηλία Τζόγια γεν. 1901. 
ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1910-1998 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8. Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα Ηλία Ράγκου γεν. 1913-
1993. Απέκτησαν 1. Αχιλλέα, 2. Αθηνά, 3. Μαίρη, 4. Βασίλειο. Ο Ιωάννης ήταν πρόεδρος 
της κοινότητος Πλεσιβίτσης επί σειρά ετών επιτυχώς.  
ΝΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Ιωάννου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8. Ασφαλιστής Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ευαγ. Βένου γεν. 
1943. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Δήμητρα.  
ΝΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αχιλλέα και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. 
ΝΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αχιλλέα και της Ελένης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. 
ΝΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1942 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Ταβαντζόπουλο του Κων/νου γεν. 1928-1990. 
ΝΙΝΟΥ ΜΑΙΡΗ του Ιωάννου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1950 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 24. Απεβίωσε νέα.  
ΝΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1953 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 24. Βιοτέχνης λαϊκών ταπέτων. Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα 
Σταυράκη γεν. 1961 εκ Παραμυθίας. Απέκτησαν 1. Αλέξανδρο, 2. Ευάγγελο.  
ΝΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1982 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 24. 
ΝΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1985 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 24.  
ΝΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 8.  Απεβίωσε υπηρετώντας τη στρατιωτική θητεία εύζωνας.  
ΝΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 8-10. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ιωάν. Κωτσίδα γεν. 1862. 
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169.  ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 
12. απέκτησε από το γάμο του 1. Μιχαήλ, 2. Νικόλαο, 3. Ζωΐτσα. Είχε ξενοδοχείο και Χάνι 
στην Κομοτηνή.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 10 
αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Παναγ. Στεργίου γεν. 1882. Απέκτησαν 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Μαγδαληνή, 3. Αθανάσιο, 4. Ελευθέριο.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας,. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12 Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Δημ. Μπαμπούρα γεν. 
1913-1992. Απέκτησαν 1. Δημοσθένη, 2. Ιωάννη, 3. Σπυρίδωνα, 4. Παναγιώτη, 5. Νικόλαο, 
6. Δημήτριο, 7. Παύλο.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Κέρκυρα. Καθηγητής Θεολόγος. Κατοικεί στην Αθήνα.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1937 στην Κέρκυρα. 
Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο την Ειρήνη στην Κέρκυρα.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1946 στην 
Κέρκυρα κι εκεί κατοικεί ελεύθερος.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1948 στην 
Κέρκυρα. Ράπτης στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας την Αικατερίνη. Απέκτησαν 1. 
Ελένη, 2. Ερασμία.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Κέρκυρα. Δημόσιος Υπάλληλος εις Δ.Ε.Η. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντινιά εκ Κερκύρας. 
Απέκτησαν τον Κωνσταντίνο.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1950 στην 
Κέρκυρα και κατοικεί εκεί,. Ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Ρόζα εξ Ισπανίας. 
Απέκτησαν την Ιωάννα.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κων/νου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1953 στην Κέρκυρα 
και κατοικεί εκεί. Ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήρε σύζυγο τη Μαρία εκ Κερκύρας. Απέκτησαν 1. 
Ελένη, 2. Άγγελο- Κωνσταντίνο.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Μιχαήλ και της Ευγενίας,. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Συμεών Θεοδ. Τσάρκο γεν. 1906. 
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας,. Γεννήθηκε το 1909-1983 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. Ζαχαροπλάστης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Μιχ. Σκάγια γεν. 
1914-1997. Απέκτησαν 1. Θεοφάνη, 2. Πολυξένη, 3. Ευαγγελία.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Αθανασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. Γεωλόγος. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ανδριώτη στην 
Αθήνα. Απέκτησαν 1. Μαριλένα το 1984, 2. Φλωρεντία το 1985 στην Αθήνα.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Αθανασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1942 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο στην Κέρκυρα τον Αθανάσιο Μόκκα.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο στην Κέρκυρα το Βασίλειο Παπαχρήστου.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. Αγωγιάτης. Πήρε πρώτη σύζυγο την Ελένη Ιωάν. Βλάχου γεν. 
1918-1979. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Ευγενία, 3. Σταυρούλα, 4. Βασίλειο. Πήρε δεύτερη 
σύζυγο τη Μαρία Χρήστου Στεργίου γεν. 1922-2002. 
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ελευθερίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα την Αγγελική. Απέκτησαν 1. 
Ελευθέριο, 2. Ελένη. 
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ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ελευθερίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1953 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο εκ Λιβαδειάς το Γεώργιο Μαυροειδή στην Αθήνα. 
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ελευθερίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1954 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο τον Κατσάρη εκ Παλαμπά στον Πειραιά.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο την Ασημίνα Κρεμαστιώτη γεν. 1961 στην Αθήνα. 
Απέκτησαν 1. τον Ελευθέριο το 1984, 2. τη Βασιλική.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 10 
αριθ. 12. Έμπορος. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Ανδριανούπολη. Έμπορος τροφίμων.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 10 
αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ιωάν. Νάνο γεν. 1865. 
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 
10 αριθ. 12. Γαλακτοπώλης εις Ιωάννινα. Από το γάμο του απέκτησε το Δημήτριο.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα οδός 
10 αριθ. 12. Κατοίκησε στα Ιωάννινα.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1837 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 
αριθ. 12. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κομοτηνή «ΤΣΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ». Είχε ξενοδοχείο 
και Χάνι.  
ΝΟΥΣΙΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1839 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 12. 
Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κομοτηνή «ΤΣΙΜΟΥΡΤΖΙΝΑ». Είχε ξενοδοχείο και Χάνι.  
 
170. 
ΝΤΑΦΛΟΥ ή ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ 
ΝΤΑΦΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ «ή ΜΑΝΤΖΙΟΣ». Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 8. Από το γάμο του με την Αναστασία Τσιούρη του Ιωάννου γεν. 
1842, απέκτησε την Ζωΐτσα.  
ΝΤΑΦΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Τριανταφύλου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1872 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ηλία Κώτσιο γεν. 1867. 
ΝΤΑΦΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ του Τριανταφύλου «ή ΜΑΝΤΖΙΟΣ». Γεννήθηκε το 1835 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 8. Από το γάμο του απέκτησε την Κίνα (Αικατερίνα) γεν. 
1870 περίπου. 
ΝΤΑΦΛΟΥ ΚΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ) θυγατέρα του αδελφού του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε 
το 1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Χαράλαμπο Σιούτη γεν. 
1860 περίπου.  
 
171.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «ΤΟΛΗ». Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 3. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1.Ευθύμιο, 2.Αικατερίνη.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  του Αποστόλη. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα  
οδός 16 αριθ. 3. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Σπυρίδων. 2. Γεώργιο, 3. Ιωάννη.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευθυμίου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα  
οδός 16 αριθ. 3. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο εξ Ορεστιάδος. Πήγε στο Ικόνιο Μ. Ασίας και 
γύρισε Αλεξανδρούπολη. Απέκτησε 1. Πέτρο, 2. Γρηγόριο, 3. Κωνσταντίνο.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1887  εγγεγραμμένος εις 
Πλεσίβιτσα . Ξενοδόχος στην Αλεξανδρούπολη και αρτοποιός.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1890 
περίπου. Ασχολήθηκε με την πώλήση πετρελαίων.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 
1893 περίπου. Εφονεύθη σε ατύχημα.  
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ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευθυμίου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
3. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1875 του Γεωργ. Μήτση. Από το γάμο του 
δεν απέκτησε τέκνα.   
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
3. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ευαγ. Φίλου γεν. 1885. Απέκτησαν 1. Αριστούλα, 2. 
Ηλία.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Ιωάννου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 3. Απεβίωσε το 1989. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Νικ. Μακατσώρη 
γεν. 1896 Ιερέα.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906-1987 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τη Ζηνοβία Μιχ. Γκάνια γεν. 1910. Απέκτησαν 1. 
Ιωάννη, 2. Αριστοτέλη, 3. Ελένη, 4. Ειρήνη, 5. Αγάπη, 6. Ελευθερία.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία και της Ζηνοβίας. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 3. Βιοτέχνης στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Γεωργία εκ Λαμίας γεν. 1947. 
Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Ζηνοβία, 3. Χρυσούλα. Ο Ιωάννης διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος 
της αδελφότητας των εν Αθήναις Πλεσιβιτσιωτών επιτυχώς.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του Ιωάννου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. 
Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Μέλο.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωάννου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1975 στην 
Αθήνα. 
ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Ηλία και της Ζηνοβίας. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 3. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μαρία στην Αθήνα. 
Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Γεώργιο.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία και της Ζηνοβίας. Γεννήθηκε το 1934 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Αθαν. Γκίτση γεν. 1926. 
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Ηλία και της Ζηνοβίας. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Θεοδ. Στεργίου γεν. 1927. 
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΑΓΑΠΗ του Ηλία και της Ζηνοβίας. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Σωτηρίου Στέφανο. Απέκτησαν δύο παιδιά 1.Κωνσταντίνο, 
2. Εύη.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ηλία και της Ζηνοβίας. Γεννήθηκε το 1945 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 3. Δικηγόρος Αθήνα.  
ΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αποστόλη. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Σύμο γεν. 1830 περίπου. 
 
 
172. 
ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διαμάντη. Γεννήθηκε το 1843 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 
15. Πλανόδιος πωλητής. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Αντώνιο, 3. Βασιλική, 4. 
Παρασκευή, 5. Αλεξάνδρα.   
ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1868 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 15. 
Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Κων. Κατσούπη γεν. 1880. Απέκτησαν 1. 
Ηλία, 2. Κωνσταντίνο, 3. Γεώργιο και 4,. πέντε  κόρες.  
ΞΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 15. Παντοπώλης στο Καστρί. Πήρε σύζυγο την Ελένη Νικ. Πέγκα γεν. 1911. 
Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Αρετή, 3. Πέτρο, 4. Αναστασία.  
ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1935 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 15. Άριστος μαθητής του Γυμνασίου πνίγηκε κάνοντας μπάνιο στην Ηγουμενίτσα.  
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ΞΕΝΟΥ ΑΡΕΤΗ του Ηλία και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 
αριθ. 15. Πήρε σύζυγο τον Νικόλαο Ευαγ. Παπανικολάου «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ» γεν. 1931. 
ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1943 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 
αριθ. 15. Έμπορος στην Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Νικ. Διαμάντη. 
Απέκτησαν, 1. Ηλία το 1985, 2. Νικόλαο το 1988.  
ΞΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ηλία και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1946 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 15.Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Έξαρχο εκ Ελαίας Φιλιατών  
ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 15. Παντοπώλης Καστρί Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την 
Παρασκευή Ευαγ. Κοντογιάννη γεν. 1915. Απέκτησαν 1. Ανθούλα, 2. Μιχαήλ, 3. Ιωάννη, 34. 
Δημήτριο.   
ΞΕΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του Κων/νου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 15. Πήρε σύζυγο τον Εμμανουήλ Μπέζα, Βουλευτή Θεσπρωτίας. 
ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κων/νου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1941 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 15. Πήρε σύζυγο τη Βούλα εξ Άρτης. Δεν απέκτησαν απογόνους.  
ΞΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1943 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 15. Πήρε σύζυγο τη Δέσποινα στην Αθήνα κι απέκτησαν τον Κωνσταντίνο.  
ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1947 στο Καστρί 
Ηγουμενίτσας. Πήρε σύζυγο την Κούλα εκ Γραικοχωρίου. Απέκτησαν 1. Ιουλία, 2. 
Παρασκευή.  
ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1921 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 15. Περιπτερούχος Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Λαμπρινή Πέτρου Κώτσιου γεν. 
1921. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Παύλο, 3. Καλλιόπη, 4. Σπυριδούλα.  
ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου και της Λαμπρινής. Γεννήθηκε το 1950 στην Αγιά Πρεβέζης. 
Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Τσολή γεν. 1957. Απέκτησαν 1. Λαμπρινή ΤΟ 1993, 2. 
Δημήτριο το 1995.  
ΞΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου και της Λαμπρινής. Γεννήθηκε το 1952 στην Αγιά 
Πρεβέζης. Πήρε σύζυγο τη Δροσούλα κι απέκτησαν 1. Μαρία, 2. Γεώργιο, 3. Παναγιώτη.  
ΞΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Γεωργίου και της Λαμπρινής. Γεννήθηκε το 1954 στην Αγιά 
Πρεβέζης. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο εκ Τρικάλων.  
ΞΕΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Λαμπρινής. Γεννήθηκε το 1956 στην Αγιά 
Πρεβέζης. 
ΞΕΝΟΥ = ΠΕΝΤΕ ΚΟΡΕΣ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκαν στην Πλεσίβιτσα 
και απεβίωσαν μωρά πριν κλείσουν χρόνο.   
ΞΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 
15. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Βασιλική Γεωργ. Ρισβάνη γεν. 1878 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Δημήτριο, 2. Θωμά, 3. Αλέξανδρο. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ελένη Νικ. Λεπενιώτη γεν. 
1892. 
ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 15. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε.  
ΞΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1910-1982 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 15. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Δημ. Γκουρούση 
γεν. 1924. Απέκτησαν 1. Αντώνιο, 2. Δημήτριο, 3. Βασιλική. 
ΞΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Θωμά και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1950 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 4. Εκπαιδευτικός. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Ξυδάκη γεν. 1957. Απέκτησαν το 
Θωμά το 1985. 
ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1952 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 4. Εστιάτορας. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ραγκούση γεν. 1946 στην Αθήνα. 
ΞΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1948 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Σταύρο Θεοδ. Δόβρα γεν. 1939. 
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ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αντωνίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1912-1978 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 15. Εξοχ. Κέντρο στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Ευρυδίκη στην 
Αθήνα. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΞΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 
15. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Μαντέλο γεν. 1859. 
ΞΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 
15. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Τσολή γεν. 1870 περίπου.  
ΞΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1882 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 15. Πήρε σύζυγο στο Γηρομέρι που κατοίκησε. 
 
173.  
ΞΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1840 περίπου. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική 
Ιωάν. Σκέντου γεν. 1850 περίπου. Απέκτησαν το Θωμά το 1872.  
 
 
174. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»Σταύρος και Παναγιώτης. Βλέπε λέξη επιθέτου = 
«ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».  
 
175. 
ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην  Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
10. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα Λίλη γεν. 1885 περίπου. Απέκτησαν την Αθηνά το 1924. 
Αναχώρησε στη Βουλγαρία και κατοίκησε εργαζόμενος εκεί. Η Αθηνά αναχώρησε και 
κατοίκησε στην Κέρκυρα.   
 
176.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ. Γεννήθηκε το 1785 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Από το γάμο του απέκτησε τον Κωνσταντίνο. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 
1815 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. ΙΕΡΕΥΣ. Από το γάμο του απέκτησε 1. 
Νικόλαο, 2. Παναγιώτη, 3. Σταύρο.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1850 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε στην Πάτρα κι εργάστηκε ξενοδοχοϋπάλληλος.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 
1855 στην Πλεσίβιτσα οδός7 αριθ. 6. ΙΕΡΕΥΣ Πήρε σύζυγο τη  Ευφροσύνη  γεν. 1870. 
Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ευθαλία και 4. Κωνσταντίνο.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτου. Γεννήθηκε το 1903 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.   
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΕΥΘΑΛΙΑ του Παναγιώτου και Ευφροσύνης. 
Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτου και της 
Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε και κατοίκησε 
στην Πάτρα.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1858 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Από το γάμο του απέκτησε 1. Παναγιώτη, 2. Βασίλειο και 3. 
Νικόλαο.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σταύρου. Γεννήθηκε το 1888 
στην Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε και κατοίκησε στο Βόλο. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σταύρου. Γεννήθηκε το 1888 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε στην Κέρκυρα κι εργάστηκε καθεκλοποιός.  
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 7 αριθ. 6. Αναχώρησε στο Βόλο με επάγγελμα δερματέμπορος.  
 
177. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ «ΤΖΟΜΠΙΛΙΟΣ» ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ «ΤΖΟΜΠΙΛΙΟΣ» ΜΙΧΑΗΛ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Γεωργ. Τζαβαντζή 
γεν. 1862. Απέκτησαν 1. Στέφανο, 2. Πελαγία, 3. Βασίλειο, 4. Ελένη, 5. Αγγελική. Ο Μιχαήλ 
κάηκε ζωντανός από τους Τουρκοτσάμηδες στο σπίτι του το 1909. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του  Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1888-1978 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. Κτηματίας, Κρεοπώλης. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα 
Νικολ. Πέγκα γεν. 1897-1974. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1890 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ευαγ. Γκάνια γεν. 1880. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. Εφονεύθη ως λοχίας υπηρετών το 1922 στη Μ. Ασία.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1897 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. Πήρε σύζυγο στις Φιλιάτες τον Γάτο. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Θωμά Αγγελόπουλο γεν. 1897. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Ηλία Γκουρούση γεν. 1870. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 57. 
Από το γάμο του απέκτησε τον Ιωάννη.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
57. Υποδηματοποιός.  
 
178. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΕΥΣ «ΒΙΛΑΕΤΗΣ» λεγόμενος. Γεννήθηκε το 1830 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Ιερεύς. Πλεσιβίτσης. Πήρε σύζυγο τη Β΄ θυγατέρα 
Νικολ. Πέγκα (οδός 6 αριθ.4) γεν. 1838 περίπου. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Αντώνιο. Ο 
Ιερεύς Ιωάννης εφονεύθη στο Πουσί το 1875 από τους Τουρκοτσάμηδες. Ήταν Αρχιερατικός 
επίτροπος της Μονής Γηρομερίου.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου και θυγατέρας Νικ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1865 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Φούρναρης Κωστάντζα. Πήρε σύζυγο την Αναστασία 
Κωνστ. Σταμούλη γεν. 1869. Απέκτησαν 1. Παντελή, 2. Κωνσταντίνο, 3. Αναστασία, 4. 
Ευάγγελο. Ο Νικόλαος ήταν συνθέτης ποιημάτων και τραγουδιών. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Νικολάου και Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Μουσικός στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που 
κατοίκησε. Απέκτησε δύο παιδιά στην Αθήνα. Ο Παντελής διετέλεσε επί σειρά ετών 
Πρόεδρος Αδελφότητος στην Αθήνα.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1895 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Μουσικός στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που 
κατοίκησε.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου και Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Η Αναστασία ήταν τελειόφοιτη του Αρσακείου. Απεβίωσε 
ελεύθερη. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Σπούδασε στη Γαλλία Χημικός και παρέμεινε εκεί.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννου και θυγατέρας. Νικ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1856 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 28. Πρακτικός Φαρμακοποιός. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Ζωΐτσα 

 498 



Τριαντ. Τζόγια γεν. 1865 περίπου. Απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Αικατερίνη, 3. Σπυρίδων. Πήρε 
δεύτερη σύζυγο την Αικατερίνη Γεωργ. Μέκκα γεν. 1873 εκ Γηρομερίου. Απέκτησαν τη 
Βαρβάρα.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου και Ζωΐτσας Γεννήθηκε το 1882 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 26. Πήρε σύζυγο εκ Φιλιατών την Ευφροσύνη Στρουγγάρη. 
Απέκτησαν την Όλγα η οποία αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Ο Ιωάννης εφονεύθη 
το 1922 στην Μ. Ασία υπηρετών στρατιώτης.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου και Ζωΐτσας Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 26. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κωνσταντινούπολη. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντωνίου και Ζωΐτσας Γεννήθηκε το 1887 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 26. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη εργαζόμενος σε 
φαρμακείο. Εφονεύθη στην Κωνσταντινούπολη.  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Αντωνίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1911 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 216. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γεωργ. Βένο γεν. 1908 στον Α΄ 
γάμο του.  
 
179. 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ «ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου. Ευρίσκεται εις 
μερίδα ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
Επίσης ευρίσκονται οι απόγονοι του Ευαγγέλου στην ίδια μερίδα 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ «ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου.  
>>   >>   ΘΕΟΔΩΡΟΣ             >>     >>   
>>   >>   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         του Θεοδώρου 
>>   >>   ΘΩΜΑΣ                   >>      >> 
>>   >>   ΡΕΝΑ                       >>       >> 
>>   >>   ΙΩΑΝΝΗΣ                του Ευαγγέλου 
>>   >>   ΣΥΜΕΩΝ                 >>      >> 
>>   >>   ΓΕΩΡΓΙΟΣ               >>       >>  
>>   >>   ΦΩΤΙΟΣ                   >>       >> 
 
180. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ» ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Τριανταφύλου Ιερέως. Γεννήθηκε 
το 1810 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 53. από το γάμο του απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. 
Ευγενία, 3. θυγατέρα. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ»ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος. Ιερεύς. Γεννήθηκε το 
1847 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Κων. Κωτσίδα γεν. 1853. 
Απέκτησαν 1. Θεοφανώ (Φανή), 2. Σπυρίδων, 3. Χρήστο, 4. Θεόδωρο, 5. Αλεξάνδρα, 6. 
Ευάγγελο, 7. Μιχαήλ, 8. Ελένη. Ο Ιερεύς Νικόλαος ιερούργησε στην Πλεσίβιτσα έως το 
θάνατό του.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ «ΦΑΝΗ» του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 
1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Σταμούλη γεν. 1870 
περίπου.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1875 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Αρρώστησε 35 ετών αρραβωνιασμένος κι 
απεβίωσε.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1878 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Αρρώστησε 18 ετών και απεβίωσε. ‘ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1882 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Αναχώρησε εις Κωνσταντινούπολη αρρώστησε κι 
απεβίωσε 18 ετών νέος εκεί.  
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Πήρε σύζυγο το Ζώη Γιαννούτσο γεν. 1872. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1889 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Σερβιτόρο εις Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο την Καλλιμόρφη Σπυρ. 
Ράγκου γεν. 1907. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Αλεξάνδρα.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της Καλλιμόρφης. Γεννήθηκε το 1931 
στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 21. Παντοπώλης Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Αρετή Ηλία 
Ξένου γεν. 1939. Απέκτησαν 1. Βασιλική 1962, 2. Ευάγγελο 1964, 3. Καλλιμόρφη 1968, 4. 
Σπυριδούλα 1968 στην Ηγουμενίτσα.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου και της Καλλιμόρφης. Γεννήθηκε το 
1939 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Νικ. Κώτσιο γεν. 1929. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Σερβιτόρος εις Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο την Ευτυχία Νικ. 
Μπούκουρη γεν. 1906-1947. Απέκτησαν 1. Δημητρούλα, 2. Ηλία, 3. Ευθύμιο. Πήρε δεύτερη 
σύζυγο τη Φανή Βουγίδη. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Μιχαήλ και της Ευτυχίας, Γεννήθηκε το 1929 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Μιχ. Χαϊδούση γεν. 1929. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του Μιχαήλ και της Ευτυχίας. Γεννήθηκε το 1932-1980 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Χρυσοχόος εις Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Λίτσα Γραμμένου εκ 
Κερκύρας. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ το 1962 στην Κέρκυρα πήρε σύζυγο την Πηνελόπη, 2. 
Σπυρίδων το 1966 στην Κέρκυρα.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευτυχίας. Γεννήθηκε το 1938-1977 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Χρυσοχόος Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Νίκη εκ Κερκύρας. 
Απέκτησαν 1. Γεώργιο το 1969, 2. Ευτυχία το 1966 πήρε σύζυγο στην Αθήνα Επάγγελμα 
Ιατρός.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1894-1973 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Πήρε πρώτο σύζυγο το Νικόλαο Κων. Κολιό γεν. 1875. 
Πήρε δεύτερο σύζυγο τον Κωνσταντίνο Μηνά Ταβαντζή γεν. 1895. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ». Γεννήθηκε το 1845 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. πήρε σύζυγο το Δέδε.  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Συμεώνος «ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ». Γεννήθηκε το 1848 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 49. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου όπου και κατοίκησε.  
 
181. 
ΠΑΠΑΣ «ΚΟΚΟΣΗΣ»ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1870-1921 στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 
20. Πήρε σύζυγο πρώτη τη Βασιλική Κόκοση. Απέκτησαν 1. Αθηνά, 2. Σπυρίδων. Πήρε 
σύζυγο δεύτερη την Ελένη Ιωάν. Μπίρου γεν. 1877 απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. 
Κωνσταντίνο.  
ΠΑΠΑ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1898 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 20. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Φιλ. Πατσιά γεν. 1885. 
ΠΑΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 20. Εισπράκτορας. Πήρε σύζυγο την Ευσταθία Θεοδώρου Αγγελή γεν. 1912. 
Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Απέκτησαν το Νικόλαο.  
ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1908-1981 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 20. Ταχυδρόμος. Πήρε σύζυγο την Ελένη Θεοδ. Κούλη γεν. 1898 
Δασκάλα. Δεν απέκτησαν τέκνα.   
ΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 20. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη 
Γεωργία κι απέκτησαν το Γεώργιο.  
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182. 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος Ιερέως. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Παναγ. Μπούκουρη γεν. 1855. 
Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Ηλία και 3. Θωμά.  
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου και της Αικατερίνη. Γεννήθηκε το 1887 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Δημ. Νίνου γεν. 1900. Απέκτησαν 1. 
Ελένη το 1926, 2. Ευθαλία το 1928. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στο Παρίσι της Γαλλίας. 
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τη Θωμαΐδα γεν. 1898. Αναχώρησαν στην Αθήνα 
εργαζόμενος σιδηροδρομικός Σ.Ε.Κ.  
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ του Δημητρίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 18. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη  κι έγινε αρτοποιός.  
 
 
 
183. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου. Από το γάμο του απέκτησε 1. 
Χαράλαμπο και 2. Ιωάννη.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ «ΛΑΛΑΣ». Γεννήθηκε το 1868 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 4. Εργάτης. Από το γάμο του απέκτησε το Μιχαήλ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χαραλάμπους. Γεννήθηκε το 1915-1996 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 4. Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Κόντη εκ Φατηρίου γεν. 1920-2001. 
Απέκτησαν τη Μαρία.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1945 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο εκ Φατηρίου στη Γερμανία που κατοικεί.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 4. 
Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1887. Απέκτησαν την Ουρανία. Απεβίωσε εκ γρίπης 
εις Ιωάννινα υπηρετών στρατιώτης.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1914 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο εκ Β. Ηπείρου και κατοίκησε εκεί.  
 
184. 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 10 Εργάτης. 
Από το γάμο του απέκτησε 1. Ανδρέα το 1900, 2. Γεώργιο το 1903, 3. Ηλία το 1913. τα 
απιδιά κατοίκησαν στα γύρω χωριά που εργάζονταν ποιμένες.  
 
185. 
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1880 περίπου στο Γηρομέρι Φιλιατών. Πήρε 
σύζυγο την Ευγενία Μιχ. Κούτη γεν. 1890. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Σωτήριο, 3. Αλίκη.  
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 34. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέα.  
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Θεόδωρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 34. Εστιάτορας Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη Πολύμνια 
Νοσοκόμα νοσοκομείου Φιλιατών. Απέκτησαν 1. Ευγενία το 1963, 2. Θεόδωρο το 1965 στη  
Ηγουμενίτσα. 
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ του Θεόδωρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 34. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη.  
 
186. 
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ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 7. 
Εργάτης. Πήρε σύζυγο τη  Τούτσικα Μιχαήλ Μπούλμου γεν. 1885 περίπου. Απέκτησαν τον 
Ηλία.  
ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου και της Τούτσικα. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 7. Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Αναστ. Δρίζη γεν. 1903. Απέκτησαν το 
Νικόλαο το 1931. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στην Πάτρα.  
 
187. 
ΠΑΤΣΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 8. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Σάρρα του Γεωργίου γεν. 1865.  Απέκτησαν 1. 
Χρήστο, 2. Βαρβάρα, 3. Κωνσταντινιά, 4. Μιχαήλ, 5. Πέτρο. 
ΠΑΤΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Φιλίππου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 8. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Ιωάν. Παπά «Κόκοση» 
γεν. 1898. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Θεοδώρα, 3. Ελένη, 4. Σταυρούλα, 5. Αναστασία. 
ΠΑΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 8. Θυρωρός στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή εκ Τραχονίου γεν. 
1929. Απέκτησαν το Χρήστο.  
ΠΑΤΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χρήστου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοίκησε το Σταμάτη Σταματίου.  
ΠΑΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1930 στην Πλεσίβιτσα οδός 
23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο στη Ν. Σελεύκεια που κατοίκησε τον Αντώνιο Καμπουρίδη.  
ΠΑΤΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χρήστου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1934 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοίκησε το Χρήστο Ανδρέου.  
ΠΑΤΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χρήστου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1938 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Πλαστήρα γεν. 1933 στην Αθήνα. 
ΠΑΤΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του Φιλίππου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1888 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Χρήστου Λάμπρο γεν. 1883.  
ΠΑΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Φιλίππου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1890 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Πέτρου Γιοβάνη γεν. 1890. 
ΠΑΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φιλίππου και της Αναστασίας. Αγωγιάτης. Γεννήθηκε το 1902 
στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Ζώη Γιαννούτσου γεν. 1909-
1979. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. Ανθούλα, 3. Παύλο, 4. Ευαγγελία.  
ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευή. Γεννήθηκε το 1935 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 27. Έμπορος. Πήρε σύζυγο τη Σουλτάνα και μετανάστευσε στις Η.Π.Α. 
Απέκτησαν 1. Παρασκευή, 2. Σπυριδούλα.   
ΠΑΤΣΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Μιχαήλ και της Παρασκευή. Γεννήθηκε το 1937 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 27. Πήρε σύζυγο το Φελεκίδη Αναστάσιο στη Μακεδονία.  
ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευή. Γεννήθηκε το 1940 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 27. Έμπορος. Πήρε σύζυγο την Ευτέρπη γεν. 1940. Από το γάμο τους δεν 
απέκτησαν απογόνους.  
ΠΑΤΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ και της Παρασκευή. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 27.  Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Κεχαγιόγλου στη Μακεδονία.  
ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Φιλίππου και της Αναστασίας. Αγωγιάτης. Γεννήθηκε το 1882 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 8. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας 
υπηρετών στρατιώτης.  
 
188. 
ΠΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1765 περίπου οδός 6 αριθ. 4-6. Από το 
γάμο του απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. Ηλία, 3. Ευάγγελο.  

 502 



ΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1795 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4-6. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Ηλία, 2. Κωνσταντίνο, 3. Σπυρίδων, 4. 
Μαρίνα, 5. Αγγελική, 6. θυγατέρα Γ΄, 7. θυγατέρα Δ΄, 8. Ιωάννη. 
ΠΕΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 
4-6. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Αικατερίνη, 2. Βασιλική, 3. Γεώργιο, 4. 
Ευφροσύνη, 5. Θυγατέρα. Ο Ηλίας, διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της κοινότητος 
Πλεσιβίτσης Δημογέροντας».  
ΠΕΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
31. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ηλία Μίχα γεν. 1850 περίπου. 
ΠΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1857 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 31. 
Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Τζόγια γεν. 1855 περίπου. 
ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
31. Αρρώστησε κι απεβίωσε έφηβος. 
ΠΕΓΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1871 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ.31. Πήρε 
πρώτο σύζυγο το Συμεών Ιωάν. Γκουρούση γεν. 1865. Πήρε δεύτερο σύζυγο το Χρήστο 
Νικολ. Μακατσώρη γεν. 1858-1943. 
ΠΕΓΚΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1885 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ.31. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Κουτσογιάννη γεν. 1880 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 4-6. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Αναστασία, 2. Μιχαήλ.  
ΠΕΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε  το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Χαϊδούση γεν. 1865 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε  το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 
4. Σανδαλοποιός. Απεβίωσε ελεύθερος το 1940 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4-6. Κτηματίας. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Γιαννούλα Γεωργ. Τζάλα γεν. 1850 περίπου. 
Απέκτησαν την Ευγενία. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αγγελική Ηλία Γκουρούση «Κουφέτα» 
γεν. 1859. Απέκτησαν το Γρηγόριο.  
ΠΕΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Δημ. Μίχα γεν. 1861. 
ΠΕΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠυρίδωνος και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1883 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Σανδαλοποιός,. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Μιχ. Μαντέλου γεν. 
1892. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Βασιλική, 3. Γεώργιο, 4. Παρασκευή, 5. Συμεών, 6. Πέτρο, 
7. Αλεξάνδρα, 8. Θωμά. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στην Πάτρα.  
ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1911 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Κρασοπώλης στην Πάτρα. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών την Ελένη κι απέκτησαν 
1. Γεώργιο, 2. Ανδρέα, 3. Γεώργιο.  
ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος γεννήθηκε το 1936 κι απεβίωσε το 1938 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα γεννήθηκε το 1940 κι απεβίωσε το 1944 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος και της Ελένης,. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1938. 
Είναι υδραυλικός σε δημόσια υπηρεσία. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών τη Θεοδώρα. Απέκτησε 1. 
Ευγενία, 2. Σπυρίδων, 3. Ελένη, 4. Πέτρο. 
ΠΕΓΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1966. Είναι 
Ιατρός Καρδιολόγος. Πήρε σύζυγο τον Αρτούρ . Οφθαλμίατρο. Απέκτησαν 1. Νορίκ, 2. 
Άννα.  
ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ανδρέα και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε στην Πάτρα 1968. Είναι 
ηλεκτροσυγκολητής. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών την Ράνια. Απέκτησαν 1. Ανδρέα, 2. Δήμητρα. 
ΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1969. Είναι επιχειρηματίας. Πήρε 
σύζυγο το Φώτιο Μπιρμπίλη επιχειρηματία. Απέκτησαν 1. Δήμητρα, 2. Θεοδώρα. 
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ΠΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ανδρέα και της Θεοδώρας. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1970. Είναι 
μηχανολόγος. Πήρε σύζυγο την Πηνελόπη εκ Πατρών. Λογίστρια. 
ΠΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα. Πήρε σύζυγο το Χαράλαμπο Νίκου 
εκ Β. Ηπείρου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε.  
ΠΕΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1919 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Πίνδαρο Νικολόπουλο στην Πάτρα. 
ΠΕΓΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1922 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Αναχώρησε στην Πάτρα και κατοίκησε. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε είκοσι 
ετών.  
ΠΕΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1925 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Αναχώρησε στην Πάτρα και κατοίκησε. Εφονεύθη στον εμφύλιο πόλεμο στο 
Γράμο το 1949.  
ΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 6. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέα.  
ΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γρηγορίου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 6. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
ΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στη Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 
4. Πήρε σύζυγο τον Κοντοδήμο Θεόδωρο «ΣΙΟΛΟ». 
ΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Λέντζαρη γεν. 1835 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Δ΄ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1842 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τον Κρικέλη Βενέδεικτο γεν. 1830 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Γ΄ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1838 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παπαϊωάννου Ιερέα γεν. 1835 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1846-1914 στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 
4. Κτηματίας,. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Νικολ. Γκίκα γεν. το 1870-1952. Απέκτησαν 1. 
Ελένη, 2. Παναγιώτη.  
ΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 33. Αρρώστησε κι απεβίωσε.  
ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906-1981 στη 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 33. Επάγγελμα σανδαλοποιός στην Πλεσίβιτσα έως το 1962 κι εν 
συνεχεία στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μαρία Δημ. Μπαμπούρα γεν. 1911-1997. Απέκτησαν 
1. Ιωάννη, 2. Παύλο, 3. Ελένη, 4. Θεόδωρο, 5. Παντελή, 6. Ηλία. Ο Παναγιώτης διετέλεσε 
Ιεροψάλτης στην Πλεσίβιτσα έως το 1962 και στον Άγιο Αντώνιο Περιστερίου Αθηνών έως 
το θάνατό του το 1981. 
ΠΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1934 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 33. Επάγγελμα από το 1948 έως το 1956 Ράπτης στην Ηγουμενίτσα και 
Πλεσίβιτσα. Από το 1958 έμπορος στη Μυτιλήνη έως το 1961 εν συνεχεία στην Αθήνα. Πήρε 
σύζυγο την Ασπασία Σταύρου Μακατσώρη γεν. 1942. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. 
Μαριάννα. Ο Ιωάννης είναι διορισμένος Ιεροψάλτης από το 1975 στον Ι. Ναό Αγίου 
Δημητρίου Πετρουπολέως Αθηνών που κατοικεί. Τις γυμνασιακές του σπουδές τις έκανε στο 
Εσπερινό Γυμνάσιο Περιστερίου Αττικής. Εδιδάχθη τη Βυζαντινή Μουσική και ψάλει βάσει 
των Βυζαντινών κανόνων και ύφους. Εδιδάχθη Βυζαντινή Αγιογραφία με το παραδοσιακό 
σύστημα ωογραφίας με γεωχρώματα. Είναι συγγραφέας της παρούσης εργασίας που με 
μεγάλη προσπάθεια ολοκληρώθηκε.  
ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννου και της Ασπασίας. Γεννήθηκε το 1960 στην 
Μυτιλήνη και ζει στην Αθήνα από το 1961. Είναι Ιατρός Καρδιολόγος στη Πετρούπολη 
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Αθηνών διατηρών Ιατρείο. Πήρε σύζυγο τη Σταματίνα Κων. Λεκού εκ Λεωνιδίου γεν. 1961 
ενδοκρινολόγο. Απέκτησαν 1. τον Ιωάννη το 1994 και 2. τη Σοφία το 1996. 
ΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωάννου και της Ασπασίας. Γεννήθηκε το 1963 στην Ανθούπολη 
Περιστερίου Αθηνών. Είναι Φαρμακοποιός κι έχει Φαρμακείο στην Πετρούπολη Αθηνών. 
Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Γεωργ. Ξενιώτη γεν. 1958 Μικροβιολόγο. Απέκτησαν 1. την 
Αικατερίνη το 1989 και 2. Γεώργιο το 1993. 
ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Παναγιώτου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1936 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 33. Δημόσιος Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Πανωραία Θεοδ. Κουβάτσιου γεν. 
1942-2001. Απέκτησαν το Δημήτριο.  
ΠΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου και της Πανωραίας. Γεννήθηκε το 1963 στη Μυτιλήνη. 
Θεολόγος εις τη Λάρισα. Πήρε σύζυγο τη Γεωργία Γιάγκου εκ Καρίτσης Λαρίσης Θεολόγο. 
Απέκτησαν 1. Παύλο, 2. Ευθύμιο, 3. Φωτεινή.  
ΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1940 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 33. Απεβίωσε μωρό το 1940. 
ΠΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 33. Απεβίωσε μωρό το 1940. 
ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Παναγιώτου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1941 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 33. Δάσκαλος. Υπηρέτησε στη Θεσπρωτία έως το 1977 που 
μετετέθη στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αφροδίτη Θεοδ. Μπαλούγια εκ Ραβοστίβα. 
Δασκάλα. Απέκτησαν 1. Αγνή, 2. Παναγιώτη, 3. Μαρία. Αρρώστησε το 1990 και εντός 
τεσσάρων μηνών απεβίωσε στην Πετρούπολη.  
ΠΕΓΚΑ ΑΓΝΗ του Παντελή και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 1967. Είναι 
δασκάλα στην Αθήνα. 
ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παντελή και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε στις Φιλιάτες το 
1969. Πήρε πτυχίο Οικονομικής σχολής.  
ΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του Παντελή και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1976 στα άνω Λιόσια 
Αθηνών. Έχει πτυχίο Κοινωνιολογίας.  
ΠΕΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1947 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 12. Αρρώστησε το 1949 κι απεβίωσε στο Καστρί Ηγουμενίτσης.  
ΠΕΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 4-
6. Από το γάμο του απέκτησε 1. Χρήστο, 2. Ευάγγελο, 3. Βασιλική, 4. θυγατέρα Β΄, 5. 
θυγατέρα Γ΄.  
ΠΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
14. Κτηματίας. Από το γάμο του με την Ελένη Δημ. Κώτσιου γεν. 1840 περίπου. Απέκτησε  
1. Νικόλαο, 2. Ηλία, 3. Ευφροσύνη.  Ο Χρήστος κάηκε ζωντανός από τους Τουρκοτσάμηδες 
στο σπίτι του το 1912. 
ΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1861 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 14. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ιωάν. Μακατσώρη γεν. 1872. 
Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Αλεξάνδρα, 3. Ευάγγελο, 4. Γεώργιο, 5. Ιωάννη, 6. Βασιλική, 7. 
Ελένη, 8. Αθηνά. 
ΠΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της Ευφρόσυνη. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Εργάτης. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε τρίτη ηλικία.   
ΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου και της Ευφρόσυνη. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Στέφανο Μιχ. Παπαϊωάννου «ΤΖΟΜΠΙΛΙΟ» 
γεν. 1888. 
ΠΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Ευφρόσυνη. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευθαλία Ηλία Μπίρου γεν. 
1910-1960. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Κωνσταντίνο.  
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ΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Σπυρ. Ζήση. Γεν. 1940. 
Απέκτησαν 1. Ευθαλία, 23. Ευάγγελο.  
ΠΕΓΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1962 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 41. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Θεοδ. Σύμου γεν. 1951. 
ΠΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1968 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Ιδιωτικός Υπάλληλος Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αμαλία 
Αποστόλου Λέλε και Δημητρούλας Γκάνια.  
ΠΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Ευθαλίας. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 41. Υπάλ. Εις Γερμανία. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή εκ Βερενίκης 
γεν. 1950. Απέκτησε την Αικατερίνη.  
ΠΕΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1974 στη 
Γερμανία. Βιολόγος.  
ΠΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Εστιάτορας Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη Γεωργία Θωμά 
Χριστιάνου γεν. 1920. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Ευφροσύνη, 3. Παρασκευή.  
ΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1947 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Θεοφάνη Αθανασιάδη στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Στέφανο 
το 1984, 2. Όλγα τον 1986 στην Αθήνα.  
ΠΕΓΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Μιχ. Δόβρα γεν. 1946 στην 
Αμερική.  
ΠΕΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1954 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο τον Σπυρίδωνα Παπά εκ Σαγιάδος. Απέκτησαν 1. 
Γεώργιο το 1980, 2. Θεοχάρη το 1983 στην Ηγουμενίτσα.  
ΠΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1904-1986 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Ξενοδοχοϋπάλληλος, Πήρε σύζυγο τη Γρυφαλιά εκ Μ. Ασίας 
στην Αθήνα. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΠΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 13. Αρρώστησε κι απεβίωσε σε ηλικία δώδεκα ετών. 
ΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ  του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1911στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Ιωάν. Ξένο γεν. 1906. 
ΠΕΓΚΑ ΑΘΗΝΑ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ηλία Κολιό γεν. 1912. 
ΠΕΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 14. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Σπυρ. Κωτσίδα γεν. 1875 
περίπου. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Αικατερίνη, 3. Αγγελική, 4. Ελένη.  
ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ηλία και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1895 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 14. Αναχώρησε στη Φιλιππούπολη και κατοίκησε εκεί αρτοποιός.  
ΠΕΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1898 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ηλία Σύμο γεν. 1883. 
ΠΕΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ηλία και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 14. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Φιλιππούπολη.  
ΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του Ηλία και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 14.Αναχώρησε και κατοίκησε στη Φιλιππούπολη. 
ΠΕΓΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Χρήστου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Κατσούπη γεν. 1855 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1843 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 14. Κτηματίας,. Από το γάμο του απέκτησε 1. Σπυρίδων, 2. Ζωΐτσα, 3. Αλεξάνδρα, 4. 
Αναστάσιο. 
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ΠΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1868 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 12. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε. 
ΠΕΓΚΑ ΖΩΪΤΣΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
12. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Γιαννούτσο «ΡΟΥΓΚΟ» γεν. 1860 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 12. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Δημ. Μακατσώρη «ΤΣΙΟΥΤΣΗ» 1867 στον πρώτο του 
γάμο.  
ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
12. Σανδαλοποιός, Πήρε σύζυγο την Αμαλία Ιωάν. Μπίρου γεν. 1892. Απέκτησαν 1. 
Αναστασία το 1911, 2. Αλεξάνδρα το 1913, 3. Ευάγγελο το 1915. Και τα τρία παιδιά 
απεβίωσαν μικρά. Απεβίωσε ο Αναστάσιος και η σύζυγός του Αμαλία πήρε δεύτερο σύζυγο 
τον Ευάγγελο Δημ. Μακατσώρη «ΤΣΙΟΥΤΣΗ».  
ΠΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 14. 
Πήρε σύζυγο το Βενέδεικτο Τσιμούρη γεν. 1840 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Β΄ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Δημήτριο Ιωάν. Σύμο γεν. 1840 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ Γ΄ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Γεωργίου «ΝΙΚΟΛΑΓΙΩΡΓΟ» γεν. 1850 περίπου.  
ΠΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1797 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 
αριθ. 4-6. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Κωνσταντίνο. 
ΠΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 15. Από το γάμο του απέκτησε 1. Μαρίνα, 2. Αναστασία, 3. Βασιλική, 4. Ελένη.  
ΠΕΓΚΑ ΜΑΡΙΝΑ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
15. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ρισβάνη γεν. 1840 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 15. 
Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μπούλμο γεν. 1844 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1845 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 15. 
Πήρε σύζυγο τον Καλίβαρδο γεν. 1835 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 15. Πήρε 
σύζυγο τον Ιωάννη Σταμούλη γεν. 1855 περίπου.  
ΠΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 15. Από το γάμο του απέκτησε τη Ζωΐτσα.  
ΠΕΓΚΑ ΖΩΪΤΣΑ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 13. 
Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Θεοδ. Λωλή γεν. 1850 περίπου.  
 
189. 
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 7. Πήρε 
σύζυγο την Αγγελική Μπαγιά «ΛΙΟΥΡΩ» γεν. 1848 περίπου,. Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. 
Αριστοτέλη.  
ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1867 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Γκουρούση γεν. 1845. 
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1889 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 7. Καφεπώλης Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Ανδρέα 
Μίχα γεν. 1895-1980. Δεν απέκτησαν τέκνα. Δώρισαν την περιουσία των στην κοινότητα 
Πλεσιβίτσης ως κληροδότημα προικοδότησης και απόρων.  
 
190. 
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 7. Από 
το γάμο του απέκτησε το Σωτήριο.  
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ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1890 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
10 αριθ. 7. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας στρατιώτης. 
 
199. 
ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 10 αριθ. 7. Ο 
Ιωάννης ήταν μέλος της Εθνικής Εταιρείας απελευθέρωσης Ηπείρου. Αναχώρησε από την 
Πλεσίβιτσα εις Κωστάντζα Ρουμανία κι είχε αρτοποιείο.  
 
192. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο του 
απέκτησε 1. Γεώργιο και 2. Πέτρο. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1850 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
12. Πήρε σύζυγο την Αγγελική γεν. 1865. Απέκτησαν τον Ηλία. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1893 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κέρκυρα. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 12. Από το γάμο του απέκτησε το Νικόλαο και την Αλεξάνδρα. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1901 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 
12. Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Παναγ. Σκάγια γεν. 1904. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. 
Πέτρο, 3. Παναγιώτη, 4. Ηλία, 5. Καλλιόπη, 6. Δημήτριο, 7. Κωνστατντίνο. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο εκ Νέας Σελευκείας και κατοίκησε εκεί. 
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο τη Μαρία. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. 
Κωνσταντίνο.  
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Εργάτης Γερμανία. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Χρήστου Πατσιά γεν. 1938.  
Απέκτησαν 1. Αικατερίνη που πήρε σύζυγο το Χαράλαμπο Λυμπεριάδη, 2. Αθηνά.  
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μπαρμπαγιώργο.  
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο  τη Σταματία.  
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1945 
στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο τη Μάγδα. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Ιωάννη.  
ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Πέτρου. Γεννήθηκε το 1895 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
16 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Νικ. Στράτη γεν. 1880 στον Α΄ γάμο του. 
 
193. 
ΠΛΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 33. 
Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1860. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Βασιλική και 3. 
Μιχαήλ.    
ΠΛΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1877 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 33. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Σπυρ. Μίχα γεν. 1892. 
Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. Ευσταθία, 3. Χαρίλαο. 
ΠΛΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1914 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 33. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. 
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ΠΛΟΥΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Δημητρίου και της Παρασκευή. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 33. Φαρμακοποιός. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Πήρε 
σύζυγο τον Παπαδόπουλο στην Αθήνα.  
ΠΛΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Παρασκευή. Γεννήθηκε το 1919 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 33. Αξιωματικός στρατού. Πήρε σύζυγο την Ελισάβετ 
Σιδηρόπουλου γεν. 1926 εκ Κιλκίς.  
ΠΛΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1882 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 33. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Χρήστου Διαμάντη γεν. 1875 περίπου.  
ΠΛΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1879 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 33. Από το γάμο του δεν απέκτησε απογόνους.  
 
194. 
ΠΟΥΛΙΑ ΑΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 6. 
Εργάτης. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Β΄ θυγατέρα Λίτρη γεν. 1858 περίπου. Πήρε δεύτερη 
σύζυγο από το Γηρομέρι που κατοίκησε. Απέκτησαν 1. Αναστάσιο, 2. Γρηγόριο.  
ΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χρήστου μητέρας εκ Γηρομερίου. Γεννήθηκε το 1891 στο 
Γηρομέρι εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο από το Γηρομέρι. Αναχώρησαν και 
κατοίκησαν στην Αμερική.  
ΠΟΥΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Χρήστου μητέρας εκ Γηρομερίου. Γεννήθηκε το 1895 περίπου 
στο Γηρομέρι εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο από το Γηρομέρι. Αναχώρησαν 
πρώτα στην Κέρκυρα κι εν συνεχεία εις Αμερική.  
ΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ αδελφή του Χρήστου. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 2 
αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Λάπα γεν. 1850 περίπου.  
 
195. 
ΠΟΝΤΙΚΗΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 2 αριθ. 12. Εργάτης. Πήρε 
σύζυγο την Αδελφή του Δημητρίου Γκάνια «ΜΠΑΣΗ» γεν. 1845 περίπου.  
 
196. 
ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1828 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. 
Σανδαλοποιός. Από το γάμο του απέκτησε 1. Βασιλική, 2. Ευφροσύνη, 3. Σπυρίδων, 4. Ηλία, 
5. Φωτεινή.  
ΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. 
Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Τσολή γεν. 1855 περίπου. 
ΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1867 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 
23. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Δημ. Δόβρα γεν. 1860 περίπου.  
ΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Πέτρου Μακατσώρη γεν. 1887-1954. 
Απέκτησαν 1. Αριστείδη, 2. Καλλιμόρφη, 3. Θωμά, 4. Θεοδώρα, 5. Γεώργιο.  
ΡΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Γεωργ. Στεργίου γεν. 
1920. Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Ιωάννη, 3. Ξανθούλα, 4,. Ισμήνη.  
ΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αριστείδη και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 23. Υπάλληλος Τραπέζης. Πήρε σύζυγο τη Γωγώ κι απέκτησαν 1. Αριστείδη, 2. 
Υιό.  
ΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστείδη και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1942 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 23. Τουρισμό. Πήρε σύζυγο τη Γεωργία εξ Άρτης. Δεν απέκτησαν απογόνους. 
ΡΑΓΚΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του Αριστείδη και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. Πήρε σύζυγο το Θωμά Πάντο εκ Παραποτάμου.  
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ΡΑΓΚΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του Αριστείδη και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1950 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 23. Καθηγήτρια. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Βασιλ. Αγγελόπουλο. 
ΡΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΗ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Νικ. Παπανικολάου 
«ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ» γεν. 1884. 
ΡΑΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. Κουρέας, Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο τη Μερόπη Βασδέκη γεν. 
1914 σε δεύτερό της γάμο. Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2.Αρτεμησία, 3. Ηλία. 
ΡΑΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θωμά και της Μερόπης. Γεννήθηκε το 1948 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων Πολ. Μηχανικό το Γερογιάννη.  
ΡΑΓΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ του Θωμά και της Μερόπης. Γεννήθηκε το 1949 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Σωτήριο Κούπη.  
ΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά και της Μερόπης. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα οδός 13 
αριθ. 2. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα οδοντίατρο. 
ΡΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1911 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Ιωάν. Κώτσιο γεν. 1897-1968 στο Β΄ 
γάμο του.  
ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. Παντοπώλης. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Ιωάν. Ρισβάνη γεν. 
1924. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Δημήτριο.  
ΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1952 στις Φιλιάτες 
Δάσκαλος.  
ΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1953 στις Φιλιάτες 
Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο εκ Σαλαμίνος Καθηγήτρια την Αθηνά Μασαρού. Απέκτησαν το 
Γεώργιο.   
ΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 23. 
Σανδαλοποιός. Πήρε πρώτη σύζυγο την Καλλιόπη Ιωάν. Γκουρούση. Πήρε δεύτερη σύζυγο 
την Ελένη Σπυρ. Μίχα γεν. 1889. Απέκτησαν 1. Φωτεινή, 2. Δημητρούλα. Πήρε τρίτη σύζυγο 
τη Στρουγγάρη Ελένη εκ Φιλιατών.  
ΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ηλία και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 25. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ηλία Σταμούλη γεν. 1892. 
ΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Ηλία και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 25. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Βασ. Νίνο γεν. 1910-1998. 
ΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 23. Πήρε σύζυγο τον Αναστάσιο Σύμο «ΛΑΨΑΝΑ» γεν. 1855 περίπου. 
 
197. 
ΡΑΪΚΟΣ = βλέπε επίθετο ΓΙΩΤΗΣ  
 
 
198. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Α. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ., 
2. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα Ιωάν. Πέγκα γεν. 1850 περίπου οδός 1 αριθ. 15. 
Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Ζωΐτσα, 3. Βασιλική, 4. Ευγενία, 5. Αναστάσιο, 6. Ευάγγελο. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε το 1872-1973 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Γραμματέας κοινότητος. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Αναστ. 
Θεοδώρου γεν. 1894-1975. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Μαγδαληνή, 3. Μαρία, 4. Καλλιμόρφη, 
5. Δημήτριο, 6. Ανδρέα, 7. Καλλιόπη. Ο Ιωάννης διετέλεσε γραμματέας της κοινότητος 
Πλεσιβίτσης έως τα γηρατειά του με ενδιαφέρον. 
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ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Δημ. Υπάλληλος. Αγρ. Συνεταιρισμού. Πήρε σύζυγο την 
Αικατερίνη Μιχ. Φιλίππη γεν. 1929. Απέκτησαν τη Νίκη στην Ηγουμενίτσα.  
ΡΙΣΒΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ιωάννου Μήτση γεν. 1910. 
ΡΙΣΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΗ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Γεωργ. Στεργίου γεν. 1923.  
ΡΙΣΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1918 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Πέτρου Ζήση γεν. 1912. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Ορεστιάδα. Πήρε σύζυγο εξ 
Ορεστιάδος την Αναστασία κι απέκτησαν . 1. Ιωάννη, 2. Αγγελική. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1924-1989 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Ευφημία Δημητ. Σκάγια γεν. 1935. 
Απέκτησαν τον Ευάγγελο. Ο Ανδρέας διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητος Πλεσιβίτσης. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ανδρέα και της Ευφημίας. Γεννήθηκε το 1976 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. 
ΡΙΣΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ιωάννου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο τον Γεώργιο Σπυρ. Ράγκο γεν. 1913. 
ΡΙΣΒΑΝΗ ΖΩΪΤΣΑ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Κων. Βένο γεν. 1864. 
ΡΙΣΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε το 1878 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Παναγ. Ξένο γεν. 1873. 
ΡΙΣΒΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε το 1880 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Αντ. Ζήση γεν. 1875-1969. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε το 1883 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Γεωγ. Παπακώστα 
«ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ» γεν. 1887-1975. Απέκτησαν 1. Όλγα, 2. Αλέξανδρο, 3. Ανδρονίκη.  
ΡΙΣΒΑΝΗ ΟΛΓΑ του Αναστασίου και της Παρασκευής Γεννήθηκε το 1907 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 8 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Δημ. Διαμάντη γεν. 1898. 
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αναστασίου και της Παρασκευής Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Αναχώρησε στην Ορεστιάδα και κατοίκησε εκεί. Πήρε σύζυγο εκ 
Ορεστιάδος την Ευρύκλεια. Απέκτησαν 1.Βούλα καθηγήτρια Αρχαιολόγο, 2. Ευαγγελία.  
ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίνας. Γεννήθηκε το 1888-1978 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 8 αριθ. 2. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αμερική εργαζόμενος. Δεν ήλθε 
εις γάμο κι επέστρεψε στην Πλεσίβιτσα και απεβίωσε.  
 
199.  
ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 6. 
Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Ιωάννη, 2. Αναστασία, 3. Κωνσταντίνο, 4. Θωμά. 
ΣΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 6. 
Κτηματίας, Πήρε σύζυγο την Αναστασία Τάτση Κώστα γεν. 1870. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. 
Αρετή, 3. Αικατερίνη, 4. Ελένη. 
ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1900 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ.6. Φανοποιός εις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο την ευφημία Παναγ. Δακούκη γεν. 
1916. Απέκτησαν 1. Δημητρούλα, 2. Θεόδωρο, 3. Αρετή, 4. Ιωάννη.   
ΣΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Ευφημίας. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο εκ Λαρίσης το Θεμιστοκλή Σκίφτα.  
ΣΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου και της Ευφημίας. Γεννήθηκε το 1935 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 6. Φανοποιός. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Λόλη στις Φιλιάτες. Απέκτησαν 1. 
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Γεώργιο το 1972 καθηγητής, πήρε σύζυγο Τζένη, 2. Ευφημία το 1974 στις Φιλιάτες 
Νηπιαγωγό, 3. Αθανάσιο το 1976 στις Φιλιάτες Υπαξιωματικός στρατού.   
ΣΑΡΡΑ ΑΡΕΤΗ του Γεωργίου και της Ευφημίας. Γεννήθηκε το 1940 στην Πλεσίβιτσα οδός 
23 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Λάμπρου Χ.  
ΣΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Ευφημίας. Γεννήθηκε το 1949 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 6. Αστυνομικός στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την ΛαμπρινήΚατσιγιάννη στην 
Αθήνα. Απέκτησαν 1. Ευφημία το 1980 στην Αθήνα Θεολόγος, 2. Γεώργιο το 1984 στην 
Αθήνα.  
ΣΑΡΡΑ ΑΡΕΤΗ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1900 στην Πλεσίβιτσα οδός 
23 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Αριστοτέλη Ιωάν. Μπούλμου γεν. 1882 στον Α΄ γάμο του.  
ΣΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Μάρκο Παναγ. Σκάγια γεν. 1890. 
ΣΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1909 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Μιχ. Αγγελάκη γεν. 1902. 
ΣΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 6. 
Πήρε σύζυγο το Φίλιππο Πατσιά γεν. 1860 περίπου.   
ΣΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1861 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ν. Δρίζη γεν. 1865. Απέκτησαν 1. 
Αλεξάνδρα, 2. Βασιλική.  
ΣΑΡΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ευαγ. Ζήση γεν. 1884. 
ΣΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1900 περίπου  
στην Πλεσίβιτσα οδός 23 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Συμεών Νικ. Ίδαρη γεν. 1888 στον Α΄ 
γάμο του.  
ΣΑΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1863 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 23 
αριθ. 14. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Αναστ. Σταμούλη γεν. 1875 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Γεώργιο, 2. Σπυρίδων. Εφονεύθη από ενέδρα Τουρκοτσάμηδων στο Μπογάζι το 1912. 
ΣΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωμά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 14. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
ΣΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θωμά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1911 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 23 αριθ. 14. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
 
200. 
ΣΙΟΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 8. 
Πρακτικός δικηγόρος. Από το γάμο του με την Κίνα (Αικατερίνα) Ντάφλου γεν. 1870 
περίπου  απέκτησε 1. την Αλεξάνδρα, 2. Θεόδωρο. Ο Χαράλαμπος ήταν μέλος της Εθνικής 
Εταιρείας απελευθέρωσης Ηπείρου.  
ΣΙΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χαραλάμπου. Γεννήθηκε το 1895 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μιχ. Γκάνια γεν. 1887 στον Α΄ γάμο του. 
ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χαραλάμπου. Γεννήθηκε το 1890 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 8. Θεωρήθηκε αγνοούμενος πολέμου 1913 εις Κορυτσά στρατιώτης. 
 
201. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 5. Από 
το γάμο του απέκτησε τους 1. Μιχαήλ, 2. Γεώργιο, 3. Θωμά και 4. Φωτεινή.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 5. 
Βαρελάς και Μυλωνάς. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Κων. Κατσούπη γεν. 1880. Απέκτησαν 1. 
Βασίλειο, 2. Βασιλική, 3. Ανδρέα, 4. Ελένη, 5. Γεώργιο.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 5. Ράπτης στις Φιλιάτες. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερος.  
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ΣΚΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μιχ. Γκάνια γεν. 1887 στο Β΄ γάμο του.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 5. Αρρώστησε σε ηλικία 13 ετών κι απεβίωσε.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1914 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο Μιχ. Νουσινάνο γεν. 1909-1983. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 5. Ράπτης. Ο Γεώργιος δεν ήλθε εις γάμο. Ασχολήθηκε με την παραδοσιακή 
ραπτική. Είναι συγγραφέας του πρώτου βιβλίου δια την Πλεσίβιτσα με τίτλο Αφηγηματική 
Ιστορία της Πλεσίβιτσας, δημιουργός Μουσείου λαϊκής τέχνης σε ιδιόκτητο κτίριο επί της 
πλατείας και αναμορφωτής του παρεκκλησίου του Προφήτου Ηλίου στο βουνό Αϊλιάς καθώς 
και ιεροψάλτης στην Πλεσίβιτσα και στις Φιλιάτες. Ο Γεώργιος μας έδωσε προθύμως με 
ενδιαφέρον πολύτιμες πληροφορίες για την παρούσα εργασία.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 5 το 1872 
περίπου. Επιστρατεύτηκε και πολέμησε στη Μ. Ασία το 1922 κι εφονεύθη.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Βασιλείου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 5 το 1883. 
Αναχώρησε στην Αυστραλία κι εργάστηκε αρτοποιός. Πήρε σύζυγο Ελληνίδα στην 
Αυστραλία κι απέκτησε έναν υιό που του απεβίωσε και μια θυγατέρα. Η θυγατέρα πήρε 
σύζυγο με επίθετο Καραμπατσούλη όπου επέστρεψαν στην Ελλάδα και κατοίκησαν στην 
Εύβοια. 
ΣΚΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Βασιλείου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 5 το 1865 
περίπου. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Δακούκη γεν. 1860. 
 
202. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1852 στην Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ.23. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ιωάν. Δέδε γεν. 1862-1930. Απέκτησαν 1. 
Πέτρο, 2. Κωνσταντίνο, 3. Ιωάννη.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1888 στην 
Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ. 23 . Βυτιοποιός και κτίστης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Σπυρ. 
Στεργίου «ΛΙΑΡΟΥ» γεν. 1900. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Αικατερίνη, 3. Δημήτριο, 4. 
Ευγενία, 5. Χαρίκλεια.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1918 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Μεθώνη Μεσσηνίας μετά το 1943. 
ΣΚΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1921 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Μεθώνης Μεσσηνίας μετά το 1943.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Μεθώνη Μεσσηνίας μετά το 1943.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1928-1930 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23.Αρρώστησε μωρό κι απεβίωσε  
ΣΚΑΓΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1934 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Μεθώνη Μεσσηνίας μετά το 1943. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1891 στην 
Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ. 23. Κτίστης Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Θεοδ. Στράτη γεν. 1908. 
Δεν απέκτησαν τέκνα.    
ΣΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1896 στην 
Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε πρώτα στη Βορειοανατολική 
Ελλάδα κι εν συνεχεία μετανάστευσε στην Αργεντινή.  
 
203. 
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ΣΚΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ. 23. Πήρε 
σύζυγο την Αναστασία γεν. 1860. Απέκτησαν 1. Μηνά , 2. Χρήστο.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΗΝΑΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1882 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε εκτός Πλεσιβίτσης.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1889 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη κι εργάστηκε μάγειρας.  
 
204.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου κι απέκτησε το Νικόλαο.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1867 στην Πλεσίβιτσα πλατείας 
αριθ. 23. Βυτοποιός. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη γεν. 1875 περίπου. Απέκτησαν 1. Ευανθία, 
2. Θωμά.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του Νικολάου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1911 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
πλατείας αριθ. 23. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
 
205. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12. Από το 
γάμο του απέκτησε 1. Κωνσταντίνο, 2. Πέτρο και 3. Μιχαήλ.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1856 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 
12. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Ευαγ. Γκάνια γεν. 1870. Απέκτησαν 1. 
Ευγενία, 2. Σπυρίδων, 3. Δημήτριο, 4. Βασιλική.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ.4. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Ηλία Κολιό γεν. 1892. 
 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ.4. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Ευαγ. Γιαννούτσου 
γεν. 1913. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Ελευθερία, 3. Θεόδωρο. Ο Σπυρίδων εφονεύθη 
από οβίδα των Γερμανών στο σπίτι του το 1944. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ.4. Υπάλληλος Ο.Τ.Ε. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο τη 
Μίνα. Απέκτησαν 1. Αναστασία, 2. Φωτεινή.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1941 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ.4. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο το Χρήστο Μούκα. 
Απέκτησαν 1. Τασούλα, 2. Αντώνιο. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ.1.Αναχώρησε στην Αθήνα πήρε σύζυγο τη Μαρία και 
μετανάστευσε στη Γερμανία. Απέκτησαν 1.Σπυρίδων, 2. θυγατέρα στη Γερμανία.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1908 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ.4. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Νικ. Τζαβαντζή γεν. 
1912. Απέκτησαν 1. Ευφημία, 2. Αικατερίνη.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ του Δημητρίου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1935 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Ανδρέα Ιωάν. Ρισβάνη γεν. 1924-1989. 
ΣΚΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Σωτήριο Μιχ. Μακατσώρη γεν. 1930. 
ΣΚΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1910 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ.4. Πήρε σύζυγο το Δονάτο Μέμο στις Φιλιάτες. Απέκτησαν 
την 1. Ελένη, 2. Ουρανία, 3. Βασίλειο, 4. Ευτυχία. Η Ελένη πήρε σύζυγο τον Γκίκα Χρήστο 
εκ Κεστρίνης.  
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ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  του Ηλία «Καπετάνιος Καραφίλης». Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12. Φλογερός πατριώτης μέλος της Εθνικής Εταιρείας κατετάγη 
στο σώμα ευζώνων στη Θεσσαλία. Έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις τραυματίστηκε κι 
επιστρέφοντας στην Πλεσίβιτσα ν’ αποφύγει τη σύλληψη από τους Τούρκους έθεσε τέρμα 
στη ζωή του με το όπλο του. Λεπτομέρειες για τον Καραφίλη στο ιστορικό βιογραφικό του. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 
12. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή γεν. 1882. Απέκτησαν 1. Ηλία (και δύο ακόμη παιδιά που 
απεβίωσαν μικρά). 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 18 αριθ. 3. Αναχώρησε πρώτα στην Αθήνα κι εν συνεχεία στο Παρίσι.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 18 αριθ. 3. Υποδηματοποιός. Αναχώρησε στην Αθήνα.  
 
206. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Απέκτησε 1. Συμεών και 2. Στέφανο και 3. Παναγιώτη.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ. 23 
το 1880. Αναχώρησε στη Μαγνησία της Μ. Ασίας και πήρε σύζυγο απ’ εκεί. Ήταν έμπορος. 
Απέκτησε τον Παναγιώτη το 1913 και άλλα τρία τέκνα. Εφονεύθησαν το 1922 οικογενειακώς 
στη Μαγνησία στον πόλεμο της Μ. Ασίας. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ. 
23 το 1876. Αναχώρησε στη Μαγνησία της Μ. Ασίας και πήρε σύζυγο απ’ εκεί. Ήταν 
έμπορος. Απέκτησε πέντε τέκνα. Εφονεύθησαν το 1922 οικογενειακώς στη Μαγνησία στον 
πόλεμο της Μ. Ασίας.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα επί 
της πλατείας αριθ. 23. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Γιαννούλα Δημ. Κωλέττα γεν. 1882. 
Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Μιχαήλ. Ο Παναγιώτης εφονεύθη το 1909 στο Πουσί από τους 
Τουρκοτσάμηδες μαζί με το παιδί του Μιχαήλ.  
ΣΚΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ.23. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Πέτρου Πλαστήρα γεν. 1901. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου και της Γιαννούλας. Γεννήθηκε το 1900 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα πλατείας αριθ.23. Εφονεύθη το 1909 παιδί εννέα ετών μαζί με τον πατέρα του 
Παναγιώτη από τους Τουρκοτσάμηδες στο Πουσί. 
 
207. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Σταμούλη γεν. 1865 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Ευάγγελο, 2. Θωμά, 3. Μάρκο, 4. Ευγενία, 5. Όλγα, 6. Λαμπρινή, 7. Μιχαήλ. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1883 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Νικ. Τσολή γεν. 
1897-1984. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Αικατερίνη. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 14. Παντοπώλης Καστρί. Αρρώστησε το 1948 και απεβίωσε.  
ΣΚΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Προβατά εκ Λευκίμης στο Καστρί. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Δημ. Νάνου γεν. 1898. Απέκτησε 
1. Παρασκευή, 2. Παύλο, 3. Μιχαήλ.  
ΣΚΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο στη Ν. Σελεύκεια το Συμεών. 
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ΣΚΑΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 12. Έμπορος στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας την Ευτυχία γεν. 1936. 
Απέκτησαν 1. το Θωμά το 1959, 2. τη Βασιλική το 1966. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1932 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 12. Ξενοδόχος εις Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Λαμπρινή Ιωάν. Τσολή γεν. 1933. 
Απέκτησαν 1. τον Πέτρο το 1966, 2. το Χρήστο το 1968. 
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 12. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ιωάν. Σάρρα γεν. 1905. 
Απέκτησαν τη Σταυρούλα. Ο Μάρκος μετανάστευσε στην Αργεντινή.  
ΣΚΑΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Μάρκου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο εκ Βορείου Ηπείρου το Γρηγόριο Παπά κι 
απέκτησαν 1. Λαμπρινή, 2. Αικατερίνη.  
ΣΚΑΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1896 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Ευαγ. Παπακώστα «Μακατσώρη» γεν. 1893. 
ΣΚΑΓΙΑ ΟΛΓΑ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 12. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Αναστ. Μπούλμο γεν. 1898. 
ΣΚΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1908 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέα.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1887 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12.  
ΣΚΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 12. Υποδηματοποιός. Επιστρατεύθηκε και πολέμησε στη Μ. Ασία 
το 1922 κι εφονεύθη.  
 
208. 
ΣΚΕΝΤΟΣ «ΤΑΤΖΗΣ» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1625 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
15 αριθ. 11. Από το γάμο του απέκτησε το Ρήζο.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΡΗΖΟΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1695 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 11. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ελένη, 2. Ευάγγελο «Τζιούτζη» και 3. Ιωάννη.  
ΣΚΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ρήζου. Γεννήθηκε το 1750 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 
11. Πήρε σύζυγο το Χρήστο «Κίτσο» Κονταξή γεννηθέντα 1740 περίπου. Απέκτησαν 1. 
Γεώργιο, 2. Σίμο, 3. Δήμο, 4. Ιωάννη και 5. Βασιλική «Κυρά-Βασιλική» Βεζίρισσα Αλή-
Πασά Ιωαννίνων.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «ΤΖΙΟΥΤΖΗΣ» του Ρήζου. Γεννήθηκε το 1760 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 11. Από το γάμο του απέκτησε 1. Στρατή, 2. Σίμο, 3. Θεόδωρο και 
4. Αικατερίνη.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 11. Πήρε σύζυγο το 1825 την Αναστασία Κίτσου Κώστα Μπούρα γεν. 1805 περίπου. 
Απέκτησαν το Γεώργιο.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στράτη και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1838-1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 11. Πήρε σύζυγο την Ελισάβετ Παπαβασιλείου Καϊκτζή γεν. 1845 
περίπου. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Αριστείδη, 3. Γρηγόριο, 4. Ασπασία, 5. Αλέξανδρο και 
6. Ιωάννη στο Ροδολίβος Σερρών. Ο Γεώργιο Στράτη Σκέντος στη νέα του πατρίδα άλλαξε το 
επώνυμο από Σκέντος σε Στράτης το βαπτιστικό του πατέρα του κατά τη συνήθεια της 
εποχής εκείνης.   
ΣΚΕΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1867-1926 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Αφροδίτη Σίμου Σιμωτά γεν. 1877-1955. Απέκτησαν το 
Γεώργιο. 
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ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1896-1962 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Ελισάβετ Κωσντ. Λουκούμη γεν. 1912-1999. 
Απέκτησαν τον Ευάγγελο.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1944 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Ζαφειρία. Απέκτησαν 1. την Ελισάβετ τοπ 1980 και 2. 
τη Γεωργία το 1981. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1871-1946 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Αγάπη. Απέκτησαν την Ελισάβετ το 1908-1969.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1882-1965 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Χατζηπαπαδημητρίου 1888-1986. 
Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Ελισάβετ, 3. Ευστράτιο, 4. Ελένη, 5. Βασιλική, 6. Μαρία, 7. 
Αναστασία, 8. Γεώργιο.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1911-1912 στο 
Ροδολίβος Σερρών.  
ΣΚΕΝΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1912-1987 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Απέκτησε 1. Ιωάννη 1941, 2. Αφροδίτη 1948. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1914 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Απέκτησε 1. την Καλλιόπη το 1956 και 2. το Γαβριήλ το 1959. 
ΣΚΕΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1916 στο Ροδολίβος 
Σερρών κι απέκτησε το Νικόλαο το 1958. 
ΣΚΕΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1917-1964 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Απέκτησε το Γεώργιο το 1958. 
ΣΚΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1925 στο Ροδολίβος 
Σερρών. Απέκτησε το Γεώργιο το 1952. 
ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1927 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Απέκτησε 1. τον Ιωάννη το 1957 και 2. το Γρηγόριο το 1962. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1931 στο 
Ροδολίβος Σερρών.  Απέκτησε 1. την Ευφημία το 1958 και 2. το Γρηγόριο το 1962. 
ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1885-1966 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Γούσιου 1874-1940. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 
2. Όλγα, 3. Ιωάννη, 4. Αστέριο και 5. Μιλτιάδη. 1.Δημήτριος 1912-1987 σύζυγο την Ελένη κι 
απέκτησαν 1. Γεώργιο,2. Ασπασία, 2. Όλγα 1913-1991, 3. Ιωάννης 1915-1990, 4. Αστέριος 
1919-1999, 5. Μιλτιάδης 1924-1947. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1887-1951 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Ευφημία Μαλαμίδου. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Γεννήθηκε το 1890-1975 στο 
Ροδολίβος Σερρών. Πήρε σύζυγο την Πηνελόπη Οικονομίδου 1895-1972. Απέκτησαν 1. 
Αναστασία 1920-1995, 2. Ελισάβετ 1923, 3. Ευάγγελο 1926-1992. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΣΙΜΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1805 περίπου οδός 15 
αριθ. 11. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1810 περίπου οδός 
15 αριθ. 11. 
ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1815 περίπου. 
Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Τσιούρη του Ζώη γεν. 1800 περίπου.   
ΣΚΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ρήζου. Γεννήθηκε το 1776 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 11. Από το γάμο του απέκτησε 1. Υιό, 2. τη Βασιλική. 
ΣΚΕΝΤΟΣ ΥΙΟΣ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1790 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 
11. Απέκτησε τον Ιωάννη.  
ΣΚΕΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Υιού. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 
11. Απέκτησε τη Βασιλική.  
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ΣΚΕΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 11. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Ξιούρα γεννηθέντα το 1840 περίπου.  
ΣΚΕΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1795 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 
αριθ. 11. Πήρε σύζυγο τον Μπαμπούρα  γεννηθέντα το 1790 περίπου.  
 
209. 
ΣΚΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1861 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 20. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ηλία Σύμου γεν. 1880. Απέκτησαν 1. 
Κωνσταντίνο, 2. Ευάγγελο, 3. Αριστοτέλη. 
ΣΚΟΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 20. Αστυνομικός εις Αθήνα. Αναχώρησε εκ Πλεσιβίτσης και 
κατοίκησε στην Αθήνα.    
ΣΚΟΡΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 20. Αναχώρησε στην Αθήνα κατοίκησε κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1909 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 20. Αρρώστησε νέος κι απεβίωσε.  
 
 
210. 
ΣΜΠΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1929 στον Άγιο 
Νικόλαο Φιλιατών. Πήρε σύζυγο την Ελένη Θεοδ. Κεφάλα γεν. 1921. Απέκτησαν 1. 
Αρχοντούλα, 2. Θεοδώρα.  
ΣΜΠΙΤΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1956 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 3 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Λάζαρο Ξαντινίδη εκ Μακεδονίας.  
ΣΜΠΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1958 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 3 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τον Καραμπίνα Αναστάσιο εκ Φιλιατών.  
 
211. 
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε στο Γηρομέρι το 1840 περίπου. Πήρε σύζυγο τη θυγατέρα 
Γκίκα αδελφή του Νικολάου γεν. 1845 περίπου. Απέκτησαν το Δονάτο.  
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του Σπανοπούλου και θυγατέρας Γκίκα. Γεννήθηκε στις 
Φιλιάτες το 1870 περίπου Ιατρός παθολόγος στις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου. 
Απέκτησαν 1. Αριστοτέλη το 1911 περίπου Ιατρός παθολόγος στις Φιλιάτες επί σειρά ετών. 
Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερος νέος, 2. θυγατέρα το 1903 περίπου που πήρε σύζυγο 
καθηγητή Κόρδα, 3. Θεόδωρο το 1915 περίπου που πήρε σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης την 
Παρασκευή Χρήστου Μακατσώρη γεν. το 1925 κι απέκτησαν τέκνα εις Ιωάννινα που 
κατοίκησαν.   
 
212. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΤΑΤΣΙΟΠΛΟΣ» 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. 
Από το γάμο του απέκτησε το Μιχαήλ. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1873 στην Πλεσίβιτσα οδός 24 
αριθ. 3,. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1876. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο το 1904., 2. Μηνά 
το 1905, 3. Δημήτριο το 1912. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στην Κέρκυρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΤΑΤΣΙΟΠΛΟΣ». Γεννήθηκε το 1850 περίπου Στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Υποδηματοποιός Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1855 
περίπου. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Ευάγγελο, 3. Κωνσταντίνο. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1875 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Θωμά Σάρρα γεν. 1863 περίπου.   
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ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1881 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Κοσιλάδου γεν. 
1892 στην Κέρκυρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1889 
στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία γεν. 1885 
στην Κέρκυρα. Απέκτησαν την Ειρήνη το 1909 στην Κέρκυρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Υποδηματοποιός. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κέρκυρα.  
 
213. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1831στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 52. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ηλία, 2. Παναγιώτη, 3. 
Αναστασία, 4.  Ελένη, 5. Σπυρίδωνα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθκε τοπ 1857 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 52. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Νικ. Μακατσώρη γεν. 1865. 
Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Αρετή, 3. Καλλιόπη, 4. Ευάγγελο, 5. Κωνστατντίνο.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1880 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Νίνο στο Σοπίκι Β. Ηπείρου γεν. 
1875 περίπου.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1897 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Κων. Κατσούπη γεν. 1890. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1886 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Πανταζή στον Τσαμαντά.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Ιδιωτικός Υπάλληλος εις Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Ηλία 
Ράγκου γεν. 1908. Απέκτησαν 1. Ηλία το 1931 στην Αμερική, 2. το Θωμά το 1933 στην 
Αμερική.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Αμπελουργός. Πήρε σύζυγο την Κονδύλω Πέτρου Κώτσιου γεν. 
1915. Απέκτησαν 1. Ανθούλα , 2. Νικηφόρο, 3. Αικατερίνη, 4. Δωροθέα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 30. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε το 1943 
στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 30. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου στην Αμερική την Ελένη 
Γάτου. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Θεολόγο στην Αμερική Πήραν συζύγους 
Ελληνοαμερικάνες.   
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε το 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 30. Αναχώρησε εις Αθήνα κι εν συνεχεία εις Αφρική. Πήρε σύζυγο 
στην Αφρική τον Πέτρο. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ του Κωνσταντίνου και της Κονδύλως. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 30. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 52. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κωστάντζα Ρουμανίας. Πήρε σύζυγο την 
αδελφή του Ιωάννου και Δημητρίου Λάγια γεν. 1875 περίπου.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 52. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Ιωάν. Παπαϊωάννου γεν. 1865. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Θεοδ. Σύμο γεν. 1870. 
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ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 52. Γαλακτοπώλης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Β. Χριστιάνου γεν. 1888. Απέκτησαν 1. 
Αικατερίνη, 2. Δημήτριο.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Ηλία Κολιό γεν. 1898.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα.  
 
214. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ «ΠΑΤΣΑΣ». Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 54. Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευάγγελο, 2. Ευγενία.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία «ΠΑΤΣΑΣ»¨. Γεννήθκε τοπ 1886-1971 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 54. Δερματέμπορος. Πήρε σύζυγο την Ελένη Μιχ. Κούτη γεν. 1894-
1981. Απέκτησαν 1. τον Ηλία, 2. Υιοθέτησαν την Αθηνά.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Ελένης. Γεννήθκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 12. Εφονεύθη στρατιώτης στον εμφύλιο πόλεμο 1945-1948. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ του Ευαγγέλου και της Ελένης. Γεννήθηκε εκτός Πλεσιβίτσης και 
υιοθετήθηκε από τους Ευαγ. και Ελένη. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Συμεώνος Μπάλο γεν. 1933 
στην Αθήνα.  
 
 
215. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο του 
απέκτησε το Γεώργιο.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου. Γεννήθηκε το 1904 στην Πλεσίβιτσα. Αναχώρησε 
και κατοίκησε στην Κέρκυρα.  
 
216. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΕΡΕΥΣ «ΠΑΠΑΤΣΙΟΤΣΙΟΣ». Γεννήθηκε το 1850 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 50. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1860. Απέκτησαν το Θωμά. 
Ο Ιερεύς Νικόλαος Ιερούργησε στην Πλεσίβιτσα έως το θάνατό του.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 50. Πήρε σύζυγο την Όλγα Γεωργ. Τζάλα γεν. 1905. Αναχώρησαν 
και κατοίκησαν στην Αθήνα. Δεν απέκτησαν απογόνους.  
 
217. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθκε το 1830  περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. 
Από το γάμο του  με την Ελένη Ιωάν. Πέγκα γεν. 1840 περίπου οδός 1 αριθ. 15. Απέκτησε 1. 
Βασιλική, 2. τον Αντώνιο.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1878 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα  οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Θωμά Αναστ. Χριστιάνο γεν. 1878. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1857 στην 
Πλεσίβιτσα  οδός 24 αριθ. 3.  
 
218. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. 
Από το γάμο του απέκτησε 1. Ελένη, 2. Χρήστο, 3. Γεώργιο, 4. Ευάγγελο.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. 
Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Σκάγια γεν. 1855 περίπου.  
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ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «ΚΙΤΣΙΟΣ-ΦΑΝΗΣ» του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1870 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Θεοφανώ Νικ. 
Παπανικολάου «Τσιουμπίδη» γεν. 1872. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Σπυρίδων. Ο Χρήστος 
εφονεύθη κατά επιδρομή Τουρκοτσάμηδων το 1912. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χρήστου και της Θεοφανώς «ΦΑΝΗΣ» γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αριστούλα  Ηλία Τζόγια 
γεν.1906. Απέκτησε 1. Χρήστο, 2. Βασιλική, 3. Γεωργία. Αναχώρησαν οικογενειακώς στην 
Πάτρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΩ του Ηλία και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο το Χαράλαμπο Αργυρόπουλο εκ Τριπόλεως.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο στην Πάτρα που κατοίκησε την Περιστέρα εκ 
Βονίτσης.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ηλία και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1936 στην Πάτρα. 
Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ζαχαρόπουλο στην Πάτρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ηλία και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1938 στην Πάτρα. 
Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Τσίκα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου και της Θεοφανώς. Γεννήθκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. Πήρε σύζυγο εκ Καισαριανής Αθηνών που κατοίκησε. Απέκτησε 
1. Περικλή, 2. Νικόλαο. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΣΠυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την 
Αναστασία Μπολοβίνα εξ Άρτης. Απέκτησαν 1. Μαρία, 2. Ανθούλα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Περικλή και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πήρε 
σύζυγο το Γεώργιο Σιούτη εκ Φατηρίου στην Αθήνα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Περικλή και της Αναστασίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη 
Μαρίκα εκ Κρήτης στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Σπυρίδων, 3. Δέσποινα στην Αθήνα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 8. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Όλγα Ταβαντζή γεν. 1890-1974. Απέκτησαν 1. 
Λαμπρινή, 2. Ελένη. Ο Γεώργιος απεβίωσε εκ γρίπης το 1919 εις Ιωάννινα υπηρετών 
στρατιώτης.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Γεωργίου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 7. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1917 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 12 αριθ. 7. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε το 1999. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 8. 
το 1877 περίπου. Πήρε σύζυγο στην Πάτρα. Απέκτησε 1. Κωνσταντίνο, 2. Ιωάννη, 3. 
Μιχαήλ, 4. Σπυρίδων. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1910 περίπου. 
Πήρε σύζυγο την Πάτρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1912 περίπου . 
Ταξιτζής. Πήρε σύζυγο στην Πάτρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1914 περίπου. 
Ταξιτζής. Πήρε σύζυγο στην Πάτρα. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1916 περίπου . 
Ταξιτζής. Πήρε σύζυγο στην Πάτρα.  
 
219. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 52. Από το γάμο του απέκτησε, 1. Χρήστο, 2. Ελένη.   
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ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Επαμεινώνδα. Γεννήθηκε το1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1875 περίπου. Απέκτησαν 1. την 
Βασιλική, 2. τον Επαμεινώνδα. Εφονεύθη από Κωτσιώτες το 1910 στα σύνορα Πλεσιβίτσης 
Κώτσικας.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 52. Πήρε σύζυγο το Γρηγόριο Στρουγγάρη στις Φιλιάτες.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ. Γεννήθηκε το 1900 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 52. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας στρατιώτης. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Επαμεινώνδα. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
52. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Σκάγια γεν. 1855 περίπου.  
 
220. 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 
5. Από το γάμο του απέκτησε 1. τη Ζωΐτσα, 2. θυγατέρα.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΖΩΪΤΣΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 
5. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ιωάν. Σύμο γεν. 1850 περίπου.  
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Καλίβαρδο γεν. 1840 περίπου.  
 
221. 
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Γεννήθηκε το 1853 στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 5-7. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Γεωργ. Αγγελοπούλου γεν. 1862 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. Νικόλαο, 3. Μιχαήλ, 4. Πέτρο.  
ΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1881 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 7. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ολυμπιάδα Μιχ. Μακατσώρη γεν. 1895. 
Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Ευάγγελο, 3. Παναγιώτη, 4. Συμεών, 5. Αλέξανδρο.  
ΣΤΑΘΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ηλία και της Ολυμπιάδος. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 7. Βοηθός Φαρμακοποιού. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών τη Λίτσας κι απέκτησαν 1. Ηλία 
που πήρε σύζυγο εκ Πατρών  στην Πάτρα, 2. Νικόλαο στην Πάτρα.  
ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία και της Ολυμπιάδος. Γεννήθηκε το 1916 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 7. Απεβίωσε ελεύθερος.  
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Ολυμπιάδος. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο τη Χρυσάνθη στην Πάτρα κι απέκτησαν στην 
Πάτρα, 1. Ηλία που πήρε σύζυγο Ιταλίδα κι απέκτησε δύο παιδιά στην Πάτρα, 2. Ελευθέριο 
που πήρε σύζυγο εκ Σύρου.  
ΣΤΑΘΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Ηλία και της Ολυμπιάδος. Γεννήθηκε το 1922 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 7. Πήρε σύζυγο την Παναγιώτα εξ Αιγίου στην Πάτρα κι απέκτησαν τέσσαρες 
θυγατέρες στην Πάτρα.  
ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ηλία και της Ολυμπιάδος. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 7. Έμπορος στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μετάξω κι απέκτησαν, 1. 
Ολυμπία, 2. Σπυριδούλα, 3. Νταίζη που πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοίκησε, 4. Έφη. 
ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1884 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 7. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ιωάν. Λάπα γεν. 
1895. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Αφροδίτη, 3. Χαρίλαο, 4. Λευκοθέα, 5. Αντιγόνη.  
ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο εκ Πατρών που κατοίκησε.   
ΣΤΑΘΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1922 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 5. Αρρώστησε παιδάκι κι απεβίωσε.  
ΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 5. Εφονεύθη στον εμφύλιο πόλεμο 1945-48 υπηρετών στρατιώτης. 
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ΣΤΑΘΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο εκ Μάλτας και κατοίκησαν στην Αγγλία.  
ΣΤΑΘΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Νικολάου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Θωμά Ευαγ. Γκουρούση γεν. 1916.  
ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1888 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 7. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ελένη Νικ. Κόκοση γεν. 1901-
1982. Απέκτησαν 1. Σταύρο, 2. Βασίλειο, 3. Δήμητρα, 4. Κωνσταντινιά. 
ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα οδός 
22 αριθ. 3. Οικοδόμος Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Χρυσούλα Συμ. Ίδαρη γεν. 1926. Απέκτησαν 
1. Μιχαήλ, 2. Ελένη, 3. Βασιλική.  
ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Σταύρου και της Χρυσούλας. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο την Αρχόντω Πάτση γεν. 1964 στην Αθήνα. Απέκτησαν το 
Σταύρο το 1994 στην Αθήνα.  
ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ του Σταύρου και της Χρυσούλας. Γεννήθηκε το 1962 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο εκ Πελοποννήσου.  
ΣΤΑΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σταύρου και της Χρυσούλας. Γεννήθηκε το 1955 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη εκ Ναυπάκτου.  
ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1925-2001 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 3. Συνταξιούχος Γερμανίας. Πήρε σύζυγο την Αφροδίτη εξ 
Ξεχώρου γεν. 1934. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Χρυσούλα.  
ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1966 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο την Ασημίνα στην Αθήνα. Απέκτησαν τον 
Βασίλειο.  
ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βασιλείου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1968 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο στην Αθήνα.  
ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1928 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 3. Καφεπώλης στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Νικ. Κατσούπη γεν. 
1928. Απέκτησαν 1. Ανδρέα, 2. Αρετή.  
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. 
Έχει καφενείο στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Μαρία στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. 
Ζωή.  
ΣΤΑΘΗ ΑΡΕΤΗ του Δημητρίου και της Βασιλική. Γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Πήρε 
σύζυγο το Δημήτριο στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Θεμιστοκλή, 2,. Φωτεινή. 
ΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Μιχαήλ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 3. Αρρώστησε μωρό κι απεβίωσε τον ίδιο χρόνο 1931. 
ΣΤΑΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Παναγιώτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1892 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 7. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Όλγα Αναστ. Μαντέλου γεν. 1909. 
Απέκτησαν 1. Καλλιμόρφη, 2. Αθηνά, 3. Αναστάσιο, 4. Ελευθέριο, 5. Ιωάννη. 
ΣΤΑΘΗ ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΗ του Πέτρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1934 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Θωμά Ρήγα στην Αθήνα.  
ΣΤΑΘΗ ΑΘΗΝΑ του Πέτρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1937 στην Πλεσίβιτσα οδός 2 
αριθ. 16. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μιχ. Κόντη γεν. 1917. 
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Πέτρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1940 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο την Αργυρώ από την Κύθνο.  
ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Πέτρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1944 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή και κατοίκησαν στην Αυστραλία. Απέκτησαν 1. 
Πέτρο, 2. Παναγιώτη στην Αυστραλία.  
ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1947 στην Πλεσίβιτσα οδός 
2 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο την Πάτρα εκ Τρικάλων. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. Χρήστο, 3. 
Φίλιππο.  
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222. 
ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1886 στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο του 
απέκτησε το Χρήστο το 1913. Αναχώρησε οικογενειακώς στην Κέρκυρα κι εργάστηκε 
Υποδηματοποιός.  
 
223. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαραλάμπους. Γεννήθηκε το 1855 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 16. Πήρε πρώτη σύζυγο τη Ζωΐτσα Κόκοση γεν. 1865 περίπου. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. 
Αικατερίνη. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Ευγενία Ιωάν. Μπίρου γεν. 1870. Απέκτησαν 1. 
Αναστασία, 2. Ευάγγελο, 3. Θωμά, 4. Ανδρέα, 6. Χαράλαμπο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1888 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 16. Κατοίκησε στον Πειραιά. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική γεν. 1897 εκ Πειραιώς. 
Απέκτησαν 1. τη Ζωή το 1921 στον Πειραιά, 2. Ανθούλα το 1923 στον Πειραιά.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1891 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Ευαγ. Στεργίου γεν. 1882. Η 
Αικατερίνη ήταν μια από τις πρακτικές μαίες της Πλεσιβίτσης.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ηλία Δακούκη γεν. 1885. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας στρατιώτης.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1901-1948 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Γεωργ. Γαμβρούλη 
γεν. 1905-1943. Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Δημητρούλα.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1931 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 1. Φανοποιός κι έμπορος. Πήρε σύζυγο την Ελένη Δημ. Παπαγεωργίου γεν. 
1941 εκ Βαβουρίου. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Αγγελική στη Μυτιλήνη που κατοίκησαν. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1964 στη Μυτιλήνη. 
Έμπορος παραδοσιακής λαϊκής τέχνης στην Αθήνα. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1967 στη Μυτιλήνη. 
Πήρε σύζυγο στην Αθήνα τον Αλέξανδρο Μιχαήλ εκ Σπάρτης.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Θωμά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Παπατσιάτση εκ Γραικοκωρίου. 
Απέκτησαν 1. Αναστάσιο, 2. Πέτρο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1909 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 16. Έμπορος εις Λάρισα. Πήρε σύζυγο την Αριστούλα Παναγ. Κώτσιου γεν. 
1915. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Σπυρίδων.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Έμπορος εις Λάρισα. Πήρε σύζυγο την Αγαθή εκ Καρδίτσης 
στην Λάρισα. Απέκτησαν 1. Αριστούλα, 2. Ανδρέα, 3. Στέφανο. Η Αριστούλα γεν. 1963 πήρε 
σύζυγο τον Αθανάσιο Ζινέλη. Ο Ανδρέας γεν. 1967 διευθ. επιχείρησης πήρε σύζυγο τη 
Δήμητρα Κούρια. Ο Στέφανος γεν. 1972 Μοντελίστ πήρε σύζυγο την Όλγα Μπαϊράμη.    
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ανδρέα και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Έμπορος εις Λάρισα. Πήρε σύζυγο εκ Λαρίσης τη Ζωΐτσα. 
Απέκτησαν παιδιά στη Λάρισα, 1. Ανδρέα, 2. Ανθούλα, 3. Απόστολο. Ο Ανδρέας πήρε 
σύζυγο τη Σοφία και η Ανθούλα πήρε σύζυγο Λαρισαίο. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1886 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 16. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας υπηρετών 
στρατιώτης.    
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224. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1835 στην Πλεσίβιτσα οδός 17 
αριθ. 5. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Γκουρούση του Νικολάου γεν. 1855. Απέκτησαν 1. 
Ευγενία, 2. Γεώργιο, 3. Κωνσταντινιά, 4. Θεόδωρο, 5. Αγγελική.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1882-1968 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Δημ. Νουσινάνο γεν. 1865. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1884 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Κτηνοτρόφος. Πήρε σύζυγο την Αγγελικούλα Γεωργ. Ζήση γεν. 
1893. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο. Πήρε δεύτερη σύζυγο την Αικατερίνη Στουρνάρα γεν. 1892 
εκ Φοινικίου. Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Βασίλειο, 3. Δημητρούλα, 4. Ευφροσύνη, 5. Ελένη. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικούλας. Γεννήθηκε το 1918-2001 
στην Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Μιχ,. 
Μακατσώρη γεν. 1932. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Γεώργιο. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1960 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 31. Δικηγόρος Αθήνα.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1962 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 31. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο τη Ζηνοβία γεν. 1961 Δασκάλα. 
Απέκτησαν 1. τον Ευάγγελο το 1992, 2. τον Ορέστη το 1995. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο τον Αριστείδη Σπυρ. Ράγκο γεν. 1905. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Υπάλληλος εις Γερμανία. Πήρε σύζυγο την Καλλιμόρφη Ιωάν. 
Ρισβάνη γεν. 1929. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Αικατερίνη εις Γερμανία.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου και της Καλλιμόρφης. Γεννήθηκε το 1971 στη 
Γερμανία.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Βασιλείου και της Καλλιμόρφης. Γεννήθηκε το 1973 στη 
Γερμανία.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο εκ Φοινικίου.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Χρήστου Στεργίου γεν. 1927. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Συμεών Γεωγ. Κοντογιάννη γεν. 1924. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1894-
1992 στην Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Ιωάν. Λάπα γεν. 1879. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1901-1958 
στην Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Λογιστής Σμέρτου. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Νικ. 
Ταβαντζή γεν. 1904. Απέκτησαν 1. Παναγιώτη, 2. Γρηγόριο, 3. Σπυρίδων, 4. Αναστασία, 5. 
Βασιλική.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Λογιστής στις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο την Ειρήνη Ηλία 
Ξακουστού γεν. 1939. Απέκτησαν 1. Αγγελική που πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μυρίλα, 2. 
Κλαίρη που πήρε σύζυγο το Χρήστο Φυντανίδη.   
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Έμπορος στα Χανιά. Πήρε σύζυγο από τα Χανιά της Κρήτης. 
Απέκτησαν 1. Θεοδώρα το 1963, 2. Πάτρα, 3. Θεόδωρο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. έμπορος στα Χανιά. Πήρε σύζυγο από τα Χανιά τη Μαρία. 
Απέκτησε 1. Χρυσοβαλάντιο στα Χανιά της Κρήτης, 2. Αγγελική στα Χανιά.  
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο εκ Βορείου Ηπείρου Δάσκαλο το Θέμη.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Σταύρο Βασ. Κοντογιάννη γεν. 1933. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Παναγιώτου και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1892-1980 
στην Πλεσίβιτσα οδός 17 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Αναστ. Τσολή γεν. 1883 
περίπου.  
 
225. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «ΛΙΑΡΟΣ». Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 18. Σανδαλοποιός, Πήρε σύζυγο τη Χαρίκλεια Ευαγ. Λωλή γεν. 1872. Απέκτησαν 1. 
Χρήστο, 2. Ελένη.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠυρίδωνος και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1896 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 18. Σανδαλοποιός. Πήρε πρώτη σύζυγο την Αγγελική Ηλία 
Χαϊδούση γεν. 1897 περίπου. Πήρε δεύτερη σύζυγο τη Σοφία Σίσκου εκ Δελβίνου Β. 
Ηπείρου γεν. 1906. Απέκτησαν 1. Σπυρίδων, 2. Χαράλαμπο, 3. Γεώργιο. Πήρε τρίτη σύζυγο 
τη Μαρίκα Στρατηγού εκ Κερκύρας.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου και της Σοφίας. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 18. Μουσικός τον Πειραιά. Πήρε σύζυγο την Αγλαΐα Καρδάμη στον Πειραιά. 
Απέκτησαν το Χρήστο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου και της Σοφίας. Γεννήθηκε το 1931 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 18. Καθηγητής στον Πειραιά. Πήρε σύζυγο εκ Κερκύρας.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου και της Σοφίας. Γεννήθηκε το 1933 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 18.Απεβίωσε στην Κατοχή του 1940. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνος και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1900 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 18. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Ευαγ. Σκάγια γεν. 1888. 
 
226. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1848 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Μαρία γεν. 1858 περίπου. Απέκτησαν 1. Υιό, 2. Χρήστο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΥΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1878 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Θεοδ. Φατήρα γεν. 1885 περίπου. 
Απέκτησαν 1. την Παρασκευή, 2. το Συμεών. Η Παρασκευή αναχώρησε και κατοίκησε στην 
Αθήνα. Ο Συμεών αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο Αθηναία κι 
απέκτησε δύο θυγατέρες στην Αθήνα.    
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1882 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 20. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Νικ. Στεργίου γεν. 1891-1981. 
Πρακτική μαία. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Βασιλική, 3. Ευάγγελο, 4. Ιωάννη, 5. Μαρία, 6. 
Νικόλαο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου και της Αικατερίνη. Γεννήθηκε το 1911 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 20. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Ηλία Τσολή γεν. 1901. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. Νηπιαγωγός. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Λώλο αυτοκινητιστή 
στον Άγιο Βλάσιο.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1914 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. Βαρελάς και κτίστης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Ζώη Γιαννούτσου 
γεν. 1920. Δεν απέκτησαν τέκνα.  
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. Χωροφύλακας. Εφονεύθη στον εμφύλιο πόλεμο του 1945-1948. 

 526 



ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1922-2002 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. Πήρε σύζυγο τον Ελευθέριο Μιχ. Νουσινάνο στο δεύτερο γάμο 
του γεν. 1915. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 20. Έμπορος στο Βόλο. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Γεωργ. 
Στεργίου γεν. 1932. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη το 1964 που πήρε σύζυγο στον Βόλο τον 
Απόστολο, 2. Γεωργία το 1969 Λογίστρια.  
 
227. ΣΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΣΥΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. 
Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Αποστόλου Ξακουστού γεν. 1835 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Ευάγγελο, 3. Κωνσταντίνο.  
ΣΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Ιερέας. Γεννήθηκε το 1860 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Ιερέας Πλεσιβίτσης. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Παναγ. 
Γιαννούτσου γεν. 1865. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. Πέτρο, 3. Αλεξάνδρα. Ο Παπαγιώργης 
εφονεύθη το 1908 και κάηκε στο Πουσί από τους Τουρκοτσάμηδες.  
ΣΥΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 4. 
ΣΥΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1892 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Εφονεύθη το 1922 στον πόλεμο της Μ. Ασίας στρατιώτης.  
ΣΥΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1895 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Απεβίωσε ελεύθερη.  
ΣΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Ιερέας. Γεννήθηκε το 1868 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Ιερέας Πλεσιβίτσης. Πήρε σύζυγο την Ευγενία 
Ιωάν. Βλάχου γεν. 1880. Ο Παπαγγέλης ιερούργησε στην Πλεσίβιτσα έως το θάνατό του. 
απέκτησαν τον 1. Ανδρέα που απεβίωσε παιδί 13 ετών, 2. Θεόδωρος που απεβίωσε 2 ετών 
νήπιο και 3. Αμαλία που απεβίωσε 4 ετών νήπιο επίσης.  
ΣΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1870 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Κωνστ. Σταμούλη γεν. 
1875. Απέκτησαν 1. Θόδωρο, 2. Χριστόδουλο.  
ΣΥΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Υποδηματοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Θεοδ. Τσιούνη γεν. 
1913. Απέκτησαν 1. Αικατερίνη, 2. Ελένη, 3. Ευάγγελο, 4. Κωνσταντίνο. 
ΣΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο και μετανάστευσε στην Αμερική τον Βασίλειο  
Παπά.  
ΣΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο και μετανάστευσε στην Αμερική το Βασίλειο Γούμενο.  
ΣΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1947 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 23. Μετανάστευσε στην Αμερική και πήρε σύζυγο την 
Κωνσταντίνα. Απέκτησαν 1. Θόδωρο, 2.Αγγελική στην Αμερική 
ΣΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 23. Εξοχ. Κέντρο εις Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ευθαλίτσα 
Νικ. Πέγκα γεν. 1962. Απέκτησαν 1. Αγγελική το 1985, 2. Θεόδωρο το 1987 στην 
Ηγουμενίτσα.  
ΣΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Αναχώρησε στην Αθήνα και πήρε σύζυγο τη Γιαννούλα. Δεν 
απέκτησε απογόνους.  
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ΣΥΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΛΑΨΑΝΑΣ» του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Ιωάν. Ράγκου γεν. 1860 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Μιχαήλ, 3. Ζωΐτσα, 4. Ελένη.  
ΣΥΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1884 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ηλία Γιαννούτσο γεν. 1879. 
ΣΥΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1892 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 4. Φούρναρης στην Κέρκυρα. πήρε σύζυγο την Αμαλία Ηλία Γκάνια γεν. 1903. 
Απέκτησαν 1. Αναστάσιο, 2. Φωτεινή, 3. Μαρίκα, 4. Θεοφάνη, 5. Σπυρίδων. 
ΣΥΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1927 στην Κέρκυρα. 
Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερος. 
ΣΥΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1929 στην Κέρκυρα. 
ΣΥΜΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1930 στην Κέρκυρα. 
απεβίωσε νέα τριανταπέντε περίπου ετών. 
ΣΥΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1932 περίπου στην 
Κέρκυρα. 
ΣΥΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Μιχαήλ και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1935 περίπου στην 
Κέρκυρα. 
ΣΥΜΟΥ ΖΩΪΤΣΑ του Αναστασίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1897 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μικ. Δρίζη γεν. 1887. 
ΣΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1902 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Αναστ. Γιαννούτσο γεν. 1892. 
 
228. 
ΣΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1841 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 19. 
Σανδαλοποιός. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευγενία, 2. Αντώνιο, 3. Βασίλειο, 4. Καλλιόπη, 
5. Ελένη, 6. Ευάγγελο.  
ΣΥΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1877 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 19. Πήρε 
σύζυγο τον Ιωάννη Δέδε γεν. 1867. 
ΣΥΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1880-1964 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 19. 
Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντινιά εκ Φανερωμένης γεν. 1896-1930. 
Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Θεοδώρα, 3. Σπυρίδων, 4. Ηλία.  
ΣΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο την Ελένη στην Έδεσσα. Απέκτησαν έναν γιο 
στην Έδεσσα.  
ΣΥΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αντωνίου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1926 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο Αστυνομικό και κατοίκησε εκτός Πλεσιβίτσης 
τον Ανδρέα Βλάχο.  
ΣΥΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αντωνίου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1934 εκ Περδικαρίου Β. Ηπείρου. 
Μετανάστευσαν στην Αμερική. Απέκτησαν τον Αντώνιο.  
ΣΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Αντωνίου και της Κωνσταντινιάς. Γεννήθηκε το 1929 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο τη Χρυσούλα Παναγ. Μακατσώρη γεν. 1932. Απέκτησαν 1. 
Αντώνιο το 1966 στη Βέροια, 2. Κωνσταντινιά το 1968 στη Βέροια. Μετανάστευσαν στην 
Αμερική.  
ΣΥΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1883 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 1. 
Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ηλία Πέγκα γεν. 1898. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. 
Αλέξανδρο, 3. Ευάγγελο, 4. Αγγελική, 5. Αλεξάνδρα, 6. Αμαλία. 
ΣΥΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 17. Έμπορος εις Ορεστιάδα. Πήρε σύζυγο στην Ορεστιάδα τη Σοφία γεν. 1938. 
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Απέκτησε 1. Αικατερίνη το 1961, 2. Μαρία το 1966, 3. Βασίλειο το 1972. Εφονεύθη σε 
τροχαίο στην Βουλγαρία βρισκόμενος επισκέπτης.  
ΣΥΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1926-1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 17. Αρρώστησε κι απεβίωσε νήπιο.  
ΣΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο την Ελένη γεν. 1930 εκ Διδυμοτείχου.  
ΣΥΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Πέτρου Χρυσικό γεν. 1924. 
ΣΥΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Δήμιτσα στην Αλεξανδρούπολη.  
ΣΥΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Βασιλείου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Σωτήριο Μάνη στη Λάρισα. 
ΣΥΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 1. Πήρε 
σύζυγο τον Ιωάννη Ευαγ. Μήτση γεν. 1875. 
ΣΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 1. Πήρε 
σύζυγο το Νικόλαο Σκόρδο 1861. 
ΣΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 1. 
Αναχώρησε στην Πρέβεζα εργαζόμενος ως δερματέμπορος.  
 
229. 
ΣΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1810 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. 
Κτηματίας. Από το γάμο του απέκτησε 1. Δημήτριο, 2. Γεώργιο.  
ΣΥΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου «ΔΗΜΟΣ». Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο τη Β ΄θυγατέρα Ηλία Πέγκα γεν. 1850 
περίπου. Απέκτησαν 1. Ευγενία, 2. Ιωάννη, 3. Φωτεινή, 4. Ηλία.  
ΣΥΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Δημητρίου και της Β΄ θυγατέρας Ηλ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1875 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Γκουρούση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟ» 
γεν. 1870. 
ΣΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου και της Β΄ θυγατέρας Ηλ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1863 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τη Στυλιανή εκ Κερκύρας. Δεν απέκτησαν 
παιδιά.  
ΣΥΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου και της Β΄ θυγατέρας Ηλ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1885 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Τζοβάρα εκ Φανερωμένης.  
ΣΥΜΟΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Β΄ θυγατέρας Ηλ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1897 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Αρτοποιός εις Γηρομέρι. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Γεωργ. 
Μπόγη εκ Γηρομερίου. Απέκτησαν την Αικατερίνη το 1928 στο Γηρομέρι.  
ΣΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Β΄ θυγατέρας Ηλ. Πέγκα. Γεννήθηκε το 1850 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 3. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Ευαγ. 
Σταμούλη γεν. 1855 οδός 24 αριθ. 5. Εφονεύθη το 1912 στη Γιάννιαρη από Τουρκοτσάμηδες.  
 
230. 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «ΓΚΕΚΑΣ». Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 
αριθ. 9. Πλανόδιος Έμπορος. Από το γάμο του απέκτησε 1. Ευστράτιο, 2. Ελένη, 3. 
Κωνσταντίνο, 4. υιό, 5. Θεόδωρο. 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1859 στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 
9. Πλανόδιος ΈΜπορος. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Ιωάν. Τσούνη γεν. 1872. Απέκτησαν 
1. Θωμά, 2. θυγατέρα.  
ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ευστρατίου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 9. Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερος.  
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ΣΤΡΑΤΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ευστρατίου. Γεννήθηκε το 1890 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
24 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο το Σκάγια Μιχαήλ του Παναγ. γεν. 1887 περίπου.  
ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1862 στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 9. Πήρε 
σύζυγο τον Αναστάσιο Δρίζη γεν. 1865 περίπου.  
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1869 στην Πλεσίβιτσα οδός 4 
αριθ. 11. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Νικ. Γκίκα γεν. 1880-1939. 
Απέκτησαν 1. Νικόλαο, 2. Δονάτο, 3. Αικατερίνα.   
ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 11. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα εργάστηκε 
ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήρε σύζυγο Αθηναία. Δεν απέκτησαν παιδιά. Αρρώστησε κι απεβίωσε 
νέος.  
ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 11. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα εργαζόμενος πλανόδιος 
πωλητής. Πήρε σύζυγο Αθηναία. Δεν απέκτησαν παιδιά. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος. 
ΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 4 αριθ. 11. Απεβίωσε το 1990. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Κουβάτσιο γεν. 
1912-1998 Στρατιωτικό.  
ΣΤΡΑΤΗΣ ΥΙΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 
9. Πήρε σύζυγο από το Φοινίκι αναχώρησαν και κατοίκησαν στην Κωνσταντινούπολη.  
ΣΤΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 
9. Ζωέμπορος. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Πέτρου Πλαστήρα γεν. 1895 στον Α΄ γάμο του. 
Πήρε σύζυγο την Ευγενία Θεοδ. Γεωργίου γεν. 1887 στο Β΄ γάμο του. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ 
2. Βασιλική. 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 9. Ξενοδοχοϋπάλληλος. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα. 
ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Ευαγ. Σκάγια γεν. 1891. 
 
231. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ». Γεννήθηκε το 1840 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 25. αριθ. 6. Ξυλουργός. Από το γάμο του με την Αγγελική απέκτησε, 
1. Μηνά 2. Παρασκευή, 3. Νικόλαο, 4. Θεόδωρο, 5. θυγατέρα. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1860 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. ΞΥλουργός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Βενεδ. Κρικέλη γεν, 
1870. Απέκτησαν 1. Όλγα, 2. Αμαλία, 3. Κωνσταντίνο, 4. Αλεξάνδρα, 5. Βενέδεικτο, 6. 
Μιχαήλ. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ του Μηνά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1890 στην Πλεσίβιτσα οδός 
12 αριθ. 2. Απεβίωσε το 1974. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Σταμούλη γεν. 1875. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΜΑΛΙΑ  του Μηνά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1895 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 12 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Γεωργ. Μπιλιάλη γεν. 1878. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μηνά και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1895-1974 
στην Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 2. Ξυλουργός. Πήρε πρώτη σύζυγο την Αθηνά Μιχ. Δόβρα 
γεν. 1905-1925. Απέκτησαν το Βασίλειο κι απεβίωσε η πρώτη σύζυγο Αθηνά. Πήρε δεύτερη 
σύζυγο την Ελένη Νικ. (Τσιουμπίδη) Παπανικολάου γεν. 1894. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. 
Πέτρο, 3. Γρηγόριο, 4. Βασιλική, 5. Αικατερίνη, 6. Αρετή, 7. Αικατερίνη. Ο Κωνσταντίνος 
διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητος Πλεσιβίτσης.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 2. Ιδιωτ. Υπάλληλος εις Πάτρα. Πήρε σύζυγο την Ανδριάνα Γκίτση 
στην Πάτρα. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Μηνά, 3. Ελένη, στην Πάτρα.  

 530 



ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Έμπορος εις Αλεξανδρούπολη. Πήρε σύζυγο την Ιωάννα εκ 
Αλεξανδρουπόλεως. Δεν απέκτησε τέκνα,. Απεβίωσε στην Αθήνα που είχε καταλήξει 
συνταξιούχος.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Έμπορος στην Ηγοπυμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη Σταυρούλα Ιωάν. 
Τσολή γεν. 1936. απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Ελένη, 3. Κωνσταντινιά.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου και της Σταυρούλας. Γεννήθηκε το 1961 στην 
Ηγουμενίτσας. Έχει καφετέρια. Πήρε σύζυγο τη Χριστίνα Βασιληγιάννη. Απέκτησαν τον 
Πέτρο.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου και της Σταυρούλας. Γεννήθηκε το 1957 στην 
Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο το Στάθη.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Πέτρου και της Σταυρούλας. Γεννήθηκε το 1964 στην 
Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Βέρπη.  
«ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ» ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. 
Γεννήθηκε το 1928-1990 στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Έμπορος εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο 
την Αθηνά Ιωάν. Νίνου γεν. 1937. Απέκτησαν 1. Χριστίνα, 2. Κωνσταντίνο, 3. Ελένη. Ο 
Γρηγόριος συνέγραψε βιβλία επίσης εξέδωκε μια εφημερίδα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γρηγορίου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1965. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Τερζόπουλο. Απέκτησαν τον Επαμεινώνδα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε 1967 
στην Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη. Απέκτησαν τη Μαρία.  
ΤΑΒΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γρηγορίου και της Αθηνάς. Γεννήθηκε 1968 στην 
Αθήνα. Πήρε σύζυγο τον Αλέξανδρο Μπίζη στην Κέρκυρα,. Απέκτησαν την Αθηνά στην 
Κέρκυρα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Νικ. Κατσούπη γεν. 1924. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Ελένης «Καλίνα». Γεννήθηκε το 
1933 στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Αρρώστησε νήπιο κι απεβίωσε. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΡΕΤΗ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Παντελή Συμ. Μπάλο γεν. 1926. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1938 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Παντελή Σπυρ. Μακατσώρη γεν. 1929.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Μηνά και της Αγγελικής . Γεννήθηκε το 1900 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Μιχ. Αγγελάκη γεν. 1893.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ του Μηνά και της Αγγελικής . Γεννήθηκε το 1907-1980 
στην Πλεσίβιτσα οδός 12 αριθ. 2. Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Πέτρου Χρυσικού 
γεν. 1910. Δεν απέκτησαν απογόνους.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Μηνά και της Αγγελικής . Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 12 αριθ. 2. Σερβιτόρος στην Αθήνα. Κατοίκησε στην Αθήνα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1862 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Παπαϊωάννου «ΤΖΟΜΠΙΛΙΟ» γεν. 
1855 περίπου.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1872 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Φούρναρης στη Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη 
Σπυρ. Γκουρούση γεν. 1876. Απέκτησαν 1. Ευθαλία, 2. Αγγελική, 3. Αντιγόνη, 4. Βασιλική, 
5. Αριστούλα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1895 στην 
Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ. 28. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Παναγ. Γιαννούτσο γεν. 
1883. 
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ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ. 28. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Παναγ. Στεργίου γεν. 1901-
1958. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ.28. Πήρε σύζυγο το Φίλιππο Ιωάν. Διαμάντη γεν. 1902. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ.28. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Κωνστ. Σκάγια γεν. 1908.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Νικολάου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1917-1940 
στην Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ.28. Απεβίωσε αρραβωνιασμένη μετά το θάνατο του 
αρραβωνιαστικού της Ιωάννου Χαραλ. Κοντογιάννη γεν. 1912-1940 στρατιώτη στον πόλεμο 
του 1940. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1876 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Φούρναρης Φιλιππούπολη. Πήρε σύζυγο τη  θυγατέρα Ευαγ. 
Γκρέμου γεν. 1865. Απέκτησαν 1. Ματθαίο, 2. Κωνσταντίνο, 3. Τούλα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 
αριθ. 6. Σοφατζής. Πήρε σύζυγο την Καλλιόπη Χρήστου Κόντη γεν. 1917. Απέκτησαν 1. 
Θεόδωρο, 2. Σπυριδούλα, 3. Αγγελική.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ματθαίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1940 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Από το γάμο του απέκτησε 1. το Ματθαίο, 2. το Γεώργιο. 
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  του Ματθαίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1942 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Από το γάμο ης απέκτησε το Γρηγόριο.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ματθαίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 1. Από το γάμο της απέκτησε 1. Καλλιόπη, 2. Όλγα, 3. Μίκα.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1910 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Αρρώστησε κι απεβίωσε παιδί.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΤΟΥΛΑ του Θεοδώρου. Γεννήθηκε το 1917 στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. 
Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου και κατοίκησε εκεί το Χριστόφορο Βουγίδη.  
ΤΑΒΑΝΤΖΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1868 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 6. Πήρε σύζυγο τον Κολιούτα στο Γηρομέρι που κατοίκησε.  
 
232.  
ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ = ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Βλέπε λέξη επιθέτου Κατσογιάννης 
Απόστολος.  
 
233. ΤΖΑΛΑ ΑΦΟΙ = ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΖΑΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 9. Πήρε 
σύζυγο το Σπυρίδωνα Νικ. Πέγκα γεν. 1835 περίπου.  
ΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1861 στην Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 9. Παντοπώλης. 
Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Συμ. Γιαννούτσου γεν. 1875. Απέκτησαν 1. Όλγα, 2. Δημήτριο, 
3. Κωνσταντίνο.  
ΤΖΑΛΑ ΟΛΓΑ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 22 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο το Θωμά Νικ. Σταμούλη γεν. 1895.  
ΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1906 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 9. Αναχώρησε και κατοίκησε στο Κάιρο εργαζόμενος. Δεν ήλθε εις 
γάμο απεβίωσε  ελεύθερος.  
ΤΖΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1918 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 22 αριθ. 9. Έμπορος Κοκκινιά. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Κοκκινιά 
Πειραιώς. Πήρε σύζυγο καταγωγή από Μ. Ασία στην Κοκκινιά. Δεν απέκτησαν απογόνους.  
 
234. 
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ΤΖΙΟΥΠΗΣ. Γεννήθηκε το 1720 περίπου στην Πλεσίβιτσα επί της πλατείας αριθ. 4. Πήρε 
σύζυγο τη θυγατέρα του Κοντοδήμου γεν. 1730 περίπου. Στο σπίτι τους φιλοξενήθηκε ο 
Άγιος Κοσμάς το 1779. Στο χώρο του σπιτιού αυτού κτίστηκε το κοινοτικό γραφείο και 
τμήμα της πλατείας της Πλεσιβίτσης που το δώρισαν οι κληρονόμοι Κοντοδήμου.   
 
235. 
ΤΖΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ . Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 30. Πήρε 
σύζυγο την Ευγενία Παναγ. Μπούκουρη γεν. 1860 περίπου. Δεν απέκτησαν απογόνους. 
 
236. ΤΖΟΓΙΑ ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΖΟΓΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ «ΝΤΑΦΛΟΣ». Γεννήθηκε το 1825 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ.55. Από το γάμο του απέκτησε1. Παναγιώτη, 2. Ελένη, 3. Γεώργιο, 4. Ηλία, 5. 
Ζωΐτσα.  
ΤΖΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε το 1850 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 55. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ηλία Πέγκα γεν. 1857 περίπου. Απέκτησαν 1. Αντώνιο, 
2. Ευγενία.  
ΤΖΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1878 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Πάτρα.  
ΤΖΟΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Παναγιώτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Στάθη εκ Γηρομερίου και κατοίκησε 
εκεί. Απέκτησαν 1. τον Αντώνιο, 2. την Αικατερίνη στο Γηρομέρι. Η Αικατερίνη που 
γεννήθηκε στο Γηρομέρι το 1895 περίπου πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Γιώτη «ΡΑΪΚΟ» γεν. 
1885. 
ΤΖΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 55. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Νίνο γεν. 1845 περίπου.  
ΤΖΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιερεύς του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ.55. Από το γάμο του απέκτησε 1. τη Γιαννούλα, 2. τον Ιωάννη. Ο 
Ιερεύς Γεώργιος Ιερούργησε στην Πλεσίβιτσα έως το θάνατό του που απεβίωσε λόγω  
ασθενείας νέος δύο ετών Ιερέας.  
ΤΖΟΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1894-1964 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 55. Πήρε πρώτο σύζυγο το Μιχαήλ Μπιρμπίλη του Χαραλ. γεν. 1885. Πήρε δεύτερο 
σύζυγο το Γεώργιο Βλασόπουλο.  
ΤΖΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1893 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. 
Εφονεύθη στο πόλεμο της Μ. Ασίας το 1922 υπηρετών στρατιώτης.  
ΤΖΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Τριανταφύλου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 55. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1870 «ΓΚΟΡΩ». Απέκτησαν την Αμαλία.   
ΤΖΟΓΙΑ ΑΜΑΛΙΑ του Ηλία και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1897 στην Πλεσίβιτσα οδός 
4 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Συμεών Γεωργ. Μπάλο γεν. 1885. 
ΤΖΟΓΙΑ ΖΩΪΤΣΑ του Τρανταφύλου. Γεννήθηκε το 1865 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 55. Πήρε σύζυγο τον Αντώνιο Ιωάν. Παπαϊωάννου γεν. 1856. 
ΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. Από 
το γάμο του απέκτησε 1. τον Ηλία και 2.το Σπυρίδωνα. 
ΤΖΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1873 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. 
Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο τη Φωτεινή Κων. Βένου γεν. 1874. Απέκτησαν 1. Ελένη, 
2. Νικόλαο, 3. Αριστούλα, 4. Ευγενία.   
ΤΖΟΓΙΑ ΕΛΕΝΗ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1898 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 55. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Παναγ. Μίχα γεν. 1892 στον Α΄ γάμο του.  
.ΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1901 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 55. Έμπορος στη Β. Ήπειρο. Πήρε σύζυγο την Αρετή Βασ. Νίνου γεν. 1906. 
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Απέκτησαν την Αμαλία. Ο Νικόλαος εφονεύθη εις Φιλιάτες παρασυρθείς εκ τροχοφόρου του 
Ιταλικού στρατού στις  6-12-1942. 
ΤΖΟΓΙΑ ΑΜΑΛΙΑ του Νικολάου και της Αρετής. Γεννήθηκε το 1935 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 55. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Τζαμουράνη στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Αρετή.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗ του Ηλία και της Αμαλίας Νικ. Τζόγια. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1970. Πτυχιούχος της Παντείου και σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποπλοίαρχος 
Υπουργείου Εμπ. Ναυτιλίας.  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΑΡΕΤΗ του Ηλία και της Αμαλίας Νικ. Τζόγια. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1968. Απόφοιτος κομμωτικής τέχνης. Πήρε σύζυγο το Σταύρο Ρουμελιώτης εκ Καλαμάτας κι 
απέκτησαν δύο παιδιά στην Αθήνα.  
ΤΖΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 55. Πήρε σύζυγο τον Ηλία Χρήστου Σταμούλη γεν. 1899.  
ΤΖΟΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ηλία και της Φωτεινής. Γεννήθηκε το 1914 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Βασιλ. Τσολή γεν. 1906. 
ΤΖΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου. Γεννήθηκε το 1870 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. 
Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη κι εργάστηκε σε παντοπωλείο.  
ΤΖΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55. Από 
το γάμο του απέκτησε τον Ηλία και Σπυρίδωνα όπου οι δύο αναχώρησαν και κατοίκησαν 
στην Κωνσταντινούπολη.  
ΤΖΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 55.μ Πήρε 
σύζυγο τον Ηλία Κώτσιο γεν. το 1830 περίπου.  
  
237. 
ΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 32. Πήρε 
σύζυγο την πρώτη θυγατέρα Λίτρη γεν. 1855 περίπου. Απέκτησαν το Σπυρίδωνα.  
ΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου και της πρώτης θυγατέρας Λίτρη. Γεννήθηκε το 1882 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 32. Ταχυδρόμος. Πήρε σύζυγο την Αμαλία Μιχ. Μπούλμου 
γεν. 1890. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Ευθαλία, 3. Γεώργιο. 
ΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1909 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 32. Κλητήρας Εφορίας. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος.  
ΤΟΥΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 32. Πήρε σύζυγο χωροφύλακα στην Πάτρα και κατοίκησε τον Καλλίγα.  
ΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας. Γεννήθηκε το 1920 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 32. Αναχώρησε και κατοίκησε στο Ναύπλιο. Πήρε σύζυγο εκ 
Ναυπλίου.  
 
238.  
«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ» ΙΩΑΝΝΗΣ = ΓΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. βλέπε επίθετο = 
Γκουρούσης Ιωάννης.  
 
239. 
ΤΣΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 6. Από 
το γάμο του απέκτησε το Θεόδωρο.  
ΤΣΑΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1875 στην Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 
6. Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Αναστ. Μίχα γεν. 1885. Απέκτησαν 1. Συμεών, 
2. Ελένη. 
ΤΣΑΡΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 6. Σανδαλοποιός και κουρέας. Πήρε σύζυγο τη Μαγδαληνή Μιχ. Νουσινάνου 
γεν. 1908. Απέκτησαν 1. Κασσιανή, 2. Λεωνίδα , 3. Αρετή.  
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ΤΣΑΡΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Συμεώνος και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 6. Διαμένει στην Κέρκυρα ελεύθερη. 
ΤΣΑΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Συμεώνος και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1935 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 6. Ράπτης στην Κέρκυρα, πήρε σύζυγο την Όλγα εκ Γραικοχωρίου. 
Απέκτησαν 1. Ελένη το 1971, 2. Σπυριδούλα το 1978 στην Κέρκυρα. Ο Λεωνίδας είναι και 
Ιεροψάλτης γνωρίζων τη Βυζαντινή μουσική.  
ΤΣΑΡΚΟΥ ΑΡΕΤΗ του Συμεώνος και της Μαγδαληνής. Γεννήθηκε το 1941 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 5 αριθ. 6. Διαμένει στην Κέρκυρα ελεύθερη.  
ΤΣΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 5 αριθ. 6. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέα.  
 
240. 
ΤΣΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1815 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 9 αριθ. 9. Από 
το γάμο του απέκτησε το Κωνσταντίνο.  
ΤΣΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1845 στην Πλεσίβιτσα οδός 9 
αριθ. 9. Παντοπώλης. Από το γάμο του απέκτησε 1.το Δημήτριο και 2. το Μιχαήλ.  
ΤΣΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 9 
αριθ. 9. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Σμύρνη έχοντας Παντοπωλείο.  
ΤΣΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το 1881 στην Πλεσίβιτσα οδός 9 αριθ. 
9. Αναχώρησε και κατοίκησε στη Σμύρνη έχοντας Παντοπωλείο. 
 
241.  
ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ . γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 9 αριθ. 9. Από 
το γάμο του απέκτησε το Μηνά το 1866. Αναχώρησε οικογενειακώς εκ Πλεσιβίτσης.  
 
 
242. 
ΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 45. Από το 
γάμου απέκτησε την Αικατερίνη.   
ΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 45. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Μπούλμο γεν. 1855 περίπου.  
 
243. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1843 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 43. Φούρναρης εις Κάιρο. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ηλία Πέγκα γεν. 1845 περίπου. 
Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Μάρκο, 3. Βασίλειο, 4. Γεώργιο, 5. Ηλία.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βενεδείκτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1867 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Κούλη γεν. 1855 περίπου.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Βενεδείκτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1869 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Φούρναρης εις Κάρο. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Παναγ. 
Αγγελάκη «ΜΠΟΤΗ» γεν. 1878. Απέκτησαν το Δημήτριο.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μάρκου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1903-1991 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Φούρναρης Κάιρο. Πήρε σύζυγο την Όλγα Ανδρέα Μίχα 
γεν. 1913. Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2. Ελπινίκη, 3. Μαρία, 4. Φρειδερίκη.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου και της Όλγας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. 
Καθηγήτρια. Πήρε σύζυγο το Καράμπαλη καθηγητή στις Φιλιάτες. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Δημητρίου και της Όλγας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα.  
 ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ  του Δημητρίου και της Όλγας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Πήρε 
σύζυγο τον Τσιάτσιο στην Κέρκυρα.  
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ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Δημητρίου και της Όλγας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Πήρε 
σύζυγο τον Κασιώτη στην Κέρκυρα.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Βενεδείκτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1873 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Φούρναρης εις Κάιρο. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε 
ελεύθερος στο Κάιρο.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βενεδείκτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1876 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Φούρναρης στο Κάιρο. Πήρε σύζυγο την Αφροδίτη Γεωργίου 
Κατσογιάννη «ΤΑΡΣΙΤΣΑ» γεν. 1898. Απέκτησαν 1. Κωνσταντίνο, 2. Αικατερίνη, 3. Ελένη, 
4. Βενέδεικτο, 5. Περσεφόνη, 6. Ερικέτη.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Ξενοδόχος στην Ηγουμενίτσα, πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα 
Αναστ. Τσολή γεν. 1931. Απέκτησαν 1. τον Γεώργιο το 1961 στην Ηγουμενίτσα πήρε σύζυγο 
την Ελένη, 2. την Αφροδίτη το 1963 στην Ηγουμενίτσα.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Θωμά Χριστιάνο γεν. 1912. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 43. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Κων. Ζήση γεν. 1927. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ του Γεωργίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελία Νικ. Κώτσιου γεν. 1939. 
Απέκτησαν, 1. το Ροδολίνο το 1961 πήρε σύζυγο τη Χρυσούλα Γιαννούλη, 2. τη Σπυριδούλα 
το 1974. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του Γεωργίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Δεν ήλθε εις γάμο.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΕΡΙΚΕΤΗ του Γεωργίου και της Αφροδίτης. Γεννήθηκε το 1934-1974 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερη.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Βενέδεικτου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1882 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 43. Φούρναρης Κάιρο. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Δημ. Διαμάντη 
γεν. 1900 περίπου. Δεν απέκτησαν απογόνους κι απεβίωσαν στο Κάιρο. 
 
244. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 45. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Βασ. Γούλα γεν. 1865. Απέκτησαν 1. 
Αναστασία, 2. Σπυρίδωνα. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Χριστόδουλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1902 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδων Γεωργ. Κούτη γεν. 1892. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χριστόδουλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1903 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Θεοδ. Γιαννούτσου 
γεν. 1909. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Χριστόδουλο,. 3. Ναυσικά, 4. Βασίλειο.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Αναχώρησε και κατοίκησε στον Πειραιά.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1933 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Πήρε σύζυγο τη Ματίνα. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα, 2. Πέτρο, 
3. Ευάγγελο.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αθηνάς. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 45. Ιερεύς στον Πειραιά. Αναχώρησε και κατοίκησε στον Πειραιά. Πήρε 
σύζυγο τη Αδαμαντία. Απέκτησαν 1. Αθηνά, 2. Σπυρίδωνα, 3. Ευφροσύνη. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του Σπυρίδωνος και της Αθηνάς. Γεννήθηκε το 1943 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Αναχώρησε και κατοίκησε στον Πειραιά. Πήρε σύζυγο το 
Φώτιο. Απέκτησαν 1. Πέτρο, 2. Σπυρίδωνα, 3. Ιερομόναχο, 4. Σταύρο.  
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245. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1874 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 
αριθ. 45. Πήρε σύζυγο τη Χαρίκλεια Γεωργ. Κεφάλα γεν. 1875. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. 
Ιωάννη, 3. Αικατερίνη, 4. Νικόλαο, 5. Αγγελική. Αναχώρησαν και κατοίκησαν στην Αθήνα 
κι ενεγράφησαν εκεί.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του Αναστασίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Αναχώρησε κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Αθηναίων.  
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Αναχώρησε κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Αθηναίων. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1905 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Αναχώρησε κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Αθηναίων. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Μουσικός. Αναχώρησε κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο 
Αθηναίων. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αναστασίου και της Χαρίκλειας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Αναχώρησε κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Αθηναίων. 
 
246. 
ΤΣΙΜΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Γεννήθηκε το 1865 στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 45. Πήρε 
σύζυγο το Χαϊδούση Γεώργιο γεννηθέντα 1855 περίπου. 
 
247. 
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΕΡΕΥΣ. Γεννήθηκε το 1780 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 53. Από το γάμο του απέκτησε 1. Σπυρίδωνα , 2. Ευάγγελος. 
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Τριαντάφυλλου. Βλέπε λέξη ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
«ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ» Σπυρίδων. 
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ» του Τριαντάφυλλου. Γεννήθηκε το 1815 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 53. Ιερέας. Πήρε σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης και 
χειροτονήθηκε Ιερέας. Απέκτησε 1. τον Ηλία, 2. θυγατέρα. Ιερούργησε στην Πλεσίβιτσα έως 
το θάνατό του.  
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ «ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ» του Ευαγγέλου . Ιερέας. Γεννήθηκε το 1845 
περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 53. Ιερέας. Πήρε σύζυγο εκ Πλεσιβίτσης και 
χειροτονήθηκε Ιερέας. Απέκτησε 1. Γεώργιο, 2. θυγατέρα, 3. Βαρβάρα. Ιερούργησε στην 
Πλεσίβιτσα έως το θάνατό του. 
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιερέως Ηλία. Γεννήθηκε το 1889 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 53. Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα.  
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 53. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Καλλίβαρδο γεν. 1864. 
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 53. 
Αναχώρησε από την Πλεσίβιτσα.  
ΤΣΙΟΥΜΠΙΔΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 53. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μπίρο γεν. 1830 περίπου στον Α΄ γάμο του. 
 
248. ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΔΕΛΦΗ 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου Στην Πλεσίβιτσα οδός 21 αριθ. 
5. Απεβίωσε ελεύθερος. 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 21 αριθ. 5. 
Σανδαλοποιός. Από το γάμο του απέκτησε την Ευφροσύνη.  
ΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Ιωάννου. Γεννήθηκε το 1872 στην Πλεσίβιτσα οδός 21 αριθ. 
5. Πήρε σύζυγο τον Ευστράτιο Νικ. Στράτη γεν. 1859 
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ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 21 αριθ. 5. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Δημ. Μπάλου γεν. 1855 περίπου. Απέκτησαν 1. το 
Θεόδωρο, 2. Ευφροσύνη, 3. Βασιλική.  
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1878 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Αναστ. Τσολή, γεν. 
1880. Απέκτησαν 1. Ευάγγελο, 2. Συμεών, 3. Θωμά, 4. Αγγελική, 5. Αθηνά. 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Αρρώστησε εις ηλικία 16 ετών κι απεβίωσε. 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1904 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Σανδαλοποιός,. Πήρε σύζυγο την Ελένη Πέτρου Κώτσιου γεν. 
1913. Αρρώστησε το 1938 κι απεβίωσε. Δεν απέκτησαν απογόνους.  
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1906 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 17. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Όλγα Βαξεβάνου εκ Σίδερης γεν. 1927. 
Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Ευάγγελος.  
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Θωμά και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 17. Εστιάτορας Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο την Ιωάννα Ντάλα γεν. 1953. 
Απέκτησαν 1. Όλγα το 1979, 2. Θωμά το 1980. 
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θωμά και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1957 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 17. Υπάλληλος Ιδιωτ. εις Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Δέσποινα Κοκκινάκη γεν. 
1961. Απέκτησαν 1. Χρήστο  το 1987. 2. Όλγα το 1991. 
ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Κων. Σύμο γεν. 1903. 
ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γεωργ. Βένο στο δεύτερο γάμο του γεν. 1908. 
ΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1874 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Κόντη γεν. 1860 περίπου.  
ΤΣΙΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1876 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 17. Απεβίωσε ελεύθερη.  
ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΔΕΛΦΗ του Γεωργίου κλπ. Γεννήθηκε το 1858 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
21 αριθ. 5. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερη στην τρίτη ηλικία.  
 
249. 
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΖΩΗΣ. Γεννήθηκε το 1770 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ. 4. Από το 
γάμο του απέκτησε τον Ιωάννη.  
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ζώη. Γεννήθηκε το 1800 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ. 
4. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Ευαγ. Σκέντου γεν. 1815 περίπου. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. 
θυγατέρα, 3. Αναστασία,4. θυγατέρα, 5. Μαρίνα, 6. θυγατέρα, 7. θυγατέρα.  
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Συμεώνος Φασιούλη γεν. 1850 
περίπου. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. Ιωάννη.  
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1868 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13 αριθ. 4. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ηλία Νίνου γεν. 1875. απέκτησαν δύο παιδιά που 
αρρώστησαν κι απεβίωσαν. Οικογενειακώς αναχώρησαν και κατοίκησαν στη Θεσσαλονίκη.  
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ. 4.  Πήρε σύζυγο την Ουρανία Νικ. Κοντογιάννη γεν. 1882. 
Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Πέτρο, 3. Αικατερίνη, 4. Ηλία.  
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννου και της Ουρανίας. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Αναχώρησε και κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  
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ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννου και της Ουρανίας. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13 αριθ.4. Σερβιτόρος. Αναχώρησε και κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης.  
ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Ουρανίας. Γεννήθηκε το 1915 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Αναχώρησε και κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννου και της Ουρανίας. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 13 αριθ.4. Αναχώρησε και κατοίκησε κι ενεγράφη στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  
ΤΣΙΟΥΡΗ 2 ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1840 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μαντέλο γεν. 1830 περίπου.  
ΤΣΙΟΥΡΗ 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1842 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Πήρε σύζυγο τον Ντάφλο γεν. 1840 περίπου.  
ΤΣΙΟΥΡΗ 4 ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1844 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Κατσούπη γεν. 1840 περίπου.  
ΤΣΙΟΥΡΗ 5 ΜΑΡΙΝΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1849-1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Κούτη γεν. 1845. 
ΤΣΙΟΥΡΗ 6 ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1845 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Πήρε σύζυγο τον Γκάνια Δημήτριο «Μπασή» γεν. 1838. 
ΤΣΙΟΥΡΗ 7 ΘΥΓΑΤΕΡΑ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1847 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 13 αριθ.4. Πήρε σύζυγο εκ Γηρομερίου όπου και κατοίκησε. 
 
250. 
ΤΣΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεόδωρου. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 38-
40. Δάσκαλος. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ιωάν. Ράγκου γεν. 1865. Απέκτησαν 1. Ηλία, 2. 
Αγγελική,3. Μιχαήλ, 4. Πέτρο, 5. Θεόδωρο. Ο Βασίλειος ήταν δάσκαλος της Μεγ. του 
Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη. 
ΤΣΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1882 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 38-40. Καθηγητής Γαλλικών. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη πήρε σύζυγο 
κι έζησε εκεί.    
ΤΣΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Βασιλείου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1888 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 38-40. Πήρε σύζυγο το Συμεών Βασ. Ζήση γεν. 1882. 
ΤΣΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 38-40. Απεβίωσε εκ γρίπης το 1918 εις Ιωάννινα υπηρετών στρατιώτης.  
ΤΣΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1901 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 38-40. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο την Ελένη Χρήστου Στεργίου γεν. 
1911. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Μιχαήλ, 3. Ευαγγελία. 
ΤΣΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το1934 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 38. Αρρώστησε κι απεβίωσε παιδί το 1946. 
ΤΣΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1938 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 
αριθ. 38. Μαραγκός. Πήρε σύζυγο εκ Λιβαδειάς την Αναστασία κι απέκτησαν τον Πέτρο το 
1961 που πήρε σύζυγο την Αγγελική Αντωνοπούλου κι απέκτησαν το Μιχαήλ στην Αθήνα 
που κατοικούν.  
ΤΣΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Πέτρου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1936 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 38. Απεβίωσε το 1940. 
ΤΣΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1906-1963 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 38-40. Πλανόδιος πωλητής. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Ηλία Τζόγια 
γεν. 1914-1989. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Βασιλική, 3. Έκτορα, 4. Βεατρίκη, 5. Γεωργία.  
ΤΣΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1942 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 40. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Τραντάφυλλόπουλο στην Αθήνα. απέκτησαν 1. 
Αντώνιο που πήρε σύζυγο την Λαμπρινή στην Αθήνα, 2. το Θεόδωρο επαγγέλματος 
χρηματιστή. 
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ΤΣΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1944 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 40. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ντέρη στο Τορόντο Καναδά. Απέκτησαν 1. 
Γεώργιο, πτυχιούχος Διοίκηση γεν. επιχειρήσεων, 2. Κωνσταντίνο που πήρε σύζυγο την 
Παναγιώτα πτυχ. Δ. γ. επιχειρήσεων.  
ΤΣΟΛΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1946 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 40. Πήρε σύζυγο τη Τριανταφυλλιά Πορτογαλέζα στο Τορόντο Καναδά. 
Απέκτησαν την Ευγενία που πήρε σύζυγο τον Τόνη εξ Ιταλίας.  
ΤΣΟΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1948 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 40. Πήρε σύζυγο τον Κλεόβουλο Ροδίτη στη Ρόδο. Απέκτησαν 1. Μαρία που 
πήρε σύζυγο τον Κυριάκο, 2. Ιωάννη μ’ επάγγελμα Τουριστικών επιχειρήσεων.  
ΤΣΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου και της Ευγενίας. Γεννήθηκε το 1949 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 40. Πήρε σύζυγο τον Αθανάσιο Θεοτοκάτο στην Αθήνα. Απέκτησαν 1. 
Δημήτριο επαγγέλματος Ταξιτζή, 2. Θεόδωρο επαγγέλματος ιατρικού επισκέπτου.  
 
251. 
ΤΣΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1818 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Από το 
γάμο του απέκτησε 1. Αναστάσιο, 2. Αναστασία. Ο Ηλίας ήταν πρακτικός γιατρός του 
Σουλτάνου Χαμίτ στην Κωνσταντινούπολη.  
ΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1850 περίπου την Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 
34. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Αδελφή του Γεωργίου Ζήση γεν. 1855. 
Απέκτησαν 1. Γιαννούλα, 2. Αλεξάνδρα, 3. Ευγενία, 4. Δημήτριο, 5. Χρήστο. 
ΤΣΟΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1875 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Παναγ. Δόβρα γεν. 1862.  
ΤΣΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1880 στην  
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη Νικ. Μακατσώρη γεν. 1865. 
ΤΣΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1880 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 34. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Γεωργ. Τσιούνη γεν. 1878. 
ΤΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Παναγ. Στεργίου γεν. 
1892. Απέκτησαν 1. Αναστάσιο, 2. Κωνσταντίνο, 3. Δύο θυγατέρες, 4. Ηλία.  
ΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Αρρώστησε και απεβίωσε σε ηλικία 15 ε των παιδί.  
ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Αρρώστησε κι απεβίωσε σε ηλικία 15 ετών παιδί.  
ΤΣΟΛΗ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε η πρώτη το 1914 
και η δεύτερη το 1916 στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Αρρώστησαν κι απεβίωσαν σε 
ηλικία 10 ετών αντίστοιχα παιδούλες.  
ΤΣΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1919-1997 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Υποδηματοποιός και στη Λάρισα έμπορος. Πήρε σύζυγο τη 
Γεωργία Τσολάκη γεν. 1927 εκ Τσαμαντά. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Κωνσταντίνο, 3. 
Χρήστο.  
ΤΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1950 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 1 αριθ. 34. Πολιτικός μηχανικός. Πήρε σύζυγο εκ Θεσσαλίας που κατοικούσε την 
Ευαγγελία κι απέκτησαν τρεις γιους.  
ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1952 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. Πολιτικός μηχανικός. Πήρε σύζυγο εκ Θεσσαλίας που 
κατοικούσε την Ευαγγελία. Απέκτησαν, 1. Γεωργία, 2 Ιωάννη, 3.Ηλία.  
ΤΣΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία και της Γεωργίας. Γεννήθηκε το 1955 στην Πλεσίβιτσα οδός 
1 αριθ. 34. Καθηγητής. Πήρε σύζυγο τη Χαρίκλεια γεν. 1955 εκ Κορινθίας. Απέκτησαν 1. 
την Αγγελική στη Θεσσαλία, 2. Ηλία, 3. Κων/νο, 4. Δημήτριο, 5. Αναστάσιο.  
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ΤΣΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 34. με διαμονή αριθ. 32. Πήρε σύζυγο την Ευγενία Παναγ. Κώτσιου 
γεν. 1900. Ήταν παντοπώλης και δεν απέκτησαν απογόνους.  
 
252. ΤΣΟΛΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΕΛΕΝΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. 
Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Παναγ. Ξένου γεν. 1880. Απέκτησαν 1. 
Ευγενία, 2 Αντώνιο, 3. Θωμά, 4. Ιωάννη.  
ΤΣΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1897-1984 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Παναγ. Σκάγια γεν. 1883-1967. 
ΤΣΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1901 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Παντοπώλης Καστρί. Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Πέτρου 
Κώτσιου γεν. 1908. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Δημητρούλα, 3. Ευτυχία, 4. Αιμιλία, 5. 
Σπυριδούλα, 6. Κωνσταντίνο.  
ΤΣΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αντωνίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Θωμά Χριστιάνο γεν. 1926 στην 
Ηγουμενίτσα.  
ΤΣΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Αντωνίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1931 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο τον Κωνσταντίνο Γεωργ. Τσιμούρη γεν. 1921.  
ΤΣΟΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Αντωνίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1934 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο επαγγέλματος χωροφύλακα εκ Κοκκινιάς τον Ηλία Ντάτσα. 
ΤΣΟΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Αντωνίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1936 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων το Νικόλαο.  
ΤΣΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Αντωνίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων τον Αριστοτέλη Μαντέλο.  
ΤΣΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1942 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 1. Έμπορος Ηγουμενίτσα.  
ΤΣΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου και της Παρασκευής. Γεννήθηκ ετο 1903 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 15 αριθ. 9. Παντοπώλης Γραικοχώρι. Πήρε σύζυγο την Ευαγγελία Παναγ. Δακούκη γεν. 
1912. Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2. Φλωρεντία, 3. Νικόλαο, 4. Δημήτριο, 5. Ξανθούλα, 6. 
Παντελή, 7. Νίκη. 
ΤΣΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1932 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Λούκα.  
ΤΣΟΛΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1935 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Παπαδημητρίου.  
ΤΣΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1939 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Έμπορος εις Λάρισα. Πήρε σύζυγο την Κωνσταντίνα. Απέκτησαν 1. Θωμά, 
2. Ευαγγελία.  
ΤΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1942 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Έμπορος εις Λάρισα. Από το γάμο του με σύζυγο την Όλγα απέκτησε δύο 
θυγατέρες.  
ΤΣΟΛΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1946 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 4 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Μαυρομάτη στη Λάρισα.  
ΤΣΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1948 στο Λαδοχώρι 
εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα. πήρε σύζυγο την Χρυσούλα εκ Λαδοχωρίου. Απέκτησαν 1. 
Όλγα, 2. Νίκη, 3. ένα ακόμη τέκνο. 
ΤΣΟΛΗ ΝΙΚΗ του Θωμά και της Ευαγγελίας. Γεννήθηκε το 1948 στο Λαδοχώρι. Πήρε 
σύζυγο εκ Λαρίσης.  
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ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1907 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Παντοπώλης στο Καστρί.  Πήρε σύζυγο την Ανδρομάχη Ιωάν. 
Διαμάντη γεν. 1915. Απέκτησαν 1. Σταυρούλα, 2. Παρασκευή, 3. Αντιγόνη, 4. Σπυρίδων.  
ΤΣΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννου και της Ανδρομάχης. Γεννήθηκε το 1936 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο τον Πέτρο Κων. Ταβαντζή γεν. 1924. 
ΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ιωάννου και της Ανδρομάχης. Γεννήθηκε το 1939 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Αποστολίδη κι απέκτησαν 1. Νικόλαο, 
2. Φωτεινή.  
ΤΣΟΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Ιωάννου και της Ανδρομάχης. Γεννήθηκε το 1942 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Στεφάνου κι απέκτησαν την Ευτυχία.  
ΤΣΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου και της Ανδρομάχης. Γεννήθηκε το 1946 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Πήρε σύζυγο την Ανθούλα. Απέκτησαν 1. Ανδρομάχη, 2. 
Ιωάννα.  
ΤΣΟΛΗ ΕΛΕΝΗ. Γεννήθηκε το 1872 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. Πήρε 
σύζυγο το Γεώργιο Ιωάν. Γαμβρούλη γεν. 1862. 
ΤΣΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 15 αριθ. 9. 
Αρρώστησε και απεβίωσε νέος.  
 
253. 
ΤΣΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «ΓΚΑΝΤΡΗΣ». Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα. 
Έμπορος Κονίσπολη και Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Γκαντρή γεν. 1865. 
Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Ξενοφών.  
ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ευφρόσυνης. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 13. Έμπορος στις Φιλιάτες. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Κων. 
Μπίρου γεν. 1892. Απέκτησαν 1. Σπυρίδωνα, 2. Ελένη, 3. Ευάγγελο, 4. Λαμπρινή.  
ΤΣΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1915 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 13. Έμπορος Φιλιάτες και Ηγουμενίτσα,. Πήρε σύζυγο την Ζωΐτσα Σπυρ. 
Μακατσώρη γεν. 1930. Απέκτησαν 1. Βασιλική, 2. Ιωάννη.  
ΤΣΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Σπυρίδωνος και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1964 στην 
Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Αντ. Κώτσιο γεν. 1961. 
ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1966 στην 
Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο στην Ηγουμενίτσα την Κωνσταντίνα. 
ΤΣΟΛΗ ΕΛΕΝΗ  του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1928 στην Πλεσίβιτσα οδός 
25 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο εκ Ξεχώρου.  
ΤΣΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 13. Έμπορος. Αρρώστησε κι απεβίωσε νέος κι ελεύθερος.  
ΤΣΟΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Ιωάννου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1933 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 25 αριθ. 13. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Θωμά Σκάγια γεν. 1932. 
ΤΣΟΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Σπυρίδωνος και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1892 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 25 αριθ. 13. Δεν ήλθε εις γάμο απεβίωσε ελεύθερος.  
 
254. ΥΔΑΡΗΣ = Βλέπε λέξη επιθέτου ΙΔΑΡΗΣ.  
 
255. 
ΦΑΣΙΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ.1. Από 
το γάμο του απέκτησε 1. Αναστασία, 2. Ελένη, 3. Ελισάβετ, 4. Γεώργιο.  
ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο το Τσιούρη Ηλία του Ιωάν. Γεννηθέντα το 1840 περίπου.  
ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1853 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 24 
αριθ. 1. Πήρε σύζυγο το Νέτση Δημήτριο εκ Σίδερης. 
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ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1856 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
24 αριθ. 1.  
ΦΑΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Συμεώνος. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
24 αριθ. 1. Κτηματίας. Από το γάμο του με την Ελένη Κώτσιου αδελφή του Θεοδώρου και 
Ηλία γεν. 1850 περίπου. Απέκτησε 1. Συμεών, 2. Χαρίκλεια, 3. Βασίλειο. 
ΦΑΣΙΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1872 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
24 αριθ. 1. Κτηματίας. Ο Συμεών δώρισε την περιουσία του εις τον Ι. Ν. του Προφήτου Ηλία.  
ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1875 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
24 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Γεωργ. Αγγελόπουλο γεν. 1865. 
ΦΑΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1879 στην Πλεσίβιτσα οδός 24 
αριθ. 1. Κτηματίας.  
ΦΑΣΙΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1870 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 1. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Δημ. Δόβρα γεν. 1865 περίπου.  
 
256. 
ΦΑΤΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. 
Κτηματίας. Από το γάμο του με τη Βασιλική Παπαδοπούλου εκ Φατηρίου γεν. 1858 περίπου. 
Απέκτησε 1. Χρήστο, 2. Μιχαήλ, 3. Γεώργιο, 4. Δημήτριο, 5. Αικατερίνη, 6. Χριστίνα.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1878 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Από το γάμο του απέκτησε τη Βασιλική το 1911. Εφονεύθη 
από τους Τουρκοτσάμηδες το 1912 στην Καραπούλα.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Σοφατζής. Πήρε σύζυγο την Ελένη Γεωργ. Κούτη γεν. 1893-
1979. Απέκτησαν 1. Θεόδωρο, 2. Παύλο. Απεβίωσε εκ γρίπης το 1918 εις Ιωάννινα υπηρετών 
στρατιώτης.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1912 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 22. Ράπτης Κέρκυρα Αθήνα. Πήρε σύζυγο την Όλγα Βενεδ. Φίλιου γεν. 1913. 
Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Γεωργία.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεοδώρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1945 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 22. 
ΦΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου και της Όλγας. Γεννήθηκε το 1948 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 22. Πολιτικός μηχανικός. Πήρε σύζυγο δάσκαλο Ηπειρώτη τον Ιωάννη.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μιχαήλ και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1916 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 22. Σιδηρουργός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνης Μιχ. Μακατσώρη Ιερέως γεν. 
1927. Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Πελαγία, 3. Κωνσταντίνο.   
ΦΑΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ του Παύλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1951 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 22. Πήρε σύζυγο το Σύμο Αγγελόπουλο.  
ΦΑΤΗΡΑ ΠΕΛΑΓΙΑ του Παύλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 22. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Ντάγκα εκ Παραμυθίας.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1955 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 22. Καθηγητής. Πήρε σύζυγο τη Μαρίνα Νικ. Πέτρου και 
Ευαγγελίας Γεωργ. Κοντογιάννη.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1889 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Σοφατζής, Τζακοποιός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Κων. 
Γκουρούση γεν. 1895. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Άννα, 3. Χρήστο.  
ΦΑΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1921 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Νικ. Μπούκουρη γεν. 1902 στο Β΄ 
γάμο του.  
ΦΑΤΗΡΑ ΑΝΝΑ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 24. Πήρε σύζυγο το Χριστόφορο Καραγιάννη στο Γηρομέρι.   
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ΦΑΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1927-1972 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Αγροφύλακας. Πήρε σύζυγο τη Μερόπη εκ Σαγιάδος γεν. 1932. 
Απέκτησαν το Θεόδωρο το 1968. 
ΦΑΤΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου και της Μερόπης. Γεννήθηκε το 1968 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Μουσικός. Πήρε σύζυγο εξ Ηγουμενίτσης και διαμένουν στις  
Φιλιάτες.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1882 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. 
Αλέξανδρο, 3. Ελευθέριο.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο εξ Ιωαννίνων 
δασκάλα. Απέκτησαν 1. Βασίλειο, 2. Βικτορία, 3. Πανωραία. 
ΦΑΤΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Αρρώστησε κι 
απεβίωσε δέκα ετών παιδάκι.  
ΦΑΤΗΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Πήρε σύζυγο Αθηναία 
που κατοίκησε εκεί. Απέκτησαν 1. Άννα, 2. θυγατέρα.  
ΦΑΤΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Πήρε σύζυγο τον υιό Ευαγγέλου Στεργίου γεν. 1878 
περίπου.  
ΦΑΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Θεοδώρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1887 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 24. Πήρε σύζυγο εκ Τσαμαντά και κατοίκησε εκεί.  
 
257. 
ΦΙΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Γεννήθηκε το 1870 περίπου. Δάσκαλος από τη Σίδερη. Πήρε σύζυγο 
την Αλεξάνδρα Ευαγ. Φίλιου γεν. 1880 περίπου. Απέκτησαν 1. Αγγελική, 2. Νικόλαο.  
ΦΙΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Λεωνίδα και της Αλεξάνδρας Ευαγ. Φίλιου. Γεννήθηκε το 1905 
στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Χρήστου Μακατσώρη γεν. 
1896. 
ΦΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Λεωνίδα και της Αλεξάνδρας Ευαγ. Φίλιου. Γεννήθηκε το 1910 
στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Εργάτης. Πήρε σύζυγο την Ανδρομάχη Βαξεβάνου γεν. 
1928 εκ Σίδερης. Απέκτησε 1. Λεωνίδα, 2. Νεκταρία.  
ΦΙΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Νικολάου και της Ανδρομάχης. Γεννήθηκε το 1960 στη Σίδερη 
εγγεγραμμένος στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο τη Στυλιανή Γεωργ. Κωστάκη γεν. 1970 στην 
Αθήνα.  
ΦΙΛΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Νικολάου και της Ανδρομάχης. Γεννήθηκε το 1969 στις Φιλιάτες. 
Πήρε σύζυγο το Χάρη Λιοναόνη εκ Κρήτης.  
 
258. 
ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Γεννήθηκε το 1820 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. 
Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη γεν. 1832. Απέκτησαν 1. Ευάγγελος, 2. Στέφανο, 3.Ευγενία, 4. 
Γιαννούλα, 5. Ελένη, 6. Βενέδεικτο. 
ΦΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1850 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Σανδαλοποιός, Από το ΄γάμο του απέκτησες 1. Αλεξάνδρα, 
2,. Ευγενία. 
ΦΙΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1880 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
19 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Λεωνίδα Φιλίδη δάσκαλο γεν. 1870 περίπου,.  
ΦΙΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το 1885 στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. 
Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Ευθ. Ξακουστό γεν. 1870 περίπου.  
ΦΙΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1860 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Σπυρ. Κόντη 
γεν. 1873. Απέκτησαν την Αρετή.  
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ΦΙΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ του Στέφανου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1899-1987 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 2. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ιωάν. Λάπα  γεν. 1883. 
ΦΙΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1863 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Τριανταφύλλου «Τυράνη» γεν. 
1860 περίπου στην Κέρκυρα.  
ΦΙΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1868 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5. Πήρε σύζυγο το Νικόλαο Καπλάνη γεν. το 1868  περίπου 
στην Κέρκυρα. Απέκτησαν 1. Σοφία, 2. Παναγιώτη στην Κέρκυρα.  
ΦΙΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1874 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5.  Πήρε σύζυγο το Βασίλειο Χαρμπάλη γεν. 1874 περίπου εκ Β. 
Ηπείρου στην Κέρκυρα κι απέκτησαν 1. Ζήσημο, 2. Αλκιβιάδη στην Κέρκυρα.  
ΦΙΛΙΟΣ ΒΕΝΕΔΕΙΚΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1879 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 19 αριθ. 5.  Εστιάτορας στην Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Θωμά 
Αγγελόπουλου γεν. 1887. Απέκτησαν 1. Ανδρέα, 2. Όλγα, 3. Κωνσταντίνο, 4. Θεοδώρα. 
ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βενέδεικτου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 11. Αρρώστησε κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΦΙΛΙΟΥ ΟΛΓΑ του Βενέδεικτου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1913 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 11. Πήρε σύζυγο το Θεόδωρο Μιχ. Φατήρα γεν. 1912. 
ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βενέδεικτου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1916 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 11. Ξενοδόχος. Αρρώστησε κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΦΙΛΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Βενέδεικτου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 11. Αρρώστησε κι απεβίωσε ελεύθερη.  
 
259. 
ΦΙΛΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. 
Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα γεν. 1855 περίπου. Απέκτησαν το Γεώργιο. 
ΦΙΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1876 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αλεξάνδρα Μιχ. Κούτη γεν. 
1875. Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2. Αναστάσιο, 3. Μιχαήλ, 4. Αρετή, 5. Ελένη, 6. 
Χαράλαμπο, 7. Χρήστο, 8. Δημητρούλα, 9. Παναγιώτη.  
ΦΙΛΙΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1898 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Πήρε σύζυγο τον Νικόλαο Γεωργ. Κεφάλα γεν. 1877 στο Β΄ 
γάμο του.  
ΦΙΛΙΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αμερική.  
ΦΙΛΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας γεννήθηκε το 1901 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 39. Ελαιοτριβείο,  Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Κλεονίκη Γεωργ. Βασιάδη γεν. 
1909 εκ Φανερωμένης. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Αικατερίνη.  
ΦΙΛΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ και της Κλεονίκης. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Μετανάστης εις Η.Π.Α. πήρε σύζυγο Αμερικάνα στις Η.Π.Α. 
απέκτησαν 1. Μιχαήλ, 2. Κλεονίκη στην Αμερική.  
ΦΙΛΙΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ και της Κλεονίκης. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Ιωάν. Ρισβάνη γεν. 1912. 
ΦΙΛΙΠΗ ΑΡΕΤΗ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1903 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 39. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Πέτρου Μακατσώρη γεν. 1896. 
ΦΙΛΙΠΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1910 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 16 αριθ. 39. Πήρε σύζυγο εκ Κεραμίτσας.  
ΦΙΛΙΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1912 περίπου  
στην Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Μετανάστευσε στην Αμερική και κατοίκησε εκεί.  
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ΦΙΛΙΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1915 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Μετανάστευσε στην Αμερική και κατοίκησε εκεί.  
ΦΙΛΙΠΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1917 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο εκ Β. Ηπείρου στην Αμερική.  
ΦΙΛΙΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας. Γεννήθηκε το 1913 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 16 αριθ. 39. 
 
260. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1810 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. 
Από το γάμο του απέκτησε 1. Νικόλαο, 2. Ιωάννη, 3. Γεώργιο, 4. Παναγιώτη και 5. Ηλία.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 21. Σανδαλοποιός, αγρότης. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Βενεδ. Κούτη γεν. 1850. 
Απέκτησε 1. Αγγελική, 2. Αντώνιο, 3. Δημήτριο, 4.Παρασκευή, 5. Ευγενία.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1880 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Συμεών Σπυρ. Βλάχο γεν. 1868. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1881 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Υποδηματοποιός. Ο Αντώνιος μυήθηκε στον Ηπειρωτικό 
Σύλλογο απελευθερώσεως κι ήταν αρχηγός της Πλεσιβιτσιώτικης τριακονταμελούς ομάδος. 
Πρωτοστάτησε στην άμυνα από την επίθεση των Τουρκοτσάμηδων το 1912. απεβίωσε 
ελεύθερος εις ηλικία 35 ετών περίπου. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Σανδαλοποιός, αγρότης. Πήρε σύζυγο την Δέσποινα Γρηγ. Μίχα 
γεν. 1892. Απέκτησε 1. Κωνσταντίνο, 2.Παρασκευή, 3. Παύλο, 4. Γεώργιο , 5. Αντώνιο, 6. 
Νικόλαο. Μέλος του Ηπειρώτικου Συλλόγου πολέμησε το 1912 δια την άμυνα στην επίθεση 
των Τουρκοτσάμηδων κατά της Πλεσιβίτσης.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1915 
στην Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 43. Ιδιωτ. Υπάλληλος Αθήνα. Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα 
Μιχ. Κόντη γεν. 1921. Απέκτησαν 1. Δημήτριο, 2. Δέσποινα στην Αθήνα 
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 43. Δεν ήλθε εις γάμο. Μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την 
εργασία αυτή.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 43. Εφονεύθη το 1947 στον εμφύλιο πόλεμο υπηρετών στρατιώτης.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1927 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 43. Εφονεύθη στις 14-9-1943 από τους Τουρκοτσάμηδες.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1930 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 43. Ιδιωτ. Υπάλληλος εις Η.Π.Α. πήρε σύζυγο την Ευγενία Κων. 
Κολιού γεν. 1944. Απέκτησαν 1. Γεώργιο, 2. Αικατερίνη στις Η.Π.Α.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Δέσποινας. Γεννήθηκε το 1934 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 1 αριθ. 43. πιτσαρία στις Η.Π.Α. πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Αναστ. 
Γκουρούση  γεν. στις Η.Π.Α. Απέκτησαν 1. Παύλο, 2. Ευγενία στο Γούστερ των Η.Π.Α.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1882 περίπου 
στην Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1885 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Σκάγια.   
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 21. Σανδαλοποιός, Αγρότης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Κώτσιου γεν. 1850 
περίπου. Απέκτησαν 1. Αλεξάνδρα, 2. Βασίλειο, 3. Φωτεινή, 4. Μιχαήλ.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1872 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο το Γούλα στο Καστρί Ηγουμενίτσης. 
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ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1888 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Εργασία μύλους  Φιλιππούπολης. Πήρε σύζυγο από τη 
Φιλιππούπολη κι απέκτησε δύο παιδιά εκεί. Εφονεύθη κατά την επανάσταση στη 
Φιλιππούπολη. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1880 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Πήρε σύζυγο τον Αλέξανδρο Γκουβέλη εκ Β. Ηπείρου. 
Ξενοδόχο Κέρκυρα. δεν απέκτησαν απογόνους. Η Φωτεινή απεβίωσε το 1962 στην Κέρκυρα.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1891 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Σανδαλοποιός., Πήρε σύζυγο την Παρασκευή Κων. Γκουρούση 
γεν. 1897. Απέκτησαν 1.Χρήστο, 2. Ιωάννη, 3. Ανδρέα, 4. Ελένη, 5. Σταυρούλα. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήρε σύζυγο την Βασιλική Μιχ. Ζήση γεν. 
1932. Απέκτησαν 1. Φωτεινή, 2. Βασίλειο, 3. Αλέξανδρο. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Χρήστου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1954 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο το Χρήστο εκ Μακεδονίας στην Αθήνα. 
Απέκτησαν 1. Θεόφιλο το 1987, 2. Βασίλειο το 1989 στην Αθήνα.   
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1956 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Δημ. Υπάλληλος στην Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη 
Σπυριδούλα εκ Μαζαρακιάς. Απέκτησαν 1. Βασιλική το 1987, 2. Χρήστο το 1990 στην 
Ηγουμενίτσα.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1959 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Διευθυντής Ξενοδοχείου στην Πάτρα. Πήρε σύζυγο την Βαλερή 
εκ Βελγίου. Απέκτησαν την Αιμιλία το 1997. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1925-2001 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήρε σύζυγο τη Ζωΐτσα Κων. Βένου γεν. 
1929-1982. Απέκτησαν 1. Μιχαήλ 2. Παρασκευή.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1954-2002 Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 19. Πιτσαρία στις Η.Π.Α. Πήρε σύζυγο τη Σπυριδούλα Γρηγ. Ίδαρη γεν. 1956 
στις Η.Π.Α. Απέκτησαν τον Ιωάννη το 1982 στις Η.Π.Α. Ο Μιχαήλ απεβίωσε το 2002. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ιωάννου και της Ζωΐτσας. Γεννήθηκε το 1962 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Πήρε σύζυγο το Νίκο εκ Κόκκινου Λιθαριού στην Ηγουμενίτσα. 
Απέκτησαν 1. Μηνά το 1988, 2. Κωνσταντίνο το 1991 στην Ηγουμενίτσα.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1929 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Έμπορος Κέρκυρα. Πήρε σύζυγο τη Δημητρούλα Μιχ. 
Παπανικολάου γεν. 1929. Απέκτησαν τον Κωνσταντίνο. Ο Ανδρέας και η Δημητρούλα είναι 
πολύτιμοι συνεργάτες δίδοντας πολλές πληροφορίες δια την Πλεσιβιτσιώτικη παροικία της 
Κέρκυρας κι όχι μόνο, αλλά και για άλλους χωριανούς.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα και της Δημητρούλας. Γεννήθηκε το 1960 
στην Κέρκυρα. Είναι καθηγητής μαθηματικός. Πήρε σύζυγο την Γκόρενα εκ Γιουγκοσλαβίας 
στην Κέρκυρα. Απέκτησαν τον Ανδρέα το 1983. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1924 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 19. Αρρώστησε και απεβίωσε νήπιο.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Μιχαήλ και της Παρασκευής. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 19. Αρρώστησε κι απεβίωσε νήπιο.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1855 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 21. Από το γάμο του με την Καλλιόπη Τσιμούρη γεν. 1855 περίπου απέκτησε 1. 
Νικόλαο, 2. Κωνσταντίνο.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα 
οδός 6 αριθ. 21 το 1875 περίπου. Αναχώρησε στην Αμερική μετανάστης στη Φιλαδέλφεια 
των Η.Π.Α. 

 547



ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Καλλιόπης. Γεννήθηκε στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21 το 1877 περίπου. Αρρώστησε και απεβίωσε μικρό παιδί.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1850 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ. 21. Αναχώρησε στην Αμερική μετανάστης και ξαναγύρισε στο 
χωριό. Δεν ήλθε εις γάμο κι απεβίωσε ελεύθερος.  
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1860 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 
6 αριθ. 21. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αναστασία Κων. Πέγκα γεν. 1872. Απέκτησαν 1. 
Αγγελική, 2. Αναστάσιο. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1897 περίπου στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ.4. Πήρε σύζυγο το Χρήστο Σπυρ. Στεργίου «Λιάρο» γεν. 1896. 
ΧΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ηλία και της Αναστασίας. Γεννήθηκε το 1899 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 6 αριθ.4. Σανδαλοποιός. Πήρε σύζυγο την Αθηνά Δημ. Κατσούπη γεν. 1908 
στον Α΄ γάμο της.  
 
261.  
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1894-1961 .Διπλωματικός υπάλ. Πήρε 
σύζυγο τη Μαρίνα Δημ. Κοντοδήμου γεν. 1897-1986. Απέκτησαν το Νικόλαο στη 
Φιλιππούπολη.  
ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου και της ΜΑΡΊΝΑΣ Δημ. Κοντοδήμου. 
Γεννήθηκε στη Φιλιππούπολη το 1921.  Διπλωματικός Υπάλληλος. Από το γάμο του με την 
Ελένη Αργυριάδου Ελληνίδα εκ Φιλιππουπόλεως, απέκτησαν τη Μαρίνα το 1961, 
Διπλωματικό Υπάλληλο.  
 
262. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ. Γεννήθηκε το 1840 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 9. Από το 
γάμο του απέκτησε 1. Ιωάννη, 2. Γεώργιο.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1881 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 14 
αριθ. 9. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Ευαγ. Γαμβρούλη γεν. 1885. Απέκτησαν τον Ηλία που 
αρρώστησε κι απεβίωσε νήπιο. Ο Ιωάννης εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη αρτοποιός. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία. Γεννήθηκε το 1887 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 14 
αριθ. 9. Ιδιωτ. Υπάλληλος. Πήρε σύζυγο στην Αθήνα που κατοίκησε. Δεν απέκτησε 
απογόνους.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Γεννήθηκε το 1845 περίπου στην Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 
9. Ράπτης. Πήρε σύζυγο την Ελένη Γκίκα γεν. 1855 περίπου. Απέκτησαν 1. Θωμά, 2. 
Βασίλειο, 3. Σπυρίδωνα. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Αναστασίου και της Ελένης. Γεννήθηκε το 1878 στη 
Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 9. Νεωκόρος. Πήρε σύζυγο την Βασιλική Ιωάν. Σταμούλη γεν. 
1885 περίπου Απέκτησαν 1. Όλγα, 2. Αθηνά, 3. Ιωάννη, 4. Γεωργία, 5. Πέτρο. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1905 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Μιχαήλ Ευαγ. Ζήση γεν. 1890.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1908 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Αντ. Ζήση γεν. 1890.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1912 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη Γεωργ. Τσιμούρη γεν. 
1924. Απέκτησαν 1. Χρήστο, 2. Βασιλική, 3. Θωμά, 4. Γεώργιο.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1949 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Ξυλουργός Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη Φρειδερίκη εξ Αγίας 
Μαρίνης Ηγουμενίτσης. Απέκτησαν 1. Ιωάννη, 2. Αικατερίνη στην Ηγουμενίτσα. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1951 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο στην Αμερική και κατοίκησε εκεί.   
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1953-1976 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Εφονεύθη εξ αιτίας εκπυρσοκροτήσεως χειροβομβίδος.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννου και της Αικατερίνης. Γεννήθηκε το 1956 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο την Αικατερίνη εκ Ν. Σελευκείας Ηγουμενίτσας 
στην Ηγουμενίτσα.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 3. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Νικ. Πέγκα γεν. 1900. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Θωμά και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1926 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 24 αριθ. 3. Ξυλουργός Ηγουμενίτσα. Πήρε σύζυγο τη Βασιλική Αντ. Τσολή γεν. 1929. 
Απέκτησαν 1. Ελένη, 2. Στεφανία.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1958 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 214αριθ. 3. Καθηγήτρια. Πήρε σύζυγο τον Ιωάννη Βενέτη αστυνομικό εκ 
Παρακαλάμου. Απέκτησαν δύο παιδιά. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Πέτρου και της Βασιλικής. Γεννήθηκε το 1960 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 24 αριθ. 3. Καθηγήτρια. Πήρε σύζυγο τον Παναγιώτη εκ Σερρών. 
Απέκτησαν δύο παιδιά.   
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1864 στην Πλεσίβιτσα οδός 14 
αριθ. 9. Από το γάμο του απέκτησε 1. Μαριγώ, 2. Ευγενία, 3. Παναγιώτη.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΓΩ του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1888 στην Πλεσίβιτσα οδός 14 αριθ. 
9. Πήρε σύζυγο το Σπυρίδωνα Κων. Βένο γεν. 1866. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1888 στην Πλεσίβιτσα. Πήρε σύζυγο 
το Σπυρίδωνα Κων. Σταμούλη γεν. 1883. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 1889 στην Πλεσίβιτσα οδός 14 
αριθ. 9. Αναχώρησε εκ Πλεσιβίτσης εις Ιωάννινα έγινε γαλακτοπώλης.  
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αναστασίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα το 1860 περίπου 
οδός 14 αριθ. 9. Από το γάμο του απέκτησε τον Αντώνιο. 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1888 στην Πλεσίβιτσα οδός 14 
αριθ. 9. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη κι εργάστηκε αρτοποιός.  
 
263. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. Γεννήθηκε το 1790 περίπου στην Πλεσίβιτσα. Από το γάμο του 
απέκτησε 1. Δημήτριο, 2. Αναστάσιο, 3. Αθανάσιο. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1823 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 16. Ράπτης. Από το γάμο του με την Βασιλική γεν. 1835 περίπου. Απέκτησε τον Πέτρο 
και την Αγγελική. Ο Δημήτριος εφονεύθη από τους Τουρκοτσάμηδες την περίοδο 1911-1912. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1874 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16. 
Ράπτης λαϊκής τέχνης. Πήρε σύζυγο την Ευφροσύνη Δημητ. Γκάνια γεν. 1890. Απέκτησαν 1. 
Βασιλική, 2. Ελένη,. 3. Δημήτριο.  
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1910 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Βενέδεικτο Μηνά Ταβαντζή γεν. 1907. 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1920 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Γεώργιο Μιχ. Μήτση γεν. 1913. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου και της Ευφροσύνης. Γεννήθηκε το 1924 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16. Κτίστης, Ξυλουργός. Πήρε σύζυγο την Αγγελική Βασ. Σύμου 
γεν. 1933. Απέκτησαν 1. Αγνή, 2. Αγάπη, 3. Γεωργία, 4. Πέτρο.  
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΓΝΗ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1953 στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Δημήτριο Ρήγο και κατοικεί στην Αθήνα. 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1955 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16 Πήρε σύζυγο τον Γαρύφαλο Κατσώνη και κατοικεί στην Αθήνα.  
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ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1958 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο το Μαρίνο Καρλέτση.  
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Δημητρίου και της Αγγελικής. Γεννήθηκε το 1961 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16. Πήρε σύζυγο τη Μαρίτα εκ Στοκχόλμης Σουηδίας, απέκτησαν 
1. Δημήτριο, 2. υιό.  
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου. Γεννήθηκε στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 16. το 
1870 περίπου. Πήρε σύζυγο τον Ευάγγελο Γεωργίου Αγγελόπουλο γεν. 1860. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1835 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 14. Από το γάμο του απέκτησε τον Ευάγγελο.  
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αθανασίου. Γεννήθηκε το 1871 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 14. Κτηματίας. Πήρε σύζυγο την Αριστούλα Ανδρέα Μίχα γεν. 1904. Απέκτησαν 1. 
Αθανάσιο, 2. Νικόλαο, 3. Ηλία, 4. Κωνσταντίνο, 5. Ελένη.  
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ευαγγέλου και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1923 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 14. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1925 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 14. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Απεβίωσε ελεύθερος.   
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ευαγγέλου και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1928 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 14. Αναχώρησε και κατοίκησε στην Αθήνα. Απεβίωσε ελεύθερος.   
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1930 
στην Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 14. Αναχώρησε και πήρε σύζυγο στην Αθήνα. Δεν απέκτησε 
απογόνους. 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου και της Αριστούλας. Γεννήθηκε το 1932 στην 
Πλεσίβιτσα οδός 20 αριθ. 14. Πήρε σύζυγο το Σάββα εκ Κερκύρας. Δεν απέκτησαν 
απογόνους. 
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος. Γεννήθηκε το 1830 περίπου στην Πλεσίβιτσα 
οδός 20 αριθ. 16. Από το γάμο του απέκτησε το Νικόλαο.  
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου. Γεννήθηκε το 1860 στην Πλεσίβιτσα οδός 20 
αριθ. 16. Αναχώρησε στην Κωνσταντινούπολη κι εργάστηκε εμπορομεσίτης.  
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ‘ 
 
 

1. Απόψεις της Πλεσιβίτσης από διάφορα σημεία. 
2. Πλατεία Πλεσιβίτσης 
3. Καθεδρικός Ναός Πλεσιβίτσης του Προφήτου Ηλίου.  
4. Παρεκκλήσια της Πλεσιβίτσης  
5. Εικονοστάσια  της Πλεσιβίτσης 
6. Αρχαία και μεταγενέστερα διατηρητέα μνημεία 
7. Παραδοσιακά κτίρια και καλντερίμια  
8. Σχολεία και προτομές επί της πλατείας 
9. Σχολικά – Στιγμιότυπα εκδηλώσεων των παιδιών 
10. Σχολή Σπίτι του Παιδιού 
11. Ταπητουργείο Πλεσιβίτσης – Κορίτσια εργαζόμενα 
12. Βρύσες Κοινοτικές –Ιδιωτικές 
13. Εγκαίνια του αμαξιτού δρόμου Πλεσιβίτσης 
14. Ιστορικά πρόσωπα Πλεσιβίτσης 
15. Πλεσιβιτσιώτες σε εορτές και καθημερινές  
16. Πάσχα και χοροί στην Πλεσίβιτσα ‘ 
17. Αγαπημένοι Ναοί και τόποι για τους Πλεσιβιτσιώτες  
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Α΄ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 
 

1. Φωτογραφία του Ιωάννου Παναγ. Πέγκα 
2. Δύο Πανοραμικές απόψεις της Πλεσιβίτσης  
3. Η Πλεσίβιτσα μετά την πυρπόληση του 1943 
4. Άποψη της Πλεσιβίτσης από την Εκκλησία προς Παρασπόρι – Αγ. Νικόλαο 
5. >>   >> >>  >> >> >>   Αγία Μαρίνα 
6. >>   >> >>  >> >> >>   Πλατεία και Αμπολιάνα  
7. >>   >> >>  >> >> >>   Αγ. Θεοδώρους έως Νερούλια  
8. >>   >> >>            τον Μάλο προς Κουτσοντούμα έως Νερούλια  
9. Το Λεκανοπέδιο Πλεσιβίτσης που πρωτοκατοικήθηκε με οικισμούς  
10. Άποψη Πλεσιβίτσης από την Εκκλησία προς Σαρακίνα «Λούστρα» 
11. >>   >> >> >> >>       >>  Κρούπινα- Πέρα Αμπέλια  
12. >>   >> >> >> >>       >>  Αγ. Νικόλαο – Παναγία 
13. >>   >> >> >> >>       >>  Νεκροταφείο – Κώτσικα – Βέρβα  
14. >>   >> >> >> >>       >>  Αμπολιάνα  
15. >>   >> >> >> >>       >>  Δημόπλενα  
16. >>   >> >> >> >>       >>  Κανάλια  
17. >>   >> >> >> >>       >>  Νερούλια  
18. >>   >> >> >> >>       >>  Παρασπόρι 
19. >>   >> >> >> >>       >>  Πλατεία 
20. >>   >> >> >> >>       >>  Αγίου Θεοδώρους  
21. >>   >> >> >> >>       >>  την Αγία Μαρίνα 

 
 
Β΄ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
 

22. Η πλατεία Πλεσιβίτσης, ο Σταυρός του Αγίου Κοσμά και το Φλαμούρι 
23. Ο Ι. Ν. Προφήτου Ηλίου, το Κοινοτ. Γραφείο και οι προτομές Κυρά Βασιλικής και 
τους ζεύγους Πέτεινου 

 
 
Γ΄ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ  
 
 

24. Ο Ι. Ν. του Προφήτου Ηλίου και η πλατεία προ του 1940 
25. Ο Ι. Ν. του Προφ. Ηλίου, το κοινοτ. Γραφείο και η προτομή της Κυρά-Βασιλικής 
26. Άποψη του Ι. Ν. του Προφ. Ηλίου από την Αμπολιάνα 
27. Άποψη του Ι. Ν. του Προφ. Ηλίου από το Παρασπόρι  
28. Άποψη του Ι. Ν. του Προφ. Ηλίου από τα Δυτικά από τον Άγιο Νικόλαο 
29. Οι δύο είσοδοι και ο Πρόναος του Προφ. Ηλίου 
30. Το μεσαίο τμήμα του τέμπλου του Ναού του Προφ. Ηλίου  
31. Το μεσαίο κλίτος του Ναού του Προφ. Ηλίου  
32. Το μεσαίο κλίτος του Ναού του Προφ. Ηλίου  
33. Το αριστερό τμήμα του τέμπλου του Ναού του Προφ. Ηλίου 
34. Το δεξιό τμήμα του τέμπλου του Ναού του Προφ. Ηλίου 
35. Τα βημόθυρα του τέμπλου του Ναού του Προφ. Ηλίου 
36. Λεπτομέρεια του σκαλίσματος του Δεσποτικού του Ναού του Προφ. Ηλίου 
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37. Το Βόρειο αριστερό παράθυρα του Ναού του Προφ. Ηλίου που στο λίθινο πρέκι έχει 
τη χρονολογία ανεγέρσεως του Ναού 1858 Μάη  

38. Άνω της Βόρειας καμάρας του Πρόναου είναι σκαλιστή χρονολογία επέκτασης του 
Ναού του Προφ. Ηλίου = 870 Μαΐου 8 

39.  Στη Βόρεια πλευρά του Ναού, στον τοίχο υπάρχουν και φαίνονται οι τρύπες των 
βλημάτων από τα όπλα των Μουλσουμανοτσάμηδων κατά την πολιορκία  στις 9-11-
1912. 

40. Το ιστορικό της Αγιογράφησης του Ναού του Προφήτου Ηλίου το 1859. 
 
 
Δ΄ ΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
 

41. Παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών  
42.   >> της Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Παναγία» 
43.  >> του Αγίου Νικολάου 
44.  >> >>     >>           >> 
45.  >> της Αγίας Μαρίνας 
46. Πρώτος Καθεδρικός Ναός Πλεσιβίτσης της Αγίας Παρασκευής.  
47. Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου 
48.   >> >>    >>   Παντελεήμονος  
49.  >> των Αγίων Θεοδώρων  
50. Ο Μανδρότοιχος του παρεκκλησίου της Αγίας Βαρβάρας Αντριάξη 
51. Παρεκκλήσιο του Προφ. Προδρόμου Ιωάννου «Νεκροταφείου» 
52.   >>  >> >>  >> >> >> 
53. Το Νεκροταφείο Πλεσιβίτσης  
54. Στον Αϊλιά η εξωτερική όψη του συγκροτήματος του παρεκλ. Προφ. Ηλιού 
55. Το παρεκκλήσιο του Προφήτου Ηλιού στον Αϊλιά 
56. Στιγμιότυπο κατά τη θεία λειτουργία στον Προφ. Ηλία στον Αϊλιά 
57. Μετά τη θεία λειτουργία στον Προφ. Ηλία στον Αϊλιά.  
 
 

Ε΄ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
 

58.  Το εικονοστάσι της Αγία Τριάδος στα Κανάλια 
59.   >>     >>  >>  >>  και η βρύση 
60.  >>    του Προφήτου Ηλιού στους Κηπόπλους  
61.  >>    της Αγίας Παρασκευής στη Βούβα 

 
 
ΣΤ΄ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ  
 
 

62. Το Αρχαίο Θέατρο τη Τιτάνης 
63. Το Κάστρο Κασνετσίου 
64. Τοιχοποιία της Νότιας γωνίας του Κάστρου Κασνετσίου 
65. Το γεφύρι του πρώτου οικισμού του Παλιοκκλησίου 
66. Τα μεγάλα κεραμίδια του Κεραμοποιείου Πλεσιβίτσης   
67. Τοιχοποιία φυλακών του σαραγιού της Κυρά-Βασιλικής 
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68. Τοιχοποιία φυλακών του σαραγιού της Κυρά-Βασιλικής 
69. Ο πλάτανος της Κυρά-Βασιλικής στην Αμπολιάνα πριν ξεραθεί 
70. Το Χάνι και ο πλάτανος πριν ξεραθεί στην πλατεία 
71. Το Χάνι στην πλατεία Πλεσιβίτσης  
72. Το Πουσί που είχε γίνει τόπος ενεδρών των Μουλσουμανοτσάμηδων 

 
 
Ζ΄ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ  
 
 

73. Η παραδοσιακή πόρτα του Πλούτση   
74. Λεπτομέρεια της πόρτας του Πλούτση  
75. Η παραδοσιακή πόρτα του Αντωνίου Σύμα  
76. Η παραδοσιακή πόρτα του Χατζη 
77. Η παραδοσιακή πόρτα του Φίλιου 
78. Παραδοσιακή τέχνη τοιχοποιίας καταστήματος Πλούτση στην πλατεία 
79. Γωνία Β/Α του καταστήματος Κίτσου Διαμάντη στην πλατεία 
80. Η παραδοσιακή πόρτα του Ματθαίου Θ. Ταβαντζή 
80Α΄          >>               >>               >>                 >> 
81. Η παραδοσιακή πόρτα εσωτερική της αυλής του Γιάννη Σύμα 
82. Η παραδοσιακή πόρτα του Διαμάντη  
83. Η παραδοσιακή πόρτα του Κίτσου Διαμάντη  
84. Η παραδοσιακή πόρτα του Διαμάντη  
85.        >>                  >>              >> 
86. Παραδοσιακό παράθυρο του Κίτσου Διαμάντη  
87. Η παραδοσιακή πόρτα του Ευαγγέλου Γεωργ. Κούτη 
88. Καλντερίμι από το Παρασπόρι προς την πλατεία 
89. >>    >>  την πλατεία προς τις βρύσες Κανάλια  
90. >>    >>    >>       >> >> >>   Νερούλια  
91. >>    >>    >>       >> >> >>         >> 

 
 
Η΄ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 
 

92. Το Δημοτικό Σχολείο της  Πλεσιβίτσης 
93. Το Παλιό Σχολειό–Σχολαρχείο–Παρθεναγωγείο–Ταπητουργείο και Νηπιαγωγείο 
Πλεσιβίτσης  

94. Προτομή της Κυρά-Βασιλικής Κονταξή στην Πλατεία Πλεσιβίτσης  
95. Άγαλμα τη Κυρά-Βασιλικής  Κονταξή και προτομή του Γεωργίου Κίτσου Κονταξή 
στο ιδιωτικό μουσείο του Γεωργίου Μ. Σκάγια  

 
 
Θ΄ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
  
 

96. Μαθητές του Σχολαρχείου Πλεσιβίτσης σε εορτή στα έτη 1913-1917 
97. >>   >>  Δημοτικού Σχολείου Πλεσιβίτσης στις 18-6-1950 
98. >>   >>         >>           >>          >>                >> 26-6-1950 
99. >>   >>         >>           >>          >>                >> 8-10-1950 
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100. Γυμνασιακές επιδείξεις του Δημοτικού Σχολείου Πλεσιβίτσης το 1950 
 
 
Ι΄ ΣΧΟΛΗ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ 
 

101. Μαθητές στη σχολή «Σπίτι του Παιδιού» 
 
ΙΑ΄ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
  102. Τα κορίτσια του Ταπητουργείου Πλεσιβίτσης  το 1939. 
 
 
ΙΒ΄ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 

103. Οι παραδοσιακές βρύσες Καναλιών  
  103Α. >>         >>       >> 
104. Οι βρύσες Καναλιών το Εικονοστάσι Της Αγίας Τριάδος και η βρύση της  
105. Οι παραδοσιακές βρύσες Νερούλια  
106. >>                        >>         >> 
107. Η παραδοσιακή βρύση Παρασπορίου 
107Α>>                        >>         >> 
108. >>                        >>  του Αντριάξη 
109. >>                        >>  της Ετιάς  
110. >>                        >>  του Καλίβαρδου  
111. >>                        >>  Τσιμούρη 
112. >>                        >>  Κατσούπη«Ντάη» 

 
 
ΙΓ΄ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΙΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  
 
 

113. Εγκαίνια του αμαξιτού δρόμου Πλεσιβίτσης 15-10-1952 
113Α >>          >>             >>           >>           15-10-1952 

114. Το πρώτο αυτοκίνητο που έφθασε στην Πλεσίβιτσα 
115. Κενό  

 
 
ΙΔ΄ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΗΣ  

116. Άνθιμος Ζ΄ Τσάτσος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  
117. Κυρά-Βασιλική Κονταξή 
118. Γεώργιος  Κίτσος Κονταξής 
119. Αλή-ΠΑΣΆΣ Τεπελενλής 

 
 
ΙΕ΄ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΕΣ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  
 
 

120. Πλεσιβιτσιώτες στην πλατεία  στις 25-3-1935 
121.  >>     >>            >>       >>     σε εορτή προ του 1940 
122.  >>      >>           συζητούν στα σκαλιά προς εκκλησία  
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123. Η Αμερικάνικη βοήθεια και η διανομή στους Πλεσιβιτσιώτες  
124. Πλεσιβιτσιώτισσα φορτωμένη ξύλα  «ζάλωμα» 
125.  >>      >>                   >>          βαρέλα πηγαίνει στη βρύση για νερό 
126. Μεταφορά της προίκας της νύφης κατά το γάμο 
127. Ο Δημήτριος Γκάνιας ψήνει στην πλατεία το περίφημο κοκορέτσι 
128. Σφαγείο και κρεοπωλείο στην Ελιά του Ζήκου στην Πλατεία 
129. Στις βρύσες Κανάλια και Αγ. Τριάδος κατά την εορτή των Θεοφανίων 

 
 
ΙΣΤ΄ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΑ 
 
 

130. Ο Παπά- Βαγγέλης Σύμος εν προσευχή γονατιστός προ της ενάρξεως του χορού του 
Πάσχα στην πλατεία 

131. Χορός στην πλατεία το Πάσχα του 1909 
132. Χορός φουστανελοφόρων ανδρών με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων  
133. >>                  >>                       >>         >>                 >>                  >> 
134. Χορός ανδρών και γυναικών   >>         >>                 >>                  >> 
135. Πάσχα του 1928 στην πλατεία  
136. Χορός στην πλατεία με παραδοσιακά όργανα  
137. (Κενό) 
138. Χορός γυναικών στην πλατεία το Πάσχα  
139. Χορός ανδρών στην Αγία Μαρίνα Δευτέρα του Πάσχα 1928 
140. Χορός ανδρών στον Αγ. Νικόλαο την Τρίτη του Πάσχα το 1928 
141. >>          >>        >>              >>           >>             >>      >> 1928 
142. >>          >>        >>              >>           >>             >>      >> 1928 
143. Παρακολούθηση του χορού στον Άγιο Νικόλαο την Τρίτη του Πάσχα  
144. χορός γυναικών στον Άγιο Νικόλαο την Τρίτη του Πάσχα 
145. Γυναίκες παρακολουθούν το χορό στον Άγ. Νικόλαο την Τρίτη του Πάσχα  
146. Ακούγοντας τα όργανα το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα κάτω από τον πλάτανο 

 
 
ΙΖ΄ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΓΑΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΣΙΒΙΤΣΙΩΤΕΣ 
 
 

147. Η Μονή Γηρομερίου 
148. Φιλιάτες. Εορτασμός για την απελευθέρωση του 1913 
149. Ο Ναός της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως  
150. Χάρτης την Πλεσιβίτσης εκ του Κτηματολογίου  
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258.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 

Δια την αναγραφή στην παρούσα εργασία πολλών προγόνων του περασμένου αιώνα 
1800-1900, που δεν ήταν καταγεγραμμένοι στα Μητρώα και Δημοτολόγια της Πλεσιβίτσης, 
βοήθησε με πρόθυμη παροχή πληροφοριών δια ζώσης, το σύνολο των συγχωριανών των 
διαμενόντων εντός της Πλεσιβίτσης, όπως επίσης και πολλών των εκτός της Πλεσιβίτσης 
διαμενόντων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, με τηλεφωνική επικοινωνία, δια τον πιο 
δυνατό σωστό τρόπο καταχώρησής των, στις οικογενειακές μερίδες των. Πολύτιμες 
πληροφορίες για την ιστορική πορεία της Πλεσιβίτσης και πολλαπλώς διασταυρωμένες, μας 
έδωσαν με ένθερμο ζήλο προς τη γενέτειρα, για τη συγγραφή της παρούσης εργασίας, οι 
κάτωθι συγχωριανοί μας κατ’ αλφαβητική σειρά.  
 

1. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Θωμά    γεννηθείς 1908 
2. Βένος Ευάγγελος του Γεωργίου           >>     1908 
3. Γκάνιας Ηλίας του Αναστασίου           >>     1921 
4. Δόβρας Μιχαήλ του Ιωάννου           >>     1901 
5. Δόβρας Μιχαήλ του Θεοδώρου           >>     1936 
6. Ζήσης Βασίλειος του Παναγιώτου           >>     1912 
7. Θεοδώρου Αναστάσιος του Αντωνίου          >>     1919 
8. Ίδαρης Νικόλαος του Αναστασίου           >>     1920 
9. Κολιός Κωνσταντίνος του Ηλία           >>     1912 
10. Κολιού Αθηνά σύζυγος του Κωνσταντίνου         >>     1915 
11. Κώτσιου Ελένη του Πέτρου            >>     1913 
12. Λάμπρος Μιχαήλ του Ευαγγέλου           >>     1931 
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13. Λέντζαρης Δημήτριος του Ιωάννου           >>     1917 
14. Μακατσώρης Σταύρος του Χρήστου           >>     1911 
15. Μακατσώρη Ανθούλα πρεσβυτέρα Σπυρίδωνος         >>     1910 
16. Μίχα Αναστασία σύζυγος Δημητρίου          >>     1907 
17. Μπαμπούρας Γρηγόριος του Δημητρίου          >>     1901 
18. Μπούκουρη Αγγελική σύζυγος Σπυρίδωνος          >>     1921 
19. Μπούλμου Καλλιόπη σύζυγος Θωμά Παπαδοπούλου     >>      1919 
20. Ξένος Γεώργιος του Ιωάννου            >>     1921 
21. Πέγκας Παναγιώτης του Ιωάννου           >>     1906 
22. Πέγκας Παύλος του Παναγιώτου           >>     1936 
23. Πέγκας Ανδρέας του Σπυρίδωνος           >>     1938 
24. Πέγκας Νικόλαος του Ευαγγέλου           >>     1934 
25. Σκάγιας Γεώργιος του Μιχαήλ           >>     1920 
26. Στεργίου Ευάγγελος του Χρήστου           >>     1914 
27. Στεργίου Ελένη σύζυγος του Ευαγγέλου          >>     1920 
28. Στεργίου Ευάγγελος του Γεωργίου           >>     1918 
29. Στεργίου Αγγελική του Ευαγγέλου           >>     1960 
30. Στεργίου Νικόλαος του Θωμά           >>     1931 
31. Ταβαντζής Πέτρος του Κωνσταντίνου          >>     1924 
32. Τζόγια Αμαλία σύζυγος του Ηλία Τζαμουράνη        >>     1935 
33. Τσολής Ηλίας του Δημητρίου           >>     1919 
34. Χαϊδούσης Ανδρέας του Μιχαήλ           >>     1929 
35. Χαϊδούση Δημητρούλα σύζυγος του Ανδρέα         >>     1929 
36. Χαϊδούση Παρασκευή του Δημητρίου          >>     1923 
37. Χουρμούζης Νικόλαος του Αθανασίου          >>     1921 
38. Χρυσικός Δημήτριος του Πέτρου           >>     1924 
39. Πασιάκος Μιχαήλ Ιστορικός ερευνητής εκ Σαγιάδος  
40. Τσάτσας Σωτήριος του Κωνσταντίνου εκ Σμέρτου 
41. Τάσος Αχιλλέας εκ Σμέρτου  

 


