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T
ην Παρασκευή 30 Ιουλίου θα
πραγµατοποιηθεί φέτος το 10ο
αντάµωµα των απανταχού

Ασσιωτών, που διοργανώνει κάθε
χρόνο αυτή την περίοδο ο Σύλλογος
των Αποδήµων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα µας τον Άσσο Πρέβεζας. 

Όλοι οι Ασσιώτες µαζί µε τις οικο-
γένειές τους πρέπει να προγραµµα-
τίσουν την περίοδο αυτή να βρίσκο-
νται στο χωριό, ώστε να είναι παρό-
ντες στο καθιερωµένο ετήσιο ραντε-
βού που δίνουν οι Ασσιώτες εδώ και
πολλά χρόνια. 

Όλοι στον Άσσο, το αγαπηµένο
µας χωριό, να ιδωθούµε, να κουβε-
ντιάσουµε, να γλεντήσουµε όλοι µα-

ζί παρέα, τρώγοντας, πίνοντας τρα-
γουδώντας και χορεύοντας υπό
τους ήχους της παραδοσιακής µου-
σικής του τόπου µας. 

Είναι καθήκον όλων των Ασσιω-

τών, όπου και αν βρίσκονται, να
παραβρεθούν στις εκδηλώσεις αυ-
τές, γιατί αυτό αποτελεί υποχρέωση
στην ιδιαιτέρα πατρίδα µας αλλά εί-
ναι και ευκαιρία αναθέρµανσης των
σχέσεων µας και γνωριµίας νέων
συµπατριωτών µας.

Η µουσική ορχήστρα µε κλαρίνο
τον Κώστα Κάκκο και τους κορυφαί-
ους ερµηνευτές των παραδοσιακών
Ηπειρώτικων τραγουδιών Γιώργο
Καψάλη και Ζωή Ράπτη µάς υπόσχε-
ται µια ανεπανάληπτη βραδιά. Την
περίοδο αυτή θα πραγµατοποιηθούν
στο χωριό µας και άλλες ψυχαγωγι-
κές, πολιτιστικές, κοινωνικές και α-
θλητικές εκδηλώσεις. Το πλήρες
πρόγραµµα των εκδηλώσεων αυτών

θα δηµοσιευ-
τεί στο επόµε-
νο φύλλο της
εφηµερ ίδας
µας.

Η παρουσία
και η συµµε-
τοχή όσο το
δυνατόν πε-
ρ ισσοτέρων

χωριανών εί-
ναι αυτή που οµορφαίνει το σύνολο
αυτών των εκδηλώσεων και οπλίζει
µε δύναµη και κουράγιο τους διορ-
γανωτές για τoν εµπλουτισµό και τη
συνέχισή τους. 

¶
ραγµατοποιήθηκε την
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
2010 στα γραφεία του

Συλλόγου µας (Πειραιώς 4)  η
τακτική καταστατική εκλογι-
κή γενική συνέλευση του συλ-
λόγου µας. Έγινε διοικητικός
και οικονοµικός απολογισµός
από το απερχόµενο διοικητικό
και διαβάστηκε η έκθεση της
εξελεγκτικής επιτροπής.

Συζητήθηκαν όλα τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια η Γενική Συνέ-
λευση οµόφωνα ενέκρινε τον
οικονοµικό και διοικητικό α-
πολογισµό και απάλλαξε από
κάθε ευθύνη τα µέλη του α-
περχόµενου ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου.

Ύστερα από διαλογική συ-
ζήτηση καταρτίστηκε και ψη-
φίστηκε ο προγραµµατισµός-
προϋπολογισµός και το πρό-
γραµµα δράσης για την επό-
µενη διετία 2010-2011. Απο-
φασίστηκε η συνέχιση της έκ-
δοσης της εφηµερίδας ο
«ΑΣΣΟΣ» και ορίστηκε επτα-
µελής συντακτική επιτροπή α-
πό τους: 
1) Θεοδώρου Ευάγγελο του
Θεοδώρου. 
2) Κατσάνου- Σκανδάλη Χαρί-
κλεια του Λάµπρου.
3) Λαµπρούση Κων/νο του ∆η-
µητρίου.
4) Λαµπρούση Κων/νο του
Σωτηρίου.
5) Παφίλα Ευγένιο του
Κων/νου.
6) Χρήστου ∆ηµήτριο του Γε-
ωργίου.
7) Χρήστου Παύλο του Γεωρ-
γίου.
Επιµέλεια ύλης: Χρήστου Παύ-
λος του Γεωργίου.

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
που οµόφωνα 

εξελέγη συγκροτήθηκε σε
σώµα ως εξής: 

Πρόεδρος: Λαµπρούσης
Κων/νος του Σωτηρίου.
Αντιπρόεδρος: Θεοδώρου
Ευάγγελος του Θεοδώρου.
Γεν. Γραµµατέας: Κατσάνου-

Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λά-
µπρου.
Ειδ. Γραµµατέας: Παφίλας Ευ-
γένιος του Κων/νου.
Ταµίας: Χρήστου ∆ηµήτριος
του Γεωργίου.
Μέλος: Γούλας ∆ηµήτριος του
Γεωργίου.
Μέλος: Λαµπρούσης Αναστά-
σιος του Ευαγγέλου.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου είναι για δύο χρόνια.

Αντιπρόσωποι για την Οµο-
σπονδία «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ» 

ορίστηκαν οι:

1) Λαµπρούσης Κων/νος του
Σωτηρίου.
2) Χρήστου ∆ηµήτριος του Γε-
ωργίου.
3) Λαµπρούσης Κων/νος του
∆ηµητρίου.
4) Χρήστου Παύλος του Γεωρ-
γίου.
5) Παφίλας Ευγένιος του Κων-
σταντίνου.
6) Θεοδώρου Ευάγγελος του
Θεοδώρου.
7) Γούλας ∆ηµήτριος του Γε-
ωργίου.

Αντιπρόσωποι για την Πανη-
πειρωτική Συνοµοσπονδία

Ελλάδας (Π.Σ.Ε.).

1) Λαµπρούσης Κων/νος του
∆ηµητρίου. 
2) Λαµπρούσης Κων/νος του
Σωτηρίου.
3) Χρήστου ∆ηµήτριος του Γε-
ωργίου.
Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική επιτροπή συ-
γκροτήθηκε σε σώµα ως ε-

ξής:

Πρόεδρος: Λαµπρούσης
Κων/νος του ∆ηµητρίου. 
Μέλος: Κούσης Περικλής του
Κων/νου.
Μέλος: Χρήστου Παύλος του
Γεωργίου.

Φωτογραφίες των µελών
του νέου ∆.Σ. στη σελίδα  2.
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Γιώργος Kαψάλης Kώστας Kάκκος Zωή Pάπτη

∆ιακρίνεται η Φωτεινή Λαµπρούση µε τους γονείς της
Σπύρο και Tούλα, και τον αδερφό της ∆ηµήτρη
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Γεννήσεις
• Το τρίτο του παιδί απέκτησε ο Παφίλας Χρήστος
του Σπύρου και της Βασιλικής. 
Η σύζυγός του Αγγελική Καγκαρά στις 30/10/2009
στη µαιευτική κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσο-
κοµείου Ιωαννίνων, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο
και χαριτωµένο αγοράκι. Ευχόµαστε στους ευτυχι-
σµένους γονείς Χρήστο και Αγγελική, στον παπ-
πού Σπύρο (Σπύρο Τάκη Βγένη) και στη γιαγιά Βα-
σιλική να τους ζήσει.
• Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο Zήκας Γεώργιος
του Σωτηρίου και της Σοφίας. 
Η σύζυγός του Mαρίνα Σπανού στις 14/11/2009
στο µαιευτήριο “Aλεξάνδρα” έφερε στη ζωή ένα υ-
γιέστατο και χαριτωµένο αγοράκι. Ευχόµαστε
στους ευτυχισµένους γονείς Γιώργο και Mαρίνα,
στον παππού Σωτήρη (Σωτήρ Γάκη Zήκα) και στη
γιαγιά Σοφία να τους ζήσει.
• Στις 25 Ιανουαρίου 2010 έγινε πατέρας για δεύ-
τερη φορά ο Απόστολος Θεοδώρου του Αχιλλέα
και της Ελένης. Η σύζυγός του Βίκυ Νάσιου,  σε
µαιευτική κλινική της Λαµίας, έφερε στη ζωή ένα
υγιέστατο και χαριτωµένο αγοράκι. Ευχόµαστε
στους ευτυχισµένους γονείς Αποστόλη και Βίκυ,
στον Παππού Αχιλλέα (Αχιλλέα του Κολιό Νάκη)
και στη γιαγιά Ελένη να τους ζήσει.

Βαπτίσεις 
• Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009, στον Ιερό Ναό
Αναλήψεως στη  Στουτγκάρδη της Γερµανίας ο Λά-
µπρος Κατσάνος και η Ζωή Ιατρού βάπτισαν το α-
γοράκι τους. Η νονά Αικατερίνη Κατσάνου του Ιω-

άννη και της Αγγελικής (κόρη του Γιάννη Λάµπρο
Βάγια) του χάρισε το όνοµα Γεώργιος. Ο σύλλογος
αποδήµων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
και η εφηµερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυ-
χισµένους γονείς Λάµπρο και Ζωή, στον παππού
Γιώργο Κατσάνο (Γιώργο Λάµπρο Βάγια- ο µικρός
Γιώργος φέρει το όνοµά του), στη γιαγιά Βούλα
και στη νονά Τίνα να τους ζήσει.

Θάνατοι 
• Πλήρης ηµερών σε ηλικία 91 ε-
τών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι,
στις 21 Ιανουαρίου 2010, η Θεο-
δώρου Αναστασία του Ευαγγέ-
λου (Βαγγελνάκαινα). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό
Αγ. Γεωργίου Άσσου και ενταφιά-

στηκε στο κοιµητήριο του Αγ. Νικολάου. Στην τε-
λευταία της κατοικία την συνόδευσαν η οικογένειά
της, συγγενείς, φίλοι και πολλοί  χωριανοί. Ας εί-

ναι ελαφρύ το χώµα της Ασσιώτικης γης που την
σκέπασε. Αιωνία η µνήµη της.

• Πλήρης ηµερών σε ηλικία 90 ε-
τών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι,
στις 22 Μαρτίου 2010, η Λα-
µπρούση Μαρία του Ιωάννη
(Γιαννπανέλαινα). Η εξόδιος α-
κουλουθία εψάλη στον Ιερό Ναό
των Αγίων Κων/νου και Ελένης

Άσσου και ενταφιάστηκε την επόµενη ηµέρα στο
κοιµητήριο του Αγίου Κων/νου. Στην τελευταία της
κατοικία την συνόδευσαν η οικογένειά της, συγγε-
νείς, φίλοι και πολλοί  χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ
το χώµα της Ασσιώτικης γης που την σκέπασε.
Αιωνία η µνήµη της. Ο σύλλογος Αποδήµων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφηµερίδα ο
«ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους οικείους και τους συγ-
γενείς των µεταστασών.

Μνηµόσυνα
• Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήµερο
µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Θε-
οδώρου Αναστασίας του Ευαγγέλου (Βαγγελ-
νάκαινας). Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Ασσιώ-
τικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η µνήµη της. 

• Την Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κων/νου & Ελένης Άσσου ετελέ-
σθη ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ α-
ναπαύσεως της ψυχής της Λα-
µπρούση Βασιλικής του Σταύ-
ρου (Σταυροπανέλαινας). Ας εί-

ναι ελαφρύ το χώµα της Ασσιώτικης γης που την
σκέπασε. Αιωνία η µνήµη της. 
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• Αχυροπούλου Αικατερίνη του Κων. ..........20 €
• Γούλα-Ραµπαβίλα ∆ήµητρα του Ευαγ. ......10 €
• Γούλας ∆ιονύσιος του ∆ηµητρίου ............50 €
• Γούλας Λάµπρος του ∆ηµητρίου ..............50 €
• ∆αρδαµάνης Κων/νος του Λάµπρου 

(από Παπαδάτες) ..............................100 €
• ∆ήµας Γεώργιος του Μιλτιάδη ................50 €
• ∆ήµας Ευάγγελος του Λάµπρου ..............50 €
• ∆ήµας Λάµπρος του Αναστασίου..............50 €
• ∆ήµας Λάµπρος του Χρήστου..................20 € 
• Κατσάνος Γεώργιος του Κων/νου 

& της Παρασκευής ..............................50 €
• Κατσάνος Χρήστος του Θωµά & 

της Λαµπρινής....................................20 €
• Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα 

του Γεωργίου ....................................20 €
• Κώνστας ∆ηµήτριος του Ευθυµίου............50 €
• Λαµπρούση Ελένη του Σωτηρίου ............25 €
• Λαµπρούση-Kολιού Λαµπρινή του Σταύρου 50 €
• Λαµπρούσης Αντώνιος του Σπύρου ..........50 €
• Λαµπρούσης Κων/νος του Σωτηρίου ........20 €
• Νικολάου Νικόλαος του Ευθυµίου..........300  €
• Ντίµερης Νικόλαος του Κων/νου ............30 €
• Παφίλας Κων/νος του Ιωάννη ................50 €
• Παφίλας Ναπολέων του Κων/νου ..........100 €
• Τσιόγκας Στέφανος του Γεωργίου............20 €
• Τσόγκα Μαρία του Γεωργίου..................20 €
• Τσόγκα-Καβαλάρη Παναγιώτα του Γεωργ. 10 €
• Τσόγκα-Κρουστάλα Αλεξάνδρα του Γεωργ. 10 €
• Χούθη-Κωνσταντίνου Μαρία του Ευθ.........20 €
• Χούθη-Σιαπέρα Σταυρούλα του Χρ. ..........20 €
• Χρήστου ∆ηµήτριος του Γεωργίου............50 € 

Προσφορές εις µνήµη
• Η Αχυροπούλου Αικατερί-
νη του Κων/νου προσέφερε
στην εφηµερίδα µας το ποσό
των 20 € εις µνήµη του προ-
πάππου της Γεωργίου Π.
Τσόγκα. Την ευχαριστούµε
και της ευχόµαστε πάντα υ-
γεία και καλή πρόοδο. Ας εί-
ναι ελα-

φρύ το χώµα της Ασσιώ-
τικης γής που σκέπασε
τον παππού της. Αιωνία
η µνήµη του.
• Η Λαµπρούση-Κολιού
Λαµπρινή του Σταύρου
και της Θεοδώρας, σύ-
ζυγος Κων/νου Κολιού,
προσέφερε στην εφηµε-

ρ ί δ α
µας το ποσό των 50 € εις
µνήµη του παππού της Λα-
µπρούση Μιλτιάδη του ∆η-
µητρίου (Τάδη Βάση) και εις
µνήµη της γιαγιάς της Λα-
µπρούση Ελένης του Μιλ-
τιάδη (Τάδαινας). Την ευ-
χαριστούµε, ευχόµαστε να

είναι πάντα καλά µε την οι-
κογένειά της και να τους θυ-

µούνται. Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Ασσιώ-
τικης γης που τους σκέπασε.  Αιωνία η µνήµη
τους.

Σύντοµα Νέα
• Έτοιµη είναι η µελέτη για την αναστήλωση του
Ιερού Ναού Γεννέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η
Λαµποβίτισσα). Ο  Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Πατρών, κ. Σταύρος Μαµαλούκος, στον οποίο είχε
αναθέσει η εκκλησιαστική επιτροπή του ενοριακού
Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου την εκπόνηση µελέ-
της, όπως πληροφορηθήκαµε, παρέδωσε τη µελέ-
τη στον πρόεδρο της ενοριακής επιτροπής πατέρα
Αλέξανδρο Σιάρκο. 
• Στο Αγροτικό Ιατρείο Αγίας Βαρβάρας Κόνιτσας
τοποθετήθηκε η Ιατρός Χρήστου Μαρία του Ανα-
στασίου. Καλή επιτυχία στο δύσκολο κοινωνικό
και ανθρωπιστικό έργο που πρέπει να επιτελέσει.
• Την Τετάρτη,13 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 7 µ.µ,
στην Πεδινή Ιωαννίνων στο καφέ-ουζερί «Ο ΑΣΣΟΣ»
του χωριανού µας ∆ηµήτρη Νάκια έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα « Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός
Σύλλογος Άσσου µε έδρα τα Ιωάννινα» επίσης ο ε-
τήσιος χορός του πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία
την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010,  στην άνετη
και φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του κοσµικού
κέντρου «CRYSTAL PALACE» (Κρυστάλ Παλλάς).

¶¶ÚÚÔÔÛÛÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÂÂÊÊËËÌÌÂÂÚÚ››‰‰··  

Λαµπρούση Ελένη του
Mιλτιάδη (Tάδαινα)

Mιλτιάδης  
Λαµπρούσης
(Tάδη Bάσης)

Γιώργος Tσόγκας

TÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘
™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓ Aı‹Ó·È˜
AÔ‰‹ÌˆÓ AÛÛÈˆÙÒÓ “O
M¿ÚÎÔ˜ MfiÙÛ·ÚË˜”

EÎ‰fiÙË˜
§·ÌÚÔ‡ÛË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›-
ÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘
X·Ú. TÚÈÎÔ‡Ë 26 & IÔ-
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, 14452
Aı‹Ó· ÙËÏ.: 210 2811833 -
6973432529

EEÈÈÌÌ¤¤ÏÏÂÂÈÈ··  ‡‡ÏÏËË˜̃  

XÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ °Â-
ˆÚÁ›Ô˘ ¶··‰¿ 27-29,
11526, Aı‹Ó·, 210
6982661, 6973243309, 
e-mail:
p.xristou@hotmail.com

™™˘̆ÓÓÙÙ··ÎÎÙÙÈÈÎÎ‹‹  EEÈÈÙÙÚÚÔÔ‹‹::

ñ §·ÌÚÔ‡ÛË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ˘ ™ˆÙËÚ›Ô˘, 
ñ §·ÌÚÔ‡ÛË˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 
ñ K·ÙÛ¿ÓÔ˘-™Î·Ó‰¿ÏË X·Ú›-
ÎÏÂÈ· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
ñ ¶·Ê›Ï·˜ E˘Á¤ÓÈÔ˜ ÙÔ˘
KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 
ñ XÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚ-
Á›Ô˘
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔ˘ °Â-
ˆÚÁ›Ô˘.
ñ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ÙÔ˘
£ÂÔ‰ÒÚÔ˘. 

T· ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ
ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙÈ˜ ·-
fi„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÏÏ¿
ÙÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙÔ˜.

AÛÛÔ˜ãO

Πρόεδρος: 
Λαµπρούσης

Κων/νος 

Αντιπρόεδρος:
Θεοδώρου 
Ευάγγελος

Γεν. Γραµµατέας:
Κατσάνου-Σκαν-
δάλη Χαρίκλεια

Ειδ. Γραµµατέ-
ας: Παφίλας Ευ-

γένιος 

Ταµίας: 
Χρήστου 

∆ηµήτριος

Μέλος: 
Γούλας 

∆ηµήτριος 

Μέλος: 
Λαµπρούσης
Αναστάσιος

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Aποδήµων 

Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”

Aπό αριστερά: Aικατερίνη K. Λαµπρούση, Iωάννης Λ.
Kατσάνος, Aγγελική I. Kατσάνου, Aικατερίνη I. Kατσά-
νου, Λάµπρος Γ. Kατσάνος, η γυναίκα του Zωή και ε-

µπρός η µητέρα του, Γεώργιος Λ. Kατσάνος, Eλπίδα Iα-
τρού µε την κόρη της Mαρία και Kατερίνα Γ. Kατσάνου.

assos 44.qxd  14-04-11  02:09 MM  ™ÂÏ›‰·2



3

AÛÛÔ˜ãI·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - M¿ÚÙÈÔ˜ 2010

º¿Ú· ÙˆÓ ¢ËÌ·›ˆÓ-
ª‹ÙÔ˜-ª‹ÙÚÔ˜ ª‹-

ÙÛÈÔ˜-

∏
Ê¿Ú· ÙˆÓ ¢ËÌ·›ˆÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È
·fi ÙÈ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÂ˜ Ê¿ÚÂ˜
ÙÔ˘ ÕÛÛÔ˘. ∆Ô ÂÒÓ˘ÌÔ ¢‹-

Ì·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ·fi Ô‡ ÚÔ¤Ú-
¯ÂÙ·È. √È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÙË
Ê¿Ú· ÙˆÓ ¢ËÌ·›ˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ ¢‹Ì·, Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·È
·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜. ∞fi ÙË Ê¿Ú· ÙˆÓ
¢ËÌ·›ˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÒÓ˘-
Ì· ª‹ÙÔ˜- ª‹ÙÚÔ˜ Î·È ª‹ÙÛÈÔ˜.
√ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜ ÙˆÓ ¢ËÌ·›ˆÓ
(§¿ÌÚÔ ¢‹Ì·˜) ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È-
‰›: ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ (∫›ÙÛÔ-§¿ÌÚÔ ‹ ∫›-
ÙÛÔ-¢‹Ì·). √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (∫›ÙÛÔ-
§¿ÌÚÔ˜ ‹ ∫›ÙÛÔ-¢‹Ì·˜) ·¤ÎÙËÛÂ
‰‡Ô ·È‰È¿. ∞) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ (ª‹ÙÔ-
¢‹Ì·) Î·È µ) ÙÔÓ §¿ÌÚÔ (§¿ÌÚÔ
∫›ÙÛÔ ‹ §¿ÌÚÔ ¢‹Ì·). 
∞) √ ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  (ª‹ÙÔ-¢‹-
Ì·˜) ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ
∞ı·Ó¿ÛÈÔ (¡·ÛÌËÙÔ‰‹Ì·), Î·È 2) ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ (ÃÚ‹ÛÙÔ-ª‹ÙÔ).
1) √ ∞∞ıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ ((¡·ÛÌËÙÔ-
‰‹Ì·˜ 1864-¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ ·Â‚›ˆÛÂ)
‹Ù·Ó ·ÁÚÔÊ‡Ï·Î·˜ ÛÙË ¡. ª¿ÎÚË
∞ÙÙÈÎ‹˜ Î·È ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÌÈ· ™·Ú·Î·-
ÙÛ¿Ó· ÌÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ª·Ú›· (ÂÒÓ˘ÌÔ
‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ) Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›·
·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ (¡·ÛÙ¿ÛË
¢‹Ì·), ‚) ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË (¶·Ó·ÁÈÒ-

ÙË-¢‹Ì·), Î·È Á)
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ.
·) √ ∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃
¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (¡·ÛÙ¿ÛË
¢‹Ì·˜, 1893-
1959) ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙË ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘
ª¿Óı· ÙÔ˘
∫ˆÓ/ÓÔ˘ (∫fiÚË
ÙÔ˘ ∫ÒÙÛË-¡¿ÛÈ-
Ô˘, 1900-¿ÁÓˆÛÙÔ
fiÙÂ ·Â‚›ˆÛÂ) ·-

fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ ·È-
‰È¿:
1) ÙÔÓ §¿ÌÚÔ (§¿ÌÚÔ ¢‹Ì·), 2)
ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ (¡·Û‰‹Ì·), 3) ÙËÓ
∂˘·ÁÁÂÏ›· (¶·ÓÔÎ‹ÙÛ·ÈÓ·), 4) ÙËÓ
∞ıËÓ¿, Î·È 5) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË (ª‹ÙÛÔ
¡·ÛÙ¿ÛË ¢‹Ì·, 1921-1948).
1) √ ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃ (§¿ÌÚÔ-¢‹-
Ì·˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ¶·-
Ó¿ÁÈˆ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ µ·ÛÈÏÈ-
Î‹˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫ÒÙÛË-∫ÔÏÈÔ‡, 1924-
2002) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
¤ÓÙÂ ·È‰È¿: ·) ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· Ô˘
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¢ËÌÔ-
Ûı¤ÓË ÙÔ˘ ∏Ï›· (¢‹ÌÔ §›·, 1944-
2005) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙÔÓ ∏Ï›·, ÙËÓ ∂Ï¤-
ÓË, ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· Î·È ÙË ¡›ÎË, ‚) ÙË
ª¿Óı· Ô˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ¶·Ê›Ï·
¡ÈÎfiÏ·Ô ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (¡›ÎÔ ∫›ÙÛÔ)
·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·,
Á) ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ (µ·ÁÁ¤ÏË §¿ÌÚÔ
¢‹Ì·) Ô˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ¶¤ÙÛ·
∂˘Ù˘¯›· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙÔ £Â-
ÛÚˆÙÈÎfi Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ, ‰) ÙË
ª·Ú›· Ô˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∆Û¿ÙÛÔ
ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ˘ ∏Ï›· ·fi ÙÔ £ÂÛÚˆÙÈÎfi
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙËÓ ∂˘Ù˘-
¯›·, ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, Î·È

Â) ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô (¡›ÎÔ §¿ÌÚÔ ¢‹-
Ì·).
2) √ ∞∞ıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  (¡·Û‰‹Ì·˜)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ™È¿ÚÎÔ˘ ∞Ú¯fiÓÙˆ
ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ·fi ÙÔ Ã¿Ï·ÛÌ· (°·Ï‹-
ÓË) Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙÔÓ
¢ËÌ‹ÙÚË (∆¿ÎË ¡·Û‰‹Ì·), ÙÔÓ ∞Ó·-
ÛÙ¿ÛÈÔ (∆¿ÛÈÔ), ÙËÓ ª¿Óı· Î·È ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 
3) ∏ ∂∂˘̆··ÁÁÁÁÂÂÏÏ››··  ¢¢‹‹ÌÌ·· (¶·ÓÔÎ‹ÙÛ·È-
Ó·) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ¶·Ó·-
ÁÈÒÙË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (¶¿ÓÔ ∫›ÙÛÔ,
1928-2002) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ Ì›· ÎfiÚË ÙË ª¿Óı· (ª·ıÔ‡-
Ï·).
4) ∏ ∞∞ııËËÓÓ¿¿  ¢¢‹‹ÌÌ·· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
ªÔ˘˙Ô‡ÎË ∏Ï›· ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÓÈ¿ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒ-
ÙË, ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ÙË §·ÌÚÈÓ‹.
5) √ ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (ª‹ÙÛÔ ¡·-
ÛÙ¿ÛË ¢‹Ì·˜), (1921-1948).

‚) √ ¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË˜̃
¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  (¶·Ó·ÁÈÒ-
ÙË-¢‹Ì·˜, 1905-
1986) ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙË ™È¿ÚÎÔ˘ £Â-
Ô‰ÒÚ· ÙÔ˘ ¶·Ó·-
ÁÈÒÙË (1907-
1991) ·fi ÙÔ Ã¿-
Ï·ÛÌ· (°·Ï‹ÓË)
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤Û-
ÛÂÚ· ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ
∂∂˘̆ıı‡‡ÌÌÈÈÔÔ  ((££‡‡ÌÌÈÈÔÔ
¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË)), 2)
ÙÔÓ µ·Û›ÏË (µ·Û›-
ÏË ¶·Ó·ÁÈÒÙË), 3)
ÙË ª·Ú›· (™ÙÚ·ÙÔ-
Î·ÏÈÔÛ›Ó·), Î·È 4)
ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
(£˘ÌÈÔÎ›ÙÛ·ÈÓ·). 
1) √ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ¢‹-
Ì·˜ (£‡ÌÈÔ ¶·Ó·-
ÁÈÒÙË˜, 1930-
2006) ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙË ∑·¯·ÚÈ¿ ¢‹-

ÌËÙÚ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È ÙË˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜
·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ™˘Ú›‰ˆÓ· ÕÚÙ·˜ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ·) ÙË £ÂÔ‰ÒÚ·
Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤·
°Ô‡Ï· ·fi ÙÔ ¶¤Ù· ÕÚÙ·˜ Î·È ·¤ÎÙË-
ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙËÓ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË,
ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ, ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·-
ÁÈÒÙË, Î·È ‚) ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË. 
2) √ µµ··ÛÛ››ÏÏÂÂÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  (µ·Û›ÏË-¶·Ó·-
ÁÈÒÙË˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫·ÏÂÛ›Ô˘
¶·Ó¿ÁÈˆ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∆¿-
ÎË µ·ÁÁ¤ÏË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ Ô
ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∆ÛÈÙÛfiÁÎ·
∂Ï¤ÓË ·fi ÙÔ µÂÏ‚ÂÓÙfi ∫Ô˙¿ÓË˜ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
Î·È ÙËÓ πˆ¿ÓÓ·, ‚) ÙË ÃÚ˘Û·˘Á‹ Ë Ô-
Ô›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ¶·ÓÔ‡ÛË º›-
ÏÈ· ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂ-
ÏÔ Î·È ÙË ª·Ú›·, Î·È Á) ÙË £ÂÔ‰ÒÚ·
Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫fiÌÔ °Â-
ÒÚÁÈÔ ·fi ÙË ™ÎÔ˘ÏËÎ·ÚÈ¿ ÕÚÙ·˜ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙË ºˆÙÂÈÓ‹ Î·È
ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹.
3) ∏ ªª··ÚÚ››··  ¢¢‹‹ÌÌ··  (™ÙÚ·ÙÔÎ·ÏÈÔÛ›Ó·)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫·Ï¤ÛÈÔ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ
ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ( ™ÙÚ¿ÙÔ ∫¿ÏÈÔÛË) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ (ª‹ÙÛÔ ™ÙÚ¿ÙÔ) Î·È ÙÔÓ
∂˘ı‡ÌÈÔ (£‡ÌÈÔ ™ÙÚ¿ÙÔ).
4) ∏ ∞∞ÈÈÎÎ··ÙÙÂÂÚÚ››ÓÓËË  ¢¢‹‹ÌÌ··  (£˘ÌÈÔÎ›ÙÛ·È-
Ó·) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫ÒÓÛÙ· ∂˘ı‡ÌÈÔ
ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (£‡ÌÈÔ Î‹ÙÛÔ) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ (ª‹ÙÛÔ ∫ÒÛÙ·) Î·È ÙÔÓ µ·-
Û›ÏÂÈÔ (µ·Û›ÏË ∫ÒÛÙ·). 

2) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (ÃÚ‹ÛÙÔ-ª‹-
ÙÔ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ ∫·ÙÛ¿-
ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÃÚ‹-
ÛÙÔ˘ ∫ÔÏÈÔ‡) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ
(ª‹ÙÚÔ ÃÚ‹ÛÙÔ), (1888-1958). ‚)
ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (§ÈˆÏÓ¿Û·ÈÓ·, 1885-
1979). 
1) √√  ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  (ª‹ÙÚÔ-ÃÚ‹ÛÙÔ˜,

1888-1958) ‰ÂÓ
Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ
¢‹Ì·˜ ·ÏÏ¿ ª‹ÙÔ˜
(ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔ ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi fi-
ÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Ô‡
ÙÔ˘). 
√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª‹-
ÙÔ˜ (ª‹ÙÚÔ-ÃÚ‹-
ÛÙÔ˜, 1888-1958)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ

∞Ó·ÛÙ·Û›· ∆fiÎ· (1893-1942) ·fi ÙÔ
∞ÏÂÔ¯ÒÚÈ ( Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫Ô˘¿ÎÈ·)
ªfiÙÛ·ÚË Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ ·È-
‰È¿: ·) ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ (∆¿ÎË ª‹ÙÚÔ). ‚)
ÙÔÓ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ (¡¿ÛÈÔ ∆fiÎ·). Á) ÙÔÓ
∫ˆÓ/ÓÔ (∫ÒÙÛË ∆fiÎ·). ‰) ÙË µ·ÛÈÏÈ-
Î‹ (¶ÂÚÈÎÏËÎÔÛÌ¿Ú·ÈÓ·), Î·È Â) ÙÔÓ
∂˘¿ÁÁÂÏÔ (µ·ÁÁÂÏÌËÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ).
·) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ((∆∆¿¿ÎÎËË--ªª‹‹ÙÙÚÚÔÔ, 1912-

1998) ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ
ÂÒÓ˘ÌÔ ª‹ÙÔ˜
·ÏÏ¿ ª‹ÙÚÔ˜ ‹ ª‹-
ÙÚÔ˘ (ÔÏÈÙÔÁÚ·Ê‹-
ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ¯·˚‰Â˘-
ÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·-
Ù¤Ú· ÙÔ˘). 
√ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª‹ÙÚÔ˜
‹ ª‹ÙÚÔ˘ (∆¿ÎË-
ª‹ÙÚÔ˜, 1912-
1998) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ

ÙËÓ §·ÌÚÔ‡ÛË ∂˘ÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ πˆ¿Ó-
ÓË (1919-1997) ÎfiÚË ¡¿ÎË ∞ÓfiÛÙË
·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ.
‚) √ ∞∞ıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  ªª‹‹ÙÙÔÔ˜̃  (¡¿ÛÈÔ-∆fi-
Î·˜, 1924-2008) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ¢‹-

Ì· §·ÌÚÈÓ‹ ÙÔ˘
™ˆÙËÚ›Ô˘ (ÎfiÚË
ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú ¢‹Ì· ‹
™ˆÙ‹Ú ∫‹ÙÛÔ˘) ·-
fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ·
·È‰È¿: 1) ÙËÓ ∞Ó·-
ÛÙ·Û›· Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ™·-
Ú·ÎËÓfi ÃÚ‹ÛÙÔ ·-
fi ÙÔ ª‡ÙÈÎ· ¶Ú¤-

‚Â˙·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙÔÓ
Ã·Ú¿Ï·ÌÔ, ÙÔÓ ™‡ÚÔ Î·È ÙË ÃÚ˘-
Û¿ÓıË , 2) ÙËÓ µ·ÛÈÏÈÎ‹ Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ¡Ù›ÙÛÔ §¿ÌÚÔ ·fi ÙÔ
ª‡ÙÈÎ· ¶Ú¤‚Â˙·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿: ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·-
ÓÙ›Ó·, 3) ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ¶·Ê›Ï· ÙÔ˘
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ (°È·ÓÓ·-
ÎÔ‡ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË µÁ¤ÓË) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË, Î·È 4)
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.
Á) √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (∫ÒÙÛo-∆fiÎ·˜)
‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ª‹ÙÔ˜ ·ÏÏ¿
ª‹ÙÛÈÔ˜.
√ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ˜̃  ªª‹‹ÙÙÛÛÈÈÔÔ˜̃  (∫ÒÙÛo-
∆fiÎ·˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË §·ÌÚÔ‡ÛË
¶·Ó¿ÁÈˆ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ µ·-
ÛÈÏÈÎ‹˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ªËÙÚÔ‡ÛË ∫ÒÛÙ·,
1928-1995) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: 1) ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· Ë
ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ °Â-
ÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ Î·È ÙË˜ ¶·Ó¿-
ÁÈˆ˜ (°¿ÎË £‡ÌÈÔ ÃÚ‹ÛÙÔ) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
∂˘ı‡ÌÈÔ Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, 2) ÙËÓ
∂˘·ÁÁÂÏ›· Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
µÚ·¯Ófi µ·Û›ÏÂÈÔ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË
¶ÈÂÚ›·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙË

ÃÚÈÛÙ›Ó· Î·È ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, Î·È 3)
ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
¡Ù›ÙÛÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ·fi ÙÔ ª‡ÙÈÎ· ¶Ú¤-
‚Â˙·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
ª¿ÚÈÔ Î·È ÙË °ÈÔÏ¿ÓÙ·. 
‰) ∏ µµ··ÛÛÈÈÏÏÈÈÎÎ‹‹  ªª‹‹ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆ (¶ÂÚÈÎÏËÎÔ-
ÛÌ¿Ú·ÈÓ·) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞ÈÎ·ÙÂ-
Ú›ÓË˜ (¶ÂÚÈÎÏ‹ ∫ÒÙÛË ª¿Úˆ) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿:

ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ (°ÈÒÚÁÔ
¶ÂÚÈÎÏ‹), ÙÔÓ ¢Ë-
Ì‹ÙÚÈÔ (ª‹ÙÛÔ ¶Â-
ÚÈÎÏ‹) Î·È ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 
Â) √ ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃
ªª‹‹ÙÙÔÔ˜̃ (µ·ÁÁÂÏÌË-
ÙÚÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜, 1934-
1957). 
‚) ∏ ∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ··ÛÛ››··
( § È ˆ Ï Ó ¿ Û · È Ó· ,

1885-1979) ·fi
ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ ÙË˜
ÌÂ ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ
™‡ÚÔ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
(™‡ÚÔ ¡¿ÎÔ) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ
¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ πˆ¿Ó-
ÓË (¡¿ÎÔ ™‡ÚÔ).
∞fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿-
ÌÔ ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ §·-
ÌÚÔ‡ÛË °ÂÒÚÁÈÔ
ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÙË˜ ª·Ú›·˜ (§ÈÒ-
ÏË ¡·ÛÈÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ
ÌÈ· ÎfiÚË ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· (¢ËÌËÙÚ¿-
ÎË ¶¿Ó·ÈÓ·, 1922-2007).
µ) √ §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃ (§§¿¿ÌÌÚÚÔÔ--∫∫››ÙÙÛÛÔÔ˜̃  ‹ §§¿¿--
ÌÌÚÚÔÔ--¢¢‹‹ÌÌ··˜̃) ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
1) ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ (∫›ÙÛÔ ¢‹Ì·) Î·È 2)
ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË (¡¿ÎÔ ¢‹Ì·). 
1) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (∫›ÙÛÔ-¢‹Ì·˜)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ª·Ú›· (ÂÒÓ˘ÌÔ ‰ÂÓ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ) Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ·
·È‰È¿: ·) ÙÔÓ §¿ÌÚÔ (§¿ÌÚÔ ∫›-
ÙÛÔ), ‚) ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË (™ˆÙ‹ÚË ∫›ÙÛÔ ‹
™ˆÙ‹ÚË ¢‹Ì·) Á) ÙËÓ ¶·Ó¿ÁÈˆ (£Ô-
‰ˆÚËÙÚÔ‡ÁÎ·ÈÓ·) Î·È ‰) ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂ-
Ú›ÓË (∆·ÛÔ˘Ï¯ÚÈÛÙÔ‡Ï·ÈÓ·). 
·) √ §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (§¿ÌÚÔ-∫›-
ÙÛÔ˜, 1895- 1927) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∫·ÏÂÛ›Ô˘ µ·ÛÈÏÈÎ‹ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘
(ÎfiÚË ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∫¿ÏÈÔÛË), (1895-
1969), ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤-
Ó· ·È‰›: 1) ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ( ∫ÈÙÛÔ‡ÏË ‹
∫›ÙÛÔ §¿ÌÚÔ). 

1) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ¢¢‹‹--
ÌÌ··˜̃ (∫ÈÙÛÔ‡ÏË˜ ‹
∫›ÙÛÔ-§¿ÌÚÔ˜,
1922-1994) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ª·-
Ú›· ¢‹Ì· ÙÔ˘ £ÂÔ-
‰ÒÚÔ˘ Î·È ÙË˜ °Â-
ˆÚÁ›·˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘
£Ô‰ˆÚ‹ °ÈˆÚ‰‹-
ÌÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó·
·È‰›: ÙÔÓ §¿ÌÚÔ
( § · Ì  Ú ¿ Î Ë - ∫ È -
ÙÛÔ‡ÏË).

√ §§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (§·ÌÚ¿ÎË- ∫È-
ÙÛÔ‡ÏË˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘
∞ıËÓ¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ µ·ÛÈÏÈ-
Î‹˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ
πˆ¿ÓÓË (°È¿ÓÓË ∫ÈÙÛÔ‡ÏË) Ô˘ ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶·Ê›Ï· ÙÔ˘
ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ÙË˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘
∫›ÙÛÔ ™‡ÚÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È
ÙË ª·Ú›·, Î·È 2) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ Ë ÔÔ›·
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ °Ô‡Ï· £ˆÌ¿ ÙÔ˘ °Â-
ˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙË˜ µ¿È·˜ ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙËÓ ∂ÈÚ‹-
ÓË, ÙËÓ µ¿È· Î·È ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ.

ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤¯̄ÂÂÈÈ··  ÛÛÙÙËË  ÛÛÂÂÏÏ››‰‰··  66

EEÈÈÌÌ¤¤ÏÏÂÂÈÈ··::  ¶¶··‡‡ÏÏÔÔ˜̃  °°..  ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˘̆

°ÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ¿ ¢¤ÓÙÚ·

¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃
((¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË--¢¢‹‹ÌÌ··˜̃))

∂∂˘̆ıı‡‡ÌÌÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  
((££‡‡ÌÌÈÈÔÔ  ¶¶··ÓÓ··ÁÁÈÈÒÒÙÙËË))  

¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  MM‹‹ÙÙÔÔ˜̃  ‹‹
ªª‹‹ÙÙÚÚÔÔ--ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃

EE˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃  MM‹‹ÙÙÔÔ˜̃
‹‹  µµ··ÁÁÁÁÂÂÏÏÌÌËËÙÙÚÚÔÔ¯̄ÚÚ‹‹--

ÛÛÙÙÔÔ˜̃

∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ··ÛÛ››··  MM‹‹ÙÙÔÔ˘̆
§§ÈÈˆ̂ÏÏÓÓ¿¿ÛÛ··ÈÈÓÓ··

ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  
((∫∫ÈÈÙÙÛÛÔÔ‡‡ÏÏËË˜̃  ‹‹  ∫∫››ÙÙÛÛÔÔ--

§§¿¿ÌÌÚÚÔÔ˜̃))

XXÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  MM‹‹ÙÙÚÚÔÔ˘̆  ‹‹
TT¿¿ÎÎËË  --  MM‹‹ÙÙÚÚÔÔ˜̃

AAıı··ÓÓ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  MM‹‹ÙÙÔÔ˜̃  ‹‹
NN¿¿ÛÛÈÈÔÔ  TTfifiÎÎ··˜̃

AAÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃ ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃
‹‹  NN··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛËË  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃
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Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και εφέτος ο ετήσιος χορός και
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου µας το µε-
σηµέρι της Κυριακής στην Οικογενειακή ταβέρνα

«ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ» Λεωφ. Λαυρίου 31 στην Παιανία, την 31η Ιανουαρίου
2010.
Το ∆. Σ του συλλόγου σε συνεργασία µε τη διεύθυνση του κέντρου
είχαν φροντίσει για όλα. 
Το φαγητό άριστο σε ποιότητα σερβιρίστηκε πολύ γρήγορα και χω-
ρίς καθυστέρηση άρχισε το γλέντι. Ο Κωστούλας Κυριάκος µε το
κλαρίνο και η ορχήστρα του κέντρου µε την ποικίλη µουσική ικανο-
ποίησε όλες τις επιθυµίες των παρευρισκοµένων. 
Νωρίς άναψε το κέφι και οι χορευταράδες ανέβηκαν γρήγορα στην
πίστα και το γλέντι κράτησε αρκετές ώρες. Ο Γεώργιος Λαµπρού-
σης, επίτιµος πρόεδρος του συλλόγου µας µε τη µελωδική του φω-
νή µάς διασκέδασε, αφού ακούραστα
τραγούδησε για αρκετή ώρα µερα-
κλώνοντας όλους µας. Τον ευχαρι-
στούµε ιδιαίτερα. Ο πρόεδρος του
συλλόγου µας έκοψε και την πίτα για
την νέα χρονιά 2010.
Τυχερή (πέτυχε το φλουρί) η µικρή Αι-
κατερίνη Καρούτσου (ανιψιά της συ-
ζύγου του χωριανού µας Λαµπρούση
Θεόδωρου του Λάµπρου ή Θοδωρή
του Λάµπρο Γάκη Θόδωρου) και για
την καλοτυχία της ο σύλλογος της δώ-
ρισε µια ασηµένια εικόνα στην οποία
εικονίζεται ο πολιούχος του χωριού
µας Άγιος Γεώργιος.

Τους παρευρισκόµενους 
καλωσόρισε ο πρόεδρος 
του συλλόγου Κων/νος 
Σωτηρίου Λαµπρούσης.

κ.κ. Βουλευτές, επίσηµοι προσκεκληµένοι,
αγαπητοί φίλοι
το ∆. Σ και τα µέλη του συλλόγου µας σας
καλωσορίζουν και εύχονται σε όλους καλή
και δηµιουργική χρονιά. Το 2010 να είναι
γεµάτο από υγεία, ατοµική και οικογενεια-
κή ευτυχία για όλους µας. Θέλω να ευχαρι-
στήσω τους εκπροσώπους των συλλόγων
των όµορων ∆.∆ του ∆ήµου µας. Πιστοί ό-
πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τριά-
ντα και πλέον χρόνια πραγµατοποιούµε το
παραδοσιακό αντάµωµα. Έτσι και φέτος
συναντηθήκαµε εδώ µε σκοπό να ιδωθούµε
µε τους παλιούς µας φίλους, να θυµηθούµε
τα παλαιά και να γνωρίσουµε καινούριους
φίλους. Να γνωρίσουν οι νέοι µας τα ήθη
και τα έθιµα του τόπου µας, την παραδο-
σιακή µουσική και τα τραγούδια µας. 
Το εορταστικό µας πρόγραµµα σήµερα πε-
ριλαµβάνει: την κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας που θα γίνει αµέσως, ο τυχερός
που θα κερδίσει το φλουρί θα πάρει µια α-
σηµένια εικόνα στην οποία εικονίζεται ο
πολιούχος του χωριού µας Άγιος Γεώργιος.
Επίσης θα γίνει η βράβευση των αριστού-
χων µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου που
κατάγονται από το χωριό µας και στη συ-
νέχεια θα διασκεδάσουµε µε παραδοσιακή

µουσική του τόπου µας, όπου θα µας κρα-
τήσει συντροφιά µε το τραγούδι του αφιλο-
κερδώς και ο δικός µας άνθρωπος, ο χω-
ριανός µας, ο επίτιµος πρόεδρος του συλ-
λόγου µας ο Γιώργος Λαµπρούσης (Γάκη
Κώτσης). Θα υπενθυµίσω στα µέλη µας ό-
πως έχουν ενηµερωθεί και από την εφηµε-
ρίδα µας ότι στις 28 Φεβρουαρίου στα γρα-
φεία του συλλόγου µας, Πειραιώς 4 (4ος ό-
ροφος) στην Οµόνοια, θα πραγµατοποιηθεί
η καταστατική Γενική Συνέλευση µε το ∆ι-
οικητικό και Οικονοµικό απολογισµό και
την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Επίσης, να θέσουν υποψηφιότητα έγκαιρα
όσοι επιθυµούν, παλαιοί και νέοι. 
Οι παλαιοί µε την πείρα τους και οι νέοι µε
την όρεξη για δουλειά να διατηρήσουµε και
να µεγαλώσουµε τις δραστηριότητες του
συλλόγου µας, ο οποίος είναι ο κρίκος που
συνδέει το χωριό µε τον κάθε απόδηµο
Ασσιώτη και φίλο, όπου και αν βρίσκεται.
Το παρελθόν µε το µέλλον για την διατήρη-
ση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, γιατί
όλα αυτά τα έχει ανάγκη ο τόπος µας αλλά
και εµείς. 
Είναι ανάγκη να είµαστε όλοι εκεί. Τέλος
σας ευχαριστώ όλους και εύχοµαι του
χρόνου πάλι όλοι µαζί, δίχως να λείψει
κανείς αν είναι δυνατόν, να το γιορτά-
σουµε ξανά. Καλή διασκέδαση και καλά
να περάσουµε. 
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία
τους: O βουλευτής ΠΑΣΟΚ Πρέβεζας κ.
Βαγγέλης Παπαχρήστος, ο βουλευτής Ν.∆
Πρέβεζας κ ∆ηµήτριος Τσουµάνης, ο πρώ-
ην πρόεδρος της διδασκαλικής οµοσπον-
δίας Ελλάδας (∆.Ο.Ε.) κ. Χρήστος Χρήστου,
ο υπεύθυνος τύπου και δηµοσίων σχέσεων
της οµοσπονδίας «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ» κ. Ευάγ-
γελος Παπάς, ο πρόεδρος και ο Γεν. Γραµ-
µατέας του πολιτιστικού-περιβαλλοντικού
συλλόγου ∆ήµου Θεσπρωτικού κ. κ Νίκος
Νικολάου και Γεώργιος Γιάννος, ο πρόε-
δρος και ο αντιπρόεδρος της αδελφότητας
Ζερβού κ. κ Γεώργιος Κώτσης και Κώστας
Νικολάου, ο πρόεδρος συλλόγου Καλο-
γριανής Τρικάλων κ. ∆ηµήτριος Καραµπί-
νας, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Αποδήµων Νικολιτσιωτών κ. κ
Ιωάννης Κώστας και Βασίλειος Κώστας, ο
σύµβουλος έκδοσης του περιοδικού «Άπει-
ρος Χώρα» κ. Σωκράτης Βασιλείου, ο Για-
τρός κ. Γεώργιος Ερµής, οι στρατηγοί κ. κ
∆ηµήτριος Γκολφινόπουλος και Μιχάλης Νι-
κολουδάκης, ο ταξίαρχος κ. Γ. Μπακαλώ-
νης, ο βετεράνος αξιωµατικός της Ελληνι-
κής Αεροπορίας κ. Βενιζέλος Λαζανάς, η α-
ντιπρόεδρος του συλλόγου Ελληνοκαστρι-
τών Καρδίτσας κα Ευθυµία Χειµαργιού, οι
επίτιµοι πρόεδροι του συλλόγου µας κ. κ
Γεώργιος Λαµπρούσης και Ναπολέων Πα-
φίλας. 
Χαιρετισµό απέστειλε και ο Νοµάρχης Πρέ-
βεζας κ. Βασίλης Ιωάννου.

Χαιρετισµός του Νοµάρχη 
Πρέβεζας κ. Βασίλη Ιωάννου

Αγαπητέ Πρόεδρε, 
Με χαρά είχα προγραµµατίσει να ανταπο-
κριθώ στην πρόσκλησή σας και να είµαι
παρών και στη φετινή σας εκδήλωση, δυ-
στυχώς όµως λόγω προβληµάτων υγείας
της µητέρας µου δεν θα µπορέσω να παρα-
βρεθώ.
Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση
και σας παρακαλώ να µεταφέρετε σε όλα
τα µέλη του συλλόγου τις ειλικρινείς ευχές
µου.
Καλή χρονιά και Χρόνια πολλά.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τηλεφωνικά µας ευχήθηκε καλή επιτυχία και καλή χρονιά και ο
∆ήµαρχος Θεσπρωτικού Χρήστος Αθανασίου. Επίσης τηλεφωνικά
δεχθήκαµε τις πατρικές ευχές για καλή χρονιά και καλή διασκέ-
δαση από τον ιερέα του χωριού µας πατέρα Αλέξανδρο Σιάρκο.

√ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ Î·È Ë ÎÔ‹ ÙË˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË˜ ›Ù·˜

H µικρή Kαρούτσου Aικατε-
ρίνη φετινή τυχερή της βα-

σιλόπιτας

∆ιακρίνεται ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενώ απευθύνει χαιρετισµό στους παρευρισκόµενους
και από αριστερά ο ταµίας Παύλος Γ. Xρήστου και από δεξιά το µέλος ∆ηµήτριος I. Σιάρκος, ο

Γ.Γ. Eυγένιος K. Παφίλας και η αντιπρόεδρος Xαρίκλεια Λ. Kατσάνου - Σκανδάλη.

O Πρόεδρος του Συλλόγου ενώ κόβει την πίτα  χαιρετισµό και από αρι-
στερά ο ταµίας Παύλος Γ. Xρήστου, το µέλος ∆ηµήτριος I. Σιάρκος και η

αντιπρόεδρος Xαρίκλεια Λ. Kατσάνου - Σκανδάλη.

Aπό αριστερά διακρίνονται ο Άγγελος Aνωπολιτάκης 
και ο Γεώργιος Kατσάνος µε την παρέα του. O επίτιµος Πρόεδρος του Συλλόγου µας 

Γεώργιος K. Λαµπρούσης τραγουδά.

Aπό αριστερά Γιώργος Γιάννος υπεύθυνος της έκδοσης“Eν Nικολιτσίω”,
Bαγγέλης Παπαχρήστος Bουλευτής ΠAΣOK Πρέβεζας, ∆ηµήτριος Tσουµά-
νης Bουλευτής N.∆. Πρέβεζας και Kων/νος Σακκάς Πρόεδρος Aποδήµων

Nταρανιτών
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Στον ετήσιο χορό του Συλλόγου έγινε και
η καθιερωµένη βράβευση των αριστού-
χων µαθητών.

Η υπεύθυνη για τη βράβευση Κατσάνου-Σκαν-
δάλη Χαρίκλεια Αντιπρόεδρος του συλλόγου
απευθυνόµενη στους αριστούχους µαθητές
και τους παρευρισκόµενους είπε τα εξής. 
Αγαπητοί συγχωριανοί

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογος
των αποδήµων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» αποφάσισε να βραβεύσει τους
αριστούχους µαθητές του Γυµνασίου και του
Λυκείου που έχουν ρίζες στον Άσσο και που έ-
χουν βαθµό προαγωγής µεγαλύτερο ή ίσο του
(18) για τη σχολική χρονιά που πέρασε, δη-
λαδή το 2008-2009. Βέβαια, η κίνηση αυτή
του συλλόγου µας δεν είναι τίποτε περισσότε-
ρο από τιµητική διάκριση αυτών των παιδιών
που έχει απώτερο σκοπό: το παράδειγµα και

τη µίµησή τους από µικρότερα παιδιά τα ο-
ποία βλέποντάς τα θα ακολουθήσουν το δρό-
µο τους. Οφείλουµε να συγχαρούµε τα παιδιά
αυτά, γιατί µε κόπο και προσωπικές µικρές
θυσίες κατάκτησαν την κορυφή της τάξης
τους και µια θέση στην καρδιά µας. Γιατί; Για-
τί έκαναν περήφανους τους γονείς τους που
καλά κάνουν και καµαρώνουν, γιατί έκαναν
εµάς όλους περήφανους και γι’ αυτό τους
βραβεύουµε αφού τίµησαν την ιδιαίτερη πα-
τρίδα , το χωριό µας τον Άσσο. Απευθυνόµε-
νη στα παιδιά αυτά τους εύχοµαι µέσα από
την καρδιά µου και εκ µέρους του ∆ιοικητικού
συµβουλίου του συλλόγου µας: 
Να ευδοκιµήσουν σε κάθε τους αγώνα, να
κερδίσουν κάθε τους µάχη για την επιτυχία
στην προσωπική και την κοινωνική τους κα-
ταξίωση.
Παιδιά µας θερµά συγχαρητήρια.

Ευχαριστήρια Επιστολή
Προς το ∆.Σ. του Συλλόγου Αποδήµων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
Ονοµάζοµαι Αικατερίνη Αχυροπούλου και είµαι εγγονή
της Αλεξάνδρας Κρουστάλλα - Τσόγκα από τον Άσσο. Ευ-
χαριστώ θερµά το ∆ιοικητικό συµβούλιο του συλλόγου
σας για την τιµή που µου κάνατε να µε βραβεύσετε για
την επίδοσή µου στο σχολείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχο-
µαι καλη χρονιά σε όλους σας. 
Με εκτίµηση και σεβασµό,  Αικατερίνη Αχυροπούλου µα-
θήτρια του 2ου Γυµνασίου πόλεως Σάµου.

Υστερόγραφο: Σας προσφέρω 20 Ευρώ για την εφηµερί-
δα σας, στη µνήµη του προπάππου µου Γεωργίου Τσόγκα. 

BÚ·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-2009
Α΄ Γυµνασίου: 
• Αχυροπούλου Αικατερίνη
του Κων/νου και της Μα-
ρίας, 2ο Γυµνάσιο Βαθύ Σά-
µου.
• Νάκια Μαρία του ∆ηµητρί-
ου και της Βασιλικής, Γυ-
µνάσιο Πεδινής Ιωαννίνων.   
Β΄ Γυµνασίου:
• ∆ήµα Μαρία του Ιωάννη
και της Ευαγγελίας, 10ο Γυ-
µνάσιο Ιωαννίνων.
• Παφίλα Άννα-Μαρία του
Ηλία και της Ευαγγελίας,
Γυµνάσιο Θεσπρωτικού.
Γ΄ Γυµνασίου:
• Ευαγγέλου Χριστίνα του
Ευαγγέλου και της Λαµπρι-
νής, 2ο Γυµνάσιο Μίκρας
Θεσσαλονίκης.
• Λαµπρούση Μάνθα του
Λεωνίδα και της Ελένης,
Γυµνάσιο Αµυγδαλεώνας
Καβάλας.
• Χρήστου Ευάγγελος του
Αναστασίου και της Αικατε-
ρίνης, 3ο Γυµνάσιο Πρέβε-

ζας.
• Χρήστου Λαµπρινή του
∆ηµητρίου και της Πανα-
γιώτας, 57ο Γυµνάσιο Αθη-
νών.

Α΄Λυκείου
• Χρήστου ∆ήµητρα του
Παύλου και της Σταµατίνας,
57ο Λύκειο Αθηνών.
Β΄ Λυκείου:
• ∆ήµας Πέτρος του Κων-
σταντίνου και της ∆ήµη-
τρας, 1ο Λύκειο Αγ. ∆ηµη-
τρίου Αττικής.
• Ζήκα Μιχαηλία του Ευαγ-
γέλου και της Αρετής, 2ο
Λύκειο Μοσχάτου.
• Χρήστου Αναστασία του
Λεωνίδα και της Παναγιώ-
τας, ∆ωδωναία Εκπαιδευ-
τήρια Ιωαννίνων.
Γ΄ Λυκείου:
• Κώνστας Γεώργιος του
∆ηµητρίου και της Μαρίας,
Γενικό Λύκειο Μαρκοπού-
λου.

∆ιακρίνεται η Tσόγκα - Kρουστάλα Aλεξάνδρα
ενώ παραλαµβάνει τον έπαινο της εγγονής της

Aχυροπούλου Aικατερίνης.

∆ιακρίνεται η Nάστου - Xρήστου Παναγιώτα
ενώ παραλαµβάνει τον έπαινο της κόρης της 

Λαµπρινής ∆. Xρήστου

∆εξιά ο επίτιµος πρόεδρος του Συλλόγου µας Nαπολέων K. Παφίλας µε την παρέα του

∆εξιά ο Xρήστος Σκανδάλης και η παρέα του.

∆εξιά ο ∆ηµήτρης Kαραµπίνας 
µε τη σύζυγό του Eλένη Kούση κα την παρέα του

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ì·˜ 
Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ·  ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È Â·ÁÁÂÏ-
Ì·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ˜, ‚·Ù›ÛÂÈ˜, ·ÚÚ·‚ÒÓÂ˜, Á¿ÌÔ˘˜, ı·Ó¿ÙÔ˘˜, ÂÈÙ˘-

¯›Â˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ıÏËÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Î.Ï.), 
ÁÈ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜. 

¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Û’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,  
fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈ·ÓÔ›  Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜.  

∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÙÂ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È Ï›ÁÂ˜ Ï¤ÍÂÈ˜  ÁÈ· ÙÔ Î¿ıÂ ÁÂÁÔÓfi˜. 

∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È.  

¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ·
Î¿ıÂ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛ‹˜ ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜

Î·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›.

¶ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·fi„ÂÈ˜ Û·˜ ÛÙÈ˜ ÛÙ‹ÏÂ˜ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜.

¢È·‚¿˙ÂÙÂ Î·È ‰È·‰›‰ÂÙÂ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜. ∂›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡
Ì·˜, Ô ÎÚ›ÎÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ∞ÛÛÈˆÙÒÓ.

¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙÂ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜, ¤ÙÛÈ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·-
ÓÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜.
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™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙË ÛÂÏ›‰· 3

‚) √ ™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃  (™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ∫∫››--
ÙÙÛÛÔÔ˜̃  ‹‹  ™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ¢¢‹‹--
ÌÌ··˜̃,, 1898-1975)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË
°Ô‡Ï· ª·Ú›· ÙÔ˘
∞ı·Ó·Û›Ô˘ (ÎfiÚË
ÙÔ˘ ¡·ÛÁÔ‡Ï·) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
1) ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ
(µ·ÁÁ¤ÏË ™ˆÙ‹ÚË
∫›ÙÛÔ ‹ µ·ÁÁ¤ÏË
™ˆÙ‹ÚË ¢‹Ì·),

(1932-1990), Î·È 2) ∆Ë §·ÌÚÈÓ‹
(¡·ÛÈÔÙfiÎ·ÈÓ·).
1) √ ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃ (µµ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏËË  ™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ∫∫››--

ÙÙÛÛÔÔ˜̃  ‹‹  µµ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏËË
™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃,
1932-1990 )
 · ÓÙÚ Â‡ ÙË Î Â
ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘
ª·Ú›· ÙÔ˘
∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È
ÙË˜ µ·ÛÈÏÈÎ‹˜
(ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫Ò-
ÙÛË ∫ÔÏÈÔ‡) ·-
fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
¤ÓÙÂ ·È‰È¿: ·)
ÙËÓ ™˘ÚÈ‰Ô‡-
Ï· Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
ºÚ¿ÁÎÔ ∞ı·Ó¿-
ÛÈÔ ·fi ÙÔ ∫·-
Ó·Ï¿ÎÈ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ÙË ¡›ÎË Î·È

ÙËÓ πˆ¿ÓÓ·, ‚) ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· Ë ÔÔ›·
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∆fiÎ· µ·Û›ÏÂÈÔ ·fi
Ù· ¢ÂÚ‚›˙È·Ó· Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË Î·È ÙËÓ ª¿Óı·, Á)
ÙË ºÚÂÈ‰ÂÚ›ÎË Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∫ˆÓ/ÓÔ ·fi ÙÔ ¡È-
ÎÔÏ›ÙÛÈ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
™‡ÚÔ Î·È ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ, ‰) ÙË §·-
ÌÚÈÓ‹ Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ·fi ÙÔ ª. ∂ÏÂ˘-
ıÂÚÔ¯ÒÚÈ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤Û-
ÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙËÓ ∂˘·Óı›·, ÙÔÓ ∏Ï›·,
ÙË ª·Ú›· Î·È ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó·, Î·È 
Â) ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË
™ÙÔÁÈÔ‡‰Ë ª·Ú›· ·fi ÙÈ˜ ™¤ÚÚÂ˜ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ,
ÙÔÓ ¡ÈÎ‹Ù· Î·È ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹.
2) ∏ §§··ÌÌÚÚÈÈÓÓ‹‹ (¡··ÛÛÈÈÔÔÙÙfifiÎÎ··ÈÈÓÓ··) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ª‹ÙÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ÙÔ˘
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ (¡¿-
ÛÈÔ ∆fiÎ·, 1924-2008 ) Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ÙË
µ·ÛÈÏÈÎ‹, ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.

Á) ∏ ¶¶··ÓÓ¿¿ÁÁÈÈˆ̂ (££ÔÔ--
‰‰ˆ̂ÚÚËËÙÙÚÚÔÔ‡‡ÁÁÁÁ··ÈÈÓÓ··,
1900-1995) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
∆ÚÔ‡ÁÁÔ £Âfi‰ˆÚÔ
·fi ÙÔ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›·
·È‰È¿: ÙÔÓ §¿-
ÌÚÔ, ÙÔÓ ∆¿ÎË Î·È
ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ë Ô-
Ô›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ∫·Ï¤ÛÈÔ £ˆÌ¿

ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (£ˆÌ¿ ∫¿ÏÈÔÛË) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ, Î·È
‰) ∏ ∞∞ÈÈÎÎ··ÙÙÂÂÚÚ››ÓÓËË  (∆∆··ÛÛÈÈÔÔ˘̆ÏÏ¯̄ÚÚÈÈÛÛÙÙÔÔ‡‡--
ÏÏ··ÈÈÓÓ··, 1910-1982) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÂ
ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔÓ ∫·Ï¤ÛÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘
∂˘ı˘Ì›Ô˘ (°¿ÎË ∫¿ÏÈÔÛË) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ ÙÔÓ ª¿Ú-

ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È
ÙË˜ ª·Ú›·˜ (∆·ÛÈÔ‡ÏË ÃÚÈÛÙÔ‡Ï·,
1914-1995) ·fi ÙÔ Ã¿Ï·ÛÌ· (°·Ï‹-
ÓË).
2) √ ππˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃ (¡¿ÎÔ ¢‹Ì·˜)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ª¿ÚÎÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹
ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫ÔÏÈfi ª¿Ú-
ÎÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ) Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ ·-
ÔÁfiÓÔ˘˜.
™ËÌÂ›ˆÛË: 
À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ì·˜
Ô˘ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ¢‹Ì·˜ ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· Û˘ÁÁÂÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ê¿Ú· ÙˆÓ ¢Ë-
Ì·›ˆÓ. ∞ÏÒ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒÓ˘ÌÔÈ. ™Â
¿ÏÏÔ Ê‡ÏÏÔ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ı· Á›-
ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ Î·È ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ê¿Ú· ÙˆÓ ¶·ÊÈ-
Ï·›ˆÓ Î·È ·Ú¯ÈÎ¿ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ
¶·Ê›Ï·˜, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ
¢‹ÌÔ˜ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ¢‹Ì·˜.

º¿Ú· ÙˆÓ ∫ÈÙÛ·›ˆÓ
(∫ÈÙÛ¿ÙÂ˜)

∆
Ô ÂÒÓ˘ÌÔ ∫›ÙÛÔ˜ ‹ ∫›ÙÛÈÔ˜
Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯·˚-
‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÓfi-

Ì·ÙÔ˜ ÃÚ›ÛÙÔ˜ (∫›ÙÛÔ˜). ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ
ÕÛÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ.
√È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÙË Ê¿Ú·
ÙˆÓ ∫ÈÙÛ·›ˆÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¡È-
ÎÔÏ¿ÎË (∫ÔÏÈfi ∫›ÙÛÔ) Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È
Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜. 
√ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫›ÙÛ(È)Ô˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘
ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¡¿ÛË ¶·ÓÙ·˙‹ ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È-
‰È¿: 1) ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ (µ·ÁÁÂÏÎ›ÙÛÔ),
2) ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ (∫ÒÛÙ· ∫ÔÏÈfi), 3) ÙÔÓ
∂˘ı‡ÌÈÔ (£‡ÌÈÔ ∫›ÙÛÔ) Î·È 4) ÙË µ·-
ÛÈÏÈÎ‹. 
1) √ ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃  ∫∫››ÙÙÛÛÔÔ˜̃  (µ·ÁÁÂÏÎ›-
ÙÛÔ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË §·ÌÚÔ‡ÛË
ª·Ú›· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ª‹-
ÙÚÔ °È¿ÓÓË, 1875-1950) Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
¤Ó· ·È‰›: ·) ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô (¡ÈÎÔÏ¿ÎË
µ·ÁÁ¤ÏË, 1900-1954 ) ÔÔ›Ô˜ ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ µ·Ú‚¿Ú·
ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫ÒÙÛË ¡¿ÛÈ-
Ô˘ Î·È ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∫ÒÙÛË,
1902-1975) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ‰ÂÓ ¿-
ÊËÛÂ ·ÔÁfiÓÔ˘˜.
2) √ ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˜̃  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˜̃ (∫ÒÛÙ· ∫Ô-
ÏÈfi˜, 1874-1957 ) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË §·-
ÌÚÔ‡ÛË ª·Ú›· ÙÔ˘ ∞ÓfiÛÙË (ÎfiÚË
ÙÔ˘ ∞ÓfiÛÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ ·ÔÁfiÓÔ˘˜. 
3) √ ∂∂˘̆ıı‡‡ÌÌÈÈÔÔ˜̃  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˜̃ (£‡ÌÈÔ ∫›-
ÙÛÔ˜), (1880-1917) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ª¿Óı· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ( ·‰ÂÏ-
Ê‹ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ¡¿ÎÔ˘, 1880-1961) ·-
fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È-
‰È¿: ·) ÙÔÓ ÃÚËÛÙ¿ÎË (ÃÚËÛÙ¿ÎË £‡-
ÌÈÔ), ‚) ÙËÓ ∂Ï¤ÓË (°·ÎËıÔ‰ˆÚ¤ÛÈ·)
Î·È Á) ÙËÓ ÕÓÓ· ( ™˘ÚÔ¯ÚËÛÙ¿Î·È-
Ó·). 
·) √ ÃÃÚÚËËÛÛÙÙ¿¿ÎÎËË˜̃  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˜̃ (ÃÚËÛÙ¿ÎË
£‡ÌÈÔ˜, 1904-1943) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ §·ÌÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘
(ÎfiÚË ÙÔ˘ ¡·ÛÙ¿ÛË °ÈˆÚÁ¿ÎË, 1894-
1988) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤-

Ó· ·È‰›: ÙË ª·Ú›·
(1920-2010). 
∏ ªª··ÚÚ››··  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆
(1920-2010): 1) ·-
fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ
ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ ∫ÒÓÛÙ·
ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ˘ ∞Ó·-
ÛÙ·Û›Ô˘ (∫›ÙÛÈÔ
¡·ÛÙ¿ÛË) ·fi ÙÔÓ

ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ ·È‰È¿: ·) ÙËÓ
∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹ µÁ¤Ó·ÈÓ·), ‚)
ÙÔÓ ∂˘ı‡ÌÈÔ (£‡ÌÈÔ ∫›ÙÛÈÔ), Á) ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ (∆¿ÎË ∫›ÙÛÈÔ), ‰) ÙÔÓ ∞Ó·-
ÛÙ¿ÛÈÔ (∆·ÛÈÔ‡ÏË) Î·È Â) ÙÔÓ
∫ˆÓ/ÓÔ. 2) ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ ÙË˜
ÌÂ ÙÔÓ §·ÌÚÔ‡ÛË πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ¶·Ó·-
ÁÈÒÙË (°È¿ÓÓË ¶·Ó¤ÏË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙË ºˆÙÂÈÓ‹, ÙË
£ÂÔ‰ÒÚ· Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË.

‚) ∏ ∂∂ÏÏ¤¤ÓÓËË  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆
(°¿ÎË £Ô‰ˆÚ¤ÛÈ·,
1911-1992) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ §·-
ÌÚÔ‡ÛË °ÂÒÚÁÈÔ
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È
ÙË˜ ¶·Ó¿ÁÈˆ˜ (°¿-
ÎË £fi‰ˆÚÔ, 1908-
1945) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ

∞ÓÙÒÓÈÔ (¡ÙÒÓË °¿ÎË £fi‰ˆÚÔ) Î·È
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ (§¿ÌÚÔ °¿ÎË £fi‰ˆÚÔ).
Á) ∏ ÕÕÓÓÓÓ·· ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆ (™‡ÚÔ ÃÚËÛÙ¿-
Î·ÈÓ·, 1907-2007) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
§·ÌÚÔ‡ÛË ™‡ÚÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘

(™‡ÚÔ ÃÚËÛÙ¿ÎË,
1902-1972) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ÂÙ¿ ·È‰È¿:
1) ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ (°¿-
ÎË ™‡ÚÔ, 1925-
2007), 2) ÙÔÓ
∞ÓÙÒÓË ¡ÙÒÓË
™‡ÚÔ), 3) ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ (ÃÚËÛÙ¿ÎË
™‡ÚÔ), 4) ÙËÓ ¶·-

Ó¿ÁÈˆ (£‡ÌÈÔ §ÒÏ·ÈÓ·), 5) ÙË µ·ÛÈ-
ÏÈÎ‹ (∫ÒÙÛÔ ∆fiÎ·ÈÓ·, 1932-2008),
6) ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· Î·È 7) ÙËÓ ∞ÓıÔ‡Ï·.
4) ∏ µµ··ÛÛÈÈÏÏÈÈÎÎ‹‹  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
(ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫ÔÏÈfi ∫›ÙÛÔ˘) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ∫ÈÙÛÔ‡ÏË °ÚËÁfiÚË ·fi ÙÔ ¶ÔÏ˘-
ÛÙ¿Ê˘ÏÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿:
ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ (·Ù¤Ú· ÙÔ˘ §¿ÎË ∫ÈÙÛÔ‡-
ÏË), ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË
(·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ £·Ó¿ÛË ºÒÙÔ). 

º¿Ú· °¿ÎË˜- ™Ù·‡ÚÔ˘

√
È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó
Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ °¿ÎË Ô˘
ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜

Ê¿Ú·˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÕÛÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ. √ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °¿-
ÎË˜ ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ.
√ ™Ù·‡ÚÔ˜ °¿ÎË˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ª·Ú›· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (·-
‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÔÏÈÔ‡) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ∞)
ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ (∫ÒÙÛË ™Ù·‡ÚÔ ‹ ∫ÒÙÛË
ª¿Úˆ) Î·È µ) ÙËÓ µ¿È· (∫ÈÙÛÔ¿Ó·È-
Ó·). 
∞) √ ∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˜̃  °°¿¿ÎÎËË˜̃  (∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  ™™ÙÙ··‡‡--
ÚÚÔÔ˜̃  ‹ ∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  ªª¿¿ÚÚˆ̂˜̃, 1906-1979) ·-

ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ §·-
ÌÚÔ‡ÛË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›-
ÓË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
(ÎfiÚË ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔ
µ¿ÛË), ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
¤ÓÙÂ ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ
™Ù·‡ÚÔ (™Ù·‡ÚÔ
∫ÒÙÛË ª¿Úˆ), 2)
ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹ (¶ÂÚÈ-
ÎÏ‹ ∫ÒÙÛË ª¿Úˆ),
3) ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ
(ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÒÙÛË

ª¿Úˆ, 4) ÙËÓ ¶·Ó¿ÁÈˆ, Î·È 5) ÙÔÓ
∂˘¿ÁÁÂÏÔ (µ·ÁÁ¤ÏË ∫ÒÙÛË ª¿Úˆ).
√È ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ °¿ÎË ‰ÂÓ
Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ °¿ÎË˜ ·ÏÏ¿ ÔÏÈ-
ÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ™Ù·‡-
ÚÔ˘ (ÙÔ ‚·ÙÈÛÙÈÎfi fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·-
Ô‡ ÙÔ˘˜). 

1) √ ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˜̃
(™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ  ∫∫ÒÒÙÙÛÛËË
ªª¿¿ÚÚˆ̂˜̃), (1929-
2006) ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ
·fi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙË˜
Ì¿Ó·˜ ÙÔ˘ §·-
ÌÚÔ‡ÛË ªÈÏÙÈ¿‰Ë
ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
(∆¿‰Ë µ¿ÛË, 1900-
1977) Î·È ¤ÎÙÔÙÂ
·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ ·fiÁÔ-

ÓÔ› ÙÔ˘ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ §·-
ÌÚÔ‡ÛË˜. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ (™Ù·‡ÚÔ ∫Ò-
ÙÛË ª¿Úˆ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ª¿Ú-
Î· £ÂÔ‰ÒÚ· (1925-2002) ·fi ∫Ô˘-
ÎÏ¤ÛÈ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ
·È‰È¿: ·) ÙËÓ §·ÌÚÈÓ‹, Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫ÔÏÈfi ∫ˆÓ/ÓÔ ·fi
ÕÓˆ ¶¤ÙÚ· ÕÚÙ·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›·
·È‰È¿: ÙÔÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ, ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË
Î·È ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË, ‚) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË (ª‹-
ÙÛÔ-∆¿‰Ë) Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔÓ Á¿ÌÔ ÙÔ˘
ÌÂ ÙËÓ ¶ÈÙÂÚÔ‡ µ·ÛÈÏÈÎ‹, ·fi ÙËÓ
∞Û›ÓË ¡·˘Ï›Ô˘, ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ Î·È ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· Ô˘
Â›Ó·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ∑·ÏÔÎÒÛÙ·
¡ÈÎfiÏ·Ô ·fi ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ, Á) ÙÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔ, ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
√ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ∞˘ÁÂÚÔ‡Ï· (ƒÔ‡Ï·)·fi
ÙÔ ªÔÓfiÏÈıÔ ÙË˜ Ó‹ÛÔ˘ ƒfi‰Ô˘ Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙËÓ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË,
ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· Î·È ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË, ‰) ÙËÓ
∂Ï¤ÓË Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ Ê˘-
Ï·ÎÙfi ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ·fi µÚ·ÛÓ¿ £ÂÛÛ·-
ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
™Ù·‡ÚÔ Î·È ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô Î·È Â) ÙÔÓ
ºÒÙË (ºÒÙË ™Ù·‡ÚÔ ‹ ºÒÙË ∆¿‰Ë).
2) √ ¶¶ÂÂÚÚÈÈÎÎÏÏ‹‹˜̃  ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘̆  ((¶¶ÂÂÚÚÈÈÎÎÏÏ‹‹
∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  ªª¿¿ÚÚˆ̂˜̃)),,  (1933-2005 ) ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ª‹ÙÛÈÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎ‹ ÙÔ˘

¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ÙË˜
∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ (ÎfiÚË
ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔ ÃÚ‹-
ÛÙÔ˘) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
ÙÚ›· ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ (°ÈÒÚÁÔ
¶ÂÚÈÎÏ‹), ‚) ∆ÔÓ
¢ËÌ‹ÙÚË (ª‹ÙÛÔ
¶ÂÚÈÎÏ‹) Î·È Á) ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ (∫Ò-
ÙÛÔ ¶ÂÚÈÎÏ‹).

·) √ °°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃ ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘̆ (°ÈÒÚÁÔ ¶Â-
ÚÈÎÏ‹˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ¶·¿
ª¿Óı· ·fi ÙÔ ™ÎÈ·‰¿ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙËÓ ∂˘-
ÛÙÚ·Ù›·
‚) √ ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘ (ª‹ÙÛÔ ¶Â-
ÚÈÎÏ‹˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫›ÙÛÈÔ˘ ª·-
Ú›· ·fi ¶··‰¿ÙÂ˜ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô
·È‰È¿: ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹.
Á) √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˘ (∫ÒÙÛÔ
¶ÂÚÈÎÏ‹˜).
3) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘̆  (ÃÚ‹ÛÙÔ ∫Ò-
ÙÛË ª¿Úˆ˜). ·) ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘
Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ∂Ï¤ÓË ÙÔ˘
¶·Ó·ÁÈÒÙË (1929-1972, ÎfiÚË ÙÔ˘
¡ÙÔ‡Ï· µ·Û›ÏË ‹ ¡ÙÔ˘ÏÙÛ›ÏË) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿:
1) ÙËÓ ™Ù·˘ÚÔ‡Ï· Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙÔÓ ¶ÈÙÂÚfi °ÂÒÚÁÈÔ ·fi ∞Û›ÓË
¡·˘Ï›Ô˘ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿:
ÙÔÓ °ÚËÁfiÚË Î·È ÙËÓ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹, 2) ÙÔÓ
µ·Û›ÏÂÈÔ (µ·Û›ÏË ¡ÙÔ‡Ï·) ÔÔ›Ô˜ ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·-
ÓÙ›Ó· ·fi ∂ÁÎÏÔ˘‚‹ §Â˘Î¿‰·˜ Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ·) ÙËÓ ∂Ï¤ÓË Ë
ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ¶ÔÏ¿-
ÙÔ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‚) ÙÔÓ
ª·Ú›ÓÔ. 
3) ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡-
ÙËÎÂ ÙÔÓ µruno µehar ·fi ÙË °ÂÚÌ·-
Ó›· Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ¢Ë-
Ì‹ÙÚË Î·È ÙË ™˘Ï‚¿Ó· Î·È 4) ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ‚) ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ
ÙÔ˘ ÌÂ ÙË ÃÚÈÛÙÔ‡Ï· °ÂˆÚÁ›· ÙÔ˘

™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚÈÈÔÔ˜̃  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃
((™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ∫∫››ÙÙÛÛÔÔ  ‹‹
™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃))

∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃ (µµ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏËË  ™™ˆ̂--
ÙÙ‹‹ÚÚËË  ∫∫››ÙÙÛÛÔÔ˜̃  ‹‹  µµ··ÁÁÁÁ¤¤ÏÏËË

™™ˆ̂ÙÙ‹‹ÚÚËË  ¢¢‹‹ÌÌ··˜̃

°ÂÓÂ·ÏÔÁÈÎ¿ ¢¤ÓÙÚ·

¶¶··ÓÓ¿¿ÁÁÈÈˆ̂ (££ÔÔ‰‰ˆ̂ÚÚËË--
ÙÙÚÚÔÔ‡‡ÁÁÁÁ··ÈÈÓÓ··))

ªª··ÚÚ››··  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆

∂∂ÏÏ¤¤ÓÓËË  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆  
°°¿¿ÎÎËË  ££ÔÔ‰‰ˆ̂ÚÚ¤¤ÛÛÈÈ··

ÕÕÓÓÓÓ··  ∫∫››ÙÙÛÛÈÈÔÔ˘̆  ((™™‡‡--
ÚÚÔÔ  ÃÃÚÚËËÛÛÙÙ¿¿ÎÎ··ÈÈÓÓ··))

∫∫ˆ̂ÓÓ//ÓÓÔÔ˜̃  °°¿¿ÎÎËË˜̃
(∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˜̃  ‹

∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  ªª¿¿ÚÚˆ̂˜̃)

™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˜̃ (™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ
∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  ªª¿¿ÚÚˆ̂˜̃)

¶¶ÂÂÚÚÈÈÎÎÏÏ‹‹˜̃  ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘̆
((¶¶ÂÂÚÚÈÈÎÎÏÏ‹‹  ∫∫ÒÒÙÙÛÛËË

ªª¿¿ÚÚˆ̂˜̃))
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ÃÚ‹ÛÙÔ˘ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ÃÚËÛÙ¿ÎË ∫Ò-
ÛÙ·) ·fi ÙÔ Ã¿Ï·ÛÌ· (°·Ï‹ÓË) ·¤-
ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰›: ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Ë
ÔÔ›· ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ ∫·Ï‰¿-
ÓË £Âfi‰ˆÚÔ ·fi ÙÔ £ÂÛÚˆÙÈÎfi ·-
¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ,
ÙË §·ÌÚÈÓ‹ Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ.
4) ∏ ¶·Ó¿ÁÈˆ ™Ù·‡ÚÔ˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ¶·Ú·Ï›Î· ∞fiÛÙÔÏÔ ·fi ÙÔ ¶Ô-
Ï‡‰ÚÔÛÔ (∑·‚¿Î·) ÕÚÙ·˜ Î·È ·¤ÎÙË-
ÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ÙÔÓ ¡È-
ÎfiÏ·Ô Î·È ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹.
5) √ ∂∂˘̆¿¿ÁÁÁÁÂÂÏÏÔÔ˜̃ ™™ÙÙ··‡‡ÚÚÔÔ˘̆ (µ·ÁÁ¤ÏË
∫ÒÙÛË ª¿Úˆ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∫fi-
ÙÈÎ· ºÚÂÈ‰ÂÚ›ÎË ·fi §·Ì„›ÛÙ· πˆ·Ó-
Ó›ÓˆÓ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ÙËÓ ª·Ú›· Ë ÔÔ›·
Â›Ó·È ·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
¶·ÓÔ‡ÛË ·fi ÙÔ ¶ÔÏ‡‰ÚÔÛÔ ÕÚÙ·˜.
µ) ∏ µµ¿¿ÈÈ·· °°¿¿ÎÎËË (∫∫ÈÈÙÙÛÛÔÔ¿¿ÓÓ··ÈÈÓÓ··, 1900-
1995 ) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ÃÚ‹-

ÛÙÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË
(∫›ÙÛÔ ¶¿ÓË, 1886-
1953) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
ÔÎÙÒ ·È‰È¿: 1)ÙËÓ
¶·Ó¿ÁÈˆ, 2) ÙÔÓ
¶·Ó·ÁÈÒÙË (¶¿ÓÔ
∫›ÙÛÈÔ, 1928-
2002), 3) ÙÔÓ £ˆÌ¿
(£ˆÌ¿ ∫›ÙÛÈÔ,
1932-1998), 4) ÙËÓ

∂˘·ÁÁÂÏ›· (°Ô‡Û·ÈÓ·), 5)ÙË ¢‹ÌËÙÚ·
(ª‹ÙÛÔ °È¿ÓÓ·ÈÓ·, 1935-2009), 6) ÙË
ª·Ú›· (·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÛÙËÓ ∆‡ÚÈ·), 7) ÙË
™Ù·˘ÚÔ‡Ï· (·ÓÙÚÂÌ¤ÓË ÛÙÈ˜ ¶··‰¿-
ÙÂ˜) Î·È 8) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ (·ÓÙÚÂÌ¤ÓË
ÛÙÈ˜ ¶··‰¿ÙÂ˜). 

º¿Ú· ª¿ÚÎÔ˘ (ª·Ú-
Î¿ÙÂ˜) – ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘-
™È¿ÚÎÔ˜ (™È·ÚÎ·›ÔÈ)

∆
Ô ÂÒÓ˘ÌÔ ª¿ÚÎÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÙÈÛÙÈÎfi
fiÓÔÌ· ª¿ÚÎÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ

ÕÛÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ.
√È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ì·˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ
ÙÔÓ ∫ÔÏÈfi ª¿ÚÎÔ Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·È
·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ Ê¿Ú·˜. √ ∫ÔÏÈfi ª¿ÚÎÔ˜
·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ (ª¿Ú-
ÎÔ ∫ÔÏÈfi).
√ ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ ∫∫ÔÔÏÏÈÈfifi˜̃ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË
™È¿ÚÎÔ˘ ¶·Ó¿ÁÈˆ ( ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ
™È¿ÚÎÔ˘) ·fi ÙÔ Ã¿Ï·ÛÌ· Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ∞) ÙÔÓ ¡ÈÎfi-
Ï·Ô (∫ÔÏÈfi ª¿ÚÎÔ), µ) ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË
(∆Ô‡ÛË-ª¿ÚÎÔ), °) ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ
(¡ÙÈÓ-ª¿ÚÎÔ) Î·È ¢) ÙÔÓ °È¿ÓÓË
(°È·ÓÓ- ª¿ÚÎÔ). 
∞) √ ¡¡ÈÈÎÎfifiÏÏ··ÔÔ˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  (∫ÔÏÈfi ª¿Ú-
ÎÔ˜) ·¤ÎÙËÛÂ ÂÙ¿ ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ (ÃÚ‹ÛÙÔ ¶Ú›ÊÙË), 2) ÙÔÓ
∞ÓÙÒÓÈÔ ( ¡ÙÒÓË ∫ÔÏÈfi ª¿ÚÎÔ), 3)
ÙÔÓ ™‡ÚÔ (¶‹ÏÈÔ ∫ÔÏÈfi), 4) ÙËÓ ¶·-
Ó¿ÁÈˆ (§¿ÌÚÔ £‡ÌÈ·ÈÓ·), 5) ∆Ë §·-
ÌÚÈÓ‹ (¡¿ÎÔ ¢‹Ì·ÈÓ·), 6) ÙË ¡›ÙÛ·
(™ÈÒ˙Ë ¡¿Î·ÈÓ·), Î·È 7) ÙË ¢ËÌ‹ÙÚˆ
(¡·ÛÙ¿ÛË ¡Ù›Ó·ÈÓ·). 
√È ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘
(∫ÔÏÈfi ª¿ÚÎÔ˘) Ê¤ÚÔ˘Ó ‰‡Ô ÂÒÓ˘-
Ì· (¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‹ ª¿ÚÎÔ˘)
1) √ ÃÃÚÚ‹‹ÛÛÙÙÔÔ˜̃  ¡¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆ ‹ ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆
(ÃÚ‹ÛÙÔ ∫ÔÏÈfi˜ ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶Ú›ÊÙË˜)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ÃÔ‡ıË µ·ÛÈÏÈÎ‹ ÙÔ˘
∂˘ı˘Ì›Ô˘, ÎfiÚË ÙÔ˘ πÂÚ¤· ÃÔ‡ıË ∂˘-
ı˘Ì›Ô˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË (·¿ £‡ÌÈÔ˘
ÙÔ˘ ∞ã) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛÂ
·ÔÁfiÓÔ˘˜.
2) √ ∞∞ÓÓÙÙÒÒÓÓÈÈÔÔ˜̃  ¡¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆ ‹ ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆
(¡ÙÒÓË ∫ÔÏÈfi ª¿ÚÎÔ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙËÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›-
Ô˘ (1893-1977, ÎfiÚË ÙÔ˘ ª‹ÙÚÔ
ª¿ÚÎÔ˘ Î·È ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ¡¿ÎÔ ª‹-
ÙÚÔ˘) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô

·È‰È¿: ·) ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ (§·˙·Ú‹), Î·È
‚) ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË (¶··ı‡ÌÈ·ÈÓ·).
∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘
(§¿˙·ÚÔ˜ Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË) ‰ÂÓ Ê¤-
ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‹ ª¿Ú-
ÎÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ¡ÈÎÔÏ¿-
Ô˘. ∆Ô ÂÒÓ˘ÌÔ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÙÈÛÙÈÎfi fiÓÔÌ·
ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘˜ (¡ÈÎfiÏ·Ô˜).
·) √ §§¿¿˙̇··ÚÚÔÔ˜̃  ¡¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆ (1906-1975)

·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ
∫·ÙÛ¿ÓÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó-
‰Ú· ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›-
Ô˘ (1903-1937, Îfi-
ÚË ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÎ›ÙÛË)
·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È
·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: 1) ÙË §·ÌÚÈ-
Ó‹, Î·È 2) ÙË ™Ù·˘-
ÚÔ‡Ï·.

1) ∏ §§··ÌÌÚÚÈÈÓÓ‹‹ ¡¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆ (ª¿ÚÎ·È-
Ó·) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ¢‹Ì· ª¿ÚÎÔ
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (ª¿ÚÎÔ £fi‰ˆÚÔ,
1916-2000) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ ·È‰È¿: ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·,
ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË (ª‹ÙÛÔ ª¿ÚÎÔ), ÙÔÓ
πˆ¿ÓÓË (°È¿ÓÓË- ª¿ÚÎÔ), ÙËÓ ∞Ú¯fi-
ÓÙˆ Î·È ÙËÓ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË.
2) ∏ ™™ÙÙ··˘̆ÚÚÔÔ‡‡ÏÏ·· ¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆ (ª‹ÙÛÔ
°¿ÎË ¡·ÛÙ¿Û·ÈÓ·) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
∫·ÙÛ¿ÓÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘
(ª‹ÙÛÔ °¿ÎË ¡·ÛÙ¿ÛË, 1922-1999)
·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ·
·È‰È¿: ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, ÙË §·ÌÚÈÓ‹,
ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ (∆¿ÛÔ ª‹ÙÛÔ) Î·È ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ. 

‚) ∏ ∞∞ÈÈÎÎ··ÙÙÂÂÚÚ››ÓÓËË
¡¡ÈÈÎÎÔÔÏÏ¿¿ÔÔ˘̆ (ÚÂ-
Û‚˘Ù¤Ú·, 1910-
2008) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ πÂÚ¤· ÙÔ˘ ¯ˆ-
ÚÈÔ‡ Ì·˜ ÃÔ‡ıË
∂˘ı‡ÌÈÔ ÙÔ˘ πˆ¿Ó-
ÓË (¶·¿ £‡ÌÈÔ
ÙÔÓ µã, 1906-1985)
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤ÍÈ
·È‰È¿: ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ

(∆¿ÎË ¶·¿, 1932-1991), ÙÔÓ ª¿ÓıÔ
(ª·ıÔ‡ÏË ·¿, 1934-2004), ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ¿ÓÙˆ ( ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∂˘¿Á-
ÁÂÏÔ ¡¿ÎÈ· ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ), ÙÔÓ ∞ÓÙÒ-
ÓÈÔ (¡ÙÒÓË ·¿), ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô (¡›-
ÎÔ ·¿) Î·È ÙË ª·Ú›·.
3) O ™™‡‡ÚÚÔÔ˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘
(¶‹ÏÈÔ ∫ÔÏÈfi˜) ‰ÂÓ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ.
4) ∏ ¶¶··ÓÓ¿¿ÁÁÈÈˆ̂  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ §·ÌÚÔ‡ÛË §¿ÌÚÔ ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›-
Ô˘ (§¿ÌÚÔ £‡ÌÈÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ
Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ (°¿ÎË §¿ÌÚÔ), ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ
(™Ù¤ÊË), ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ (∫ÒÙÛË §¿-
ÌÚÔ) Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· (™ÈÔ‡Ï·) Ë
ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙÔ ™ÎÈ·‰¿. 
5) ∏ §§··ÌÌÚÚÈÈÓÓ‹‹  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ (¢‹Ì· πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘) ¡¿-
ÎÔ ¢‹Ì· ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊË-
ÛÂ ·ÔÁfiÓÔ˘˜.
6) ∏ ¡¡››ÙÙÛÛ··  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
∫·ÙÛ¿ÓÔ £Âfi‰ˆÚÔ (™ÈÒ˙Ë) ÙÔ˘ πˆ¿Ó-
ÓË (™ÈÒ˙Ë-¡¿ÎÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ.
7) ∏ ¢¢‹‹ÌÌËËÙÙÚÚ··  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ¡Ù›ÓÔ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ (¡·ÛÙ¿ÛË ¡Ù›-
ÓÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó·
·È‰› ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË (¡¿ÎË ¡Ù›ÓÔ) Ô Ô-
Ô›Ô˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÛÙÔ ƒÈ˙Ô‚Ô‡ÓÈ
(¶Ô‰ÔÁfiÚ·).
µ) √ ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆ (∆Ô‡ÛË-
ª¿ÚÎÔ˜) ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ¿ÓÙˆ Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÔÈ Ô-
Ô›Â˜ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ.
°) √ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙ››ÓÓÔÔ˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  (¡ÙÈÓ-
ª¿ÚÎÔ˜) ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: 1) ÙËÓ
¶·Ó¿ÁÈˆ Î·È 2) ÙËÓ µ·ÛÈÏÈÎ‹ (µ¿Ûˆ).
1) ∏ ¶·Ó¿ÁÈˆ ª¿ÚÎÔ˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·-
Û›Ô˘ (¡ÙÔ˘ÏÙ¿ÛË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·-

¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ ™‡ÚÔ. √ ™‡-
ÚÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ª¿Óı·
ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ∫¿ÏÈÔÛË Î·È ÂÊÔÓÂ‡ıË ÙÔ
1921 ÛÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎ‹ ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·. 
2) ∏ µµ··ÛÛÈÈÏÏÈÈÎÎ‹‹  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›-
Ô˘ (¡·ÛÙ¿ÛË °ÈˆÚÁ¿ÎË) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿:
·) ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ (°¿ÎË ¡·ÛÙ¿ÛË °ÈˆÚ-
Á¿ÎË), ‚) ∆ÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ (ªËÙÚÔ‡ÛË,
1896-1921) Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÊÔÓÂ‡ıË (ÛÙÔ
∂ÛÎ‹ ™Â¯‹Ú) ÙÔ 1921 ÛÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·-
ÙÈÎ‹ ∂ÎÛÙÚ·ÙÂ›·, Á)ÙË ÃÚ˘Û·˘Á‹ (°¿-
ÎË ¶‹Ï·ÈÓ·) Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ §·ÌÚÔ‡ÛË °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘
(°¿ÎË ¶‹ÏÈÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ‰) ÙË
§·ÌÚÈÓ‹ (ÃÚËÛÙ¿ÎË £‡ÌÈ·ÈÓ·,
1894-1988) Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
∫›ÙÛÔ ÃÚËÛÙ¿ÎË ÙÔ˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘ (ÃÚË-
ÛÙ¿ÎË £‡ÌÈÔ, 1904-1943) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ. 
¢) √ ππˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆ (°È¿ÓÓ-ª¿Ú-
ÎÔ˜). ∏ Ì¿Ó· ÙÔ˘ °È·ÓÓ. ª¿ÚÎÔ˘, Ë
¶·Ó¿ÁÈˆ ™È¿ÚÎÔ˘ (ª¿ÚÎÔ ∫ÔÏ¤ÛÈ·),
Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó fiˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ·fi
ÙÔ Ã¿Ï·ÛÌ·. 
√ °È·ÓÓ- ª¿ÚÎÔ˜ ¤ÌÔÈ·˙Â (‹Ù·Ó Û˘-
ÓÔÙÈÎfi˜) ÌÂ ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ
™È¿ÚÎÔ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Û˘ÌÏ‹ÚˆÌ· ÛÙÔ
‚·ÙÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙ·
‚·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔÁfiÓˆÓ
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ï¤ÔÓ ÙÔ ™È¿ÚÎÔ˜, fiˆ˜
°È·ÓÓ- ™È¿ÚÎÔ˜ Î·È fi¯È °È·ÓÓ- ª¿Ú-
ÎÔ˜. ø˜ ÂÒÓ˘ÌÔ fiÌˆ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÙÔ
ª¿ÚÎÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ· (ÛÙ· ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ¿ ÙÔ˘) ÂÂÎÚ¿-
ÙËÛÂ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ™È¿ÚÎÔ˜ Î·È ·ÓÙÈÎ·-
Ù¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ª¿ÚÎÔ˘.
√ πˆ¿ÓÓË˜ ª¿ÚÎÔ˘ (°È¿ÓÓ- ª¿ÚÎÔ˜)
·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: 1) ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ
(°ÈÒÚÁË ™È¿ÚÎÔ), 2) ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙˆ
Î·È 3) ÙËÓ ¶·Ó¿ÁÈˆ.
1) √ °°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆ (°ÈÒÚÁË-™È¿Ú-
ÎÔ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË ª¿Óı· µ¿‚· ·fi
Ù· ¢ÂÚ‚›˙È·Ó· Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È-
‰›: ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ (∆¿ÛÔ ™È¿ÚÎÔ).
√ ∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  (∆¿ÛÔ ™È¿Ú-
ÎÔ˜, 1882-1971) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË £ÂÔ-

‰ÒÚÔ˘ ¶·Ó¿ÁÈˆ
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ (Îfi-
ÚË ÙÔ˘ £Ô‰ˆÚ‹
ÃÚ‹ÛÙÔ˘, 1890-
1984) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿:
·) ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· (∫Ò-
ÙÛË °¿ÎË ¡·ÛÙ¿Û·È-
Ó·, 1922-2000), ‚)

ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË (°È¿ÓÓ- ™È¿ÚÎÔ), Á) ÙË
ª¿Óı· (£ˆÌ¿-°¿ÎË-¡¿ÎË ∆Ô‡Û·ÈÓ·)
Î·È ‰) ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ (°ÈÒÚÁÔ ™È¿ÚÎÔ).
∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∆¿ÛÈÔ ™È¿ÚÎÔ˘ (‰ÈÛ¤Á-
ÁÔÓ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓ-ª¿ÚÎÔ˘) ÔÏÈÙÔÁÚ·-
ÊÔ‡ÓÙ·È Ï¤ÔÓ ÌÂ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ™È¿Ú-
ÎÔ˜, ·ÓÙÈÎ·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ
ª¿ÚÎÔ˘ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÚfiÁÔ-
ÓÔ› ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯Ô˘-
ÌÂ ÙË Ê¿Ú· ÙˆÓ ™È·ÚÎ·›ˆÓ.
·) ∏∏  XXÚÚÈÈÛÛÙÙ››ÓÓ··  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆ (∫∫ÒÒÙÙÛÛËË  °°¿¿ÎÎËË
¡¡··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛ··ÈÈÓÓ··, 1922-2000) ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ∫ˆÓ/ÓÔ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›-
Ô˘ Î·È ÙË˜ §·ÌÚÈÓ‹˜ (∫ÒÙÛË °¿ÎË
¡·ÛÙ¿ÛË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙË-

ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿:
1) ÙË °Ï˘ÎÂÚ›· Ë Ô-
Ô›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘
ÃÚ‹ÛÙÔ ÙÔ˘ ∂˘·Á-
Á¤ÏÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞Ó·-
ÛÙ·Û›·˜ (∆¿ÎË µ·Á-
Á¤ÏË ¡¿ÎË, 1941-
1994) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ, 2) ÙËÓ ∂Ï¤ÓË
Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙÔÓ ¶·Ê›Ï· ∞ı·-

Ó¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È ÙË˜ ¶ÔÏ˘Í¤-

ÓË˜ (¡¿ÛÈÔ ∆¿ÎË µÁ¤ÓË) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ, 3) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫·ÙÛ¿ÓÔ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ÙÔ˘
£ˆÌ¿ Î·È ÙË˜ §·ÌÚÈÓ‹˜ (µ·ÁÁ¤ÏË
£ˆÌ¿ ÃÚ‹ÛÙÔ) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È 4)
ÙË ª·ÚÈ¿ÓıË Ë ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ¶·¿ ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ ·fi ÙË ™·ÌÔÓ›-
‚· ™Ô˘Ï›Ô˘.
‚) √ ππˆ̂¿¿ÓÓÓÓËË˜̃  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˜̃ (°È·Ó –™È¿ÚÎÔ˜)
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË §·ÌÚÔ‡ÛË °È·ÓÓÔ‡-
Ï· ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜
(∫fiÚË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ‹ §¿ÌÚÔ˘) ·fi
ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: 1)
ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ (ª‹ÙÛÔ ™È¿ÚÎÔ) Î·È 2)
ÙÔÓ ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ (πÂÚ¤·˜).
1) √ ¢¢ËËÌÌ‹‹ÙÙÚÚÈÈÔÔ˜̃  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˜̃ (ª‹ÙÛÔ
™È¿ÚÎÔ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË §·ÌÚÔ‡ÛË
∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ª·-
Ú›·˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫ÒÙÛË °¿ÎË ) ·fi ÙÔÓ
ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ·)
ÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙ· Ë ÔÔ›· ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ
ÙË˜ ÌÂ ÙÔÓ ª·˙Ô˘Î¤· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ·fi
ÙÔ ÃˆÚÈfi ¶Ï¿ÙÛ· ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ·¤ÎÙË-
ÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È ÙË
°ÂˆÚÁ›· Î·È ‚) ÙË °È·ÓÓÔ‡Ï· Ë ÔÔ›·
·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∆˙·ÌÔ˘Ú¿ÓË ™ˆÙ‹-
ÚÈÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ¤Ó· ·È‰› ÙÔÓ ÃÚ‹-
ÛÙÔ-¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. 
2) √ ∞∞ÏÏ¤¤ÍÍ··ÓÓ‰‰ÚÚÔÔ˜̃  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˜̃ (πÂÚ¤·˜
ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ §·-
ÌÚÔ‡ÛË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È
ÙË˜ µ·ÛÈÏÈÎ‹˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ ¶·-
Ó¤ÏË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ
Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿: ÙË ª·Ú›·, ÙÔÓ πˆ¿Ó-
ÓË, ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ Î·È ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó·. 
Á) ∏ ªª¿¿ÓÓıı··  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  (£ˆÌ¿-°¿ÎË-
¡¿ÎË ∆Ô‡Û·ÈÓ·) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ
ÃÔ‡ıË £ˆÌ¿ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙË˜
∂˘ÁÂÓ›·˜ (£ˆÌ¿ °¿ÎË ¡¿ÎË ∆Ô‡ÛË,
1929-2008) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: 1) ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ë Ô-
Ô›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫¿ÏÈÔÛË ¶·-
ÓÙÂÏ‹ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ Î·È ÙË˜ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ·-
fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È 2) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ Ë Ô-
Ô›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∆˙fiÏÔ °ÂÒÚÁÈÔ
ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ ¡ÈÎÔÏ›ÙÛÈ.
‰) √ °°ÂÂÒÒÚÚÁÁÈÈÔÔ˜̃  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˜̃ (°ÈÒÚÁÔ-™È¿Ú-
ÎÔ˜) ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙË °Ú·‚¿ÓË ¶·Ú·-
ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÂ›Ô˘ ·fi ÙÔ £ÂÚÈ·Î‹-
ÛÈ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È-
‰È¿: 1) ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È 2) ÙÔÓ µ·-
Û›ÏÂÈÔ.
1) √ ∞∞ÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÈÈÔÔ˜̃  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˜̃  ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙËÓ ∫Ô˘ÙÛ¿ÊÙË ∂Ï¤ÓË ·fi ÙÔ ª¤-
ÙÛÔ‚Ô Î·È ·¤ÎÙËÛÂ ÙÚ›· ·È‰È¿: ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹, ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Î·È ÙËÓ ∂˘-
Ù˘¯›·-™Ù˘ÏÈ·Ó‹.
2) √ µµ··ÛÛ››ÏÏÂÂÈÈÔÔ˜̃  ™™ÈÈ¿¿ÚÚÎÎÔÔ˜̃ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙËÓ ªÔ˘˙Ô‡ÎË ¡›ÎË ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘
Î·È ÙË˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›·˜ (ÎfiÚË ÙÔ˘ ª‹ÙÛÔ
ªÔ˘˙Ô‡ÎË) ·fi ÙÔÓ ÕÛÛÔ Î·È ·¤-
ÎÙËÛÂ ‰‡Ô ·È‰È¿: ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Î·È ÙË
¢‹ÌËÙÚ·.
2) ∏ ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ¿¿ÓÓÙÙˆ̂  ªª¿¿ÚÚÎÎÔÔ˘̆  ·ÓÙÚÂ‡ÙË-
ÎÂ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫ˆÓ/ÓÔ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘
(∫ÒÛÙ· ™Ù·‡ÚÔ) ·fi ÙÔ ™Ô‡ÏÈ Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ ¤ÓÙÂ ·È‰È¿: ·) ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ
(∫›ÙÛÔ ™Ù·‡ÚÔ), ‚) ÙÔÓ ™‡ÚÔ (¶‹ÏÈÔ
™Ù·‡ÚÔ ‹ ¶‹ÏÈÔ ∫ÒÛÙ·) Ô ÔÔ›Ô˜ ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙËÓ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ƒ›˙Ô˘ ·fi
ÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ºÈÏÈÈ¿‰·˜ Î·È ·-
¤ÎÙËÛÂ ÂÙ¿ ·È‰È·: ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ, ÙË
πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ÙË ÃÚ˘Û¿ÓıË, ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹,
ÙÔÓ §¿ÌÚÔ, ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Î·È ÙÔÓ
ÃÚ‹ÛÙÔ. Á) ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ °ÈÒÙË ·fi Ù·
ªÂÏÈ·Ó¿, ‰) ÙË µ·ÛÈÏÈÎ‹ Ë ÔÔ›· ·-
ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫ÔÏÈfi ·¿ ª¿ÚÎÔ ·-
fi Ù· ªÂÏÈ·Ó¿ Î·È Â) ÙË §·ÌÚÈÓ‹ Ë
ÔÔ›· ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ ÙÔÓ ∫ˆÓ/ÓÔ ¡Ù¿-
ÎÔ˘Ï· ·fi Ù· ªÂÏÈ·Ó¿ .
3) ∏ ¶·Ó¿ÁÈˆ ª¿ÚÎÔ˘ ·ÓÙÚÂ‡ÙËÎÂ
ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ªfiÎÈ· (ª‹ÙÚÔ ªfi-
ÎÈ·) ·fi ÙÈ˜ ¶··‰¿ÙÂ˜.

ÛÛ˘̆ÓÓÂÂ¯̄››˙̇ÂÂÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙÔÔ  ÂÂfifiÌÌÂÂÓÓÔÔ  ÊÊ‡‡ÏÏÏÏÔÔ  
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¿¿ÓÓ··ÈÈÓÓ··)
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assos 44.qxd  14-04-11  02:10 MM  ™ÂÏ›‰·7



√
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙÔÓ ÕÛÛÔ ÙÔ 1946. ∆Ô ¤ÌÙÔ
·fi Ù· ¤ÍÈ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¶·Ù¤Ú·

∂˘ı˘Ì›Ô˘ (¶·¿ £‡ÌÈÔ˘) Î·È ÙË˜ ÚÂ-
Û‚˘Ù¤Ú·˜ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË˜. ∆ÂÏÂ›ˆÛÂ ÙÔ
‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ì·˜ Î·È
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÔ›ÙËÛÂ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ
Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ¢ÂÚ‚È˙È¿ÓˆÓ ·fi fiÔ˘
Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛÂ ÙÔ 1965. ÀËÚ¤ÙËÛÂ
ÙË ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ıËÙÂ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏË-
ÓÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚ›· ˆ˜ ÛÌËÓ›ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Û˘ÚÌ·ÙÈÛÙ‹. ªÂÙ¿ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ıËÙÂ›·˜ ·-
Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘ ·Û˘ÚÌ·ÙÈÛÙ‹
ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈÎ‹˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜
ÌÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ˆ˜ Ó·˘ÙÈ-
Îfi˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Û˘ÚÌ·ÙÈ-
ÛÙ‹. ∆Ô 1969 Î·ÙÂÙ¿ÁË ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÙË˜
∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¶fiÏÂˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎ-
·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ÚˆÙÂ‡-
Ô˘Û·˜: ŒÏÂÁ¯Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿-
ÍÂˆÓ ÙÔ˘ °.√.∫. (°ÂÓÈÎÔ‡ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡
∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡), ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ· –
∫·ı‹ÎÔÓÙ· ∞Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ À·ÏÏ‹ÏÔ˘. 

™ÙÈ˜ 25/2/1976 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÍÈ ¯Úfi-
ÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ·Â¯ÒÚËÛÂ ·fi ÙËÓ
∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¶fiÏÂˆÓ ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘
À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ µã ÂÓÒ Â›¯Â ÂÈÛ·¯ıÂ› ÛÙË
Û¯ÔÏ‹ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· fiÌˆ˜
‰ÂÓ ÊÔ›ÙËÛÂ, ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÂÈÙ˘¯ÒÓ ÛÂ ‰È·-
ÁˆÓÈÛÌfi Â›¯Â ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ·‰ÈÔ-
‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ˆ˜ ˘¿ÏÏË-
ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ÀËÚ¤ÙËÛÂ
ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-
ÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜

¢.√.À (ÂÊÔÚ›Â˜) ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÌÂ ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓ· ÂÚÁ·Û›·˜: 

ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ
Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ – º.¶.∞. – ºÔ-
ÚÔÏÔÁ›· ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ (ªÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ˜ –
∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¤˜ – ¢ˆÚÂ¤˜ – °ÔÓÈÎ¤˜ ¶·-
ÚÔ¯¤˜) – ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ™.¢.√.∂. (™ÒÌ·ÙÔ˜
¢›ˆÍË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜) –
∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ¶.∂.∫. (¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÏÂ-
ÁÎÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ) fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ Â-
È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ.

∞fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2005 Ì¤¯ÚÈ 31 ¢Â-
ÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ‹Ù·Ó ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙË
π∂ã ¢.√.À. ∞ıËÓÒÓ. ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹, ÌÂÙ¿ ·fi
·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙÈ˜ 31/12/2006.

™¶√À¢∂™
¶∆ÀÃπ√ ∞¡ø∆. ™Ã√§∏™/∞∂π: ∞.µ.™.
¶∂πƒ∞π∞ ·) ∆Ì‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ∂È¯ÂÈÚ‹-
ÛÂˆÓ (Management)
‚) ∆Ì‹Ì· ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ 
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∞.™.√.∂.∂. –
º√ƒ√§√°π∫√ ¢π∫∞π√ ¶∆ÀÃπ√ ∞/∆ – ƒ/°
ÃÂÈÚÈÛÙ‹˜ ∞Û‡ÚÌ·ÙË˜ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
(™‹Ì·Ù· ÌÔÚ˜), ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ÊÏÔ‡ Û˘-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∆ËÏÂÙ‡ˆÓ, ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ƒ·-
‰ÈÔÙËÏÂÙ‡ˆÓ

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞
∆π∆§√™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆√™ 
∞) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ∂ÊÔÚÈ·ÎÒÓ
˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞ã ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ÛÂÈÚ¿˜
ŒÙÔ˘˜ 1976 
∞¡∆π∫∂πª∂¡√: ºÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·-
ÙÔ˜, º˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ
Î·È ÏÔÈÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÒÓ
µ) µÂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ INTERACTIVE
LEARNING - ∂∫¶∞π¢∂À∆∏ƒπ∞ ∏§∂∫∆ƒ√-
¡π∫ø¡ À¶√§√°π™∆ø¡ 
∂ÎÌ¿ıËÛË ∏/À, WINDOWS, ∫ÂÈÌÂÓÔ-
ÁÚ¿ÊÔ˜ (WORD), §ÔÁÈÛÙÈÎfi Ê‡ÏÏÔ
(EXCEL) Î·È π¡∆∂RNET.
√ ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Â›Ó·È ŒÎÙ. ∫·ıËÁË-
Ù‹˜ ÛÙË ™.¢.√. (™¯ÔÏË ¢ÈÔÈÎËÛË˜ Î·È √È-
ÎÔÓÔÌÈ·˜) ÙˆÓ ∆.∂.π. ¶ÂÈÚ·È¿ – Ì¿ıËÌ·

ºÔÚÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ππ Î·È ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÌÂ-
Ù·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙË
«§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹».
∂›Ó·È È‰Ú˘ÙÈÎfi Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘
∞Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÛÛÈˆÙÒÓ « √ ª∞ƒ∫√™
ª¶√∆™∞ƒ∏™» Î·È ÙË ‰ÈÂÙ›· 1990-1991
‹Ù·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢. ™ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘
Ì·˜. §·ÙÚÂ‡ÂÈ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÔÏ‡ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·-
ÚÒÓ ÛÂ fiÏ· Ù· ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Û˘Ï-
ÏfiÁÔ˘ Î·È ¤Ó· ·fi ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Ì¤ÏË
ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¿ÙÔÌÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÂıÔ‰ÈÎfi,
ÌÂ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜, Â›ÛÌ· Î·È
ÛÈ‰ËÚ¤ÓÈ· ı¤ÏËÛË Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Â-
È‰›ˆÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘. ÃfiÌÈ ÙÔ˘ ÙÔ
‰È¿‚·ÛÌ· Î·È Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜. ∞ÔÙÂÏÂ›
›ÛÙË Î·È ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·ı¤Ó·˜
ÌÔÚÂ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ
Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆ-
ÛË Î·È ÔÈÔÙÈÎ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜
ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â-
ÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÏ¤˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜,
ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ Î·È Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈ-
ÛÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ fiˆ˜:
1) ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙË-
Ú›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√.∂.∂.).
2) ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ «
™À¡¢∂™ª√™ ¶ƒ∂µ∂∑∞¡ø¡». 
3) ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘
∞ÛÛÈˆÙÒÓ ¶Ú¤‚Â˙·˜ «ª∞ƒ∫√™
ª¶√∆™∞ƒ∏™».
4) ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞.√. «∆∂ƒæπ£∂∞™
°§Àº∞¢∞™».
5) ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞.√. «√¢À™™∂∞™
°§Àº∞¢∞™»
6) ∂›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘
«§∞∫ø¡ø¡ °§Àº∞¢∞™».
7) ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ
°Ï˘Ê¿‰·˜ «¶π¡¢√™».
8) ª¤ÏÔ˜ ¶∞¡∂§§∏¡π∞™
√ª√™¶√¡¢π∞™ ∞¶√™∆ƒ∞∆ø¡
∞•πøª∞∆π∫ø¡ ™øª∞∆ø¡ ∞™º∞§∂π∞™.
¢È·ÙËÚÂ› ÁÚ·ÊÂ›Ô ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÊÔ-
ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∂Ï.

µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 57 ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· Î·È Â›Ó·È
ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ¿ÓÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈ·-
ÓÒÓ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi Î·È
ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. 
¶‹ÚÂ Ì¤ÚÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘
2006 Î·È ÂÍÂÏ¤ÁË ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘-
ÏÔ˜ (5Ô˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ 50 Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÙÔ˘) ÛÙÔ ¢‹ÌÔ
°Ï˘Ê¿‰·˜. ∆Ô 2007 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ ÚfiÂ-
‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∫.∞.¶.∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ °Ï˘Ê¿-
‰·˜ Î·È ·fi ÙÔ 2008 Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·
Â›Ó·È ∞ÓÙÈ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ °Ï˘Ê¿‰·˜. 
¶·ÓÙÚÂÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ ÙË ¢‹ÌËÙÚ· °ˆÁÔ‡-
ÏÔ˘ ·fi ÙË ªÔÛ¯ÔÎ·Ú˘¿ ºıÈÒÙÈ‰·˜ ¤-
¯ÂÈ ÙÚ›· (3) ·È‰È¿:
1) ∆ÔÓ ∂˘ı‡ÌÈÔ 30 ÂÙÒÓ, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜
ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∂.ª.¶., (ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi
∂.ª.¶.), ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜.
2) ∆ÔÓ ºÒÙË 29 ÂÙÒÓ, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ (ªÂ-
Ù·Ù˘¯È·Îfi µÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎfi
¡ÔÌÈÎ‹˜ ∞ıËÓÒÓ), ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜ Â·Á-
ÁÂÏÌ·Ù›·˜.
3) ∆ÔÓ µ·Û›ÏË 23 ÂÙÒÓ, ºÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ
4Ô ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ¡ÔÌÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ.

N›ÎÔ˜ NÈÎÔÏ¿Ô˘
EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 57, 16561 °Ï˘Ê¿‰·
210 96 90 107, Ê·Í: 210 9646475
ÎÈÓ.: 6945 800843
nenikolaou@setals-nv.gr
www.setals-nv.gr
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∏
ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·
·ÊÈÂÚÒÛÂÈ  ÛÙÔ ÂÍ‹˜  ÛÂ Î¿ıÂ
Ê‡ÏÏÔ ÙË˜ Ì›· ÛÙ‹ÏË Ô˘ Ó· ·-

Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ∞ÛÛÈÒÙÂ˜ ÙË˜ ‰È·ÛÔ-
Ú¿˜. ™ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ê‡ÏÏÔ ı· ·Ó·ÊÂÚ-
ıÔ‡ÌÂ ÛÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô ÙÔ˘
∂˘ı˘Ì›Ô˘ (¡›ÎÔ ¶·¿) Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ∞ÛÛÈˆÙÒÓ. 

Την Τρίτη 9 Μαρτίου στον πολυχώρο Ιανός µε
πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Συνοµο-
σπονδίας Ελλάδος, της Οµοσπονδίας Λάκκας

Σουλίου, του Συλλόγου Αποδήµων Ασσιωτών «Ο
Μάρκος Μπότσαρης» και των εκδόσεων Μπαρ-
τζουλιάνος έγινε η παρουσίαση του µυθιστορήµα-
τος της Ιωάννας Χρήστου «Ο Θεός µε Θυµόν». 

Κεντρικοί οµιλητές οι συγγραφείς Ελένη Στασι-
νού και Βάντα Κουτσοκώστα. Αποσπάσµατα από

το βιβλίο ανέ-
γνωσε η ηθο-
ποιός Γεωργία
Τσαγκαράκη.

Η εκδήλωση
έκλεισε µε τη
ζυγιά του
Πέτρο Λούκα
Χαλκιά. Τρα-
γ ο ύ δ η σ α ν
Σ τ υ λ ι α ν ό ς
Μπέλος, Χρυ-
σαυγή Γιάµα-
ρη και ∆ηµή-
τρης Τζουµερ-
κιώτης. 

Χαιρετισµό
απηύθυνε εκ
µέρους της
Πανηπειρωτι-
κής ο πρόε-

δρος  Κώστας Αλεξίου και εκ µέρους του συλλό-
γου Αποδήµων Ασσιωτών η Γεν. Γραµµατέας
Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάµπρου. 

Καλησπερίζω τους αγαπη-
τούς συνοµιλητές,

Τον Πρόεδρο της Πανηπει-
ρωτικής τον κ. Κώστα Αλεξίου,

Τον εκπρόσωπο της Οµο-
σπονδίας Λάκκας Σουλίου κ.
Ευάγγελο Παπά,

Τη συγγραφέα, την ηθοποιό,
τους µουσικούς µας,

Και όλους εσάς που είστε
απόψε κοντά µας.

Συµπατριώτες, φίλοι της Ηπεί-
ρου,

Ο Σύλλογος Αποδήµων Ασσιωτών «Ο Μάρκος
Μπότσαρης» ιδρύθηκε το 1978 από ανθρώπους µε
µεράκι και αγάπη για τον τόπο µας. Εµείς, οι Ηπει-
ρώτες, ίσως λόγω της ξενιτιάς, νοιώθουµε έντονα
δεµένοι µε την ιδιαίτερη πατρίδα µας, γι’ αυτό και
προσπαθούµε από τους µεγάλους ευεργέτες µέχρι
τον τελευταίο από εµάς, να στηρίξουµε όσες πρω-
τοβουλίες γεννάει ο τόπος µας.

Έτσι σήµερα είµαστε εδώ για να γνωρίσουµε και
να αγκαλιάσουµε το µυθιστόρηµα της συµπατριώ-
τισσάς µας, της Ιωάννας Χρήστου, όχι µόνο λόγω
της κοινής καταγωγής, αλλά και γιατί µέσα από το
κείµενό της ζωντανεύουν θρύλοι, δοξασίες και
παραδόσεις της περιοχής µας, το σκληρό και ανά-
γλυφο φυσικό της τοπίο, η ντοπιολαλιά, ο καηµός
της ξενιτιάς και το πείσµα και αγωνιστικότητα της
φωνής του Ηπειρώτη. Κλείνοντας, να ευχηθώ στη
συγγραφέα µας, το βιβλίο της να είναι καλοτάξιδο
και να σηµειώσω ότι περιµένουµε να αγκαλιάσου-
µε µε την ίδια χαρά το επόµενό της δηµιούργηµα. 

Σας Ευχαριστώ.

µµÈÈ‚‚ÏÏÈÈÔÔ··ÚÚÔÔ˘̆ÛÛ››··ÛÛËË ¡¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ 
¶·ÓËÂÈÚˆÙÈÎ‹ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·

∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¶.™.∂.)

™
ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·
∞ÏÂÍ›Ô˘, ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÔÈ
∏ÂÈÚÒÙÂ˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔ-

Û‡ÓË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙË˜ ¶.™.∂.

∆ËÓ ∆Ú›ÙË,13 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010
Û˘Ó‹ÏıÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Úfi-
ÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›Û·ÓÙÔ˜
Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÏÂÍ›Ô˘,
ÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ¶·ÓËÂÈÚˆÙÈÎ‹˜
™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
(¶.™.∂.) Ô˘ ÚÔ‹ÏıÂ ·fi ÙÈ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙË˜ 29Ë˜ ª·ÚÙ›Ô˘
2010 Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ÛÂ ÛÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜: ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂÍ›Ô˘.
∞ã ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜: °ÈÒÚÁÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘.
µã ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜: ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ï·˜.
°ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: πÔÎÙ¿ÙË˜ ªÈ¯. ∫·ÙÛ¤ÓË˜.
∂È‰ÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ™È·Ì¤ÙË:
∆·Ì›·˜: πˆ¿ÓÓË˜ ¡¿ÎË˜:
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∆·Ì›·˜: ∫ÒÛÙ·˜ °·‚ÚÈ‹Ï.
ŒÊÔÚÔ˜ ∆‡Ô˘: µ·Û›ÏË˜ ¶··˚ˆ¿ÓÔ˘.
ŒÊÔÚÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ: ∫ÒÛÙ·˜ ∫ˆÓ‹˜. 
ŒÊÔÚÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ §·ÌÚ›‰Ë˜.
ŒÊÔÚÔ˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘: §¿ÌÚÔ˜ æ˘ÏÏÈ¿˜.
™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: °ÈÒÚÁÔ˜ ¢fiÛË˜, §¿ÌÚÔ˜ ¢ÚfiÛÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜
∑¿ÁÎ·˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∑¤ÁÎË˜, ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∑ËÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™ˆÙ‹ÚË˜
∫ÔÏÈÔ‡ÛË˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô‡Ï·˜, µ·Ú‚¿Ú· ªfiÙÛ·ÚË, ÕÓÓ· £Ò-
‰·-ªÔ˘Ú·ÓÙ˙‹, πˆ¿ÓÓË˜ ™ÌfiÓÈ·˜, ª·Ú›Ó· ∆˙¿ÎÔ˘, ÃÚÈÛÙfi-
ÊÔÚÔ˜ ∆˙·ÚÙ˙Ô‡ÏË˜, ™‡ÚÔ˜ ∆˙›Ì·˜, ∂ÏÂ˘ı¤ÚÈÔ˜ ∆˙fiÎ·˜.

Iωάννα 
Aθ. Xρήστου

∫ÒÛÙ·˜ ∞ÏÂÍ›Ô˘
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