
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την αντίθεσή του στην εγκατάσταση ανεμογεννητρι-

ών στα βουνά του Δήμου, εξέφρασε με απόφασή του 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού κατά την 3η 
τακτική συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 3 Μαρτίου 2021. 

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, κατά 
την εισήγησή του, αφού καυτηρίασε τις διαδικασίες 
χορήγησης των δύο 'βεβαιώσεων παραγωγού', από τη 
Ρυθμική Αρχή Ενέργειας, υπογράμμισε την αντίθεσή του 
στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα Θεσπρωτικά ό-
ρη και τα βουνά της Λάκκας Σουλίου. Μεταξύ άλλων 
ανέφερε: “Δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί στην εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά μας, στα οποία υ-
πάρχει δραστηριότητα. Πέρα από το ότι διαφωνούμε με 
τις διαδικασίες έκδοσης των δύο βεβαιώσεων όπου δεν 
ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου και της τοπικής κοινωνί-
ας, θεωρούμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις 
για την περιοχή. Θα μειωθούν οι βοσκήσιμες εκτάσεις 
και κατ' επέκταση η κτηνοτροφία του τόπου μας η οποία 
είναι αρκετά αναπτυγμένη, θα διαταραχθούν η μελισ-
σοκομία, η βιοποικιλότητα, η χλωρίδα και πανίδα αλλά 
και το κυνήγι, όπως μας ενημέρωσε ο Σύλλογος κυνη-
γών. Δυστυχώς δεν υπάρχει σαφές χωροταξικό πλαίσιο 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αναρωτιέμαι πως 
μπορεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να δίνει άναρχα 
άδειες;”.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. συμμετείχε και ο Βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νομού Πρέβεζας κ. Κων/νος 
Μπάρκας, ο οποίος τάχθηκε εναντίον της εγκατάστα-
σης ανεμογεννητριών στη συγκεκριμένη περιοχή, ενη-
μέρωσε για σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή 
και για το ότι θα λάβει περισσότερες πρωτοβουλίες πά-
νω στο ζήτημα. Επίσης διαβάστηκε τοποθέτηση για το 
θέμα του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου 
Ιωάννου. 

Έγινε αναφορά στη συγκρότηση και στις πρώτες 
δράσεις της επιτροπής αγώνα, την ανακοίνωση διαμαρ-
τυρίας που εκδόθηκε και τη συλλογή υπογραφών, ενώ 
αναφέρθηκε ότι πήραν αρνητική θέση με ανακοινώσεις 
τους οι Τοπικές Κοινότητες: Θεσπρωτικού, Νικολιτσίου, 
Παπαδατών, Γαλατά, Ριζοβουνίου. Επίσης σχετικές ανα-
κοινώσεις εξέδωσαν: Ο Σύλλογος Αποδήμων Θεσπρω-
τικού “Τα Λέλοβα”, την οποία συνυπογράφει και η επι-
τροπή Νέων Θεσπρωτικού, ο Περιβαλλοντικός – Πολιτι-
στικός Σύλλογος πρ. Δήμου Θεσπρωτικού, ο Σύλλογος 
Πολυσταφυλιτών, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος 
Πρέβεζας κ.ά. Τονίστηκε ακόμη ότι είναι ομόθυμη η α-
πόφαση Δήμου, εκπροσώπων συλλόγων -φορέων και 
κατοίκων για τη μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα 
βουνά του Δήμου. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση που έλαβε, κατά 

πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρονται τα 
εξής: 

Ο Δήμος Ζηρού δεν είναι αντίθετος στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειες, όταν αυτές δεν επιβαρύνουν το 
περιβάλλον και εφόσον έχει ουσιαστικό ρόλο στην επι-
λογή των περιοχών στις οποίες θα επιτρέπεται η ανά-
πτυξή τους.

Επίσης η συγκατάθεση των τοπικών κοινωνιών σε 
κάθε απόφαση που λαμβάνεται θα πρέπει να είναι α-
παραίτητη και αναγκαία και αφού προηγηθεί αναλυτική 
και αντικειμενική ενημέρωσή τους.

Όσον αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
θεωρούμε ότι:

Η εγκατάστασή τους θα αλλοιώσει και θα καταστρέ-
ψει την φυσική ομορφιά της περιοχής. 

Η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η γεωργία, η βιο-
ποικιλότητα, η χλωρίδα και η πανίδα θα υποστούν πιέ-
σεις και αλλοιώσεις.

Η περιοχή και οι περιουσίες των ανθρώπων θα υπο-
βαθμιστούν λόγω της οπτικής και ηχητικής όχλησης που 
θα είναι μεγάλη.

Η ταυτότητα του τόπου θα μεταβληθεί από περιοχή 
φυσικού κάλλους, γεωργοκτηνοτροφική και πολιτιστι-
κής παράδοσης σε βιομηχανική περιοχή.

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι αλλά και ανεξε-
ρεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, ιστορικά, παραδοσιακά 
μονοπάτια και ιστορικοί τόποι θα πληγούν ή θα αλλοι-
ωθούν. 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές στον τουριστικό αθλη-
τισμό, αλλά όχι μόνο, θα περιοριστούν.

Η καταστροφή στο δάσος, στο ανάγλυφο και στη 
μορφολογία του εδάφους, από την κοπή χιλιάδων δέ-
ντρων θα είναι τεράστια. 

Η αλλοίωση των υδατοκρίτων με την αλλαγή των 
κλίσεων, λόγω των εκτεταμένων παρεμβάσεων θα είναι 
καταστροφική.

Η κατασκευή βιομηχανικού τύπου αιολικών πάρκων 
θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εκφράζουμε την 
πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή μας, στην εγκα-
τάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά του Δήμου μας. 

Δεν δεχόμαστε και απορρίπτουμε τη σχεδιαζόμε-
νη αιολική εγκατάσταση των δύο σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας GAIACOMMLTD 
Ε.Π.Ε.

Ζητάμε να ακυρωθούν άμεσα οι δύο αδειοδοτή-
σεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών που ενέκρι-
νε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Καλούμε τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Ανάπτυξης και Πολιτισμού, τις Διευθύνσεις Δασών, 
το Δασαρχείο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Περι-
φερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος να μην συναινέσουν 
στην επικείμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλο-
ντος του Δήμου μας.

Καλούμε σε συνεργασία τους Δήμους Πρέβεζας και 
Δωδώνης, ώστε να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για 
τη μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει τις δράσεις της 
επιτροπής αγώνα, των συλλόγων, φορέων, δημοτών 
και κατοίκων της περιοχής και αποφασίζει να προχω-
ρήσει στην εμπρόθεσμη προσφυγή, παρέχοντας 
τους οικονομικούς πόρους για την άσκηση των απαι-
τούμενων ένδικων μέσων.

Τέλος, αναθέτει στον Δήμαρχο, σε συνεργασία με τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την επιτροπή αγώνα, 
τους συλλόγους, φορείς και κατοίκους, ν' αναλάβει ό-
λες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με στόχο την ακύ-
ρωση των δύο αδειοδοτήσεων και την αποτροπή της 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά του Δήμου 
μας.

Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”
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 σσοςΆΟ
“Όχι” στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
είπε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού

Την ανέγερση πέτρινου μνημείου στον Άσσο για να 
τιμηθούν οι Σουλιώτες και Λακκιώτες οι οποίοι πολέ-
μησαν στη μάχη της Μπογόρτσας, γνωστή και ως μά-
χη της Νάσσ(ι)αρης στις 18 -19 Απριλίου του 1821, 
σχεδιάζει ο Δήμος Ζηρού. Με αφορμή και τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης 
του 1821, ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής 
‘αγκάλιασε’ από την πρώτη 
στιγμή την ιδέα του Συλλό-
γου Απόδημων Ασσιωτών 
«Ο Μάρκος Μπότσαρης» για 
ανέγερση μνημείου στον Άσ-
σο, στο χώρο που διεξήχθη η 
ιστορική μάχη και ήδη έχουν 
δρομολογηθεί οι διαδικασίες 
για την εγκατάστασή του. Το 
μνημείο θα ανεγερθεί στην 
τοποθεσία 'λιθάρι του Μπό-

τσαρη' (Κουρ Μπότσαρη) σε χώρο που παραχωρεί η 
οικογένεια του συγχωριανού μας Δημητρίου Δήμα 
και τον ευχαριστούμε θερμά. 

Με την ανέγερση μνημείου για τη μάχη της Μπο-
γόρτσας ή Νάσσ(ι)αρης με λαξευμένες πέτρες οι οποί-
ες είχαν αποτελέσει και τα κύρια προκαλύμματα των 
πολεμιστών Σουλιωτών και Λακκιωτών απέναντι στα 

στρατεύματα του Χασάν Πασά, 
στη νικηφόρα μάχη του 1821, 
εκπληρώνεται ένα ιστορικό αλ-
λά και ηθικό χρέος απέναντι 
στους αγωνιστές που έθεσαν σε 
άμεσο κίνδυνο τις ζωές τους για 
την απελευθέρωση του τόπου 
μας και τα υπέρτατα ιδανικά του 
έθνους μας. Ένα χρέος απέναντι 
στην ιστορία του Άσσου και της 
ευρύτερης περιοχής. 
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Ζήκας Γεώργιος 
του Αναστασίου και 

της Χρυσαυγής 
(Γάκη Ζήκας) 
(1909-1989)
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Ανέγερση μνημείου στο "λιθάρι του Μπότσαρη" από τον Δήμο Ζηρού

Του Παύλου Γ. Χρήστου
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 Την Κυριακή 
31 Ιανουαρί-
ου 2021 στον 
Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργίου 
Π. Φιλιππιάδας 
ετελέσθη μνη-
μόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως 
της ψυχής του 
Ζήκα Παναγιώτη του Νικολάου και της Μαρίας (Πάνο 
Κολιό Ζήκα) και της σύζυγου του Βασιλικής. Ας είναι αι-
ωνία η μνήμη τους.

 Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 
2021 στον Ιερό ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου 
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
Κατσάνου Νίκης του Αθανασίου 
(Νασιοθύμιαινας). Ας είναι αιωνία 
η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 14 Φεβρουαρί-
ου 2021 στον Ιερό ναό των Αγί-
ων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Γούλα 
Γεωργίου του Δημητρίου και της Αναστασίας (Γιώργο 
Γούλα). Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Παφύλλα Κων-
σταντίνου του Ευγενίου και της 
Ευαγγελίας (Κωνσταντή Βγένη). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Την Κυριακή 21 Φεβρουαρί-
ου 2021 στον Ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Γούλα Κωνσταντί-
νου του Χρήστου και της Γεωργί-

ας (Κωτση Γούλα). 
 Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 
στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργί-
ου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Κατσάνου Σταυρούλας 
του Δημητρίου (Μήτσο Γάκη Να-
στάσαινας). Ας είναι αιωνία η μνή-
μη της. 

 Την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 
στον Ιερό ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άσσου ετε-
λέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της Δήμα 
Βασιλικής του Μιλτιάδη (Μιλτιά-
δαινας). 
 Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Τo Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 
στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/νου & Ελένης Άσσου 
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής της Κατσάνου Βάιας του Απο-
στόλου (Ποστόλαινας). Ας είναι αι-
ωνία η μνήμη της. 

 Τo Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 
στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/νου 
& Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Δήμα Πανάγιως του 
Βασιλείου (Βασίλ’ Παναγιώται-
νας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 
στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου 
Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Δήμα Ευαγγέλου του Αθανα-
σίου και της Κωνσταντίνας (Βαγ-
γέλ’ Νάσιου). Ας είναι αιωνία η 
μνήμη του. 

Γεννήσεις
 Διπλή χαρά για τον Γιώργο Πανούση του Πα-

ναγιώτη και της Κωνσταντίνας και την Αναστα-
σία Παπασπύρου του Σπύρου και της Χρυσαυγής. 
Στις 1 Μαρτίου 2021στη Μαιευτική κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων η Ανα-
στασία Παπασπύρου, έφερε στη ζωή δύο υγιέστα-
τα και χαριτωμένα κοριτσάκια. Εμφανής η χαρά 
των παππούδων Παναγιώτη Πανούση και Σπύρου 
Παπασπύρου και των γιαγιάδων Ντίνας και Χρύ-
σας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε 
στους ευτυχισμένους γονείς Γιώργο και Νατάσα 
στους παππούδες Παναγιώτη και Σπύρο και στις 
γιαγιάδες Ντίνα και Χρύσα να τους ζήσουν και να 
είναι καλότυχα στη ζωή τους.

Βαπτίσεις
 Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 , στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Δημητρίου ψυχικού, ο Τασιόπου-
λος Παναγιώτης και η Ντίτσου Γιολάντα του 
Βασιλείου και της Δήμητρας βάπτισαν το αγο-
ράκι τους. Η νονά Βασιλική Λαμπρούση του 
Γεωργίου και της Λαμπρινής από τον Άσσο του 

χάρισε το όνομα Δημήτριος. Στην τελετή παρέ-
στησαν οι στενοί συγγενείς λόγω περιορισμών 
για τη μη εξάπλωση της πανδημίας (covid 19). 
Ο παππούς Βασίλης Ντίτσος και η γιαγιά η Δή-
μητρα Μήτσιου δεν μπορούσαν να κρύψουν τη 
χαρά για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Μετά την 
τελετή οι γονείς του μικρού Γιώργου δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα 
«Δια Χειρός» στα Πατήσια. Ο μικρός Δημήτρης 
είναι εγγονός της χωριανής μας Μήτσιου Δήμη-
τρας του Κωνσταντίνου και της Πανάγιως.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύ-
χονται στους ευτυχισμένους γονείς Παναγιώτη 
και Γιολάντα, στον παππού Βασίλη , στη γιαγιά 
Δήμητρα και στη νονά Βίκυ «να τους ζήσει και να 
είναι καλότυχο στη ζωή του».

Γάμοι
 Τo Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 στον Ιερό 

Ναό Ζωοδόχου Πηγής Άσσου, ο Παφίλας Δημή-
τριος του Σπύρου 
και της Λουκίας 
ενώθηκε με τα δε-
σμά του γάμου με 
την εκλεκτή της 
καρδιάς του Τζό-
λου Κωνσταντίνα 
του Δημητρίου 
και της Ευσταθίας 
από το Θεσπρω-
τικό. Κουμπάροι 
ο Γρηγόρης και η 
Αγγελική Καϊάφα 
από το Πολυστά-
φυλο. 
Ο Σύλλογος Απο-
δήμων Ασσιωτών 
και η εφημερίδα ο 
"ΑΣΣΟΣ" εύχονται στο νιόπαντρο ζευγάρι "βίον 
ανθόσπαρτον και ζωήν ανέφελον".

Κοινωνικά 
 Στις 8 Ιανουαρίου 2021, σε 

ηλικία 80 ετών, έφυγε για το αι-
ώνιο ταξίδι ο Γούλας Γεώργιος 
του Δημητρίου και της Αναστα-
σίας (Γιώργο Γούλας). 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
την επόμενη ημέρα στον Ιερό 
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Άσσου και ενταφιά-
στηκε στο κοιμητήριο του Αγίου 
Κωνσταντίνου. Στην τελευταία 
του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγε-
νείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.

 Στις 14 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 90 ετών, έφυγε 
για το αιώνιο ταξίδι ο Παφύλ-
λας Κωνσταντίνος του Ευγενίου 
και της Ευαγγελίας (Κωνσταντή 
Βγένης). 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την 
επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου Άσσου και 
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο 
του Αγίου Νικολάου. Στην τε-
λευταία του κατοικία τον συνό-
δευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης που τον 
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.

 Στις 25 Ιανουαρίου 2021, σε 
ηλικία 70 ετών, έφυγε για το αι-
ώνιο ταξίδι ο Παφύλλας Ευάγ-
γελος του Γεωργίου και της Mα-
ρίας (Λάκη Γάκη Βαγγέλης). 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
την επόμενη ημέρα στον Ιερό 
ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
και ενταφιάστηκε στο κοιμητή-
ριο του Αγίου Νικολάου. Στην 

τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά 
του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη του. Ο εκλιπών ήταν ιδρυτικό μέλος του συλλό-
γου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».

 Στις 27 Ιανουαρίου σε ηλικία 92 ετών, έφυγε για το 
αιώνιο ταξίδι η Δήμα Βασιλική του Μιλτιάδη (Μιλτι-
άδαινα). Η εξόδιος ακολου-
θία εψάλη την επόμενη ημέ-
ρα στον Ιερό ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσ-
σου και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Κων-
σταντίνου. Στην τελευταία της 
κατοικία την συνόδευσε η οι-
κογένειά της, συγγενείς, φίλοι 
και χωριανοί. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα της Ασσιώτικης 
γης που την σκέπασε. Αιωνία 
η μνήμη της.

 Στις 27 Φεβρουαρίου 2021, σε ηλικία 83 ετών, έφυ-
γε για το αιώνιο ταξίδι η Παφύλλα Ευγενία του Κων-
σταντίνου (Μήτσο Σπύραινα). 
Η εξόδιος ακολουθία εψά-
λη την επόμενη ημέρα στον 
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου 
Άσσου και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Νικολά-
ου. Στην τελευταία της κατοι-
κία την συνόδευσε η οικογέ-
νειά της, συγγενείς, φίλοι και 
χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Ασσιώτικης γης που 
την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη 
της.

Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους οικείους 
και τους συγγενείς των μεταστάντων.

Γούλας Γεώργιος του Δημη-
τρίου (Γιώργο Γούλας).

Θάνατοι

Μνημόσυνα

Δήμα Βασιλική του Μιλτιάδη.

Παφίλα Ευγενία του Δημητρί-
ου (Μήτσο Σπύραινα).

Δήμα Πανάγιω του Βασιλεί-
ου (Βασίλ' Παναγιώταινα).

Παφίλας Κωνσταντίνος του 
Ευγενίου (Κωνσταντή Βγένης).

Παφίλας Ευάγγελος του Γεωρ-
γίου (Λάκη Γάκη Βαγγέλης).

Kατσάνου Νίκη 
του Αθανασίου

(Νάσιο Θύμιαινα)

Γούλας Κωνσταντίνος 
(Κώτση Γούλας)

 Δήμας Ευάγγελος του Αθα-
νασίου (Βαγγέλ’ Νάσιος).

Κατσάνου Βάια του Απο-
στόλου (Ποστόλαινα)

Χουλιάρα Βασιλική 
σύζ. Ζήκα Παναγιώτη 

(Πάνο Κολιό Ζήκα)

Ζήκας Παναγιώτης του 
Νικολάου & της Μαρίας 

(Πάνο Κολιό Ζήκας).

Κατσάνου Σταυρούλα
(Μήτσο Γάκη Ναστά-

σαινα)
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 Ο Γούλας Λάμπρος του Δημητρίου 
και της Αναστασίας προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 100 
Ευρώ στη μνήμη των αδερφών του 

Γεωργίου Γού-
λα (Γιώργο Γού-
λα) και της Βάιας 
Γεωργίου Γούλα. 
Τον ευχαριστού-
με και ευχόμαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτόν και την οικογέ-
νειά του για να τους θυμούνται και 
να τους έχουν στην καρδιά τους. Η 
μνήμη τους αιωνία. 

 Η Ντίτσου Γιολάντα του Βασιλείου και της Δήμητρας 
προσέφερε στην εφημερίδα μας το 
ποσό των 50 Ευρώ στη μνήμη του 
παππού της Μήτσιου Κωνσταντίνου 
του Δημητρίου (Κώτσο Τόκα) και της 

γιαγιάς της Πανά-
γιως Μήτσιου. Την 
ευχαριστούμε και 
ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευ-
ση σε αυτήν και την οικογένειά της 
για να τους θυμούνται και να τους 
έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
τους αιωνία.

 Ο Βασίλειος Ζήκας του Νικολάου και της Μαρίας προ-
σέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ στη 
μνήμη των γονέων του Νικολάου Ζήκα (Κολιό Ζήκα) και 
Μαρίας Ζήκα, του αδελφού του Παναγιώτη, της αδελ-

φής του Βάιας και των νυφάδων του Βασιλικής Χουλιάρα 
και Παγώνας Κατσαρού. Τoν ευχαριστούμε και ευχόμα-
στε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και την οικογέ-
νειά του για να τους θυμούνται.

 Ο Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής 
προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 100 Ευρώ 
στη μνήμη του θείου του Μήτσιου Χρήστου του Αναστα-
σίου και της Πανάγιως (Τάκη Ναστά-
ση Χρήστου, 1912-1941). Ο Μήτσιος 
Χρήστος εφονεύθη στις 24 Μαρτί-
ου 1941 στο αλβανικό μέτωπο κατά 
τον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Τον ευχα-
ριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μα-
κροημέρευση σε αυτόν και την οικογέ-
νειά του για να τον θυμούνται και να 
τον έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
του αιωνία. 

Ο Ασσιώτης φιλόλογος (υπηρετεί στη Β/βάθμια Εκ-
παίδευση) ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΣΗΣ, κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ τη νέα του πνευματική 

δημιουργία με τίτλο «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ 
ΡΙΤΣΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ», μια 
αξιοπρόσεκτη και ενδιαφέρουσα λογοτεχνική ποιητική 
σύνθεση, σ’ ένα άριστα εκτυπωμένο βιβλίο, με πολυτε-
λές εξώφυλλο, τριάντα σελίδων.

Στο νέο ποιητικό βιβλίο ο Ασσιώ-
της λογοτέχνης εντυπωσιάζει με την 
ποιητική του σύνθεση. Εντυπωσιακός 
ο τίτλος της και το περιεχόμενό της 
δυναμικό και ρωμαλέο ποιητικό κεί-
μενο, με λόγο στοχαστικό, βιωματικό, 
παραστατικό, ενισχυμένο αφενός με 
τον ρυθμό που εξασφαλίζουν οι ποι-
κίλοι συνδυασμοί ε-
λεύθερων στίχων και 

αφετέρου με την αμεσότητα του πετυ-
χημένου «μιμητικού» εγχειρήματος.

Ο ποιητής μας επιχειρεί την προ-
σωπική του συνάντηση με τον μεγάλο 
Γιάννη Ρίτσο και μάλιστα «υπό τη σονά-
τα του σεληνόφωτος».

Ο μεγάλος μας ποιητής ξεδιπλώνει 
τη θεματολογία του ποιήματός του με 
εντυπωσιακή ελεύθερη στιχοπλοκή και 
εντυπωσιακή ποιητική εικονοποιία καθι-
στώντας τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» 
ένα ποίημα με οικουμενικό λόγο και κοι-
νωνικά μηνύματα.

Ο Ρίτσος, λοιπόν, και το έργο του είναι ο δάσκαλος 
του Βαγγέλη Κάλιοση. Την ποίησή του, φαίνεται πως ο 
ποιητής μας την έχει … στο προσκέφαλό του, και εμπνέ-
εται απ’ αυτόν και τη δική του στιχουργική δημιουργία, 
αφού βίωσε τη σημασία και την ποιητική αξία του.

Με γλαφυρή γλώσσα ο Βαγγέλης Κάλιοσης μας κά-
νει κοινωνούς των διανοημάτων που μας στιχοδωρίζει 
στην δική του ανάλογη ποιητική εικονοποιία. 

Αξίζει τον κόπο ν’ αναφέρουμε εδώ τι γράφει επι-
λογικά στο οπισθόφυλλο τού καλαίσθητου ποιητικού 
βιβλίου: 

«Το ποιητικό υποκείμενο, ο Άνδρας με τα Μαύρα, 
διαλέγεται υπό τους φεγγαρόφωτους ήχους του μπετο-
βενικής ιδιοφυΐας και ευαισθησίας adagiosontenceto 

με το Μεγάλο Ποιητή, τον Γιάννη Ρίτσο, ακονίζοντας το 
λόγο του πάνω στη φόρμα της αριστουργηματικής του 
Σονάτας…»

Άρα ο ποιητής, «διαλέγεται με όσα η φωνή της Γυ-
ναίκας με τα μαύρα στη Σονάτα του Ρίτσου στην παγκο-
σμιότητά της σπάραξε για έναν «εαυτό και μια εποχή 
που τείνουν πια να ξεχαστούν δηλ. την «εποχή της πα-
ρακμής», που επισώρευσε αμέτρητες πληγές και στους 
εαυτούς μας αλλά και στο σώμα μιας Ελλάδας που συ-
νεχίζεται να δοκιμάζεται… 

Συνεπαρμένος ο ποιητής μας με τρόπο ολοποιητικό 
κάνει με την συνθετική ποίησή του να λάμπουν τα ποι-
ητικά του ευρήματα που «καίνε» την ψυχή του «Άντρα 
με τα μαύρα», αλλά και του αναγνώστη, δημιουργώντας 
τον δικό του οικουμενικό κόσμο με πρωτογενή τρόπο, 
μιμούμενος τον Ρίτσο.

Μέσα, λοιπόν, από τη δημιουργική συνά-
ντηση των δύο γραφών, νοούμενη και ως α-
ναμεσοποίηση, πραγματώνεται η προβολή και 
λειτουργία της συλλογικής μνήμης.

Θεωρώ την «συνάντηση» αυτή του Κάλι-
οση με τον Ρίτσο τολμηρή, πετυχημένη και 
πολύ εμπνευσμένη ποιητική σύνθεση, όπου 
η ροή του γενικού χρόνου σημαίνει πύκνωση 
και αύξηση του προσωπικού χρόνου, όπου η 
μνήμη αποτελεί προβολή πληροφοριών, αξιο-
λογικών κρίσεων, από τον ατομικό χωροχρό-
νο στο παρόν, αλλά και στο αύριο.

Φαντασίωση και δημιουργική φαντασία 
σταθερά εδραιωμένες στο ποιητικό υποκεί-

μενο του Βαγγέλη Κάλιοση, δίνουν ποιητικές εικόνες 
που μετεωρίζονται στο θυμικό του αναγνώστη, εικόνες 
και εκδοχές ενός κόσμου αγεωγράφητου και εύπλα-
στου στις αξιώσεις του ονείρου. 

Κι εδώ έγκειται η προσφορά του ποιητή δημιουργού 
λογοτέχνη Βαγγέλη Κάλιοση και δικαιωματικά αξίζει 
τον έπαινο.

Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στον πατριώτη μας, 
μαζί με τις ευχές μου για προσωπική και οικογενειακή 
υγεία και καλή δύναμη και για άλλες πνευματικές δη-
μιουργίες. 

Χαίρομαι για την πνευματική παρουσία του στον χώ-
ρο της λογοτεχνικής προσφοράς και που ένας άλλος 
Ασσιώτης έρχεται να προστεθεί στο πνευματικό δυναμι-
κό του χωριού και της Λάκκας μας._ 

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου 
των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”
Eκδότης

Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Παππαδά 27-29, 11526, Αθήνα τηλ.: 210 6982661 

Eπιμέλεια ύλης 
Xρήστου Παύλος του Γεωργίου

Παπαδά 27-29, 11526, Aθήνα, 210 6982661, 
6973243309, e-mail: p.xristou@hotmail.com

Συντακτική Eπιτροπή:
Συντάσσεται από το Δ.Σ.

Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις 
απόψεις του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.

σσοςΆΟ

Προσφορές στη μνήμη

Προσφορές εφημερίδας
• Γκόντζος Χρήστος του Γεωργίου (από Θεσπρωτικό) ....50 €
• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου και της Αναστασίας 50 €
• Θεοδώρου Ελένη του Αχιλλέα ..........................................20 €
• Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας ...........50 €
• Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρήστου και της Μαρίας .....50 €
• Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγ. και της Πανάγιως .... 30 €
• Ντίτσου Γιολάντα του Βασιλείου και της Δήμητρας ......50 €
• Ντόβας Παύλος του Δημοσθένη (από Θεσπρωτικό) ....20 €
• Χρήστου Δήμητρα του Παύλου και της Σταματίνας ......50 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής .. 100 €

Γεώργιος Γούλας

Κωνσταντίνος 
Mήτσιος 

Μαρία ΖήκαΝικόλαος Ζήκας

Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ζη-
ρού

Σε ορισμό νέων αντιδημάρχων προχώρησε ο 
Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής. Η θη-
τεία τους ορίζεται από τις 4 Ιανουαρίου 2021 
έως 30-6-2022.

Συγκεκριμένα νέοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι α-
νέλαβαν ήδη τα καθήκοντά τους, ορίστηκαν οι 
εξής:
1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, διοικητικών, οικο-
νομικών και άλλων υπηρεσιών, ενώ θ΄ αναπλη-
ρώνει τον Δήμαρχο Ζηρού σε περίπτωση απου-
σίας.
2. Τάσης Απόστολος αρμόδιο, για θέματα καθη-
μερινότητας και Περιβάλλοντος και με κατά τόπο 
αρμοδιότητες στη Δ.Ε. Ανωγείου.
3. Ζάβαλης Βασίλειος, αρμόδιο για θέματα Τε-
χνικών έργων -Μελετών- Πολεοδομίας – Ύδρευ-
σης -Αποχέτευσης.
4. Ρεμπής Ζήκος με κατά τόπο αρμοδιότητες στις 
Δ.Ε. Θεσπρωτικού και Κρανέας.
5. Γκάρτζιος Χρήστος με αρμοδιότητες στους το-
μείς Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας, 
Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και Τουρισμού.

Νέος πρόεδρος της Κοινωφελούς Εταιρείας του 
Δήμου Ζηρού ανέλαβε ο χωριανός μας Θεόδω-
ρος Πανούσης. 
Καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πανάγιω Mήτσιου

Παναγιώτης Ζήκας

Βάια Ζήκα

Βασιλική Χουλιάρα Παγώνα Κατσαρού

Βάια Γούλα

Βιβλιοπαρουσίαση: "Βαγγέλης Κάλιοσης. «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ»
(Ποιητική Σύνθεση – Εκδόσεις ΟΣΤΡΙΑ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2021)

Του Τάκη Παναγ. 
Παπαδημητρίου

Φαρμακείο 
Γεώργιος Λ. Χρήστου

Εθνικής Αντιστάσεως 124, Κατσικάς 
Ιωαννίνων, 45550, 

τηλ.: 2651092023 | κιν.:6947882896 
| e-mail:christouphar@gmail.com

Πωλείται οικία 72 τ.μ. εντός οικοπέδου 
2.500 τ.μ. με καρποφόρα δέντρα 

εντός οικισμού Κερασόβου στον Άσσο.
Για πληροφορίες 210 2525287 – 6984422710.

Χρήστος Μήτσιος
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Από το φύλλο 57o της εφημερίδας μας καθιερώσαμε 
τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπινες μνήμες επιχειρώντας 
να τιμήσουμε τη μνήμη συγχωριανών μας που έφυγαν 

για το αιώνιο ταξίδι. Έχοντας βαθιά 
συνείδηση του χρέους προς τους α-
ποδημήσαντες σύμφωνα με τα λόγια 
του ποιητή.

«Χρωστάμε σ΄ όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα ‘ρθούν, θα περάσουν.
Κριτές να μας δικάσουν,
οι αγέννητοι, οι νεκροί».
Κωστής Παλαμάς.

Στο παρόν φύλλο θα αναφερθώ στον
 Γεώργιο Αν. Ζήκα (Γάκη Ζήκα).

 Γεννήθηκε στον Άσσο το 1909. Είναι το πρώτο από 
τα οκτώ παιδιά του Ζήκα Αναστασίου του Κωνσταντίνου 
και της Δήμητρας (Ναστάση Ζήκα,1881-1924) και της 
Κατσάνου Χρυσαυγής του Στέργιου και της Βασιλικής 
(Χρύσω Στέργιαινας, 1875-1964). 

Αδέλφια του: 
1) η Πανάγιω (Νάγιω, 1910-1998), η οποία παντρεύτη-
κε τον Μίνο Αθανάσιο (Νασκίτση) από το Νικολίτσι και 
απέκτησε έξι παιδιά: τον Κώστα (Κώστα Μίνο), τον Χρή-
στο (Τάκη Μίνο), τον Γιώργο (Γιώργο Μίνο), την Ελένη, τη 
Δήμητρα και τη Βασιλική. 
2) Ο Θωμάς (Θωμάς Ζήκας 1913-1985), ο οποίος πα-
ντρεύτηκε τη Δήμα Βαρβάρα του Σπύρου και της Ελένης 
(1916-2005) και απέκτησε ένα παιδί: τον Αναστάσιο (Τα-
σιούλ’ Θωμά).
3) Ο Νικόλαος (Κολιό Ζήκας, 1916-2000), ο οποίος πα-
ντρεύτηκε την Πανούση Μαρία του Παναγιώτη και της 
Βασιλικής (1923-2017) και απέκτησε εννέα παιδιά: 
α) τον Παναγιώτη (Πάνο Κολιό Ζήκα, 1943-2018), β) τον 
Ιωάννη (Νάκη Κολιό Ζήκα), γ) το Βασίλη (Βασίλη Κολιό 
Ζήκα), δ) τον Χρήστο (Τάκη Κολιό Ζήκα), ε) τον Αναστά-
σιο (Σιούλη Κολιό Ζήκα), στ) τη Βάια (1955-1972), ζ) τη 
Δήμητρα, η) τον Παύλο (Παύλη Κολιό Ζήκα), θ) τη Χρυ-
σαυγή.
4) Η Βάια (1918-1945), η οποία παντρεύτηκε τον Παφί-
λα Ευάγγελο του Δημητρίου και της Χρυσαυγής (Βαγγέλ’ 
Μήτρο, 1904-1951) και απέκτησε ένα παιδί τον Βασίλη 
(Βασίλ’ Βαγγέλ’ Μήτρο, 1940-2001).
5) Η Βασιλική, η οποία παντρεύτηκε τον Δημητρίου Δη-
μήτριο (Μήτσο Γιώτη) από τις Παπαδάτες και απέκτησε 
ένα παιδί τον Τάσο.
6) Η Γιαννούλα (1920-2007), η οποία παντρεύτηκε τον 
Κατσάνο Νικόλαο του Βασιλείου και της Πανάγιως (Νί-
κο Τσίλη, 1919-1981) και απέκτησε πέντε παιδιά: τον 
Δημήτριο (Δημητράκη Τσίλη, 1940-1993), τον Χρήστο 
(Χρηστάκη Τσίλη 1945-2020), τον Βασίλη (Βασίλ’ Νίκο 
Τσίλη,1949-1913), την Ιουλία (1952-2014 και τον Πα-
ναγιώτη (Πάνο Νίκο Τσίλη).
7) Ο Ιωάννης (Γιάννη Ζήκας, 1923-2010), ο οποίος πα-
ντρεύτηκε τη Γιαννάκη Αικατερίνη από τη Γαλήνη (Χά-
λασμα) και απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Κωνσταντίνο 
(Κώστα Γιάννη Ζήκα, 1944-2011), τον Βασίλη (Βασίλη 
Γιάννη Ζήκα), τον Σπύρο (Σπύρο Γιάννη Ζήκα) και την Ε-
λευθερία.

Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται, οι 
μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν από εμάς τους με-
γαλύτερους. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια απομακρυσμένη και 
απομονωμένη περιοχή του χωριού μας την Τζίβα. Μετά 
όμως τον γάμο του με τη Ζήκα Βασιλική, η οποία ήταν 
μοναχοπαίδι, εγκαταστάθηκε και έζησε το υπόλοιπο της 
ζωής του στην περιοχή του Λαμπόβου.

Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα, σκληρά με πολλές 
στερήσεις. Σε ηλικία 15 ετών έμεινε ορφανός από πατέ-
ρα και ως μεγαλύτερος αδελφός μαζί με τη μητέρα του 
ανέλαβαν τις ευθύνες, τη φροντίδα και τα βάρη όλης της 
πολυμελούς πατρικής οικογένειας και τα κατάφεραν πο-
λύ καλά. 

Πάντα παρών σε σοβαρά κοινωνικά γεγονότα της 
ασσιώτικης κοινωνίας (λύπες, χαρές κλπ). Αγαπούσε το 
χωριό και δεν απομακρύνθηκε από αυτό παρά μόνο όταν 
χρειάστηκε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρί-

δα. 
Μοναδικός άνθρωπος ξεχώριζε για την περισσή 

καλοσύνη του. Συμπαθής, καλόκαρδος, ανιδιοτελής, 
δοτικός και αγαπητός απ’ όλους. Ποτέ κακόκεφος, συ-
νοφρυωμένος, λυπημένος και ιδιαίτερα αισιόδοξος. Φι-
λήσυχος, φιλαλήθης, καλόβουλος και καλοπροαίρετος. 
Αγνός, άκακος, άδολος, απονήρευτος ξεχείλιζε ο γνήσι-
ος και ανόθευτος ψυχισμός. Σπάνια συναντά κανείς στο 
διάβα της ζωής του τόσο γνήσιο άνθρωπο.

Άτομο με ισχυρή θέληση, επιβάλλονταν στον εαυτό 
του και τιθάσευε τα πάθη του. Ενώ ήταν μανιώδης κα-
πνιστής, το τσιγάρο το είχε συντροφιά όλη την ημέρα, 
όταν χρειάστηκε για λόγους υγείας το αποχωρίστηκε. 

Χόμπι του το κυνήγι, όχι με κυνηγετικό όπλο, αλλά 
στήνοντας παγίδες (δόκανα) με θηράματα αλεπούδες, 
κουνάβια και ασβούς. Ήταν πολύ έμπειρος στο είδος αυ-
τό του κυνηγιού και μάλιστα του απέφερε και ορισμένα 
έσοδα, αφού το δέρμα των θηραμάτων το πουλούσε και 
μάλιστα πολλές φορές σε καλές τιμές. Το είδος αυτό του 
κυνηγιού ήταν μία από τις πιο ευχάριστες καθημερινές 
ενασχολήσεις.

Μεγάλη προσφορά του μπάρμπα Γάκη στους Ασ-
σιώτες αλλά και σε κατοίκους γειτονικών χωριών ήταν 
η βοήθεια που πρόσφερε σε δαγκώματα από δηλητηρι-
ώδη φίδια και σκορπιούς. Ένας από τους μεγαλύτερους 
φόβους του ανθρώπου είναι τα φίδια ακόμη και στη θέα 
, αλλά πολύ περισσότερο όταν δεχθεί δάγκωμα φιδιού. 

Τα δηλητηριώδη φίδια στην Ελλάδα είναι μόνο οι 
έχιδνες (οχιές) και μάλιστα τα σωληνόγλυφα. Σε περί-
πτωση δαγκώματος από δηλητηριώδες φίδι το άτομο 
το οποίο δέχθηκε το δάγκωμα κινδυνεύει να ασθενήσει 
σοβαρά και πρέπει να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο 
για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες εντός των 
επόμενων ωρών. Παλαιότερα η μετάβαση σε νοσοκομείο 
μέσα σε λίγες ώρες ήταν αδύνατη καθότι αυτά απέχουν 
από το χωριό μας πάνω από 45 χιλιόμετρα και η μετά-
βαση σε νοσοκομείο ή σε πλησιέστερο ιατρείο γινόταν 
με ζώα, αφού δεν υπήρχαν αμαξωτοί δρόμοι. Έχουμε 
περιπτώσεις ατόμων στο χωριό μας που έχασαν τη ζωή 
τους από δαγκώματα φιδιών. Θάνατος μπορεί να προέλ-
θει και από δάγκωμα σκορπιού σε αλλεργικά άτομα αλ-
λά και από καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια. Όταν 
δάγκωνε κάποιον φίδι ή σκορπιός έτρεχε αμέσως στον 
Γάκη Ζήκα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μπάρμπα Γάκη 
η ψυχραιμία. Αντιμετώπιζε με ψυχραιμία και ηρεμία αυτά 
τα περιστατικά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη αλλά και 
διώχνοντας τον φόβο και τον πανικό που είχε κυριεύσει 
το άτομο που είχε δεχθεί το δήγμα (δάγκωμα) αποφεύ-
γοντας έτσι καταστάσεις σοκ. 

Πάντα ευδιάθετος οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου. 
Δεν δυσανασχέτησε , δεν αρνήθηκε σε κανέναν να προ-
σφέρει τη βοήθειά του. Πρώτο μέλημα ήταν να φάει 
σκόρδο ο ίδιος και να καθαρίσει το στόμα του με ξύδι. 
Στη συνέχεια ακινητοποιούσε τον δαγκωμένο, για να μην 
μπει το δηλητήριο στην κυκλοφορία του αίματος. Τοπο-
θετούσε το άκρο (όπου συνέβη το δάγκωμα) σε θέση χα-
μηλότερη από το ύψος της καρδιάς. Έπλενε τη πληγή με 
ούζο, τσίπουρο ή ξύδι. Έδενε με σφιχτά το δαγκωμένο 
μέλος πιο ψηλά από το σημείο της πληγής για να εμπο-
δίσει τη διάχυση του δηλητηρίου. Χάραζε με ξυράφι ή 
κάποιο αιχμηρό αντικείμενο την πληγή και πίεζε να βγει 
το μολυσμένο αίμα. Στη συνέχεια έβαζε το στόμα του 

πάνω στην πληγή και ρούφαγε το μολυσμένο αίμα μαζί 
με το δηλητήριο.  Έπλενε την πληγή με ξύδι και έθετε 
πάνω επίθεμα με στουμπισμένο σκόρδο, απαλλάσσοντας 
έτσι το άτομο από τους δυνατούς πόνους κα συγχρόνως 
σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Όλα αυτά βέβαια χωρίς κα-
μία αμοιβή. Ένα ευχαριστώ και η χαρά για την προσφορά 
του ήταν αρκετό . Ο μπάρμπα Γάκης στέκεται ψηλά στη 
συνείδησή μας για την προσφορά του. Του οφείλουμε 
ευγνωμοσύνη.

Γεωργοκτηνοτρόφος όπως η πλειονότητα των κα-
τοίκων του χωριού με ιδιαίτερη επιδεξιότητα στο μπό-
λιασμα οπωροφόρων δένδρων. Πρωτοπόρος όμως στη 
μελισσοκομία ο μπάρμπα Γάκης. Ήταν ένας από τους 
τρεις-τέσσερις Ασσιώτες που ασχολούνταν ερασιτεχνι-
κά με τα μελισσοκομία. Η μελισσοκομία είναι τέχνη, την 
οποία γνώριζε καλά. Δεν διέθετε ειδικά εργαλεία και 
ειδικές στολές όπως οι σημερινοί μελισσοκόμοι, αλλά 
γνώριζε πολύ καλά τη συμπεριφορά των μελισσών και 
δεν διέτρεξε κανέναν κίνδυνο. Κατασκεύαζε μόνος του 
τις κυψέλες (κρινιά) ως επί το πλείστον από κορμούς 
πλατάνων. Τον μήνα Μάιο γίνεται ο πολλαπλασιασμός, 
η σμηνουργία των μελισσών. Από τη συμπεριφορά των 
μελισσών καταλάβαινε ποιο μελίσσι ήταν έτοιμο για σμη-
νουργία και ήταν έτοιμος να το συλλάβει και να το εγκα-
ταστήσει σε καινούργια κυψέλη. Οι μέλισσες, μας έλεγε, 
κατευθύνονται σ’ ένα κλαδί σε μικρή απόσταση (100-
200 μέτρα) από την κυψέλη και σχηματίζουν το λεγό-
μενο «τσαμπί» σαν το σταφύλι. Εκεί μπορεί να καθίσουν 
από λίγα λεπτά μέχρι και μερικές ώρες. Σ΄ αυτό το χρονι-
κό διάστημα πρέπει ο μελισσοκόμος να το εγκαταστήσει 
στην καινούργια κυψέλη. Εδώ χρειάζεται προσοχή και 
εμπειρία για να εγκαταστάσεις τη σμηναρχία των με-
λισσών στη καινούργια κυψέλη. Τοποθετούσε μια άδεια 
κυψέλη κάτω από το «τσαμπί» των μελισσών και με ένα 
αυτοσχέδιο καπνιστήρι ηρεμούσε και ζάλιζε τις μέλισσες 
και με μια απότομη κίνηση τίναζε το κλαδί και οι μέλισσες 
έπεφταν μέσα στην κυψέλη. Αν έπεφτε η βασίλισσα οι 
άλλες μέλισσες ακολουθούσαν. Αν δεν έπεφτε η βασίλισ-
σα το μελίσσι απομακρύνονταν και χάνονταν οριστικά. 

Τα προϊόντα των μελισσών (μέλι, κερί κ.λπ), λιγοστές 
βέβαια ποσότητες, δεν τα εμπορευόταν αλλά τα είχε για 
τις ανάγκες της οικογένειάς του, συγγενών, φίλων και 
χωριανών.

Παρών σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια της πατρίδας. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως κληρωτός το 
1930. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο κατά τον Ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο. Πήρε μέρος στην Εθνική αντίσταση με 
την αντιστασιακή οργάνωση Εθνικές Ομάδες Ελλήνων 
Ανταρτών-Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος 
(Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ.) του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα.

Ο μπάρμπα Γάκης ήταν κοντινός γείτονάς μου στο 
χωριό και συχνά τον επισκεπτόμουνα στα παιδικά μου 
χρόνια καθώς και άλλα γειτονόπουλα καθότι πολύ φι-
λόξενος, αβάρετος, αλλά και ευχάριστος αφηγητής ιδιαί-
τερα ιστορικών γεγονότων που ο ίδιος είχε βιώσει. Ώρες 
ολόκληρες μας καθήλωνε κάτω από τη βαθύσκιωτη μου-
ριά (σκαμιά) στην αυλή του σπιτιού του εξιστορώντας 
λεπτομερώς γεγονότα από το αλβανικό μέτωπο, την ε-
θνική αντίσταση κ.λπ. 

Στο Αλβανικό μέτωπο βρέθηκε από την αρχή του πο-
λέμου στην πρώτη γραμμή και μας έλεγε «δε φοβήθηκα 
τόσο τα βόλια του εχθρού όσο τις άσχημες καιρικές συν-
θήκες και ιδιαίτερα την παγωνιά που προκάλεσε τόσα 
κρυοπαγήματα στους στρατιώτες μας». 

Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του διαμαρτύ-
ρονταν για πόνους στα πόδια που ήταν αποτέλεσμα του 
παγετού στο αλβανικό μέτωπο. Διηγούνταν τα γεγονότα 
με λεπτομέρειες (ημερομηνίες, τοποθεσίες, αποτελέσμα-
τα μαχών, ονόματα αξιωματικών και στρατιωτών) και 
γλαφυρότητα που μας κρατούσε σε αγωνία. Δυστυχώς 
δεν έγινε κάποια καταγραφή. Θα είχαμε ένα σπάνιο ,λε-
πτομερειακό πολεμικό ημερολόγιο από κάποιον πρωτα-
γωνιστή. 

Αγαπούσε τη μουσική και ήταν καλός χορευτής. Ως 
καλλικέλαδος ήταν από τους πρωτοφωνάρηδες του χω-
ριού στις μουσικοχορευτικές, κοινωνικές και ψυχαγωγι-
κές εκδηλώσεις. Θυμάμαι το Σάββατο του Λαζάρου και 
την Μ. Παρασκευή όταν ως λαζαρούδια πηγαίναμε στο 
σπίτι του μας καλοδέχονταν και πάντα μας συνόδευε στο 
τραγούδι. 

Σε μία συζήτηση, που είχα με τον μεγαλύτερο εγγο-
νό του Λάμπρο μου περιέγραψε τα παιδικά του χρόνια 

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο Γεώργιος Ζήκας του Αναστασίου & της Χρυσαυγής (Γάκη 
Ζήκας, 1909-1989) με τη σύζυγό του Βασιλική (1916-2005).

Του Παύλου
Γ. Χρήστου
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Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής, τελέσθηκε Πανηγυρικός Εσπερι-
νός προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης μας Αγίου 

Χαραλάμπους και Επιμνημόσυνη Δέηση προς τιμήν των Α-
γωνιστών-Ηρώων του 1821.

Τον Εσπερινό, εκτός των άλλων, τίμησε με την παρου-
σία της η κυρία Ανδρέα Μπότσαρη, απόγονος του Μάρκου 
Μπότσαρη, η οποία φορούσε την αυθεντική Σουλιώτικη 
φορεσιά, την ποδιά και τα κοσμήματα της Χρυσούλας Κα-
λογήρου, συζύγου του Μάρκου Μπότσαρη με καταγωγή 
από την Καμαρίνα Πρέβεζας.

Μετά  από την από κοντά επαφή μας με την αυθεντική 
σουλιώτικη φορεσιά, μας δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον, 
να μάθουμε περισσότερα για την παραδοσιακή Σουλιώτικη 
ενδυμασία, όχι μόνο των γυναικών, αλλά και των ανδρών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Παχής, Δικηγόρος – Ιστορικός- Εθνο-
λόγος,  είχε την ευγένεια να μας μιλήσει και να μας δώσει 
τα παρακάτω σχετικά στοιχεία:
Η πολύτιμη και σπάνια γυναικεία ενδυμασία, άγνωστη στις 
μέρες μας, αποτελείτο από πολλά κομμάτια τα οποία είναι 
κατά σειράν ένδυσης τα παρακάτω:
• Εσωτερικό μεσοφόρι-πουκάμισο μαλλοβάμβακο
• Εξωτερικό λευκό πλατύτατο βαμβακερό πουκάμισο που 
το έλεγαν ρουτί, κεντημένο με πολύ επιμέλεια στον ποδό-
γυρο στην τραχηλιά και τα μανίκια με λευκά κεντήματα χει-
ρός και χιλιάδες μικρές φούντες
• Τα χέρια από τους καρπούς μέχρι τον αγκώνα κάλυπταν 
χερόχτια από μάλλινο δίμιτο ύφασμα κεντημένα στις άκρες 
του καρπού
• Κατόπιν φοριόταν η καμτζέλα, ένα γιλέκο από χοντρό 
βαμβακερό ύφασμα μέχρι τη μέση με μανίκια ως τον αγκώ-
να απ’ όπου έβγαιναν τα πλατιά μανίκια του πουκάμισου. 
Το γιλέκο αυτό φορέθηκε αποκλειστικά στο Σούλι κι όχι 
στα υπόλοιπα χωριά της Παραμυθιάς
• Κατόπιν έμπαινε το κατωσέγκουνο από μάλλινο μαύρο 
σαγιάκι κεντημένο στην περίμετρο με κόκκινα σκούρα μάλ-
λινα γαϊτάνια. Την περίμετρο και τα ανοίγματα του διέτρεχε 
στενή φάσα από τσόχα γκρενά χρώματος. Έφτανε μέχρι τα 
γόνατα ώστε να μην κρύβει το πλούσιο ασπροκέντημα του 
πουκάμισου.
• Τη μέση περιέβαλαν πάντα 2 ζώνες. Ένα πλατύ μάλλινο 
ζωνάρι πρώτα, χρώματος γκρενά με πλούσιες φούντες που 
έπεφταν πλάγια πίσω πάνω στο σιγκούνι κι από πάνω του 
στενή μάλλινη ζώνα πολύχρωμη με βασικό χρώμα το κόκ-
κινο.
• Πάνω από το ζωνάρι δενόταν η μάλλινη ποδιά πάντα 
κόκκινου σκούρου χρώματος ολοκέντητη με άσπρα λινά 
ράμματα σε αρχαία τοπικά σχέδια, της οποίας τα μάλλινα 
κορδόνια που έδεναν στη μέση καλυπτόταν με τέχνη κάτω 
από τη στενή ζώνα.
• Στις γάμπες φορούσαν κάλτσες πολύχρωμες με βασικό 
χρώμα το κόκκινο δίχως πάτο, από τον αστράγαλο μέχρι το 
γόνατο που στο εμπρός μέρος που ακουμπούσαν στη ράχη 
του ποδιού έφεραν μικρή φούντα.
• Στα πόδια φορούσαν τσαρούχια κόκκινα σκούρα με μαύ-
ρη φούντα
• Το κεφάλι στολιζόταν το μυτερό κόκκινο φέσι κεντημένο 
με μαύρες ταινίες, το οποίο στην εμπρός πλευρά του κο-
σμούνταν με φλωριά και κορόνα ένα κεντρικό επιμετώπιο 
κόσμημα. Πάνω από το φέσι έπιπτε το μαύρο σταμπωτό με 
πολύχρωμα άνθη τριγωνικά διπλωμένο μαντήλι. Το δέσιμο 
του μαντηλιού είναι ιδιότυπο διότι αφού στερεώνει το φέσι 
πάνω στο κεφάλι οι άκρες του σταυρώνουν πίσω στον αυ-
χένα, έρχονται στην καλή όψη του μαντηλιού και πέφτουν 
εκατέρωθεν της μύτης του μαντηλιού στερεούμενες με 
μικρή καρφίτσα κόσμημα. Επιστέγασμα του πλούσιου κε-
φαλόδεσμου είναι τα σκουλαρίκια, τριοπόδαρα στην τοπι-
κή διάλεκτο, που κρέμονταν ραμμένα πάνω στο φέσι στο 
ύψος των αυτιών, κατάλοιπο των Βυζαντινών πρεπενδου-
λίων των Αυτοκρατόρων κι ενώνονταν πίσω με αλυσίδα 
που καρφωνόταν σε 3 μεριές στο φέσι. Από την πίσω μύτη 
του μαντηλιού που φτάνει χαμηλά στην πλάτη προβάλλουν 
οι δύο πλούσιες κοτσίδες στολισμένες στις άκρες τους με 
κοχύλια και νομίσματα στερεωμένα σε πολύχρωμα νήματα.
• Πλουσιότατα τα κοσμήματα της φορεσιάς ξεκινούν από 
αυτά του στήθους που είναι: τα γκρέπια, τσιγκελωτό επι-
στήθιο κόσμημα , τον σταυρό που καρφώνεται έξω-έξω 
στο κατωσέγκουνο πάντα δεξιά του στήθους, το κιμεράκι 
του στήθους και το κιμεράκι του λαιμού που είναι πόρπες. 
Τη μέση έζωνε το αλυσιδωτό θηλυκάρι που έσφιγγε το σι-
γκούνι, Στην ποδιά κρεμόταν πάντα η ασημοσουγιά. Αυτή 

ήταν η γιορτινή Σουλιώτικη ενδυμασία. Την ημέρα μόνο 
του γάμου η νύφη έφερε πλέον όλων τούτων και πάνω από 
όλα τα άλλα ενδύματα, εν είδει παλτού, το πανωσέγκου-
νο, κεντητό στην πλάτη και στην περίμετρο με γαϊτάνια και 
τσόχα ίδια με αυτά του κατωσέγκουνου ενώ στη μέση πάνω 
στη στενή ζώνα φόραγε τους ευμεγέθεις τοκάδες δηλαδή 
την κεντρική πόρπη της μέσης. Αυτή ήταν στην πληρότητά 
της η Σουλιώτικη ενδυμασία στον 19ο αιώνα.
Πολεμική ενδυμασία Σουλίου και ηπειρωτικής Ελλάδας 

περιόδου Επαναστάσεως 1821
• Εσωτερικά κατάσαρκα φόραγαν πρώτα πρώτα το λευκό 
βαμβακερό πανωβράκι εντελώς στενό κι εφαρμοστό στα 
πόδια μέχρι το γόνατο. Έδενε στη μέση σφιχτά με κορδόνι 
χοντρό. Τα δύο «πόδια» του πανωβρακιού ενώνονταν με-
ταξύ τους με τετράγωνο ύφασμα διπλωμένο τριγωνικά που 
δημιουργούσε τη «σέλα» και διευκόλυνε πολύ στο βάδισμα 
και το διασκελισμό, αναγκαία συνθήκη στους επαναστάτες.
• Στον κορμό κατάσαρκα χωρίς άλλο ένδυμα, φοριόταν η 
λευκή βαμβακερή πουκαμίσα, «το κοντορούτι» όπως την 
έλεγαν στην Ήπειρο, κοντή μέχρι πάνω από τα γόνατα. 
Φοριόταν από το κεφάλι, είχε άνοιγμα μέχρι το στήθος 
κι έκλεινε στη λαιμόκοψη με κορδόνι. Είχε μανίκια μέτρια 
φαρδιά, μακριά μέχρι πάνω από τον καρπό για να μην δυ-
σκολεύουν τον αγωνιστή στις μάχες.
• Από το γόνατο και κάτω φόραγαν κάλτσες χωρίς πάτο, ε-
φαρμοστές, από μάλλινο δίμιτο που έδεναν και κρατούνταν 
σταθερές κάτω από το πέλμα με κορδόνι που το έλεγαν 
«πατήχι». Στο γόνατο οι κάλτσες έμπαιναν ελαφρά μέσα 
στο πανωβράκι.
• Μαύρα μάλλινα κορδόνια «τα γονατάρια» δεμένα σφιχτά 
πάνω στο πανωβράκι κρατούσαν σταθερές τις κάλτσες στο 
γόνατο.
• Στα πόδια φόραγαν τα γουρνοτσάρουχα από δέρμα χοι-
ρινό δεμένα με τα λουροτσάρουχα, τα οποία αφού σταύ-
ρωναν χιαστί στη γάμπα, έδεναν σε μικρό μπρούτζινο τοκά 
που ήταν στερεωμένος στο κορδόνι των γοναταριών στην 
εξωτερική πλευρά του γονάτου. Επάνω στο μετατάρσιο έ-
βαζαν ένα κομμάτι ύφασμα χοντρό μάλλινο για να μην τους 
«κόβουν» τα λουριά από τα γουρνοτσάρουχα.
• Πάνω από την πουκαμίσα φόραγαν το γελέκι αμάνικο πά-
ντα, που έφτανε μέχρι την αρχή της μέσης. Με το γελέκι 
Μόνο χωρίς άλλο πανωφόρι έβγαιναν να πολεμήσουν εξ 
ου και η φράση «βγήκε στο γελέκι».
• Στη μέση τύλιγαν 2-3 βόλτες, φαρδύ μάλλινο ζωνάρι, 
διπλωμένο στα δύο κατά μήκος, σε σκούρες αποχρώσεις 
χωρίς να αφήνουν να κρέμονται καθόλου οι φούντες του. 
Μέσα στο ζωνάρι έβαζαν τα όπλα τους, μπιστόλες, γιατα-
γάνι, χαρμπί.
• Πάνω από το ζωνάρι φόραγαν στενή δερμάτινη ζώνη που 
έκλεινε μπροστά με δυο πολύ μικρούς μεταλλικούς τοκά-
δες. Η ζώνη αυτή στερέωνε καλύτερα το μάλλινο ζωνάρι 
μέσα στο οποίο ήσαν χωμένα τα όπλα τους. Στη δερμάτινη 
αυτή ζώνη πέρναγαν πίσω τις παλάσκες τους και μπροστά 
το παλασκόνι και το μεδουλάρι τους.
• Στο κεφάλι φορούσαν μικρό κοφτό φεσάκι με μικρή μάλ-
λινη φούντα να στολίζει την κορφή του. Κατά περίπτωσιν 
κάποιοι τύλιγαν γύρω στο φέσι ένα στενόμακρο σκούρο 
ύφασμα που το έλεγαν σερβέτα. Αυτή ήταν η καθαρή πολε-
μική ενδυμασία των αγωνιστών του 21 σε όλη την Ελλάδα 
στην Ήπειρο και στο Σούλι. Η φουστανέλα ήταν επίσημο 
ένδυμα που το φόραγαν οι γαμπροί στο γάμο, σε επίσημες 
εκδηλώσεις κλπ. Στον πόλεμο όμως ήσαν ντυμένοι λιτά και 
πρακτικά αφού η ευελιξία ήταν προσόν για να κερδίσουν 
τη μάχη.

Επιτροπή ΠΡΕΒΕΖΑ 1821-2021«ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΝΗΜΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: 
Η παραδοσιακή ενδυμασία του Σουλίου το 1821

δίπλα στον παππού και τη γιαγιά του με τα εξής 
λόγια: 

«Ο παππούς και η γιαγιά, μου είπε, ήταν οι α-
φανείς ήρωες τις εποχής εκείνης, οι θυσίες των 
οποίων δεν ξέρω αν ανταμείφθηκαν ποτέ, όσο 
θα έπρεπε. Στα χρόνια της μετανάστευσης και της 
ξενιτιάς των γονιών μου έπρεπε να επωμιστούν 
τον ρόλο του παππού και του πατέρα ταυτόχρονα. 
Είχαν άραγε αναλογιστεί τις ευθύνες, που ανα-
λάμβαναν με το να μας κρατήσουν κοντά τους και 
να μας μεγαλώσουν; Πόσο εύκολο ήταν να βρουν 
ένα μεροκάματο για να μας μεγαλώσουν ή άμεσα 
έναν παιδίατρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; 

Αξιοσημείωτος ήταν επίσης και ο τρόπος που 
μας διαπαιδαγώγησαν, παρά το γεγονός ότι ήταν 
αγράμματοι άνθρωποι. Πως κατάφερναν άραγε 
μέσα από ένα θετικό σχόλιο, έναν έπαινο ή μια 
φιλοφρόνηση να μας αγγίξουν το φιλότιμο και να 
αντλήσουν από μέσα μας, ότι θετικά στοιχεία και 
δυνάμεις διέθετε ο χαρακτήρας μας; 

Η συμβολή τους στην μετέπειτα εξέλιξη και δι-
αμόρφωση του χαρακτήρα μου, μου έλεγε, ήταν 
καθοριστικής σημασίας και θα τους οφείλω πάντα 
τεράστια ευγνωμοσύνη. Μου δίδαξαν με τον τρό-
πο τους να πιστεύω σε αρχές, που με βοήθησαν 
πάρα πολύ στα μετέπειτα βήματα της ζωής μου 
όπως, σεβασμός στους μεγαλύτερους, εργατικό-
τητα, ευγένεια, θετική σκέψη, τιμιότητα, υπομονή 
και επιμονή για την κατάκτηση των στόχων, που 
κάθε φορά βάζουμε στον εαυτό μας. 

Αξέχαστες θα μείνουν στην ανάμνησή μου 
οι ολοζώντανες αφηγήσεις του παππού μου για 
τα βιώματά του κατά τον πόλεμο του 1940, τα 
παραμύθια δίπλα στο τζάκι, τα παραδοσιακά τρα-
γούδια του Λαζάρου και της Ανάστασης, οι δρα-
στηριότητες κοντά στην φύση με το μάζεμα των 
μελισσών, το ψάρεμα με τα χέρια στο ποτάμι του 
χωριού μας, το κυνήγι της μπεκάτσας ή του λαγού 
με καρτέρι υπό το φως της πανσέληνου, το ξε-
φλούδισμα του καλαμποκιού, ο εμβολιασμός των 
δένδρων…» 

Από τον γάμο του με τη Ζήκα Βασιλική του 
Πανταζή και της Πανάγιως από τον Άσσο απέκτη-
σε έξι παιδιά:
1) την Εφορία (1933-2018), η οποία από τον γά-
μο της με τον Θεοδώρου Παναγιώτη του Γεωργί-
ου και της Γεωργίας (Παναγιώτη Γάκη Θοδωρή, 
1935-2017) από τον Άσσο απέκτησε δύο παιδιά: 
τον Δημήτρη και τη Λαμπρινή. 
2) τον Παναγιώτη (Πάνο Γάκη Ζήκα, 1938-1989), 
ο οποίος από τον γάμο του με την Ελένη Α. Τούση 
(1932-2013) από το Αλεποχώρι Μπότσαρη απέ-
κτησε τρία παιδιά: την Ευαγγελία, τον Λάμπρο και 
τη Χρυσαυγή.
3) τον Σωτήρη (Σωτήρ’ Γάκη Ζήκα), ο οποίος από 
τον γάμο του με τη Γούλα Σοφία του Δημητρίου 
και της Αναστασίας από τον Άσσο απέκτησε τέσ-
σερα παιδιά: τη Βασιλική, την Ουρανία, την Ανα-
στασία και τον Γεώργιο.
4) τον Κωνσταντίνο (Κώτση Γάκη Ζήκα, 1946-
2006), ο οποίος από τον γάμο του με την Παππά 
Ευαγγελία του Ιωάννη και της Χαρίκλειας από το 
Αλεποχώρι Μπότσαρη απέκτησε οκτώ παιδιά: 1) 
την Παναγιώτα, 2) τον Γεώργιο, 3) τον Δημήτριο, 
4) τον Ιωάννη , 5) τη Βασιλική, 6) τη Φωτεινή, 7) 
τον Ευθύμιο και 8) τη Χαρίκλεια.
5) τη Μαρία, η οποία από τον γάμο της με τον Πα-
φίλα Γεώργιο του Χρήστου και της Αλεξάνδρας 
(Γάκη Κίτσο) από τον Άσσο απέκτησε τέσσερα 
παιδιά: τη Βασιλική, τη Χριστίνα (1973-1996), την 
Ελένη και τον Χρήστο.
6) τον Σπύρο (Σπύρο Γάκη Ζήκα), ο οποίος από 
τον γάμο του με την Αδάμ Ελένη του Χρήστου και 
της Λαμπρινής από τον Άσσο απέκτησε δύο παι-
διά: τη Βασιλική και τον Γεώργιο.

Απεβίωσε στις 19-3-1989 και αναπαύεται στο 
κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στον Άσσο. Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης που τον 
σκέπασε.

Ας είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου στον α-
είμνηστο Γεώργιο Ζήκα (Γάκη Ζήκα), αιώνιο και 
ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Φωτογραφία:  Η κα. Αντρέα Μπότσαρη, με τη σουλιώτικη φορεσιά. 
Στις φωτογραφίες με τις σουλιώτικες φορεσιές η κα Αντρέα Μπό-
τσαρη, ο κ. Κωνσταντίνος Παχής και ο κ. Βασίλης Αναστόπουλος που 
κρατάει το μπαϊράκι του Σουλίου.
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Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος
πρ. Δήμου Θεσπρωτικού
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ:
α. κ. Αλ. Καχριμάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου
β. κ. Σ. Ιωάννου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας
γ. κ. Καλαντζή Νικόλαο Δήμαρχο Ζηρού 
δ. κ. Χασίδη Χρήστο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου 
ε .κ. κ. Αντιδημάρχους, επικεφαλής των δημοτικών πα-
ρατάξεων της αντιπολίτευσης και μέλη του Δημοτικού 
συμβουλίου
ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: 
Κ. Γιαννάκη Στέργιο βουλευτή Ν. Πρέβεζας
Κ. Μπάρκα Κων/νο βουλευτή Ν. Πρέβεζας

Αξιότιμοι,
Πληροφορηθήκαμε ότι στις 16/2/2021 εκδόθηκε 

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αναρτήθηκε στη 
«Διαύγεια» βεβαίωση παραγωγού για αιολικό σταθμό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος πα-
ραγωγής 140 MW στα βουνά της Λάκκας Θεσπρωτι-
κού.

Σύμφωνα με την απόφαση η βεβαίωση αφορά 25 
ανεμογεννήτριες με διάμετρο φτερωτής 162 μέτρα. 
Αυτό σημαίνει ότι ο πύργος της ανεμογεννήτριας θα 
είναι πάνω από 100 μέτρα και η βάση στήριξης θα 
χρειαστεί πολλούς τόνους τσιμέντου. Θα πρόκειται δη-
λαδή για τερατώδεις κατασκευές που θα αλλοιώνουν 
βάναυσα αισθητικά και λειτουργικά τα βουνά μας.

Δεν είμαστε αντίθετοι με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας εφόσον αυτές δεν επιβαρύνουν το περιβάλ-
λον και είναι συμβατές με τις κοινωνικές και οικονομι-
κές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή. 

Οι σχεδιαζόμενες όμως κατασκευές είναι βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες θα διανοιχτούν 
χιλιόμετρα νέων δρόμων μεγίστου πλάτους και θα ρι-
χτούν χιλιάδες κυβικά τσιμέντου προκαλώντας σοβαρή 
πληγή στο περιβάλλον και μη αναστρέψιμες επιπτώ-
σεις στα οικοσυστήματα της περιοχής, το μικροκλίμα, 
τη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Θα επη-
ρεαστούν σημαντικά η κτηνοτροφία, με τη μορφή της 
ελεύθερης βόσκησης, καθώς και η μελισσοκομία.

Επειδή πρόκειται για μια παρέμβαση που θα επηρε-
άσει δραματικά το μέλλον του τόπου μας, πιστεύουμε 
ότι είναι επιβεβλημένη μια πλήρης ενημέρωση όλων 
για το κατά πόσο τα αιολικά πάρκα αυτού του μεγέ-
θους είναι μια επένδυση συμβατή με την ταυτότητα 
του τόπου μας και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην το-
πική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Ακόμη, λόγω του ότι η διοικητική αρχή που πα-
ραχώρησε την άδεια εγκατάστασης αγνόησε πλήρως 
τις ανάγκες, τις συνθήκες και τη βούληση της τοπικής 
κοινωνίας και εφόσον κατά νόμο «κατά της παρούσας 
απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός προ-
θεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την 
κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 παρ. 7 του ν. 4685/2020 ΦΕΚ Α΄92/07.05.2020» 
ζητούμε η νομική υπηρεσία του Δήμου Ζηρού να προ-
σφύγει άμεσα και εμπρόθεσμα στις αρμόδιες δικαστι-
κές αρχές για την ακύρωση της παραχώρησης.

Στη συνέχεια, κι εφόσον υπάρξει επεκφρασμένη 
επιθυμία της τοπικής κοινωνίας για την εγκατάσταση 
συστημάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην 
περιοχή μας, θα πρέπει να οργανωθεί από τις αρχές 
και τους φορείς του τόπου μας, διαβούλευση με ανα-
φορά στις βέλτιστες μορφές ΑΠΕ που να είναι συμ-
βατές με την ταυτότητα του τόπου μας, τις κοινωνι-
κές συνθήκες και τις οικονομικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στην περιοχή (γεωργία, κτηνοτροφία, 
μελισσοκομία κλπ.) για να παρθούν αποφάσεις που 
θα έχουν συνεκτιμήσει τη σχέση κόστους-οφέλους για 
την τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Όπως κι εσείς γνωρίζετε οι κάτοικοι της Λάκκας, 
και μαζί τους και εμείς τα εκλεγμένα μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου πρ. 
Δήμου Θεσπρωτικού, είμαστε ανάστατοι. Αγωνιούμε 
για τις εξελίξεις και το μέλλον του τόπου μας και σε 
περίπτωση που δεν υποβληθεί άμεσα προσφυγή ώστε 
να δοθεί νομικά λύση στο σοβαρό αυτό ζήτημα, είμα-
στε αποφασισμένοι ν’ αντιδράσουμε δυναμικά. 

Έχετε και έχουμε όλοι μας το χρέος, να υπερασπι-
στούμε και να περιφρουρήσουμε τον φυσικό πλούτο 
και το περιβάλλον της περιοχής μας.

 Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
 Νίκος Νικολάου  Ευθύμιος Ρέντζιος

Βροντερό όχι των Ασσιωτών 
στην εγκατάσταση 

ανεμογεννητριών στα Θεσπρωτικά όρη

Το τοπικό συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Άσ-
σου, ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών Αθήνας «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και ο Σύλλογος Ασσιωτών 
Ιωαννίνων εκφράζουν ομόφωνα την αντίθεσή τους 
στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά μας 
(Θεσπρωτικά) όρη. Όσον αφορά την εγκατάσταση α-
νεμογεννητριών θεωρούμε ότι:

Η εγκατάστασή τους θα αλλοιώσει και θα κατα-
στρέψει τη φυσική ομορφιά της περιοχής. 

Η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η γεωργία, η βιο-
ποικιλότητα, η χλωρίδα και η πανίδα θα υποστούν πιέ-
σεις και αλλοιώσεις.

Η περιοχή και οι περιουσίες των ανθρώπων θα υ-
ποβαθμιστούν λόγω της οπτικής και ηχητικής όχλησης 
που θα είναι μεγάλη.

Η ταυτότητα του τόπου θα μεταβληθεί από περιοχή 
φυσικού κάλλους, γεωκτηνοτροφικής και πολιτιστικής 
παράδοσης σε βιομηχανική περιοχή. 

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι αλλά και ανεξε-
ρεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, ιστορικά παραδοσιακά 
μονοπάτια και ιστορικοί τόποι θα πληγούν ή θα αλλοι-
ωθούν.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές στον τουριστικό αθλη-
τισμό, αλλά όχι μόνο, θα περιοριστούν.

Η καταστροφή στο δάσος, στο ανάγλυφο και στη 
μορφολογία του εδάφους από την κοπή χιλιάδων δέ-
ντρων θα είναι τεράστια. 

Η αλλοίωση των υδατοκρίτων με την αλλαγή κλί-
σεων λόγω εκτεταμένων παρεμβάσεων θα είναι κατα-
στροφική.

Η κατασκευή βιομηχανικού τύπου αιολικών πάρ-
κων θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά την ευρύτερη πε-
ριοχή.

Κωνσταντίνος Ευαγγ. Κατσάνος: 
Πρόεδρος τοπικής κοινότητας Άσσου.

Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου 
Πρόεδρος Συλλόγου Aποδήμων Ασσιωτών Αθήνας.

Δημήτριος Σπ. Λαμπρούσης 
Πρόεδρος Συλλόγου Ασσιωτών Ιωαννίνων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΣΣΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»

ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» συνεδρίασε 
στις 19 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή με μοναδικό θέμα: 
«Τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα θεσπρωτικά όρη».

Ύστερα από λεπτομερή διαλογική συζήτηση είναι 
κατηγορηματικά αντίθετο με την τοποθέτηση των α-
νεμογεννητριών. 

Η δημιουργία αιολικών σταθμών θα έχει ως απο-
τέλεσμα:

Την καταστροφική αλλοίωση της χλωρίδας, της 
πανίδας και της βιοποικιλότητας της περιοχής. Οι περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις ανεπανόρθωτες, η αλλοίωση 
του ανάγλυφου τεράστια, η επικείμενη ζημιά στην κτη-
νοτροφία και τη μελισσοκομία ανυπολόγιστη. 

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι αλλά και ανεξε-
ρεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, εξερεύνηση του σπη-
λαίου της Τσούκαζης, ιστορικά παραδοσιακά μονοπά-
τια, ιστορικοί τόποι και αθλητικά μονοπάτια θα πλη-
γούν και θα αλλοιωθούν. 

Δυτικά του χωριού ορθώνεται σχεδόν κάθετα, ε-
ξαιρετικά επικίνδυνη η βραχώδης βουνοπλαγιά με τα 
βράχια της σε όλη την επιφάνειά της οροσειράς 

έτοιμα να κατρακυλήσουν και να απειλήσουν αν-
θρώπινες ζωές. 

Δυστυχώς στο παρελθόν το χωριό μας έχει θρη-
νήσει ανθρώπινες ζωές από την πτώση βράχων της 
συγκεκριμένης οροσειράς. Το δάσος που έχει σχημα-
τισθεί από τη φυσική βλάστηση προσφέρει ασφάλεια 
στους κατοίκους της περιοχής και πρέπει να ενισχυθεί 
και όχι να απογυμνωθεί η επικίνδυνη βουνοπλαγιά με 
την κοπή χιλιάδων δένδρων. 

Δεν πρόκειται για επένδυση αλλά για μια κερδο-
σκοπική επιχείρηση με απρόσμενες συνέπειες για τους 
κατοίκους της περιοχής και μηδαμινά ως ανύπαρκτα 
αντισταθμιστικά οφέλη.
 Ο πρόεδρος O Γραμματέας 

 Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου Χρήστος Θ. Κατσάνος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΣΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρακτικό 61

Σήμερα την 17 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθη-
κε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα 
συζήτησης την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα όρια 
του Δήμου Ζηρού. Κατά τη συζήτηση αποφασίστηκε 
ομόφωνα η αντίθεσή μας στην τοποθέτηση ανεμογεν-
νητριών στα Θεσπρωτικά όρη και στα όρια του Δήμου 
Ζηρού γενικότερα, επειδή η τοποθέτηση ανεμογεννη-
τριών θα αλλοιώσει τη χλωρίδα – πανίδα της περιοχής 
και τη βιοποικιλότητα αυτής. Επίσης από την επένδυση 
αυτή, μέχρι σήμερα δεν προκύπτει κανένα όφελος για 
τους κατοίκους της περιοχής.

Επίσης αποφασίστηκε όπως η απόφασή μας αυτή 
να αναρτηθεί όπου χρειάζεται.

Μη υπάρχοντος άλλους θέματος λύεται η συνεδρί-
αση και υπογράφεται ως εξής:
 Ο πρόεδρος  Η γεν. γραμματέας
 Δημήτριος Σ. Λαμπρούσης Ελένη Γ. Παφίλα

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία τάσσεται 
κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών 

στη Λάκκα Σούλι

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3241137– Fax: 210 3243822
Α.Φ.Μ. 090109837 Α’Δ.Ο.Υ ΑΘΗΝΑΣ
www.panepirotiki.com - 
email: info@panepirotiki.com
Αριθ. πρωτ. 3637 Αθήνα 12-03-2021

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής 

Συνομοσπονδίας Ελλάδας στη συνεδρίασή του της 
6ης Μαρτίου 2021 συζήτησε το θέμα των δύο γιγα-
ντιαίων αιολικών πάρκων με την εγκατάσταση 46 α-
νεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας 
Σουλίου. Τα νέα αυτά αιολικά πάρκα έρχονται σε συνέ-
χεια αυτών στον Κασιδιάρη, των επόμενων στον Λάκ-
μο, των μικρών φραγμάτων σε κάθε ρέμα στην Ήπειρο, 
των μονάδων βιαερίου και βιομάζας που εγκαθίστα-
νται σε κάθε επαρχία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΣΕ ενώνει την φωνή 
των απόδημων Ηπειρωτών με την κραυγή απελπισίας, 
αλλά και αγώνα των συμπατριωτών μας στα χωριά και 
τις πόλεις της πατρίδας μας, που ζητούν να σταματήσει 
το ξεπούλημα της φύσης. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΣΕ αποφάσισε(όπως 
ήδη έχει ανακοινωθεί) να συζητήσει το θέμα του ενερ-
γειακού δυναμικού, των επενδύσεων ενέργειας στην 
Ήπειρο σε ειδική συνεδρίασή του και ανέθεσε στην ε-
πιτροπή ανάπτυξης και περιβάλλοντος την προετοιμα-
σία της εισήγησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Χρυσόστομος (Μάκης) Σωτήρης 
 Χήτος–Κιάμος Κολιούσης

συνέχεια από τη σελίδα 1

“Όχι” στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
είπε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΣΤΗ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ»
ΕΜΕΙΣ, όλοι οι κάτοικοι της γης αυτής που αποκαλούμε 

Λάκκα Σουλίου δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας 
στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση δεκάδων Βιομηχανικών Ανεμο-
γεννητριών στα βουνά μας. Απαιτούμε την αποχή από οποιαδή-
ποτε ενέργεια εγκατάστασής τους και δηλώνουμε πως σε κάθε 
περίπτωση με τις ενέργειές μας θα προστατεύσουμε τον τόπο 
μας από την επικείμενη λεηλασία.

ΜΑΘΑΜΕ τον πανέμορφο τόπο μας, γενιά προς γενιά, να 
τον σεβόμαστε. Με κόπο καλλιέργησαν οι πρόγονοί μας τις λι-
γοστές πεδινές εκτάσεις και στους πρόποδες των βουνών χτί-
στηκαν τα χωριά μας."Η κοιλάδα να μας θρέφει, το βουνό να 
μας προστατεύει", σκέφτονταν/έλεγαν.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πλέον και μια διαφορετική αξία των βουνών. 
Οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν εκεί τα κοπάδια τους, οι γεωρ-
γοί, οι κυνηγοί, οι μελισσοκόμοι αλλά και όσοι δραστηριοποι-
ούνται στην περιπατητική και αθλητική πλευρά του βουνού. Τα 
μονοπάτια της ιστορίας μας, τα ξωκλήσια που ανταμώνουμε 
στις γιορτές μας, τα σπήλαια που στέγασαν τους ξωμάχους στις 
μπόρες. Όλοι οι άνθρωποι του τόπου, συνυπάρχουν μέσα σε 
αυτά αρμονικά με την άγρια φύση, περπατώντας στους ίδιους 
αρχαίους χώρους, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη ανεξερεύνη-
τους από την αρχαιολογία .

ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ βαθιά όλοι ότι χωρίς αυτά ο τόπος δεν θα 
είναι πια ο ίδιος. Το κλίμα της περιοχής, η πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα, αποτελούν θεμελιώδες μέρος του ίδιου του οικοσυστή-
ματος στο οποίο συνυπάρχουμε και εμείς. Οι δραστηριότητες 
της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με όλα τα παραπάνω. Οι καλλιέργειες, η εκτροφή ζώων, 
το κυνήγι, η συλλογή άγριων φυτών - βοτάνων - μανιταριών α-
ποτελεί από καθημερινή ενασχόληση έως και μέσο βιοπορισμού 
για το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού.

Τη θέση μας αυτή έρχονται να ενισχύσουν δεκάδες επιστη-
μονικοί φορείς και να επιβεβαιώσουν αυτό που καταλαβαίνουν 
όλοι: Οι Ανεμογεννήτριες στα βουνά, όπως και σε κάθε ανέγ-
γιχτη από τον άνθρωπο τοποθεσία, κάνουν μόνο κακό και όχι 
καλό, η δε καταστροφή που επιφέρουν στο φυσικό περιβάλλον 
είναι μόνιμη και τα σκουριασμένα σίδερα τους θα μείνουν εκεί 
πάνω να μας αγναντεύουν και να μας θυμίζουν ότι δεν κάναμε 
το χρέος μας, ακόμα και όταν αυτές θα έχουν πια παροπλιστεί.

Να μην γελιόμαστε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μας επηρε-
άσει όλους ανεξαιρέτως και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. 
Την στιγμή που μια κοινωνία ολόκληρη κυριολεκτικά θα εγκλω-
βιστεί ανάμεσα στις βιομηχανικές αυτές εγκαταστάσεις, αντιμε-
τωπίζοντας το φάσμα της καταστροφής, προκύπτει αβίαστα η 
απόφαση ότι για όλη τη Λάκκα Σουλίου η αποτροπή αυτής της 
"επένδυσης" είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου.

Οι διαβόητοι Σουλιώτες πρόγονοι αυτόν τον τόπο διάλεξαν 
για να ζήσουν και τον υπερασπίστηκαν γράφοντας ιστορία. Τώ-
ρα, 200 χρονιά μετά την επανάσταση για την οποία θυσιάστη-
καν, ο τόπος μας βρίσκεται υπό την απειλή μιας άλλης εισβολής. 
Το γιουρούσι αυτή τη φορά γίνεται από εταιρείες, δυστυχώς 
με τις ευλογίες του κράτους. Τα Βιομηχανικά τέρατα των 200 
μέτρων και ότι αυτά επιφέρουν μαζί τους, έρχονται δήθεν στο 
όνομα της ανάπτυξης, όμως χωρίς σχεδιασμό και χωρίς να ε-
ρωτηθούμε εμείς.

Τον τόπο αυτόν τον λένε ακόμα Σούλι και εμείς είμαστε αυ-
τοί που έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να τον παραδώσουμε 
στα παιδιά μας καλύτερο απ' ότι τον βρήκαν. Και αυτό θα πρά-
ξουμε.

Το σύνολο των φορέων του τόπου μας, οι κάτοικοι και οι 
επιστημονικές οργανώσεις απαιτούμε την αποχή από οποιαδή-
ποτε ενέργεια της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης και δηλώνουμε 
πως με όλες μας τις δυνάμεις θα αντισταθούμε στην καταστρο-
φή του τόπου. Όσο για τους «καλοθελητές» που θα θελήσουν 
να μας εξαγοράσουν με τις ψεύτικες μελέτες και τα ανταπο-
δοτικά οφέλη -όπως τα βαφτίζουν- δια να μας υποτάξουν στη 
συνέχεια, ας έχουν στο νου τους την απάντηση που έδωσαν 
κάποιοι άλλοι πριν 200 τόσα χρόνια ακριβώς απ 'τον ίδιο τόπο:

«Σ’ ευχαριστώ, Βεζύρη μου, δια την αγάπην οπού έχεις 
εις εμένα, αλλά τα οκτακόσια πουγκιά, παρακαλώ, μη μου 
τα στείλης, επειδή δεν ηξεύρω να τα μετρήσω, κι αν ήξευ-
ρα, πάλιν δεν ήμουν ευχαριστημένος να σοι δώσω ούτε μίαν 
πέτραν τής πατρίδος μου δι’ αντιπληρωμήν, και όχι πατρίδα, 
ως φαντάζεσαι· την τιμήν οπού μ’ υπόσχεσαι, μ’ είναι άχρη-
στος, πλούτος και τιμή εις εμέ είναι τα άρματά μου, με τα 
όποια φυλάττω και τιμώ την πατρίδα μου, αθανατίζω και τ’ 
όνομά μου» (Τζίμας Ζέρβας στον Αλή Πασά, 1801)

Τους ευχαριστούμε για την αγάπη που μας έχουν, αλλά η 
πατρίδα μας είναι πιο γλυκιά απ' τα ψεύτικα «πουγκιά» τους. 
Ούτε μέτρο δεν σας δίνουμε!

Η Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων της Λάκκας ενάντια στις Βιομηχανικές Ανεμογεννήτριες σάς 
καλεί να συμβάλετε στην αποτροπή της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στα βουνά μας για να μην 
ξεκοιλιαστούν το Μπαλντενέζι και τα Παππαδιώτικα όρη με δρόμους, εκσκαφές, με εκχερσώσεις, 
με τσιμεντοποποίηση, με καταστροφή του περιβάλλοντος, με καταστροφή της ζωής μας όπως την 
ξέρουμε. Η βοήθειά σας στις δράσεις της Επιτροπής Αγώνα και στις νομικές πρωτοβουλίες είναι 
σημαντική. Κανείς δεν περισσεύει και όλοι ενώνουμε τις δυνάμεις μας. 

Ενημερωθείτε στη σελίδα μας στο facebook: ΟΧΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ0Υ 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο mail: OXI.AIOLIKA.STI.LAKKA@gmail.com 

και με: Δρόσο-Παππά Κων/νο στο 6978790602, Δράκου Κατερίνα στο 6978830140.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η Επιτροπή Αγώνα σάς καλεί στην α΄ διαδικτυακή συζήτηση την Τρίτη 13-4-2021 και ώρα 

5:30 μ.μ. Θα μιλήσουν: Τρύφωνας Κόλλιας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στα ζητήμα-
τα Διοικητικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου, Γεώργιος Στουρνάρας, ομότιμος Καθηγητής Υδρογε-
ωλογίας, Τεχνικής και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας, τμήματος Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Γιώργος Μερ-
τζάνης, δρ. Βιολογίας, εταίρος και επιστημονικός υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης 
Καλλιστώ Αποστόλης Καλτσής, βιολόγος, μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Ανέλαβε επισήμως την Τετάρτη 27 Ιανουα-
ρίου 2021 τα καθήκοντά του ο νέος Πρόε-
δρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.) 
κ. Πανούσης Θεό-
δωρος ο οποίος, στις 
συναντήσεις που είχε 
με το προσωπικό της 
Επιχείρησης δήλω-
σε πως θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια, σε 
συνεργασία με τον 
Δήμαρχο και τα υπό-
λοιπα μέλη του Δ.Σ. 
να ενισχυθεί το ήδη 

σημαντικό έργο της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. στους ευαίσθη-
τους και σημαντικούς τομείς της Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Πολιτισμού. 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού ε-
πιτελεί ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο λει-
τουργώντας τις παρακάτω δομές: 

1. Βοήθεια στο Σπίτι 
Παρέχουν οργανωμένη και συστηματική 

πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα. Οι υπηρεσίες 
παρέχονται από ειδικούς επιστήμονες και καταρ-
τισμένα στελέχη σε μη αυτοεξυπηρετούμενους 
πολίτες: ηλικιωμένους & άτομα με αναπηρίες. Τη 
δεδομένη χρονική στιγμή εξυπηρετούνται πάνω 
από 290 άτομα. Την εποχή του Κορωνοϊού έχει 
ενισχυθεί σημαντικά, καθότι εκτός από τη φρο-
ντίδα όσων διαγιγνώσκονται θετικοί στον ιό ανα-
λαμβάνει και την εγγραφή δημοτών και κατοίκων 
που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, 
στη λίστα εμβολιασμού για την Covid 19.
Τηλ. Επικοινωνίας:
Θεσπρωτικό 2683032766 
Φιλιππιάδα 2683022093

2. ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού «Το Μελίσσι»
και «Το Περιβόλι» 
Η συγκεκριμένη δομή είναι μία από τις παλαι-

ότερες σε όλη την Ελλάδα και λειτούργησε επο-
χές που ο θεσμός των ΚΔΑΠ ήταν άγνωστος στην 
ελληνική κοινωνία πόσο μάλλον για την επαρχία. 
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, τα ο-
ποία μετά το σχολείο συμμετέχουν σε ποικίλες 
δραστηριότητες και αξιοποιούν δημιουργικά τον 
ελεύθερο χρόνο τους. Τα ΚΔΑΠ του Δήμου σε 
συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες και τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής διοργα-
νώνουν πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ό-
λου του χρόνου. Για το σχολικό έτος 2020-2021 
ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών είναι 150, 
τα οποία η επιχείρηση τα δέχεται εντελώς δωρε-
άν. 
Τηλ. Επικοινωνίας 
ΚΔΑΠ «Το Μελίσσι», Ριζοβούνι 2683031855/ 
6973515341
ΚΔΑΠ «Το Περιβόλι», Φιλιππιάδα 2683029209

3. Κέντρο Κοινότητας 
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχε-

διάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι το πρώ-
το σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική 
υπηρεσία του Δήμου μας. Από εκεί ο πολίτης ενη-
μερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, 
όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα 
που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδή-
ποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή 
επικράτειας. Το πρόγραμμα είναι στελεχωμένο 
από έναν ψυχολόγο και μία κοινωνική λειτουργό 
και εξυπηρετεί 610 συμπολίτες μας. 
Τηλ. Επικοινωνίας
Εργατικές Κατοικίες Θεσπρωτικού 2683032919

4. Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζηρού το 
οποίο παρέχει τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη 
ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη 
ένδυσης και υπόδησης κλπ, σε 144 οικογένειες 
που έχουν ανάγκη, με τρόπο που εξασφαλίζεται η 
ισονομία και η αξιοπρέπειά τους.

Η δομή λειτουργεί με σταθερό ωράριο και η 
διανομή των προϊόντων γίνεται σε τακτική βάση.
Τηλ. Επικοινωνίας: 
Εργατικές Κατοικίες Θεσπρωτικού 2683032916

Ο ίδιος ο κ. Πανούσης σε επικοινωνία που εί-
χε με μέλος της συντακτικής ομάδας μας δήλωσε 
πως «Εν μέσω αυτής της κρίσιμης υγειονομικής 
συγκυρίας, καλούμαστε να προσφέρουμε στους 
συμπολίτες μας διεξόδους πολιτισμού ποιοτικού 
περιεχομένου δίνοντας όμως προτεραιότητα στον 
κοινωνικό χαρακτήρα των δομών της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ, 
ώστε με χαμόγελο και αισιοδοξία να στηρίξουμε 
την τοπική μας κοινωνία, προσβλέποντας σε ένα 
καλύτερο αύριο. Η τήρηση όλων των μέτρων πρό-
ληψης και προστασίας από το νέο ιό είναι υψηλά 
στις προτεραιότητές μας, τα οποία θα τηρήσουμε 
απαρέγκλιτα σε κάθε δραστηριότητά μας, όπως 
έχουμε πράξει έως σήμερα. Είμαι στη διάθεση ό-
λων των συμπολιτών μας για να στηρίξω και να 
βοηθήσω από την θέση του Προέδρου όποια πρω-
τοβουλία μπορεί να βελτιώσει αφενός μεν τις πα-
ρεχόμενες υπηρεσίες μας, αφετέρου δε να προάγει 
πολιτιστικά τον Δήμο μας».

Τηλ. Επικοινωνίας κ. Πανούση 6976991047

Το Νέο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δή-
μου Ζηρού.  Πρόεδρος: Πανούσης Θεόδωρος,  
Αντιπρόεδρος: Δήμος Χρήστος, Μέλος: Τάσης 
Απόστολος, Μέλος: Αυγέρη Φωτεινή, Μέλος: Αρ-
βανίτη Χρυσάνθη, Μέλος: Γάλλιου Μαρία, Μέλος:  
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
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Ο "παπα -Τσιορούκας" ήταν ηρωι-
κή μορφή ιερέα, από τους Γεωργάνους 
Λάκκας Σουλίου Ιωαννίνων, που μαρτύ-
ρησε στα χρόνια της τουρκοκρατίας στο 
Κάστρο του Αλή Πασά.

Αφορμή γι’ αυτή 
τη δημοσίευση απο-
τέλεσε η ιστορία που 
σαν θρύλος συζητιέ-
ται ακόμη και στις μέ-
ρες μας στη γενέτει-
ρα της μητέρας μου, 
το χωριό Γεωργάνοι 
Λάκκας Σουλίου Ιω-
αννίνων. 

Η ιστορία αυ-
τή μας γυρίζει πίσω 

στην τουρκοκρατία στα χρόνια που με-
σουρανούσε ο σατράπης των Ιωαννί-
νων Αλή Πασάς και στη περίοδο των 
προσπαθειών του για κατάληψη του 
Σουλίου.

Παιδί είχα πρωτακούσει την εξιστό-
ρηση από τον παππού μου (ιερέα τότε 
της ενορίας Γεωργάνων παπά-Γεώργιο 

Τσόγκα και ανήμπορο υπερήλικα γέρο-
ντα σήμερα) και είχε χαραχθεί ανεξίτηλα 
στη μνήμη μου το γεγονός, χωρίς όμως 
να θυμάμαι όλες του τις λεπτομέρειες. 
Συγκεχυμένα λοιπόν, μαζί και με άλλες 
ιστορίες από την εποχή εκείνη με τα κα-
τορθώματα των Σουλιωτών απέναντι 
των Τούρκων, θυμόμουνα για τον Παπα 
-Τσιορούκα, ηρωική μορφή ιερέα που 
μαζί με τον αδερφό του βρήκαν μαρ-
τυρικό θάνατο στο σεράι του πασά στα 
Γιάννενα.

Αφορμή για την αναμόχλευση του 
θέματος, μέχρι να φωτισθούν όλες οι 
πτυχές του, αποτέλεσε η μελέτη των 
«Ηπειρωτικών μελετημάτων» του Σου-
δενιώτη γιατρού και ιστορικού Ι. Δα-
μπρίδη, που αποτελεί για όλους τους 
Ηπειρώτες τον Ιστορικό αναφοράς της 
σύγχρονης ιστορίας μας. Γράφει λοιπόν 
στο τεύχος 10 «Σουλιώτικα»1 και στη 
σελίδα 46 ο Ἰωάννης Λαμπρίδης:

«Μαντζιούκας εκ Γρατσιανών εν-
δόξως εις την παρά τους Δραμεσιούς 
μάχης πεσών, Λέντζιος Καλαντζής εκ 
Μπαμπουρίου ορμώμενος και εις Λίπαν 
καταφυγών φόνου ένεκα μόνος από τῃς 
πενιχράς αυτού οικίας κατά πολυπληθούς 
στρατού του Αλή επί δύο όλας ημέρας α-
ντιστάς, Β. Βόγκλης εκ του άνω Γκουλεμή 

επί εννέα όλα έτη αποκρούων και κατα-
τροπών τας κατ’ αυτού αποστελλομένας 
αλβανικάς ορδάς, Ι . Τζάλης εκ Λεπάδι επί 
εννέα επίσης έτη φρουρών την πατρίδα 
του και ως λέων παλαίων και οι αδελφοί 
παπά Τσιορούκας και Φίλιος εκ Γεωργά-
νου, επί εννέα ωσαύτως έτι υπερανθρώ-
πως την πατρίδα των υπερασπισθέντες. 
Πάντες δε ούτοι συλληφθέντες επί τέ-
λους και εις τας χείρας του αδιαλλάκτου 
και θηριώδους εκείνου εχθρού πεσόντες 
διαφόρους κατά διαταγήν του υπέστησαν 
θανατικάς ποινάς.

Ο πρώτος εξεδάρη την κεφαλήν ως 
είρηται (τεύχος Γον σελ.15) εν τη παρά 
την Πύλην του φρουρίου πλατεία και εξέ-
πνευσε. Του τρίτου εις Κανλί - Τσεσμέ δη-
μοσία τρεις τουρκαθήγγανοι κατέαξαν τα 
οστά. Ο ιερεύς απηγχονίσθη απέναντι του 
μεγάρου του Μουχτάρ πασά. Ο δε δεύτε-
ρος υπερόριος εις Αλβανίαν πεμπόμενος 
εδολοφονήθη καθ’ οδόν. Και ο Φίλιος δι-
αφυγών άπαξ εδολοφονήθη βραδύτερον 
υπό των οργάνων του τυράννου».

Στη συνέχεια, διερευνώντας το θέ-

μα ώστε να φωτισθούν οι λεπτομέρειές 
του, ρωτώντας τους Γιωργανίτες συγ-
γενείς και φίλους έπαιρνα συγκεχυμέ-
νες απαντήσεις, ώσπου ήρθε η ώρα του 
τωρινού ιερέα του χωριού παπα-Γιάννη 
Τσιρούκη πρωτοξάδελφου της αείμνη-
στης γιαγιάς μου Αλεξάνδρας. Αφηγη-
ματικός και λεπτομερής στην περιγραφή 
του ο παπα-Γιάννης κάλυψε όλες τις 
πτυχές του θέματος Και δεν άφησε κα-
μιά απορία.

Στα χρόνια λοιπόν του Αλή πασά και 
στις εκστρατείες εναντίον των αδούλω-
των Σουλιωτών, ιερέας στους Γεωργά-
νους ήταν ο παπάς ονόματι Ζήσης. Οι 
Γεωργάνοι ήταν ένα μικρό χωριό, που 
την εποχή εκείνη ανήκε, όπως τα περισ-
σότερα χωριά της Λάκκας Σουλίου, στα 
«Παρασούλια» όπως λέγονταν τα χωριά 
της «Σουλιώτικης Συνομοσπονδίας». Οι 
ιερείς την εποχή αυτή, μέσα από την ι-
διότυπη θρησκευτική ελευθερία που 
«απολαμβάναμε» από τους Τούρκους 
κατακτητές, είχαν διπλό ρόλο. Έπρεπε 
να ανταποκρίνονται στο εκκλησιαστι-
κό τους καθήκον με συνέπεια απέναντι 
στους υποδούλους Ορθόδόξους Έλλη-
νες πιστούς, αλλά και να τα έχουν καλά 
με την κεντρική διοίκηση Ιωαννίνων και 
τους Τουρκαλβανούς του Αλή, στους ο-
ποίους και λογοδοτούσαν.

Ο παπάς με τον αδελφό του πρωτο-
στατούσαν, σύμφωνα με την προφορική 
παράδοση και τον Ι. Λαμπρίδη... οι αδελ-

φοί Παπά Τσιορούκας και Φίλιος εκ Γε-
ωργάνου, επί εννέα ωσαύτως έτη υπε-
ρανθρώπως την πατρίδα των υπερασπι-
σθέντες», στον αγώνα των Σουλιωτών 
κατά των Τούρκων. Σε μια απ’ τις μάχες 
που έγινε το 1802 (1803 η άλωση του 
Σουλίου από τον Αλή πασά), στην περι-
οχή και συγκεκριμένα στη θέση «Κουπά-
κια» κοντά στη Μονή Μεσσιανών στα 
Δερβίζιανα, οι Τουρκαλβανοί ηττήθηκαν 
(όπως πάντα) από τους Σουλιώτες πο-
λεμιστές. Έναν από τους τραυματίες των 
Τούρκων, ανέλαβε λόγω της γνωριμίας 
τους αλλά και για την «έξωθεν καλή 
μαρτυρία» προς τον Αλή, να τον περι-
θάλψει ο παπα Ζήσης και τον μετέφερε 
στο σπίτι του.

Στο διάστημα της ανάρρωσής του, 
πέρασαν από το κονάκι του παπά κά-
ποιοι φίλοι του Σουλιώτες για να ξαπο-
στάσουν. Ο  ιερέας, αφού τους φίλεψε 
τους παρακάλεσε να είναι ήσυχοι λό-
γω του τραυματία. Όταν τους εξήγησε 
ποιος είναι ο λαβωμένος, αυτοί οργί-
σθηκαν και θέλησαν να τον σκοτώσουν. 
Ο παπάς όμως δεν το επέτρεψε, λόγω 
της θρησκευτικής του ιδιότητας αλλά 
και σεβόμενος τη φιλοξενία που παρείχε 
στον τραυματία. Με τα πολλά οι Σου-
λιώτες αναχώρησαν ενοχλημένοι.

Όταν αργότερα ο Τουρκαλβανός 
τραυματίας έγινε καλά, αναχώρησε για 
τα Γιάννενα. Εκεί δεν σεβάστηκε με τη 
σειρά του τη φιλοξενία που απλόχερα 
ο παπα Ζήσης του παρείχε, στερώντας 
κι’ αυτό το λιγοστό φαγητό από την οι-
κογένειά του για να γίνει καλά ο αχάρι-
στος, όπως αποδείχτηκε αργότερα από 
τα γεγονότα, τραυματίας. Στα Γιάννενα 
λοιπόν, εξιστόρησε στον ίδιο τον Αλή τα 
γεγονότα και ότι ο παπάς τα είχε καλά 
με τους Σουλιώτες. Ο Αλής εξοργίστηκε 
απ' αυτά που μάθαινε για τον παπά που 
θεωρούσε δικό του Και είπε, «ρε τον πα-
πά Τσιορούκα» (Τζιόρας - ούκας (Αρβ.) 
- αγύριστο κεφάλι, ο ξεροκέφαλος). Στη 
συνέχεια έστειλε απόσπασμα να συλλά-
βουν τον παπά με τον αδελφό του και 
να ξεκληρίσουν την οικογένεια. Το από-
σπασμα συνέλαβε τους δύο αδελφούς 
και τους οδήγησαν σιδηροδέσμιους 
στον πασά στα Γιάννενα, αφού προη-
γουμένως κατέσφαξαν την οικογένεια 
και έκαψαν τα σπίτια τους.

Στη συνέχεια και αυτοί αφού βασα-
νίστηκαν από τους Τούρκους βρήκαν 
μαρτυρικό θάνατο, όπως αναγράφει ο 
Ι. Λαμπρίδης..... «Ο ιερεύς απηγχονίσθη 
απέναντι του μεγάρου του Μουχτάρ πα-
σά.... Και ο Φίλιος διαφυγών άπαξ εδολο-
φονήθη βραδύτερον υπό των οργάνων 
του τυράννου».

Η θεία δίκη το ́ θελε από τις φλόγες, 
να γλιτώσει το μικρότερο παιδί του πα-

πά που ήταν μωρό στη σαρμανίτσα και 
το οποίο περιέθαλψαν και ανέλαβαν τη 
φροντίδα του οι χωριανοί. Ο Αλής όμως 
το πληροφορήθηκε κι’ αυτό και έστειλε 
πίσω τους Αρβανίτες του, για να βρουν 
το μωρό και να το θανατώσουν και αυ-
τό. Τόσο μεγάλη ήταν η οργή του για 
τον «άπιστο» ιερέα, που το είχε βάλει 
γινάτι να ξεκληρίσει την οικογένειά του 
μέχρι τελευταίου. Οι χωριανοί όμως φύ-
λαξαν καλά το μωρό και για να ξεγελά-
σουν τους Αρβανίτες τους έδειξαν τον 
τάφο ενός άλλου μικρού παιδιού κατα-
φέρνοντας έτσι να τους πείσουν ότι και 
ο τελευταίος απόγονος του παπά ήταν 
νεκρός. Στη συνέχεια το μωρό μεγάλω-
σε, ανδρώθηκε και δημιούργησε τη δική 
του οικογένεια με πολλούς απογόνους, 
μέχρι τις μέρες μας.

Έτσι η οικογένεια του θρυλικού ι-
ερέα, είχε συνεχιστή το μωρό που γλί-
τωσε μεσ’ τη σαρμανίτσα του και όταν 
μεγάλωσε διατήρησε επώνυμο, το ψευ-
δώνυμο που είχε προσάψει ο Αλής στον 
μαρτυρικό ιερέα.

Ενθυμίσεις του παπα Ζήση υπάρχουν 
σε εικόνες και αγιογραφίες της εποχής 
εκείνης στο ιερό ναό Αγίας Παρασκευής 
Γεωργάνων, επί επισκόπου Ιωαννίνων 
Δωροθέου.

O παπα Τσιορούκας

Τσιρούκης ή Ευαγγέλου Νικόλαος του Ιω-
άννη, εγγονός του παπα Τσιορούκα. Συμ-
μετείχε στο σώμα εθελοντών για την απε-
λευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913 με άλ-
λους Γεωργανίτες και Λακκιώτες υπό την 
«Καπετάνισσα Κωστακίτσαινα» και έδωσε 
αργότερα τη ζωή του κι’ αυτό», όπως και ο 
προπάππος του, για την Πατρίδα.

του Γιώργου
Γιάννου

"Τα μαρτύρια του ιερομόναχου Δημητρίου", 
(στην αυλή του Αλή πασά), οξυγραφία του 
Vincenzo Gajassi, 1833 (Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο)

Βασανισμοί Χριστιανών ιερέων, άγνωστου, 
18ος αιώνας.
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2. ΠΟΔΟΓΟΡΑ (σημ. Ριζοβούνι): απογράφεται το 1520 με το 
όνομα Podgoriani. Η ευρύτερη περιοχή του χωριού φαίνεται 
ότι είχε συνεχή οίκηση από την αρχαιότητα. Αυτό μαρτυρεί-
ται κυρίως από τις πολλές και παλιές εκκλησίες, άνω των 

5, ωρισμένες μεγάλες και με μωσαϊκά. 
Στην ευρύτερη περιοχή του απογρά-
φονται το 1520 και τα εξής χωριά:

α) Καστρί: απογράφεται με την 
ονομασία Kastri. Ευρίσκεται επί του 
λόφου της Ι. Μ. Καστρίου στα νότια 
του χωριού και περιβάλλεται από 
το μεγαλιθικό φρούριο της αρχαίας 
πόλεως Βατίες, μιάς των 4 ηλιακών 
αποικιών του 7ου – 8ου αιώνα π.Χ. 

στα παράλια της Ηπείρου1.
Ο μητρ. Σ.Ξ. το 1880 αναφέρει ότι στο Καστρί ευρίσκε-

ται η Ι. Μονή Καστρίου με τις φημισμένες αγιογραφίες του 
1670 στο καθολικό της Παναγίας2 με μεσαιωνικά ερείπια 
και δεξαμενές. Στο Καστρί επίσης συναντάμε βυζαντινές 
επισκευές των τειχών (με οριζόντιες σειρές τούβλων, Ιου-
στινιανού;). Επίσης συναντάμε επισκευές των πρόσφατων 
αιώνων με ασβεστοκονία, πιθανά της εποχής του αρματω-
λού Λούρου καπετάν Νικολού Τζοβάρα και του Αλή Πασά.

Έχει ξεκαθαριστεί ότι το φρούριο είναι της ελληνιστικής 
εποχής και έχει ανεγερθεί μάλλον μετά την κατάλυση της 
ελευθερίας των ηλιακών αποικιών το 343-342 π.Χ. από τον 
Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Β’ πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου. 
Αυτός τις απέδωσε στον γυναικάδελφό του Μολοσσό βασι-
λέα Αλέξανδρο Α’ ως δώρο. Τότε εντάχθηκαν και στο νεο-
ϊδρυθέν Κοινό των Ηπειρωτών από την σύζυγο του Φιλίπ-
που την Ολυμπιάδα –Μυρτάλη, μητέρα του Μ. Αλεξάνδρου.

Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν γίνει πολλές λαθρα-
νασκαφές εντός αλλά και εκτός στα 2 γνωστά νεκροτα-
φεία στα βόρεια των τειχών, όπου πολλοί κιβωτιόσχημοι 
πέτρινοι τάφοι φαίνονται επιφανειακά, συλημένοι από 
αρχαιοκάπηλους. Επίσημες ανασκαφές δεν έχουν γίνει 
παρά μόνον από τον αναστηλωτή Σταύρο Μαμαλούκο, 
αρχιτέκτονα, που αποκάλυψε την προϋπάρχουσα παλαιο-
χριστιανική βασιλική (φαίνονται οι τοίχοι των 2 κλιτών της 
και είναι φανερό ότι ο σημερινός μικρός ναός της Πανα-
γίας καταλαμβάνει μόνο τμήμα του κεντρικού κλίτους). Η 
αρχαία κεντρική πύλη εισόδου των τειχών είναι δεξιότερα 
από την χρησιμοποιούμενη σήμερα μικρή πυλίδα στα βό-
ρεια.Eίναι απαραίτητη η διάνοιξή της με ράμπα ανόδου για 
κάθε μελλοντικό έργο, αφού διευκρινισθεί το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του χώρου εάν δηλ. παραμένει στην ιδιοκτησία 
του Δ.Δ. Ριζουνίου (δυστύχημα για το ιστορικό αυτό ίδρυμα 
των χωριών της Λάκκας το γεγονός ότι παραμένει από τη 
10ετία του 1990 ημιαναστηλωμένου το Ηγουμενείο).

Για περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες 
για το Καστρί και τα μνημεία του βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
παρούσης.

Τέλος στην ανατολική άκρη της αποξηρανθείσας λίμνης 
Μαυρή κατά την δεκαετία του ’60, ευρίσκεται το μικρό 
φρούριο Καταθήκι, βλ. Σ.Ξ., το οποίο κατά τον Οδ. Μπέτσο 
είναι κρημνώδες και προστατεύονταν από 3 μεριές από τη 
λίμνη της Μαυρής (Καταθήκι= καταφύγιο;) Πρόκεται για 
έναν άλλο οικισμό ή απλά ήταν ένα φρούριο για καιρούς 
κινδύνου; Ποιος το έφτιαξε και πότε; Απαιτείται άραγε συ-
σχέτισή του και με τους κλεφταρματωλούς του Λούρου και 
της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι δρούσαν επί τουρκοκρα-
τίας από το βουνό του Προφήτη Ηλία μέχρι και τον Βαλα-
ωρίτη της Κρανιάς, οροσειρά που έφραζε το πέρασμα από 
κάμπο Άρτας και Γιάννενα προς Πρέβεζα, Λάμαρη, Φανάρι 
και Ιόνιο;

β) Τσερόπολη ή Ζερόπολη: απογράφεται με την ονο-
μασία Cerno – poliκαι ευρίσκεται στα ανατολικά του Ριζο-
βουνίου προς τη λίμνη του Ζηρού. Ο Σ.Ξ. το 1880 αναφέρει 
ότι πλησίον των μύλων της Τσερόπολης υπάρχει η λίμνη 
Ζηρού, με τον μύθο περί καταβυθισθείσης πόλης όπως το 
Σόδομα. Η αρχαιολογία θα διαθέτει ευρήματα για τον οικι-

σμό αυτό.
γ) Παληοχώρι: απογράφεται ως Palihor. Είναι πιθανό-

τατα το Παληοχώρι των ντόπιων, πίσω από το Ριζοβούνι, 
στη θέση Κακούρι, το οποίο αναφέρεται ότι χτυπήθηκε από 
χολέρα το 1830. Βεβαίως υπάρχουν πολλά Παληοχώρια 
σε ολόκληρη την Ήπειρο αλλά ο αρ. του φορολογικού κα-
τάστιχου tefter μπορεί να συσχετισθεί με την περιοχή των 
Ρωγών. Σχετικά ο Οδ. Μπέτσος αναφέρει το 1975 ότι «εις 
την προς βορράν των πηγών της Πριάλας κλιτύν, υπάρχουν 
ερείπια οικοδομημάτων, την δε θέσιν αυτήν οι κάτοικοι κα-
λούν Παλαιοχώρι».

δ) Βαλτίτσα: απογράφεται πιθανά υπό το όνομα Velciste. 
Ίσως είναι το θρυλούμενο καταβυθισμένο χωριό στη λίμνη 
Ζηρού (θα πρέπει να εξετασθεί και το χωριό Βελτσίστα ή 
Κληματιά των Ιωαννίνων, όμως ο αρ. σελίδας ή tefter 283 
σχεδόν αποκλείει την Κληματιά). Ο Σ.Ξ. αναφέρεται στο χω-
ριό Βαλτίτσα «και το μεταβληθέν εις λίμνη χωρίον όπου κατ’ 
αρχαίαν παράδοσιν εν τήδε τη λίμνη Οζερό ην ποτέ μέγα χω-
ρίον καλούμενον Βαλτίτσα και κατοικούμενον υπό πολλών 
οικογενειών». Στη συνέχεια αναφέρει τον τοπικό μύθο της 
καταστροφής και καταβύθισης της πόλης στην λίμνη Ζηρού 
(η πτωχή αδελφή και η κακιά και άκαρδη αδελφή της). Αντι-
γράφει δε την επιγραφή που υπάρχει στην προσκομιδή της 
παρακείμενης Ι. Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Ρω-
μιάς. Η επιγραφή περιλαμβάνει 25 ονόματα αφιερωτών της 
μονής κατοίκων ως εξής: «Χωρίον Βαλτίτσα, Χριστοδούλου, 
Ευθυμίου,..., Σεραφείμ μοναχού, Ευθυμίου μοναχού». Όμως 
ο ναός αυτός είναι νεότερος και δημιουργούνται αμφιβολί-
ες για το ποια Βαλτίτσα πρόκειται διότι ο Σ.Ξ. αναφέρει ότι 
ο ναός αυτός είχε καταστραφεί και ανεγέρθηκε εκ νέου το 
1852. Εκτός και αν στην προσκομιδή έχουν επαναληφθεί τα 
ονόματα και ονομασίες της προσκομιδής του παλαιότερου 
ναού (αντιγράφηκαν από τον παλαιό;)

Σε κάθε περίπτωση η ταύτιση του πάλαι ποτέ χωρίου 
Βαλτίτσα- εάν υπήρξε και ελέγετο έτσι – με το απογρα-
φόμενο το 1520 Velcitse πρέπει να επιβεβαιωθεί. Ίσως δε 
ιστοριοδίφες από Φιλιππιάδα γνωρίζουν και άλλα στοιχεία, 
διότι ο Σ.Ξ. συσχετίζει την ίδρυση της Ι.Μ. Αγ. Ιω. Προδρό-
μου Ρωμιάς με την Ι.Μ. Παντάνασσας Φιλιππιάδας. 

3. ΜΠΟΥΛΙΜΕΤΙ (σημ. Γαλατάς): απογράφεται το 1520 με 
την ονομασία Bolimat και Polimat. Το διπλανό χωρίο Ζερ-
βό δεν απογράφεται, πιθανόν να ιδρύθηκε αργότερα. Ίσως 
όμως να συμπεριλαμβάνονταν στο Bolimat ως οικισμός ή 
συνοικία του.

4. ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ: δεν απογράφεται το 1520 διότι ίσως δεν 
υπήρχε. Το ότι είναι χωριό με αρβανίτικη ντοπιολαλιά (δί-
γλωσσο) ίσως εξηγεί γιατί μετατίθεται η ίδρυσή του. Απα-
ντώνται όμως πολλοί άλλοι οικισμοί στην ευρύτερη περι-
οχή σύμφωνα με τον Σ.Ξ. περί το 1880 και αναφέρει τις 
εξής θέσεις:
α. «Τα Τούρκα» όπου και 3 ναοί, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δη-
μητρίου και Κοιμήσεως Θεοτόκου
β. «Κόμμαρι» με τον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων
γ. «Βρανά» με τον πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
δ. «Κάντζα και Πασχαλιάδες» και ναός της Θεοτόκου.

Εικάζεται γράφει ότι εδώ υπήρξε ποτέ πολίχνη διότι 
εδώ ευρίσκουν αρχαιότητες πχ. νομίσματα, πήλινα αγγεία 
κ.α. Ίσως εννοεί τη θέση «Χίλια σπίτια» επί του άνωθεν 
βουνού, στα ανατολικά του χωριού όπου γίνονται λαθρα-
νασκαφές. Η αρχαιολογία κατέχει στοιχεία. 

5. ΜΕΛΙΑΝΑ: απογράφεται το 1520 ως Melyana (συσχετί-
ζεται στα Οθωμανικά tefter και με την ονομασία Melisane). 
Παραδόξως απογράφεται το χωριό και στον Καζά της Άρ-
τας (Narda Kaza) και στον Καζά Ιωαννίνων (Yanya Kazasi). 
Τα Μηλιανά ή Μουλιανά Άρτας της επαρχίας Ραδοβιζίων 
απέχουν. (Επίσης Μουλιανά ονομάζεται ο Γοργόμυλος, 
περ. Φιλιππιάδας)

6. ΝΑΣΙΑΡΙ ή ΑΣΣΟΣ: απογράφεται μάλλον με την ονομα-
σία NASO. Ο Σ.Ξ. το αναφέρει ως Νάσσαρη ή Νάσσα. Η πα-
ραφθορά από ΝASO σε Νάσσα είναι εύκολη η δε κατάληξη 
–ρι θα οφείλεται στην αρβανίτικη ντοπιολαλιά (διγλωσσία). 

Όμως πως το Νάσιαρι απογράφεται ήδη το 1520 ενώ οι 
Παπαδάτες όχι, καίτι τα 2 διπλανά χωριά ομιλούσαν την 
αρβανίτικη ντοπιολαλιά; Ίσως το Νάσιαρι είναι πολύ αρχαι-
ότερο χωριό. Διότι ο Σ.Ξ. αναφέρει ότι στα νότια του Άσσου 
στη θέση Κεράσοβο ή Παληοχώρι έκειτο η αρχαία πόλις 
Άσσος όπου υπάρχουν πλείστα ερείπια αρχαίων οικιών, 
κατοικούσαν δε το 1880 οικογένειες 40. (Η αρχαιολογία 
κατέχει στοιχεία;)
7. ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ: απογράφεται το 1520 με την ονομασία 
Nicolice στον Καζά Ιωαννίνων και όχι στον Καζά Άρτας (;). 
Είναι και αυτό αρβανίτικης ντοπιολαλιάς (διγλωσσία) και 
εγείρονται τα ίδια ερωτήματα με τα άλλα 2 χωριά.
8. ΝΤΑΡΑ (σημ. Εληά): δεν απογράφεται το 1520. Είναι και 
αυτό αρβανίτικης ντοπιολαλιάς – διγλωσσία (βλ. και βιβλίο 
Αθανασίου Στράτη, «Ντάρα Λάκκας Σουλίου» με πολλά το-
πικά στοιχεία).
9. ΚΑΝΤΖΑΣ (σημ. Στεφάνη): δεν απογράφεται το 1520 καί-
τοι είναι δίπλα στους Ρωγούς. Το χωριό ανήκε πάντα στην 
ενότητα της Λάκκας. Ο παραλιακός δρόμος προς την Άρτα 
διευκολύνθηκε σοβαρά μετά την ανέγερση της Γέφυρας του 
Καλογήρου περί το 1850 από τον ηγούμενο Διονύσιο της 
Ι.Μ. Πρ. Ηλιού (την ξεκίνησε το 1852, βλ. Σ.Ξ) παρά το ότι 
τον χειμώνα μισοαχρηστεύονταν η γέφυρα λόγω της μεγά-
λης υπερχείλισης του Λούρου ποταμού που καταλάμβανε 
έτσι τις διπλανές εκτάσεις.
10. ΚΡΑΝΙΑ: υπάρχει στην απογραφή του 1520 το χωριό 
Kranis στον Καζά Άρτας, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι 
αναφέρεται στην Κρανιά διότι περιλαμβάνεται στο tefter 286.
11. Θέση ΒΟΛΕΤΣΙ της Κρανιάς: απογράφεται το 1520 ως 
χωριό (Κ) Volce. Το μεσαιωνικό αυτό χωριό, στα βόρειο 
δυτικά πάνω από την Κρανιά σκαρφαλωμένο στο Μπαλντε-
νέσι, είναι εκεί ολόκληρο επισκέψιμο σήμερα, με τα εγκα-
ταλελειμένα πετρόσπιτά του – ξερολιθιά – και τους τρεις 
ναούς της Αγ. Παρασκευής, του Πρ. Ηλία, του Αγ. Κων-
σταντίνου και τα μεγάλα και εντυπωσιακά αρχαία πηγάδια 
κάτω στον λάκκο (βλ. και Σ.Ξ. «τρεις υπόγειοι ναοί»). Οι 
μεσαιωνικοί χάρτες των Βενετών και δυτικών γεωγράφων 
το αναφέρουν συνεχώς ως Volici.

Αντίθετα το Σκρεβένικο στα νότια της Κρανιάς επί του 
βουνού, δεν απογράφεται το 1520 παρά το ότι η τοπική 
ρήση επιμένει «χίλιοι μίλιοι Βολετσιάνοι κι’ εκατό Σκρεβε-
νιτσιώτες». Yπάρχει ως τοποθεσία σήμερα. Ο Σ.Ξ. επίσης 
δεν το αναφέρει, αναφέρει όμως το χωριό Βαλαωρίτης επί 
του ομωνύμου βουνού το οποίο επίσης δεν απογράφεται 
το 1520.
12. Η τοποθεσία ΜΠΟΓΟΡΤΣΑ, βόρεια του Άσσου, απο-
γράφεται το 1520 ως χωριό (Κ) Bogorca στον Καζά Ιωαννί-
νων. Είναι φανερό ότι η τοπική παράδοση που αναφέρει ότι 
εκεί υπήρχε χωριό είναι ακριβής και σήμερα αναφέρεται η 
τοποθεσία βόρεια του Άσσου. Πού ακριβώς βρισκόταν το 
μεσαιωνικό χωριό μεταξύ Άσσου και Ι. Μονής Μεσσιανών; 
Θα πρέπει να αναζητηθούν οι εκκλησίες και τα ερείπια. 
Υφίσταται και ο γκρεμισμένος Ι. Ν. Αγίου Μηνά στα βόρεια 
του Άσσου. Βλέπε και μάχη της Μπογόρτσας επί Αλή Πάσα 
μεταξύ Σουλιωτών και Σουλτανικών στρατευμάτων περί 
τον Απρ. 1821 (βλ. Χρ. Περραιβού, «Πολεμικά Απομνημο-
νεύματα» -1836, Μάχη της Μπογόρτσας).
13. Η τοποθεσία ΜΠΟΥΡΑ δεν απογράφεται ως χωριό. Ο 
Σ.Ξ. αναφέρει τη θέση Μπούρα, 10 λεπτά βόρεια του Νι-
κολιτσίου «ερείπια τινά οικιών και αλευρομύλων». Η ρήση 
«Ντάρα, Μπούρα, Καστροχώρι, Λέλοβα πεντ’ έξη σπίτια» 
σ’ αυτό αναφέρεται; Και σε ποια εποχή;

συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σε επόμενο φύλλο

Τα χωριά της Λάκκας Ν. Πρεβέζης την πρώιμη Τουρκοκρατία

Του Γεωργίου Μ. 
Παπαγιάννη

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 87

1 Οι άλλες τρείς αποικίες είναι: Βουχαίτιο ή κάστρο των Ρωγών η 
γνωστή καστρούπολις στην Ν. Κερασούντα με τα διπλά τείχη δίπλα 
στο Λούρο ποταμό, η Ελάτρεια στον Πολαιορόφορο (παραφθορά 
του Παλαιονερόφορος ή υδραγωγείου αρχ. Νικόπολης) πάνω και 
δίπλα από το χωριό και , η Πανδοσία στο Καστρί Καναλακίου, η με-
γαλύτερη ηλιακή αποικία. (βλ. αρχαιολόγους Σωτήριο Δάκαρη και 
NicolasHammond. Η νεώτερη πρόταση της Β. Καρατζένη ότι το Κά-
στρο των Ρωγών δεν είναι

2 Οι πολυτιμότερες κινητές εικόνες του Καθολικού έχουν μάλλον με-
ταφερθεί στο Εκκλησιαστικό μουσείο της Ι. Μητρ. Νικοπόλεως, στα 
υπόγεια της Ι.Μ. Προφήτου Ηλιού για την προφύλαξη και διάσωσή 
τους από κλοπή (επί Μητρ. Στυλιανού Κορνάρου;)

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε 

στο www.Hpeiros.gr- επιλογή e-book
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Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη δοκίμασα κάποια μέρα ακούγοντας και βλέποντας στην 
τηλεόραση πως έχει καθιερωθεί από το 2017 η 9η Φεβρουαρίου ως ημέρα της ελληνικής 
γλώσσας που είναι η ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολωμού. 

Ως γνωστόν ο Σολωμός είναι εκείνος που μάς είπε: «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου 
πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» 

Είναι γεγονός πως πάρα πολλοί διεθνείς εγκέφαλοι του πνεύματος 
και του πολιτισμού έχουν εκφραστεί με θαυμασμό για την ελληνική 
γλώσσα γιατί μόνο σ’ αυτήν υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να εκφρα-
στεί κάθε πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική έννοια. 

Ο μεγάλος Λατίνος συγγραφέας και φιλόσοφος Κικέρων, για να 
μείνω μόνο σ’ αυτόν, είπε πως η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των 
Θεών. Πέραν όλων των άλλων έχει και τη δυνατότητα να εκφράζεται 
και ποιητικά και με μέτρο σε βαθμό απίστευτο.

Θυμήθηκα το θαυμάσιο επίγραμμα στην Αγία Σοφία που διαβαζό-
ταν και από τα δεξιά προς τα αριστερά και αντίθετα από τα αριστερά 

προς τα δεξιά: ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ. Επίσης για να θυμούνται οι 
πρόγονοί μας το πηλίκον της διαιρέσεως περιφέρειας κύκλου προς την διάμετρον που 
είναι ατελές έφτιαξαν ένα λογύδριο: «Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί το κύκλου μήκος ίνα 
ορίση διαμέτρω παρήγαγεν αριθμόν απέραντον… κλπ» που δεν τα θυμάμαι. Οι λέξεις αυτές 
έχουν η κάθε μία έναν αριθμό γραμμάτων που αντιστοιχούν στο πηλίκον της διαιρέσεως, 
στον γνωστό αριθμό π: 3,14159265358979… Αυτά βέβαια είναι ψιλά γράμματα αλλά το 
γεγονός είναι ότι οι δυνατότητες έκφρασης δια της ελληνικής γλώσσας είναι άπειρες. Χά-
θηκε μια μεγάλη ευκαιρία, όπως και άλλοτε έχω γράψει, να καθιερωθεί η ελληνική γλώσ-
σα ως επίσημη γλώσσα του νέου κράτους των Η.Π.Α. έγινε ψηφοφορία και προτιμήθηκε η 
αγγλική με διαφορά μιας μόνο ψήφου. Είναι επιστημονικώς εξακριβωμένο, όπως λένε οι 
ειδικοί, ότι η ελληνική γλώσσα οξύνει τη νοημοσύνη του ομιλούντος. 

Πολλά ξένα πανεπιστήμια έχουν στο πρόγραμμά τους τη διδασκαλία της. Όμως στην 
Ελλάδα από πλευράς της πολιτείας αντί να προστατευθεί η γλώσσα μας, αντίθετα, αφέ-
θηκε στην τύχη της για να μην πω πως παραγκωνίζεται συστηματικά. Έτσι αντί να χρησι-
μοποιούμε το δικό μας λεξιλόγιο, χρησιμοποιούμε ξένες εκφράσεις που δεν τις κατανοού-
με και μοιάζουν πολλές φορές σαν άναρθρες κραυγές. Π.χ. τώρα με τον κορονοϊό έχουμε 
λοκντάουν. Τι σημαίνει αυτό άντε βρες το. Επίσης έχουμε πολιτικούς που υπεραμύνονται 
της καταργήσεως της ελληνικής μας γλώσσας και να έχομε ως επίσημη γλώσσα την αγ-
γλική. Έχω την πεποίθηση ότι όποιος Έλληνας παύσει να μιλάει ελληνικά, θα παύσει να 
αισθάνεται Έλληνας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό το ξέρουν οι άσπονδοι και αόρατοι 
εχθροί μας που δεν είναι και λίγοι και μάς παρωθούν να ξεχάσωμε τα ελληνικά μας. Έτσι 
βλέπουμε να εξαφανίζονται οι ελληνικές επιγραφές από τα καταστήματα, από τις εφημε-
ρίδες, από τις τηλεοράσεις σε βαθμό απίστευτο και αδικαιολόγητο. Τελευταία αντικατέ-
στησαν τα ελληνικά γράμματα με λατινικά κατά τρόπο που δεν συνάδει με καμιά λογική. 
Αντίθετα, αυτό απαξιώνει στη συνείδησή μας την ελληνική μορφή των γραμμάτων με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται. Είναι επίσης γεγονός ότι υπάρχει μια εχθρότητα του διεθνούς κατε-
στημένου αδικαιολόγητη εναντίον παντός ελληνικού πολιτιστικού στοιχείου και ιδιαίτερα 
της γλώσσας. Κυριότερος εκπρόσωπος της εχθρότητας αυτής είναι ο διαβόητος πολιτικός 
Χένρι Κίσινγκερ που ηγείται αυτής της τακτικής. Αυτός λέει, χωρίς αιδώ αλλά και χωρίς 
αιτία, ότι οι Έλληνες είναι δυσδιοίκητος λαός και ότι πρέπει να πληγούν στη γλώσσα τους 
και στις παραδόσεις τους που είναι η ιστορία τους. Τώρα σε τι φταίει η μικρή και αδύναμη 
σε σύγκριση με άλλες χώρες κρατική μας ύπαρξη, αυτό δεν εξηγείται και πρέπει να μάς 
προβληματίζει.

Μέχρι τώρα η γλώσσα μας εκ των ένδον έχει δεχτεί τόσα χτυπήματα με τη λεγόμενη 
μεταρρύθμιση ώστε οι διδάσκαλοι και καθηγητές δεν γνωρίζουν να διδάξουν. Σε κάποια 
συνεδρίαση στην Αθήνα, στην πολυκατοικία που έμενα, ο διαχειριστής δεν καταλάβαινε 
τι έλεγε ο κανονισμός της πολυκατοικίας που είχε συνταχθεί το 1970. Πριν από χρόνια 
ο μακαρίτης Χάρης Πάτσης εξέδωσε μεταφρασμένη την Ελληνική Ιστορία του Παπαρη-
γόπουλου. Είναι γεγονός πως και η καθαρεύουσα και η δημοτική έχουν τόση μαγεία και 
διεγείρουν το συναίσθημα που είναι πραγματική απόλαυση η ανάγνωσή τους. Ο Βαλα-
ωρίτης που έγραψε κείμενα πεζά στην καθαρεύουσα και ποιήματα στη δημοτική είναι 
συγκλονιστικός. Π.χ. λέγει: «Ο Καλόγηρος Σαμουήλ ήτο το τελευταίο νήμα από το οποίον 
εκρέμετο το πολυπαθές Σούλι». Στο ποίημά του «Αθανάσιος Διάκος» αρχίζει: «Ανέβα, Μή-
τρε, στου βουνού κατάκορφα στη ράχη, πάρε το μάτι τ’ αητού και τ’ αλαφιού το πόδι και την 
αγρύπνια του λαγού, και στήσε καραούλι…» Δεν ξέρω αν διδάσκεται σήμερα. Ο Ροϊδης 
στην καθαρεύουσά του: Ο μοναχός Φρουμέντιος όταν είδε την κόρη με τις κότες γράφει: 
«Ηράσθη όχι μόνον των τρυφερών ορνίθων αλλά και της ποιμενίδος και την οδήγησεν εκ 
του ορνιθώνος εις τον κοιτώνα.» Οι νέοι μας αμφιβάλλω αν μπορούν να γευθούν αυτή τη 
μαγεία με κολοβωμένην φιλολογικήν γνώσιν που παίρνουν στο σημερινό σχολείο. Εδώ 
μια παρατήρηση που επισημαίνουν μερικοί που νομίζω έχει σημασία. Όταν λέμε στη δη-
μοτική «τη γνώση» ενώ στην καθαρεύουσα «την γνώσιν», χάνεται το ν, το οποίο λέγουν 
ότι επενεργεί θετικά στη διέγερση του νου!!! Αυτά έχω διαβάσει. Και πιστεύω πως ναι. Και 
άλλα τέτοια φαινόμενα. Ο Τριανταφυλλίδης με τη Γραμματική του μάς είχε δώσει τη δυ-
νατότητα να μεταβούμε φυσιολογικά από τη δημοτική στην καθαρεύουσα . Εν κατακλείδι, 
πρώτοι εμείς αν δεν τιμήσουμε τη γλώσσα μας, να μην περιμένουμε από τους άλλους να 
μάς υπολογίζουν. Έχουμε το ωραιότερο στολίδι της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι δικό 
μας, καταδικό μας, που μάς κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας και δεν το σεβόμαστε. Βγά-
ζουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες με κάτι γράμματα τόσο περίπλοκα 
και δυσνόητα και δύσκολα στη γραφή και όμως, τους βλέπουμε σε κάθε διαφήμιση να 
τα βάζουν πάνω πάνω και κάτω τα άλλα. Εμείς, αντίθετα, πρώτα τα ξένα, σε βαθμό που 
δείχνουμε πως τα ξένα είναι που αξίζουν. Ακόμα και στην κρατική και κρατικοδίαιτη ΕΡΤ 
διαβάζω το πρωί στις 6 η ώρα στα ξένα stis exi ERT- Στις έξι ΕΡΤ- Αγανακτώ.

Ας τιμήσουμε εμείς πρώτοι την ελληνική μας γλώσσα. 

Μηνύματα υψηλού πατριωτικού φρονήματος και απαράμιλλου πνεύμα-
τος εθελουσίας μάς έρχονται από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821.

 Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα:
• 1825. Ηττηθείς ο Κιουταχής δύο φορές, έκανε εκ νέου πρόταση με 

μόνη απαίτηση την παράδοση του Μεσολογγίου. Σε απάντηση άκουσε, ότι 
«ούτε το Μεσολόγγι δια συνθήκης αποκτιέται, ούτε κα-
νονοστάσια και πύλες χωρίς να χυθεί αίμα κυριεύονται», 
έστειλε δε και ο Λάμπρος Βέικος επιστολή λέγουσα, ότι 
«το Μεσολόγγι δεν κυριεύεται ειμή δια ξίφους». 

• σε πρόταση του Κιουταχή να παραδώσουν οι έ-
γκλειστοι Έλληνες την Ακρόπολη και να μην πάθουν οι 
αρχαιότητες και να απαλλαχθούν από τα δεινά της πο-
λιορκίας τα αδύνατα μέλη, οι έγκλειστοι απέρριψαν την 
πρόταση απαντήσαντες, ότι «υπήκοοι του σουλτάνου δεν 
υπάρχουν εντός δια να ζήσουν ελεύθεροι και αν ο Κιουτα-

χής θέλει τα όπλα μας, ας έρθει να τα πάρει».
• Όταν, το 1822, οι Αλβανοί του Χουρσίτ απείλησαν τους Σουλιώτες ότι, 

αν δεν συμβιβάζονταν, θα ήταν, άφευκτη η καταστροφή του Σουλίου και 
μοιραίος ο ανδραποδισμός των γυναικών και των τέκνων των Σουλιωτών, 
ο Δαγκλής αποκρίθηκε, ότι «ποτέ δεν θα ανδραποδίζονταν διότι, αν κυριευό-
ταν ο τόπος τους, θα φονεύονταν από τους ίδιους τους Σουλιώτες οι γυναίκες 
και τα παιδιά».

• Κατά την πρώτη συνδιάσκεψη μέσα στο Μεσολόγγι, οι πλείστοι των 
περί τον Μαυροκορδάτον τον συμβούλευσαν να μην κινδυνεύσει ανωφε-
λώς, αλλά να εγκαταλείψει τα μέρη εκείνα. «Αν τα εγκαταλείψωμε εμείς» 
αποκρίθηκε ο Μαυροκορδάτος, «διέρχονται οι εχθροί ακωλύτως, κυριεύεται 
η Πελοπόννησος και τον παν απόλυται, εγώ θ’ αποθάνω εδώ». «Κι εγώ» ανε-
φώνησε ακαριαίως και ο Μάρκος Μπότσαρης. 

• Φονεύθηκε κατά την έξοδο και ο Παπαδιαμαντόπουλος. Τον καιρό 
που κινδύνευε η πόλη, αυτός πήγε στη Ζάκυνθο για προμήθεια τροφών. 
Εν τω μεταξύ ο κίνδυνος κορυφώθηκε και οι φίλοι του τον συμβούλευσαν 
να μην επιστρέψει, αλλ’ αυτός επέστρεψε μεταξύ των συναγωνιστών του, 
λέγοντας προς εκείνους που τον απέτρεπαν «ή θα σωθώ ή θα αποθάνω μαζί 
τους».

• Σε προάστιο της Μεθώνης οι Έλληνες απώθησαν τους Τούρκους. Κατά 
τη μάχη φονεύθηκε μοναχογιός από το χωριό των Μουριατάδων. Ο ογδο-
ηκοντούτης πατέρας του ήλθε στο στρατόπεδο και, καθώς οι άλλοι τον 
παρηγορούσαν, αποκρίθηκε: «ας πάει το παιδί μου στην ευχή μου, δώστε μου 
τ’ άρματά του, θα πιάσω εγώ τον τόπο του».

• Αξιοθαύμαστη είναι η διαγωγή και το τέλος του Χρήστου Καψάλη, ε-
νός από τους προκρίτους της πόλης του Μεσολογγίου, κατά την ημέρα της 
εξόδου. Το πρωί της ημέρας εκείνης πέθανε η από καιρό πάσχουσα γυναίκα 
του. Την ασπάστηκε, και στραφείς προς τον γιο του, που έκλαιγε, είπε: «Μην 
κλαις, παιδί μου, μάλλον να χαίρεσαι, διότι πέθανε η μητέρα σου και δεν έπα-
θε τα δεινά της τουρκικής αιχμαλωσίας. Άκουσε τώρα τα τελευταία λόγια του 
πατέρα σου: Να βγεις μαζί με τους άλλους αυτή την εσπέρα, προσπάθησε να 
σωθείς και μη φροντίσεις για εμένα, εγώ είμαι ασθενής και γέρος, καμία ελπί-
δα δεν έχω να σωθώ, βγαίνοντας μαζί με τους άλλους, και προτιμώ να πεθά-
νω μέσα στην πόλη, παρά να αιχμαλωτισθώ κατά την έξοδο». Αυτά είπε, τον 
αγκάλιασε και τον αποχαιρέτησε. Και ο μεν γιος αποχωρίσθηκε τον πατέρα 
του κλαίγοντας, και έλαβε μέρος στην έξοδο και σώθηκε, ο δε πατέρας, 
στηριζόμενος στη βακτηρία του περιήλθε τις οδούς, καλώντας ασθενείς 
και γέροντας να τον ακολουθήσουν. Πολλοί υπάκουσαν και ήλθαν στο φυ-
σικοδετείο, όπου κλείσθηκαν, και ψάλλοντες άλλοι μεν εξοδίους, άλλοι δε 
πατριωτικούς ύμνους, προσέφεραν τους εαυτούς των ολοκαυτώματα κατά 
την εισβολή των εχθρών.

• Από τους μη ντόπιους μεταξύ των γνωστότερων που θανατώθηκαν 
κατά την έξοδο ήταν και ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ. Ο αρχιερέας αυτός, 
καθ’ όλη την πολιορκία διακριθείς για τον ένθερμο πατριωτισμό του, δεν 
πρόφθασε να εξέλθει και φθάνοντας στο τείχος την ώρα που εισέρχονταν 
οι εχθροί, έριξε δαυλόν σ’ ένα παρακείμενο πιθάρι γεμάτο πολεμοφόδια, 
ρίφθηκε στο καιόμενο πιθάρι και ημίκαυστος αποκεφαλίσθηκε. 

Μεγάλα τα παθήματα των Ελλήνων επί τέσσερις αιώνες σκληρής δου-
λείας. Καταστράφηκαν πόλεις και χωριά, εξολοθρεύτηκαν πληθυσμοί, μι-
άνθηκαν άγια... Αλλά εν μέσω των παθημάτων, των ασεβημάτων και των 
κινδύνων, εξαιτίας κυρίως των εμφυλίων σπαραγμών, ο αγώνας κραταιώ-
θηκε και η Ελλάδα δοξάστηκε. Όσα κατόρθωσαν, αβοήθητοι, οι επαναστα-
τημένοι Έλληνες, αγωνισθέντες άνισον και κατά ξηράν και κατά θάλασσαν 
αγώνα, τα κατόρθωσαν γιατί ο αγώνας ήταν υπέρ πίστεως και ανακλήσεως 
πατρώας γης και ελευθερίας, δηλαδή ήταν ο ιερότερος και ενδοξότερος 
όλων των αγώνων. Όταν ήλθαν σε βοήθεια της κινδυνεύουσας Ελλάδας 
τρεις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης και κατέστρεψαν τους κατά θάλασσα 
εχθρούς της, η ταπεινοθείσα Πύλη άφησε στα χέρια των συμμάχων τη λύση 
του ελληνικού ζητήματος, και η Ελλάδα πέρασε εκ του θανάτου στη ζωή. 
Την 22 Ιανουαρίου 1830 αναγορεύθηκε η Ελλάδα κράτος ανεξάρτητο. Η 
ιστορία μας λέει ότι Έλληνες και Τούρκοι ήσαν ασυμβίωτοι, και τίποτε δεν 
μας εγγυάται ότι δεν θα είναι το ίδιο και στο εξής. Γι’ αυτό υπηρετούμε κα-
λύτερα την ειρήνη, αν είμαστε αδιάλλακτοι στην υπεράσπιση των πατροπα-
ράδοτων αξιών μας και του εθνικού οράματος-αναγκαίου για το απώτερο 
μέλλον. Nα προσδιορίσουμε με σαφήνεια την πατρίδα της καρδιάς μας.

Η ημέρα της ελληνικής γλώσσας

Του Κωστή Σιώζη

Χρυσές ανταύγειες

Του Αθανάσιου 
Παπαθανασίου
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Προλεγόμενα
Αποφασίζοντας να γράψω για γυναίκες του “21”, 

ομολογώ στους αγαπητούς αναγνώ-
στες ότι παρωθήθηκα σ’ αυτό από 
διαβάσματα, παλιά και τωρινά και με 
σκοπό, όχι να απομυθοποιήσω πρό-
σωπα ούτε να … σκανδαλίσω, αλλά 
για να φωτίσω αθέατες πλευρές του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας, που πιθα-
νόν να αγνοούμε ή να γνωρίζουμε 
συγκεχυμένα πράγματα, που σχετί-
ζονται με πρωταγωνιστικά πρόσωπα 
ή συμπεριφορές και που η ακαδημα-
ϊκή ιστοριογραφία τα προσπερνάει, 

είτε τα θεωρεί ήσσονος ιστορικής σημασίας, είτε από 
λόγους … σεμνοτυφίας.

Μαντώ Μαυρογένους: 
Η Αρχόντισσα της Μυκόνου

Η θρυλική ηρωίδα της Μυκόνου, η αγωνίστρια της 
Ελληνικής Επανάστασης, γεννήθηκε στην Τεργέστη 
στα 1796 (;). Τη βάφτισαν Μαγδαληνή και Μανδελού-
σια, το όνομα της γιαγιάς της από τη μητέρα της. Οι 
φιλέλληνες την αποκαλούσαν Madon ή Madona. Η 
ίδια έγραφε Μαντώ.

Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν κόρη της Μυκονιά-
τισσας Ζαχαράτης Αντωνίου Χατζή Μπατή και του Νι-
κολάου Μαυρογένη, Μεγάλου Σπαθάριου στην αυλή 
του θείου του στο Βουκουρέστι συνώνυμου Νικολάου 
Μαυρογένη, ηγεμόνα της Βλαχίας. Το 1790 οι Τούρκοι 
αποκεφάλισαν τον ηγεμόνα Μαυρογένη και ο πατέ-
ρας της κατέφυγε, αρχικά στη Βιέννη και στη συνέχεια 
στην Τεργέστη, όπου άνοιξε εμπορικό και τραπεζικό 
γραφείο και δημιούργησε μεγάλη περιουσία. Πέθανε 
το 1819 από δηλητηρίαση, αφήνοντας στην κόρη του 
και στην γυναίκα του Ζαχαράτη (που πέθανε το 1838) 
μεγάλη κτηματική και χρηματική περιουσία.

Η εκπαίδευση που έλαβε η Μαντώ ήταν η αρμό-
ζουσα στα κορίτσια της κοινωνικής της θέσης. Μιλού-
σε Γαλλικά, Ιταλικά και Τούρκικα.

“Η Modena Μαυρογένους ήτο ψηλή, λεπτή και 
λυγερή με χαρίεσσαν κίνησιν. Είχε μαύρην στίλβου-
σα κόμην, μαύρους λάμποντας οφθαλμούς, βλέμμα 
γλυκύταταον και νοήμον, κατανομήν ελληνικήν, στό-
μα μικρόν και φιλομειδές, χροιάν υπορρόδινον. Εν 
έτει 1830 ήτο περίπου 30 ετών παρέμενε καλλονή 
με αξιέραστους τρόπους και το πνεύμα της την έκαμε 
ωραίαν κι ελκυστικήν, όσον και εις τας ημέρας της 
δόξης της… Μιλούσα απταίστως την μητρικήν της 
ελληνικήν γλώσσαν, την τουρκικήν, την γαλλική και 
την ιταλικήν και ήξευρε να τραγουδή ιταλιστί, συνο-
δευομένη εις το πιάνο και με την κιθάρα της”

Από την Τεργέστη η Μαντώ κατέβηκε στην Τήνο, 
κοντά στον φιλικό θείο της παπα-Μαύρο. Κοντά του 
έμαθε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και μπο-
λιάστηκε με τα ιδανικά της απελευθέρωσης του Γέ-
νους.

Η έκρηξη της Επανάστασης τη βρήκε προετοιμα-
σμένη και αποφασισμένη στη Μύκονο. Στη σύσκεψη 
των προεστών του νησιού η Μαντώ δήλωσε: “Έρχο-
μαι να προσφέρω την περιουσίαν μου δια τον αγώνα 
του Γένους...”. Στα τέλη του Απριλίου του 1821 αρμά-
τωσε με δικά της χρήματα δύο πλοία με πλοιάρχους 
τους Αζορβάν και Νικοκλή και μαζί με τα άλλα πλοία 
της Μυκόνου, τον Ιούνιο του 1821, σάλπαραν για την 
Εύβοια. Ηγήθηκε του αγώνα των κατοίκων της Μυκό-
νου, στις 11 Οκτωβρίου 1822 για την απόκρουση της 
απόβασης αλγερινών πειρατών στο νησί, γεγονός που 
αποσιωπάται από τους Έλληνες ιστορικούς (ευτυχώς 
που προς τιμή του την αναφέρει ο Γάλλος περιηγη-
τής Φρανσουά Πουκεβίλ (1773-1838) όπως αποσι-
ωπάται η παρουσία της εν γένει στα δρώμενα και την 
προσφορά της.

Ο ιστορικός Δ. Κόκκινος αναφέρει ότι για τη συμ-
μετοχή της στην εκστρατεία της Καρύστου της απονε-
μήθηκε, μοναδικό προς γυναίκα, κατά τη διάρκεια της 
Επανάστασης, το αξίωμα του Επίτιμου Αντιστράτηγου 
και της παραχωρήθηκε στο Ναύπλιο, για την εγκατά-
στασή της κεντρικό σπίτι.

Η Μαντώ Μαυρογένους διέθεσε όλη την περιουσία 

της στον Αγώνα, αδιαφορώντας για το μέλλον της. 
Ο Μυκονιάτης Π. Γρυπάρης υπολογίζει ότι πρόσφερε 
μετρητά χρήματα 7.000.000 γρόσια (1.000.000 χρυ-
σά φράγκα) εκτός από τα πλοία της, πλήρως εξοπλι-
σμένα και επανδρωμένα. Το 1822 “πωλήσασα τους 
τιμαλφείς αδάμαντάς της και αποκτήσασα μέγα πο-
σόν εστρατολόγησεν ενταύθα 65 άνδρας παλληκάρια 
Μυκονίους και έτρεξεν εις πόλεμον...”, για τη συνολική 
προσφορά της, η μητέρα της και η αδελφή της δυσα-
ρεστήθηκαν και ήρθαν σε ρήξη μαζί της!!!

Μαντώ Μαυρογένους και Δημήτριος Υψηλάντης

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, η 
Μαντώ γνώρισε τον Δημήτριο Υψηλάντη. Ίσως γνω-
ρίσθηκαν στη Φωκίδα, όταν εκείνη βρέθηκε εκεί. Το 
πιθανότερο είναι να γνωρίστηκαν στο Ναύπλιο το 
1823, όταν της χορηγήθηκε πιστοποιητικό για τους 
αγώνες της και της απονεμήθηκε τιμητικά ο βαθ-
μός του Αντιστράγηγου. Ανάμεσά τους αναπτύχθηκε 
ένα ισχυρό αίσθημα. Η καρδιά της όμορφης Μυκο-
νιάτισσας “μάτωσε” αλλά και ο Υψηλάντης θαύμασε 
και αγάπησε τη Μαντώ. Αίσθημα, λοιπόν, αμοιβαίο. Ο 
έρωτας αυτός απέβηκε μοιραίος για τη Μαντώ:

Ο Δημήτριος Υψηλάντης, όταν γνωρίστηκε με τη 
Μαντώ Μαυρογένους ήταν 28 χρόνων (τρία χρόνια 

μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ό ς 
της). Σε αντίθε-
ση με την όμορ-
φη Μυκονιά-
τισσα δεν ήταν 
όμορφος! Κατά 
κοινή ομολο-
γία, ήταν καχε-
κτικός, κοντός, 
δύσμορφος, με 
φωνή “έρρινον 
και άχρουν”. Το 
φαλακρό του 
κεφάλι που όλοι 

το σχολίαζαν, τον έδειχνε μεγαλύτερο, ενώ είχε και 
προβλήματα υγείας. Πολλοί ιστορικοί μιλούν για φυ-
ματίωση ή και μυοτονική δυστροφία. Όμως το όνομά 
του, το θάρρος και ο πατριωτισμός του, του προσέδι-
δαν μεγάλο κύρος. Η Μαντώ Μαυρογένους εντυπω-
σιάστηκε.

Η σχέση τους σιγά σιγά κοινολογήθηκε και οι 
γλώσσες του κοσμάκη “δίνανε και παίρνανε”. Ζήλευ-
αν τη Μαντώ, που αγαπήθηκε από έναν πρίγκηπα σαν 
τον Υψηλάντη. Το Διοικητικό Κατεστημένο της Επανα-
στατημένης Ελλάδας την επέκρινε σφόδρα.

Πρώτος και καλύτερος σφοδρός επικριτής ο Ιω-
άννης Κωλέττης, ο “μετρ” της μηχανορραφίας για 
την εποχή του, ο οποίος είχε εταίρα, τη γυναίκα του 
εξ αιτίας του φονευθέντος Χρ. Παλάσκα και πολλές 
ακόμη παλλακίδες! Για να αποφύγουν όλα αυτά, αρ-
ραβωνιάστηκαν παρουσία του ονομαστού φιλικού Π. 
Αναγνωστόπουλου, σε ιδιωτική τελετή και συντάχτη-
κε πιστοποιητικό μνηστείας, με το οποίο ο Υψηλάντης 
υποσχόταν να την παντρευτεί μετά την απελευθέρω-
ση της Ελλάδας.

Τα πράγματα δεν ησύχασαν και άρχισε ο διωγμός 
της: Τη νύχτα της 11ης Μαΐου ξέσπασε φωτιά στο σπί-
τι της. Με πρόφαση να σβήσουν τη φωτιά, οι άνδρες 
του Μανώλη Τομπάζη, πλιατσικολόγησαν το σπίτι της 
και αφαίρεσαν τα όποια τιμαλφή κοσμήματα και πο-
λύτιμα ακριβά ρούχα και αντικείμενα. Η αξία των κλα-
πέντων αντικειμένων ανερχόταν σε 50.000 γρόσια! Οι 
υπαίτιοι ήταν γνωστοί, αλλά έμειναν ατιμώρητοι!

Ο Υπουργός Εσωτερικών Γρηγόριος Δικαίος (Πα-
πα-Φλέσσας) με επιστολή του στον Τομπάζη τον επέ-
πληξε για την αδιαφορία του. Κατά την επιδρομή των 
στρατιωτών η Μαντώ βρισκόταν στην Τριπολιτσά, 
μαζί με τον Υψηλάντη, που είχε εγκατασταθεί εκεί και 
ιδιώτευε.

Επιστρέφοντας στο Ναύπλιο ήταν άστεγη, της εί-
χαν καταπατήσει το σπίτι της και δεν έχει χρήματα. 
Στα Γ. Αρχ. Του Κράτους υπάρχει καταγγελία της που 
απευθυνόταν στη Διοίκηση με την οποία ζητούσε συν-
δρομή για να απομακρύνει από το σπίτι της τον Σπύρο 

Παπαλεξόπουλο. Δήλωσε, μάλιστα πως για την επι-
σκευή του σπιτιού δαπάνησε 300 γρόσια! Υπάρχουν, 
επίσης, και άλλα έγγραφα, που ζητάει από τη Διοίκη-
ση Οικονομική Ενίσχυση! Η Διοίκηση διέταξε το Γενι-
κό Φροντιστήριον να συνδράμει στη σίτισή της: “να 
δίδης κάθε ημέραν εις την κυρίαν Μαντώ Μαυρογέ-
νους δύο οκάδας παστρικόν”. Ο Κωλέττης ξεσήκωσε 
τους οπαδούς του Υψηλάντη, κέντρισε τη φιλοτιμία 
τους, ενοχοποίησε τη σχέση τους για την κακή υγεία 
του πρίγκιπα και τους χώρισε βίαια: “Άγνωστοι” μα-
σκοφόροι την απήγαγαν και την μπάρκαραν σ’ ένα 
καράβι για τη Μύκονο, απειλώντας την με θάνατο σε 
περίπτωση που επέστρεφε. Όταν επέστρεψε ο Υψηλά-
ντης οργίσθηκε με τους οπαδούς του που είχαν κάνει 
την απαγωγή της Μαντώς και από τη στενοχώρια του 
αρρώστησε, διότι την αγαπούσε αληθινά. Συγχώρεσε, 
όμως, τους οπαδούς του και έκτοτε δεν είδε πλέον 
την αγαπημένη του.

Η Μαντώ απογοητεύτηκε, διότι ο Υψηλάντης δεν 
αντέδρασε σε όσα συνέβησαν. Η πληγωμένη της υπε-
ρηφάνεια δεν της επέτρεψε να ξαναδεί τον Υψηλάντη. 
Και μάλλον δεν τον συγχώρεσε ποτέ!

Η Διοίκηση απέρριψε τις αιτήσεις της για αναγνώ-
ριση των αγώνων της. Το καλοκαίρι της απορρίφθηκε 
μια ακόμη αίτησή της από το βουλευτικό για οικονομι-
κή ενίσχυση. Η πάμπλουτη ηρωίδα κατάντησε να εκλι-
παρεί για ένα κομμάτι ψωμί!!! υπέβαλε αλλεπάλληλες 
αναφοράς εναντίον του Υψηλάντη, αλλά καμία δεν 
είχε αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, όμως, όπως γράφει 
ο Νικόλαος Θωμαζαίος: “Ο Δημήτριος Υψηλάντης 
υπήρξεν ο μόνος έρως της και ουδέποτε μετεβλήθη, 
ακόμη και όταν εξέλιπε πάσα ελπίς”.

Όταν ήλθε ο Καποδίστριας, η Μαντώ τον υποστή-
ριξε ολόψυχα κι εκείνος της αναγνώρισε τις θυσίες 
και την προσφορά της. Μάλιστα ο Ιωάννης Ζαμπέ-
λιος αναφέρει στο βιβλίο του (τραγωδία) “Ιωάννης 
Καποδίστριας” ότι η Μαντώ ανακάλυψε τη συνωμο-
σία κατά του Κυβερνήτη και μάλιστα του έστειλε με 
έμπιστο πρόσωπο, τον Αξιώτη, επιστολή: “Έξοχε Κυ-
βερνήτα. Την στιγμήν ταύτην φθάνω να μάθω ότι οι 
Μαυρομιχαλαίοι προμελετώσι τον φόνο σου… Προς 
τούτο ητοίμασαν όπλα και ξίφη και ευκαιρίαν αρμό-
διον ζητούσι. Βέβαιον είναι και προς Θεού φυλάξου. 
Ευπειθής πάντα Μαντώ Μαυρογένους”. Ο Καποδί-
στριας δεν έδινε σημασία σε τέτοιες προειδοποιήσεις 
γενικά και στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 δολοφονή-
θηκε στο Ναύπλιο.

Η ηρωίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα 
πέρασε φτωχικά, μακριά από την πολιτική σκηνή και 
χωρίς καμία δημόσια δράση. Εκείνη που έδωσε όλο 
το βιος της στον Αγώνα του Έθνους, στα στερνά της 
αντιμετώπισε πρόβλημα επιβίωσης. Κάποια πενιχρά 
σύνταξη της δόθηκε σαν ψίχουλα σε ζητιάνο. Τον Ιού-
λιο του 1840 βρισκόμενη στην Παροικιά της Πάρου 
σε συγγενείς της, αρρώστησε από τυφοειδή πυρετό 
και πέθανε στο σπίτι του Αλκιβιάδη Βατιμπέλλα, όπου 
φιλοξενούνταν. Πλήρη εξιστόρηση των της κηδείας 
γράφει συγκινητικά ο Blancard Κηδεύτηκε στην Πα-
ναγία της Εκατονταπυλιανής και τάφηκε στο κοιμητή-
ριο, κείμενο προς βορρά της πόλεως κι εκεί εναπετέθη 
εις απλόν τάφον. Έπειτα από κάποια χρόνια, μάταια 
γύρεψαν λίγοι φίλοι της να βρουν τον τάφο της. Ούτε 
ένας σταυρός με το όνομά της δεν είχε σωθεί στο ση-
μείο ταφής. Αν δεν υπήρχαν οι φιλέλληνες και οι ξένοι 
ιστορικοί το όνομά της ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ θα 
είχε μείνει άγνωστο. Περιφρονημένη στη ζωή, λησμο-
νημένη τελείως μετά θάνατο.

Τα τελευταία θρυλούμενα λόγια της Μυκονιάτισ-
σας Αρχόντισσας στον ξάδερφό της Μάρκο Μάτσα – 
Μαυρογένη, όπως μας πληροφορεί ο Σπύρος Μελάς, 
είναι ο καλύτερος επίλογος όλων εκείνων που έγρα-
ψαν για αυτήν. Είναι το καταστάλαγμα ολόκληρης της 
ζωής της. Η ελευθερία και ο έρωτάς της:

“Πηγαίνω ευχαριστημένη. Είδα πατρίδα ελεύθερη, 
εγνώρισα την αγάπη, έζησα… στον ουρανό θ’ απα-
ντηθώ μ’ εκείνον, οπού εστάθη διεμέ το παν. Θα του 
πω πόσο πόνεσα, αλλά και ότι τον έχω συγχωρέσει!”.

Του Τάκη 
Παναγ. 

Παπαδημητρίου

Γυναίκες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο της Επανάστασης του 1821
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Ο Λαμπρούσης Αθανάσιος γεννήθηκε στον Άσσο 
στις 5-4- 1954 και έζησε σε έναν κεντρικό οικισμό 
του χωριού στην Καράβα. Είναι το δεύτερο από τα 
τρία παιδιά της οικογένειας του Λαμπρούση Γεωργίου 
του Δημητρίου και της Βασιλικής (Γούση Μητρούση) 
και της Κατσάνου Ευαγγελίας του Χρήστου και 
της Βάιας (κόρη του Κίτσο Πάνη). Αδέλφια του ο 
Δημήτριος Λαμπρούσης (Μήτσο Γούσιας) κα ο Μιχαήλ 
Λαμπρούσης (Μιχάλ’ Γούσιας).

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο Άσσου και στη 
συνέχεια αποφοίτησε από το Λύκειο Θεσπρωτικού. 

Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα χωρίς όμως 
μεγάλες στερήσεις. Οι γονείς του ήταν εργατικοί και 
καθημερινά μοχθούσαν να μη στερηθούν τα παιδιά 
τους τα απαραίτητα. Για τον λόγο αυτό για ορισμένο 
χρονικό διάστημα βρέθηκαν στη Γερμανία ως 
οικονομικοί μετανάστες.

Στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια μαζί με τα 
αδέλφια του βοηθούσε τους γονείς του σε διάφορες 
δουλειές.

Καθημερινά σχεδόν ανέβαινε στο Μπαλτανέζι 
προκειμένου να βοηθήσει τους γονείς στην εκτροφή 
των κοπαδιάρικων ζώων (κατσίκες).

Τον Θανάση τον γνωρίζω καλά καθότι τα 
πατρικά μας σπίτια στο χωριό ήταν γειτονικά. Μαζί 
πηγαίναμε στο σχολείο και παρέα παίζαμε στις αλάνες 
της γειτονιάς καθημερινά ατέλειωτες ώρες. Είναι 
άτομο συναισθηματικό, καλοπροαίρετο, καλόβουλο, 
φιλόξενο, δίκαιο, εργατικό και φιλοπρόοδο. 
Όποιος τον γνωρίσει τον συμπαθή και γρήγορα τον 
εμπιστεύεται. Ο Θανάσης σε όλους τους χώρους που 
έζησε και εργάστηκε έχει μόνο φίλους.

Από 24-11-1974 και για 29 μήνες υπηρετεί 

τ η  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή 
του  θητε ία  στα 
τ ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν α 
με την ειδικότητα 
τ ο υ  ο δ η γ ο ύ 
ασυρματιστή.

Στις 7- Ιουλίου 
1 9 7 7  β ρ έ θ η κ ε 
στην παραγωγική 
Σ χ ο λ ή  ο π λ ι τ ώ ν 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς 
Ρ ό δ ο υ ,  ό π ο υ 
εκπαιδεύονταν δόκιμοι χωροφύλακες. Μετά τη βασική 
του εκπαίδευση τοποθετήθηκε στη Ανωτέρα Διοίκηση 
χωροφυλακής Δωδεκανήσου στη νήσο Ρόδο ως 
διαβιβαστής και υπηρέτησε στην ίδια υπηρεσία μέχρι 
τη συνταξιοδότησή του. Συνταξιοδοτήθηκε τον 
Οκτώβριο του 2011 μετά από 34 χρόνια υπηρεσίας 
με τον βαθμό του ανθυπαστυνόμου.

Υπήρξε αστυνομικός με ιδιαίτερη αγάπη για το 
σώμα και ακόμη ιδιαίτερο σεβασμό προς τους πολίτες. 
Οι συνάδελφοί του και οι κάτοικοι όπου υπηρέτησε 
μόνο καλά λόγια έχουν να πουν. 

 Μετά τη συνταξιοδότησή του βοηθάει τον 
αδελφό του Μιχάλη, ο οποίος δραστηριοποιείται 
επαγγελματικά στο χώρο της εστίασης στη νήσο 
Ρόδο.. 

Χόμπι του το κολύμπι, το ψάρεμα, η ατομική 
άθληση και το διάβασμα με προτίμηση έργα των 
αρχαίων κλασικών συγγραφέων.

 Μεγάλη του αγάπη το χωριό το οποίο συχνά 
επισκέπτεται σε κάθε ευκαιρία, ιδιαίτερα τους 
χειμερινούς μήνες. Το χωριό μου επαναλαμβάνει 

συχνά είναι ευλογημένος τόπος.  
Από το 1983 είναι παντρεμένος με τη Βασιλική 

Γκούμα του Χρήστου και της Μαρίας, νοσηλεύτρια 
στο επάγγελμα, από το Βουργαρέλι Άρτας με την 
οποία απέκτησαν τρία παιδιά: 

 1) την Ευαγγελία, εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο 
Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, είναι παντρεμένη με 
τον Σταμούλη Ακύλλα του Ιωάννη και της Αναστασίας 
από την Ελεούσα Ιωαννίνων , στρατιωτικός στο 
επάγγελμα.

2) τη Μαρία, εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Γενικό 
Νοσοκομείο της Ρόδου. 

3) τον Γιώργο, πτυχιούχο του Μαθηματικού 
τμήματος της Σχολής θετικών επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα το Καρλόβασι της 
νήσου Σάμου, εργάζεται ως καθηγητής στη μέση 
εκπαίδευση .

Ο Θανάσης έχει τρία εγγόνια: τον Ιωάννη-Μιχαήλ, 
τη Βασιλική-Μιχαέλα και την Αναστασία-Μαρία από 
την κόρη του Ευαγγελία.

Ο Θανάσης Λαμπρούσης ζει μόνιμα στη νήσο 
Ρόδο στην οδό Γράμμου 46 πάροδος Γ. Τ.Κ. 85100. 
Τηλ. 2241037585 και Κιν: 6940062324

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

Η εφημερίδα μας έχει αποφασίσει να αφιερώνει σε κάθε φύλλο της μία στήλη γνωριμίας που να 
αναφέρεται σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό το φύλλο θα γίνει αναφορά στον Λαμπρούση 
Αθανάσιο του Γεωργίου και της Ευαγγελίας (Νάσιο Γούσια) συνταξιούχο αστυνομικό.

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Αγαπητοί Χωριανοί
Η Εφημερίδα «ο Άσσος» του Συλλόγου Αποδή-

μων Ασσιωτών «ο Μάρκος Μπότσαρης» εκδίδεται 
ανελλιπώς από το 1999. Είναι γεγονός ότι με το 87ο 
φύλλο βρισκόμαστε αισίως στο 22ο έτος κυκλοφο-
ρίας. Οι επιφυλάξεις, οι αγωνίες και οι προβλη-
ματισμοί, που αρχικά δικαιολογημένα υπήρχαν, 
για την έκδοση ξεπεράστηκαν γρήγορα. Η φιλό-
δοξη απόφαση του συλλόγου μας να εκδώσει 
έντυπο τύπου εφημερίδας, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν τα εκάστοτε Δ.Σ και παρά τα 
προβλήματα, δικαιώθηκε πλήρως. 

 Οι στόχοι της εφημερίδας μας πραγματο-
ποιήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό και η εφημερί-
δα μας λειτούργησε ως θεματοφύλακας της 
πολιτιστικής μας παράδοσης. Καταχωρήθηκαν 
πληροφορίες για το χωριό, καταγραφή ηθών 
και εθίμων, δραστηριότητες του Συλλόγου μας, 
κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά, εκκλησιαστι-
κά, εκπαιδευτικά θέματα, η ιστορία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης του Άσσου, δραστηριότητες του 
Δήμου μας, νέα από την ποδοσφαιρική ομάδα, ε-
παγγελματικός οδηγός, παραδόσεις του χωριού μας, 
δημοτικά τραγούδια, πλούσιο λαογραφικό και φωτο-
γραφικό υλικό. Δημοσιεύτηκαν γεγονότα που αφο-
ρούσαν τον τόπο μας και την μακραίωνη παρουσία 
του. Αποδόθηκαν - στην κυριολεξία και συμβολικά 
-με όμορφες πινελιές εικόνες της παλιάς και σύγχρο-
νης ασσιώτικης κοινωνίας. 

 Στις σελίδες της βρήκε χώρο το παρελθόν και 
το παρόν, όπως οι ίδιοι διαπιστώνετε. Έχει αναχθεί 
ως μέσον μετάγγισης εμπειριών, γνώσεων, ηθών και 
εθίμων και παραδόσεων από τους γεροντότερους 
στους νεότερους, γιατί αυτός ο πνευματικός πλούτος 
ανήκει σε όλους μας και περισσότερο στα παιδιά μας. 
Συνδετικός κρίκος γι’ όλους τους χωριανούς όπου 
και αν βρίσκονται. Όργανο διαλόγου, επικοινωνίας, 
ανταλλαγής απόψεων και πληροφόρησης για κάθε 
Ασσιώτη, γιατί «ο Άσσος» φτάνει σε κάθε γωνιά της 

πατρίδος μας, αλλά και στο εξωτερικό όπου ζει, ερ-
γάζεται, δραστηριοποιείται κάποιος χωριανός μας. 

 Λειτούργησε ως μοχλός που στήριξε τη σύσφι-
ξη των δεσμών των μελών του Συλλόγου μας, ανα-
θέρμανε και ενδυνάμωσε τις σχέσεις ανάμεσα στους 
συγχωριανούς και κράτησε ζωντανή την επικοινωνία 

με το γενέθλιο τόπο. Προ-

σπάθησε να είναι όχι μόνο ευχάριστη, αλλά ωφέλιμη 
και χρήσιμη για τον τόπο μας. Θα ήταν παράλειψη να 
μην τονίσουμε τη μεγάλη προσφορά όλων εκείνων 
που με την πέννα τους κόσμησαν την εφημερίδα μας 
και μας κατέστησαν κοινωνούς σε πολλά θέματα που 
πολλοί από τους αναγνώστες μας αγνοούσαν. Τέλος 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στον απλό αναγνώστη που 
δεν κουράστηκε να μας διαβάζει και να μας βοηθά 
οικονομικά. Κλείνοντας θέλουμε να δηλώσουμε για 
μια ακόμη η φορά ότι περιμένουμε τις προτάσεις σας, 
για να γίνουμε καλύτεροι και την κριτική σας για τη 
μέχρι τώρα πορεία, γιατί η καλόπιστη κριτική, όταν 
συνοδεύεται και με προτάσεις, είναι το οξυγόνο για 
να πάμε μπροστά. Θέλουμε τη γνώμη σας για τα λά-
θη, τις παραλείψεις και το διαφορετικό, το επί πλέον 
που θα μας κάνει καλύτερους. Πρέπει να έχουνε α-
νάλογη συνέχεια, δεν δικαιούμαστε να αποτύχουμε.

 Αυτό το πραγματικό και ζωντανό Αρχείο της ζωής 

των Ασσιωτών, των παλαιότερων και σύγχρονων γε-
νεών, θεωρούμε απαραίτητο να διασώσουμε ασφα-
λέστερα, για να μείνει κτήμα εσαεί των επερχόμενων 
Ασσιώτικων γενεών.

 Έτσι το Δ.Σ του συλλόγου αποφάσισε την καλλι-
τεχνική βιβλιοδεσία με σκληρό εξώφυλλο των φύλ-
λων της εφημερίδας «Ο Άσσος», από το 53ο φύλλο 
μέχρι και το 87ο (ήδη έχουν βιβλιοδεθεί τα πρώτα 
52 φύλλα). Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί κάποιο 
αντίτυπο να το δηλώσει σε κάποιο μέλος του Δ.Σ ή 
στον υπεύθυνο έκδοσης Παύλο Γ. Χρήστου, γιατί ο 
αριθμός των αντιτύπων θα είναι περιορισμένος. Με 
την ευκαιρία θα θέλαμε να προτρέψουμε όλους τους 
χωριανούς μας, που έχουν στα χέρια τους όλα τα 
φύλλα του «Άσσου», να τα βιβλιοδέσουν, για να μη 
χαθούν και να είναι πιο εύχρηστα και προσιτά. Νομί-
ζουμε ότι αξίζει τον κόπο.

Σημ: Ενημερώνουμε τους αναγνώστες της εφημε-
ρίδας μας ότι τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή 
της εφημερίδας σχεδόν διπλασιάστηκαν. Παρακα-
λούμε όσοι από τους αναγνώστες της εφημερίδας 
έχουν τη δυνατότητα και το επιθυμούν να παίρνουν 
την εφημερίδα μόνο ηλεκτρονικά να το δηλώσουν 
γνωστοποιώντας παράλληλα και την ηλεκτρονική 
του διεύθυνση στο e-mail της εφημερίδας μας. 

p.xristou@hotmail.com

ΕΥΧΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» 
και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, τους χω-
ριανούς και τους φίλους του συλλόγου "Καλή Ανάσταση" 
και "Χρόνια πολλά".

Βιβλιοδεσία των φύλλων της εφημερίδας μας

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους 
αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε 
οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός 
(γεννήσεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, θανάτους, 
επιτυχίες των παιδιών τους, αθλητικά γεγονότα, διάφορες 
διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα 
μας. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τι γίνεται σ’ όλη την 
Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριανοί και γι’ αυτό υπάρχουν 
μερικές φορές παραλείψεις. Καλό είναι να μας στέλνετε 
φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός. Είναι 
αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα επιστρέφονται.


