
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού κατά την τακτική “κε-
κλεισμένων των θυρών” συνεδρίασή του της 22ας Ιουλίου 2020, 
εξέδωσε το ακόλουθο ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας για την 
απόφαση των αρχών του τουρκικού κράτους να τροποποιήσουν 
το καθεστώς της Αγίας Σοφίας και από μουσείο του Παγκόσμιου 
Πολιτισμού και της χριστιανοσύνης -ιδιαίτερα της ορθοδοξίας- να 
το μετατρέψει σε μουσουλμανικό τέμενος.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι η συγκε-
κριμένη απόφαση συνιστά κατάφωρη παραβίαση κανόνων του 
διεθνούς δικαίου περί προστασίας και διαφύλαξης της παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και ύβρη για τον σύγχρονο 
Πολιτισμό, ο οποίος εδράζεται στον αλληλοσεβασμό των λαών και 
των πολιτισμών τους, και την καταδίκασαν με τον πλέον απερί-
φραστο και κατηγορηματικό τρόπο.

Ενώνοντας τη φωνή τους με τις διαμαρτυρίες που διατυπώνο-
νται τόσο στη χώρα μας όσο και σε διεθνές επίπεδο και με βαθιά 
την πίστη ότι η αυτοδιοίκηση οφείλει να αρθρώνει δημόσιο λόγο 
όταν παραβιάζονται κανόνες του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα 
όταν οι παραβιάσεις αυτές αντίκειται στην κοινή πολιτιστική μας 
κληρονομιά, το Δ.Σ. του Δήμου Ζηρού, ζητάει στο ομόφωνο ψή-
φισμά του τα εξής:

“Να συστρατευθούν όλοι οι Δήμοι της Χώρας και με αποφάσεις 
των Δημοτικών Συμβουλίων να εκφραστεί από κοινού η απόλυ-
τη και κατηγορηματική αντίθεση, αλλά και η αξίωση ανατροπής 
της θλιβερής αυτής απόφασης με βάση την οποία μετατρέπεται το 
μοναδικό μουσείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς και 
καύχημα της χριστιανοσύνης, της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού 
σε τέμενος, κάτι που πιστεύουμε ότι κανένας πολιτισμένος άνθρω-
πος ανά την υφήλιο δεν επιθυμεί.

Ταυτόχρονα εκφράζουμε την ευχή η Παγκόσμια κοινή γνώμη 
που ήδη έχει αρχίσει να κατανοεί το ανοσιούργημα που επιχειρεί 
η τουρκική ηγεσία, να συνταχθεί στην κατεύθυνση της ανατροπής 
της απαράδεκτης αυτής ενέργειας, η οποία αποτελεί μελανή σελί-
δα στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπινου Πολιτισμού”.
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 σσοςΆΟ

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Από το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθι-
ερώσαμε τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπινες 
μνήμες επιχειρώντας να τιμήσουμε τη μνήμη 

συγχωριανών μου που έφυγαν για το αιώνιο ταξί-
δι. Έχοντας βαθιά συνείδηση του χρέους προς τους 
αποδημήσαντες 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

Αυτό το χρέος θα προσπαθήσω να ξεπληρώ-
σω. Το χρέος αυτό είναι διπλό, προς τους αποδη-
μήσαντες αλλά και στους απογόνους μας, οι οποίοι 
δικαιούνται να γνωρίσουν μέσα από κείμενα τους 
προγόνους τους. 

Είναι ένα μνημόσυνο για αυτούς που με τη 
συμμετοχή τους στα δρώμενα του χωριού μας θε-
ωρούνται οι δημιουργοί της ιστορίας του τόπου 
μας. Άτομα με προσφορά στην οικογένειά τους, 
στην κοινωνία και το έθνος. 

Επίσης θα αναφερθώ σε άτομα τα οποία δεν 
είχαν βέβαια μεγάλη συμμετοχή στα κοινά αλλά 
είχαν ιδιαίτερα χαρίσματα, τα οποία με είχαν ε-
ντυπωσιάσει και αποτελούσαν παράδειγμα προς 
μίμηση. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν να 
αναφερθώ σε όλους και λόγου χρόνου και από έλ-
λειψη στοιχείων. 

Σε όσους δεν θα αναφερθώ δε σημαίνει ότι 
βρίσκονται χαμηλότερα στη συνείδησή μου αλλά 
γιατί δεν τους είχα γνωρίσει και ως εκ τούτου δεν 
έχω επαρκή ή και καθόλου στοιχεία σχετικά με την 
προσωπικότητά τους, τον βίο τους και τη δράση 
τους. Η αναφορά σε άτομα με ελλιπή στοιχεία ε-
νέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αδικίες και αυτό 
βέβαια δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου. 

Οι κρίσεις μου θα προσπαθήσω να είναι α-

ντικειμενικές όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς 
βέβαια να πιστεύω ότι θα φθάσω στο απόλυτο, 
γιατί ως άνθρωπος πάντα ως ένα βαθμό είσαι υ-
ποκειμενικός. Θα αρχίσω από άτομα τα οποία εί-
χα την τύχη να γνωρίσω ο ίδιος. Θα προσπαθήσω 
να δώσω το στίγμα του μεταστάντος τονίζοντας 
ιδιαίτερα τα θετικά στοιχεία παραλείποντας τυχόν 
αστοχίες κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του. 
Ζητάω εκ των προτέρων την επιείκειά σας για τυ-
χόν παραλείψεις και ταυτόχρονα τη βοήθειά σας 
προκειμένου να συγκεντρώσω πληροφορίες και 
στοιχεία για όσο το δυνατόν περισσότερους με-
ταστάντες προκειμένου να γίνει σχετική αναφορά. 
Η σειρά της αναφοράς δεν είναι αξιολογική. Μπο-
ρώ να πω ότι είναι εντελώς τυχαία. Ίσως το μόνο 
κριτήριο που θα παίξει ρόλο στην επιλογή είναι ο 
βαθμός πληρότητας των στοιχείων που ο ίδιος κα-
τέχω. 

Στο παρόν φύλλο θα αναφερθώ στον Δημή-
τριο Γεωργίου Κατσάνο (Μήτσο Γάκη Ναστάση).

του Παύλου Χρήστου

συνέχεια στη σελίδα 4

 Δημήτριος Γεωρ. Κατσάνος
 με τη σύζυγό του Σταυρούλα

Ψήφισμα διαμαρτυρίας 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ζηρού για την Αγία Σοφία

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμ-
βρίου 2020 στα γραφεία του Συλλόγου «Το 
Ηρωικό Σούλι» Αγίου Κωνσταντίνου 4 (2ος 

όροφος) η τακτική καταστατική εκλογική γενική συ-
νέλευση του συλλόγου μας. Έγινε διοικητικός και 
οικονομικός απολογισμός από το απερχόμενο δι-
οικητικό και διαβάστηκε η έκθεση της εξελεγκτικής 
επιτροπής.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης και στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα 
ενέκρινε τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό 
και απάλλαξε από κάθε ευθύνη τα μέλη του απερχό-
μενου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Ύστερα από διαλογική συζήτηση καταρτίστηκε και 
ψηφίστηκε ο προγραμματισμός-προϋπολογισμός και 
το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη διετία. 

Το Nέο Διοικητικό Συμβούλιο που ομόφωνα εξε-
λέγη συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
• Πρόεδρος: Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
• Αντιπρόεδρος: Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου
• Γεν. Γραμματέας: Κατσάνος Χρήστος του Θωμά.
• Ειδ. Γραμματέας: Γούλας Χρήστος του Νικολάου
• Ταμίας: Σπυριάδου-Παφύλλα Μαρία του Νικολάου.
• Υπεύθ. Πολιτ. Εκδηλώσεων: Πανούση-Μασκλαβά-
νου Ελένη του Ευαγγέλου. 
• Υπεύθ. Τύπου και Εκδόσεων: Κατσάνου-Ανωπολι-

τάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου.
• Αναπληρωματικά μέλη:
Κακλαμάνη-Σταύρου Κωνσταντίνα του Μαρίνου.
Τράκα –Χρήστου Σταματίνα του Δημητρίου

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για 
δύο χρόνια.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα 

ως εξής:
• Πρόεδρος: Λαμπρούσης Κων/νος του Δημητρίου. 
• Μέλος: Λαμπρούσης Κων/νος του Σωτηρίου. 
• Μέλος: Χρήστου Παύλος του Γεωργίου.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Κατσάνος Απόστολος 
του Νικολάου

Γούλας Χρήστος 
του Νικολάου

Πανούση-Μασκλαβάνου 
Ελένη του Ευαγγέλου

Θεοδώρου Ευάγγελος  Κατσάνος Χρήστος 
του Θωμά

Σπυριάδου- Παφύλλα Μα-
ρία του Νικολάου

Κατσάνου-Ανωπολιτάκη 
Σπυριδούλα του Γεωργίου
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Γάμοι
 Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό 

Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνων, η Ελισσάβετ Θεοδώρου 
του Ιωάννη και της Σπυριδούλας από τον Άσσο ενώ-
θηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Πασχάλη Πάγκαλο του Νικολάου και της 
Χρύσας από τη Λειβαδιά. Κουμπάρα η Ιωάννα Ζώτου. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του προσκεκλημέ-
νους στο Cezaria Events and Ηospitality Hall.

Η Ελισσάβετ Θεοδώρου του Ιωάννη & της Σπυριδούλας
 με τον σύζυγό της Πασχάλη Πάγκαλο, τους γονείς της 

& τον αδελφό της Γιώργο

 Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020 στο Margarona 
Royal Hotel της Πρέβεζας, η Κωνσταντίνα Κατσά-
νου του Δημητρίου και της Ελένης από τον Άσσο 
ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της 
καρδιάς της Αθανάσιο Σουλελέ του Σπύρου και της 
Μαρίας από τα Καλάβρυτα. Κουμπάροι η Σπυριδούλα 
Κατσάνου και η Ελευθερία Παπακώστα. Το νιόπαντρο 
ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο Hotel 
Margarona Royal Πρέβεζας
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα ο 
"ΑΣΣΟΣ" εύχονται στα νιόπαντρα ζευγάρια "βίον αν-
θόσπαρτον και ζωήν ανέφελον". 

Βαπτίσεις
 Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020, στον Ιερό Ναό Αγίου 

Γεωργίου Άσσου, ο Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέ-
λου και της Βασιλικής και η Λαμπρούση Ευαγγελία 
του Δημητρίου και της Ευγενίας βάπτισαν το αγοράκι 
τους. Η νονά Ειρήνη Μάνεση του χάρισε το όνομα 
Ευάγγελος. Οι παππούδες Ευάγγελος Κατσάνος και 
Δημήτριος Λαμπρούσης και οι γιαγιάδες Βασιλική και 
Ευγενία δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Θωμά και Ευαγγελία, 
στους παππούδες Βαγγέλη (Βαγγέλ’ Θωμάς) και Μή-
τσο (Μήτσο Γούσιας), στις γιαγιάδες Βασιλική και Ευ-
γενία και στη νονά Ειρήνη «να τους ζήσει».

Θωμάς Ευαγγ. Κατσάνος με τη σύζυγό του Ευαγγελία 
και την κουμπάρα Ειρήνη Μάνεση. 

 Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πρέβεζας, η 
Κώνστα Λαμπρινή του Κωνσταντίνου και της Γιαν-
νούλας και ο Δημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη και 
της Βασιλικής βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Η νονά 
Πόπη Τζάμου της χάρισε το όνομα Ιωάννα. Ο παπ-
πούς Γιάννης Δημητρίου και οι γιαγιάδες Βασιλική 
και Γιάννα δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 

στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Λαμπρι-
νή, στον παππού Γιάννη, στις γιαγιάδες Βασιλική και 
Γιάννα και στη νονά Πόπη «να τους ζήσει».

 Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πρέβεζας, η 
Κώνστα Φωτεινή του Κωνσταντίνου και της Γιάννας 
και ο Δρόσος Αναστάσιος του Ιωάννη και της Νίκης 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Οι νονοί Χρήστος Ρα-
φτόπουλος και Αλεξάνδρα Τσατσαρώνη της χάρισαν 
το όνομα Νικολέτα. Ο παππούς Γιάννης Δρόσος και 
οι γιαγιάδες Νίκη και Γιάννα δεν μπορούσαν να κρύ-
ψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Τάσο και Φωτεινή, στον 
παππού Γιάννη, στις γιαγιάδες Νίκη και Γιάννα και 
στους νονούς Χρήστο και Αλεξάνδρα «να τους ζήσει».

 Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σελλάδες Άρτας η Ει-
ρήνη Κάλιοση του Ευθυμίου και της Ευαγγελίας και 
ο Ευθύμης Οικονόμου του Ταξιάρχη και της Γεωργί-
ας βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Οι νονοίI Γιώργος και 
Τζοβάνα Μπόσμου της χάρισαν το όνομα Γεωργία. Οι 
παππούδες Θύμιος και Ταξιάρχης και οι γιαγιάδες Λί-
τσα και Γεωργία δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά 
τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχο-
νται στους ευτυχισμένους γονείς Ευθύμη και Ειρήνη, 
στους παππούδες Θύμιο και Ταξιάρχη, στις γιαγιάδες 
Λίτσα και Γεωργία και στους νονούς Γιώργο και Τζο-
βάνα «να τους ζήσει».

 Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Παναγία των Ξένων Πρέβεζας η Κώνστα Μαρία 
του Κωνσταντίνου και της Γιάννας και ο Κατωγιάν-
νης Σωτήριος του Χρήστου και της Αφροδίτης βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους. Οι νονοίI Ιωσήφ Βαλαχάς και 
Ιορδάνα Μάρτζιου της χάρισαν το όνομα Χριστίνα. Ο 
παππούς Χρήστος και οι γιαγιάδες Αφροδίτη και Γιάν-
να δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το 
ευχάριστο αυτό γεγονός. 
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Σωτήρη και Μαρία, στον 
παππού Χρήστο, στις γιαγιάδες Αφροδίτη και Γιάννα 
και στους νονούς Ιωσήφ και Ιορδάνα «να τους ζήσει».

 Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βάρκιζας ο Λαμπρούσης 
Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Αργυρώς και 
η Φελέσκουρα Γεωργία του Κωνσταντίνου και της 
Σταματίνας βάπτισαν το κοριτσάκι τους. 
Η νονά Αθανασία Φελέσκουρα της χάρισε το όνο-
μα Υπομονή. Οι παππούδες Κώστας Λαμπρούσης και 
Κώστας Φελέσκουρας και οι γιαγιάδες Ρούλα και 
Ματίνα δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για 
το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Γεωργία, 
στους παππούδες Κώστα Λαμπρούση (Κωστάκη του 
Δημητράκη Κωνσταντή) και Κώστα Φελέσκουρα και 
στις γιαγιάδες Ρούλα και Ματίνα, και στη νονά Αθα-
νασία «να τους ζήσει».

 Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννη στην Ανατολή Ιωαννίνων ο Παφίλας 
Νικόλαος του Αθανασίου και της Ελένης και η Λα-
μπρούση Κωνσταντίνα του Παναγιώτη και της Βά-
ιας βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Ο νονός Θεόδωρος 
Καλδάνης από το Θεσπρωτικό της χάρισε το όνομα 
Σμαράγδα. Ο παππούς Παναγιώτης και οι γιαγιάδες 
Ελένη και Βάια δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά 
τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Νίκο και Κωνσταντίνα, 
στον παππού Παναγιώτη (Γιώτης του Τάκη Πανέλη), 
στις γιαγιάδες Ελένη και Βάια και στον νονό Θεόδω-

ρο «να τους ζήσει».

Από αριστερά Νίκος Παφίλας του Αθανασίου με τη Σμαρά-
γδα στην αγκαλιά- η σύζυγός του Κωνσταντίνα και ο Κου-
μπάρος Θεόδωρος Καλδάνης

Γεννήσεις
 Διπλή χαρά για τη Μαρία Ζήκα του Παύλου και 

της Αδαμαντίας και τον Δημήτρη Φάκο του Νικολά-
ου και της Μαρίας. Στις 2 Ιουλίου 2020 στη Μαιευ-
τική κλινική Γαία στο Μαρούσι η Μαρία Ζήκα, έφερε 
στη ζωή δύο υγιέστατα και χαριτωμένα μωρά (ένα 
αγόρι και ένα κορίτσι). Εμφανής η χαρά του παππού 
Παύλου Ζήκα και της γιαγιάς Αδαμαντίας για το ευ-
χάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμέ-
νους γονείς Δημήτρη και Μαρία, στον παππού Παύ-
λο (Παύλο του Κολιό Ζήκα) και στη γιαγιά Αδαμαντία 
να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα στη ζωή τους.

 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν o Χρήστος Προ-
βιάς του Παναγιώτη και της Δήμητρας και η Υφα-
ντή Αγγελική του Αλεξάνδρου. Στις 3 Ιουλίου 2020 
στο Μαιευτήριο «Ρέα» η Αγγελική Υφαντή έφερε στη 
ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφα-
νής η χαρά του παππού Παναγιώτη και της γιαγιάς 
Δήμητρας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμα-
στε στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο και Αγγελική, 
στον παππού Παναγιώτη και στη γιαγιά Δήμητρα να 
τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του. 
Ο Χρήστος Προβιάς είναι γιος της χωριανής μας 
Αδάμ Δήμητρας του Χρήστου και της Λαμπρινής 
(Τούλα του Τάκη Δάμη).

 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν o Νικόλαος Ζή-
κας του Αναστασίου και της Λουίζας και η Φωτει-
νή Χελιώτη του Παναγιώτη και της Μαλένιας. Στις 
16 Ιουλίου 2020 στο Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ» η Φωτει-
νή Χελιώτη έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτω-
μένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά του παππού Τάσου 
και της γιαγιάς Λουίζας για το ευχάριστο αυτό γεγο-
νός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Νίκο και 
Φωτεινή, στον παππού Τάσο (Σιούλ’ Κολιό Ζήκας) και 
στη γιαγιά Λουίζα να τους ζήσει και να είναι καλότυ-
χη στη ζωή της.

 Δεύτερο παιδί απέκτησαν η Βάια Γούλα του Θωμά 
και της Βασιλικής και ο Ιωάννης Λάμπρου του Αγα-
πίου. Στις 30 Ιουλίου 2020 στη Μαιευτική κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» η 
Βάια Γούλα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτω-
μένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά του παππού Θωμά 
και της γιαγιάς Βάσως για το ευχάριστο αυτό γεγο-
νός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη 
και Βάια, στον παππού Θωμά και στη γιαγιά Βάσω να 
τους ζήσει και να είναι καλότυχη στη ζωή της.

Κοινωνικά 

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

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

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 από-
ψεις του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.

σσοςΆΟ
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v Με Προεδρικό Διά-
ταγμα που εκδόθηκε στην Α-
θήνα στις 9-10-2019 με πρό-
ταση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, προήχθησαν σε Συ-
νταγματάρχες οι αντισυνταγ-
ματάρχες πεζικού: Κώστας 
Αναστάσιος του Χρήστου 
(ΑΜ: 42103) και Λαμπρούσης 
Φώτιος του Γεωργίου (ΑΜ: 
43337). 

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 22 Οκτωβρίου 2019, 
Τεύχος Τρίτο, Αρ. Φύλλου 1954).
v Επίσης με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε 

στην Αθήνα στις 21-4-2020 με πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, προήχθη σε Συνταγματάρχης ο αντι-
συνταγματάρχης Φ. Πεζικού: Χρήστου Αθανάσιος του 
Γεωργίου (ΑΜ: 39179).

(Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 18 Μαΐου 2020, 
Τεύχος Τρίτο, Αρ. Φύλλου 667).

Ειδήσεις – Νέα Γεγονότα
 Στις 12 Ιουλίου 2020, σε ηλικία 84 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Ιωάννης 

Κούβαρης. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη τη μεθεπόμενη 
ημέρα στον Ιερό ναό των Αγίων Ταξιαρχών του κοιμητη-
ρίου Ν. Φιλαδέλφειας και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο 
της Ν. Φιλαδέλφειας. 
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά 
του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
Ο εκλιπών ήταν σύζυγος της χωριανής μας Θεοδώρου 
Παναγιώτας του Θεοδώρου και της Παρασκευής (Πανά-
γιως του Θοδωράκη).

 Στις 29 Ιουλίου 2020, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε για το 
αιώνιο ταξίδι η Θεοδώρου Ελευθερία του Σωτηρίου (Σω-
τήρ’ Βαγγέλαινα). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη τη επόμε-
νη ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου και 
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. 
Στην τελευταία της κατοικία 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.
 Στις 28 Αυγούστου 2020, σε ηλικία 86 ετών, έφυγε 

για το αιώνιο ταξίδι η Γούλα Βάια του Γεωργίου (Γιώρ-
γο Γούλαινα). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου και ενταφιάστη-
κε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευ-
ταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγ-
γενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤ-
ΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρ-
δια τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.

v O Θεοδώρου Σωτήριος του Θεοδώρου και της 
Σοφίας αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος και τρίτος 
νικητής στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο άθλημα 
του TAE.KWON.DO. Θερμά συγχαρητήρια και καλή συ-

νέχεια. 
v Η Θεοδώρου Δήμητρα 
του Θεοδώρου και της Σοφίας 
αναδείχθηκε πανελληνιονίκης 
στο άθλημα του TAE.KWON.
DO. Στο άθλημα αυτό έχει 
αναδειχθεί πρώτη νικήτρια επί 
σειρά ετών. Θερμά συγχαρη-
τήρια και πάντα πρωτιές.
v Ο Χρήστος Σταύρου του 

Γεωργίου και της Μάνθας, ύστερα από επιτυχείς εξε-
τάσεις, στο τελωνείο Πατρών, έλαβε άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος εκτελωνιστή. Είναι ο πρώτος Ασσιώτης 
εκτελωνιστής. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλές 
δουλειές.

Ιωάννης Κούβαρης

Ελευθερία Θεοδώρου
(Σωτήρ' Βαγγέλαινα)

Βάια Γούλα
(Γιώργο Γούλαινα)

Θάνατοι

 Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/νου & Ελένης 
Αλιάρτου Βοιωτίας ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της Αδάμ Λαμπρινής του Χρήστου (Τάκη Δάμαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2020 στον Ιερό ναό των Αγίων Ταξιαρχών του κοι-
μητηρίου Νέας Φιλαδελφείας ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Ιωάννη Κούβαρη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Θεοδώρου 
Ελευθερίας του Σωτηρίου (Σωτήρ’ Βαγγέλαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/νου & Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Καλε-
σίου Δημητρίου του Χρήστου και της Αικατερίνης (Μήτσο Τάκη Βαγγέλη). Ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη του. 

Μνημόσυνα

Η Ελπίδα Κατσάνου στην ομάδα Γιάννενα WFC
 Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή της Ασσιώτισσας α-

θλήτριας Ελπίδας Κατσάνου από τη γυναικεία ομάδα 
του Α.Π.Σ. Κεραυνός Θεσπρωτικού στη γυναικεία ομά-
δα Γιάννενα WFC. Η ομάδα Γιάννενα WFC αγωνίζεται 
στην Α’ Εθνική κατηγορία. Η Ελπίδα Κατσάνου ξεκί-
νησε τα πρώτα βήματά της από τον Α. Π.Σ. Κεραυνός 
Θεσπρωτικού στον οποίο εντάχθηκε από την ηλικία 5 
ετών στην ακαδημία των αγοριών και παρέμεινε μέχρι 
τα 15της. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Α.Ο. Άρτας, 
ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με την ομάδα 
Α.Π.Σ. Κεραυνός Θεσπρωτικού. Θερμά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.

Ευχαριστήρια επιστολή
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες στον Παύλο Γ. 

Χρήστου, αναγνωρίζοντας τις άοκνες και πολυετείς προσπάθειες, έχοντας την 
επιμέλεια ύλης της εφημερίδας του Συλλόγου μας «Ο ΑΣΣΟΣ» με την οποία ενη-
μερώνονται τα μέλη, οι χωριανοί, οι φίλοι του Συλλόγου μας καθώς και οι ανα-
γνώστες πάνω σε θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά, προσωπικά και όχι 
μόνο. Με ολόθερμες ευχές μου για υγεία, καθότι όλα τ’ άλλα προσόντα τα διαθέ-
τει, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 

 Φώτης Γ. Λαμπρούσης

Σύλλογος γενικώς όπως λένε τα λε-
ξικά και όπως στην πράξη συμβαίνει εί-
ναι μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων 
που έχει σκοπό την πραγματοποίηση 
κοινών στόχων.  

Οι λέξεις σύλλογος (συν+λόγος 
μαζί + έκφραση συζήτηση σκέψη). 

Οργανωμένη.(ομάδα που λειτουρ-
γεί συστηματικά). 

Κοινών στόχων που ενδιαφέρουν 
πολλούς όλους της ομάδας και όχι κά-
ποιον  χωριστά προσδιορίζουν τη βα-
θύτερη έννοια  του συλλόγου. 

Πιο αναλυτικά και στην πράξη στη 
λειτουργία του δηλαδή η έννοια του 
συλλόγου περιλαμβάνει. 

Συλλογική σκέψη. Όλες δηλαδή 
τις σκέψεις αποφάσεις ενέργειες και 
δραστηριότητες για την επιτυχία των 
στόχων που έχουν προγραμματιστεί. 
Ατομική σκέψη και ατομικές ιδέες και 
πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες,αποδε-
κτές και σεβαστές και όσο πιο πολλές 
τόσο πιο καλά καταγράφονται αναλύ-
ονται και συζητούνται και όπως είναι 
φυσικό άλλες εγκρίνονται και άλλες 
απορρίπτονται, με βάση πάντα τους 
στόχους και τα δεδομένα υλοποίησης 
τους και όσες εγκρίνονται αξιοποιού-
νται ως συλλογική σκέψη και απόφαση. 

Μετά την έγκρισή τους δηλαδή 
παύουν να έχουν αφομοιώσει χαρα-
κτήρα. Μετατρέπονται σε συλλογική 
σκέψη, για να πάρουν τη μορφή συγκε-
κριμένων ενεργειών για το καλό του 
συλλόγου για τον κοινό σκοπό. Από 
το "εγώ" στο εμείς: Η ιστορική φράση 
του Στρατηγού Μακρυγιάννη που έμει-
νε μόνο μέσα από το εθνικό συμφέρον 
και τόνισε με έμφαση ότι το " εγώ" πρέ-
πει να παραχωρήσει τη θέση του στο 
"εμείς". Το ίδιο πνεύμα είναι χρήσιμο να 
επικρατεί και σ' ένα σύλλογο  το εγώ  

να γίνεται εμείς και έτσι μόνο θα υπάρ-
ξει πρόοδος. Απ' τη στιγμή δηλαδή που 
αποφασίστηκε να προωθηθεί μια πρό-
ταση και καθοριστούν οι απαιτούμενες 
ενέργειες και ποιοι θα αναλάβουν να 
κάνουν τι το εγώ δεν υπάρχει πια και 
γίνεται εμείς γίνεται συλλογική από-
φαση για να καταλήξει σε συλλογικό 
έργο.  Έργο και κτήμα όλων. 

Είναι βέβαια γνωστό ότι ο καθένας 
θα προσφέρει  ανάλογα με τις δυνα-
τότητες  και ικανότητες του σε χρόνο 
σε σκέψεις σε χρήμα  Έτσι γίνεται σε 
όλες τις ομαδικές τις συλλογικές προ-
σπάθειες. Το τελικό όμως αποτέλεσμα 
θεωρείται έργο όλων. Κοινό συλλογικό 
έργο. 

Με αυτές τις σκέψεις στην έννοια 
του συλλόγου δεν εννοείται να υπάρ-
χουν ανταγωνισμοί ιδιοτέλειες. ατομι-
σμός και κομματισμός. όλα αυτά αντι-
στρατεύονται τις συλλογικές προτάσεις 
και τελικά οδηγούν στη διάλυση   στην 
έννοια του συλλόγου πιο αναλυτικά και 
ιδιαίτερα στους διοικούντες περιλαμ-
βάνονται ανυστερόβουλη αγάπη για 
τον κόσμο και τον τόπο αρκετά ανα-
πτυγμένη, αλτρουιστικό πνεύμα, διάθε-
ση προσφοράς στα κοινά χωρίς φειδώ 
για κόπο, χρόνο, δυνάμεις. Ικανότητα 
για συνεργασία χωρίς περιορισμούς 
και όπου χρειάζεται εργασία μεθοδική, 
προγραμματισμένη, σκόπιμη συνειδητή 
ενημέρωση και διαφάνεια σχολαστική  
στα πάντα με σκοπό να επαληθεύονται 
και να αποδεικνύονται και στην πράξη 
όλα τα παραπάνω  

Πλήρης και σοβαρή συνειδητοποί-
ηση της έννοιας του συλλόγου στον 
οποίο περιέχονται οι έννοιες συμμετο-
χή και συνεργασία με απώτερο σκοπό  
την ενεργοποίηση των πολιτών.

Κώστας Χρ. Αναστάσιος Λαμπρούσης Γεωρ. Φώτιος

Χρήστου Γεωρ. Αθανάσιος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

Επιτυχίες

Θεοδώρου Δήμητρα

Θεοδώρου Σωτήριος

Χρήστος Γ. Σταύρου 
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Κατσάνος Δημήτριος 
του Γεωργίου και της Λαμπρινής 

(Μήτσο Γάκη Ναστάσης) (1922-1999)

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1922. Είναι το δεύτε-
ρο από τα έξι παιδιά του Κατσάνου Γεωργίου του 
Αναστασίου και της Βασιλικής (Γάκη του Ναστάση 
Γιωργάκη, 1888-1977) και της Κατσάνου Λαμπρι-
νής του Νικολάου και της Αικατερίνης (1905-1995). 
Αδέλφια του: 1) Ο Κωνσταντίνος (Κώτση Γάκη Να-
στάσης, 1922-1979), ο οποίος παντρεύτηκε τη Σι-
άρκου Χριστίνα του Αναστασίου και της Πανάγιως 
(1922-2000) και απέκτησε τέσσερα παιδιά: τη Γλυ-
κερία, τη Βασιλική, την Ελένη και τη Μαριάνθη, 2) 
η Χαρίκλεια (1924-2011), η οποία παντρεύτηκε τον 
Ευθυμίου Ευθύμιο του Παναγιώτη και της Λαμπρι-
νής (Θύμιο Πάνο Γκέλη) από τα Μελιανά και απέ-
κτησε τρία παιδιά: τον Ευάγγελο, τον Κωνσταντίνο 
και τη Λαμπρινή, 3) η Πανάγιω, η οποία παντρεύτηκε 
τον Κούση Ευάγγελο του Παναγιώτη κα της Σπυ-
ριδούλας (Βαγγέλ’ Πάνο Κώτση, 1930-1982) και 
απέκτησε τρία παιδιά: τη Μαρία, τον Παναγιώτη και 
τη Σπυριδούλα, 4) η Ασπασία, η οποία παντρεύτηκε 
τον Νάκια Χρήστο του Δημητρίου και της Βασιλικής 
(Τάκη Τούση), 1936-2015) και απέκτησε δύο παιδιά: 
τη Φωτεινή και τον Δημήτρη (Μήτσο Νάκια, 1961- 
2012) και 5) η Ελευθερία (1945 – 2020), η οποία 
παντρεύτηκε τον Θεοδώρου Σωτήριο του Ευαγγέ-
λου και της Αλεξάνδρας (Σωτήρ’ Βαγγέλη, 1929 – 
2005) και απέκτησε τρία παιδιά: τον Ευάγγελο, τον 
Θεόδωρο και τον Βασίλειο.

 Επίσης ετεροθαλή αδέλφια του από τον πρώτο 
γάμο του πατέρα του: 

Η Αικατερίνη (1912-1994), η οποία παντρεύτηκε 
τον Θεοδώρου Σπύρο του Χρήστου και της Ελένης 
(Πήλιο Χρηστάκη, 1909-1995) και η Όλγα (!914-
1941) η οποία παντρεύτηκε τον Κατσάνο Ιωάννη του 
Θωμά και της Γεωργίας (Νάκο Θωμά, 1907-1988) 
και απέκτησε ένα παιδί, τον Θωμά (1934-1941). 

Φέρει τ’ όνομα του θείου του Δημήτρη (Μητρού-
σια), αδελφού του πατέρα του, που εφονεύθη το 
1922 κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία.

Μεγάλωσε σε μια πατριαρχική, πολυμελή οικογέ-
νεια, αλλά εύπορη για τα δεδομένα του χωριού μας 
την εποχή εκείνη.

Ο μπάρμπα Μήτσος ήταν εγγράμματος για την 
εποχή του. Αφού τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του 
χωριού, ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις φοίτησε 
στο διτάξιο ημιγυμνάσιο Δερβιζιάνων τις σχολικές 
χρονιές 1936-1937 και 1937-1938. Απεφοίτησε 
στις 30-6-1938. Το αποφοιτήριο υπογράφει ο Δι-
ευθυντής του ημιγυμνασίου Δερβιζιάνων Νικ. Ιωαν-
νίδης. 

Τα ημιγυμνάσια είχαν το ίδιο πρόγραμμα με τις 
δύο κατώτερες τάξεις του εξατάξιου Γυμνασίου. Δι-
δασκόμενα υποχρεωτικά μαθήματα: Αρχαία Ελλη-
νικά, Νέα Ελληνικά, Γαλλικά, Ιστορία, Μαθηματικά, 
Κοσμογραφία, Φυσιογνωμία, Γεωγραφία, Οδική, 
Τεχνικά, Γυμναστική και προαιρετικά, τα οποία διδά-
σκονταν το απόγευμα, Οικοκυρικά για τις μαθήτριες 
(1 ώρα την εβδομάδα, Καλλιτεχνικά και Ωδική).

 Οι εβδομαδιαίες ώρες των μαθημάτων και για 
τις δύο τάξεις ήταν 35. 

Η συνέχεια για φοίτηση στο γυμνάσιο ήταν αδύ-
νατη ή σχεδόν αδύνατη. Γυμνάσια την εποχή εκείνη 
δεν υπήρχαν σε κανένα από τα δύο κοντινά αστι-
κά κέντρα (Λέλοβα και Δερβίζιανα) παρά μόνο στις 
πρωτεύουσες των ηπειρώτικων νομών, πόλεις πολύ 
απομακρυσμένες από την περιοχή μας.

Μοναδικός μέχρι τότε Ασσιώτης που είχε απο-
φοιτήσει από ημιγυμνάσιο. Ο επόμενος Ασσιώτης 
απεφοίτησε το 1960 (από εξατάξιο Γυμνάσιο). 

Γόνος καλής οικογένειας. Η πατρική του οικογέ-
νεια ήταν από τους μεγαλονυκοκυραίους του χω-
ριού. Άτομο χαρισματικό και πολυτάλαντο και υπό-
δειγμα νοικοκύρη και οικογενειάρχη. Κτηνοτρόφος, 
γεωργός, οικοδόμος. Στο σπίτι του όλα τα οικόσιτα 

ζώα (κότες, χοίροι, γιδοπρόβατα (μεγάλα κοπάδια), 
υποζύγια βοοειδή κ.λπ). Είχε αρκετά κτήματα και τα 
περισσότερα ήταν ποτιστικά. Τα καλλιεργούσε με 
επιμέλεια. Παρήγαγε σε ποσότητες δημητριακά (κα-
λαμπόκι, σιτάρι, ρεβίθια κ.λπ), τροφές για τα ζώα του 
(τριφύλλι, βρώμη, βρίζα, κριθάρι). Επίσης σε πληρό-
τητα και ποικιλίες τα κηπευτικά και τα φρούτα. Είχε 
επάρκεια αγαθών σε ποσότητες που κάλυπταν τις 
οικογενειακές ανάγκες και της πολυμελούς πατρικής 
του οικογένειας. Από το σπίτι του δεν έλειπε κανέ-
να εργαλείο (οικιακό, γεωργικό, κτηνοτροφικό κ.λπ). 
Χωρίς έξοδα μπορούσε να φτιάξει πολλά απ’ αυτά, 
χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα γύρω του υλικά με 
τη βοήθεια του ευρηματικού μυαλού του και της ιώ-
βειας υπομονής του.

Άτομο θρησκευόμενο και βοηθός στις λειτουργι-
κές υποχρεώσεις του μακαριστού Ευθύμιου Χούθη 
(παπά Θύμιου) και π. Αλέξανδρου Σιάρκου. Για πολ-
λά χρόνια μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του 
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου και σχεδόν μόνι-
μος ιεροψάλτης. Μολονότι ήταν αυτοδίδακτος σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα του καλλικέλαδου π. Ευθύμιου 
Χούθη ήταν από τους λίγους που γνωρίζει καλά το 
τυπικό της εκκλησίας κα δεν έκανε λάθη. Αυτός συ-
νόδευε και βοηθούσε τον μακαριστό Ευθύμιο Χούθη 
(παπά Θύμιο) όταν την παραμονή των Φώτων με τον 
Σταυρό στο χέρι περνούσε από όλα τα σπίτια του 
χωριού, από τα ξημερώματα μέχρι αργά το βράδυ. 
Ο παπάς με τον Σταυρό στο χέρι και τον βασιλικό, 
ράντιζε με αγιασμένο νερό όλα τα άτομα του σπιτιού 
καθώς και τα ζώα τους. Θυμάμαι τον μπάρμπα Μή-
τσο πάντα με το χαμόγελο στα χείλη να ακολουθεί 
τον παπά Θύμιο κρατώντας το κακάβι με το αγίασμα.

Γνώριζε πολύ καλά το στήσιμο των καμινιών για 
την παρασκευή ξυλάνθρακα (κάρβουνου). Ήταν από 
τους πιο έμπειρους. Είναι μεγάλη τέχνη. Πρέπει να 
γνωρίζεις καλά τα μυστικά της. Είναι ολόκληρη επι-
στήμη. Αρχίζεις με την επιλογή της θέσης, επίπεδη 
και υπήνεμη (προστατευόμενη από τον αέρα), περι-
μετρικός καθαρισμός του χώρου και διαμόρφωση 
σκάμματος. Στη συνέχεια επιλογή, καθάρισμα, στέ-
γνωμα στήσιμο των ξύλων (το δυσκολότερο κομ-
μάτι) και σκέπασμα των ξύλων με χόρτα, φύλλα και 
χώμα προκειμένου να είναι αεροστεγής ο σωρός 
των ξύλων και τέλος διοχέτευση οξυγόνου, άναμμα 
της φωτιάς, έλεγχος της φωτιάς, τάισμα του καμι-
νιού και 24ωρη παρακολούθηση για 15-20 ημέρες. 
Το παραμικρό λάθος είχε ολέθρια αποτελέσματα. 
Αντί για κάρβουνα έπαιρνες στάχτη.

Καλοκαίρι του 1994, είπα στον πατέρα μου ότι 
πρέπει να γίνουν ορισμένες εργασίες στήριξης στο 
γενέθλιο σπίτι μου (κτίσμα του 1925) στη Σπέλα με 
σύγχρονα υλικά προκειμένου να μην καταρρεύσει. 
Ο πατέρας μου, μου είπε αμέσως «εφόσον το απο-
φάσισες, ο πιο κατάλληλος μάστορας για αυτές τις 
δουλειές είναι ο Μήτσο Γάκη Ναστάσης». Πράγματι 
μέσα λίγες ημέρες είχαν αρχίσει οι εργασίες. Συνερ-
γάστηκα αρκετές ημέρες μαζί του και θαύμασα την 
υπομονή του, την επιμονή του, την ηρεμία του, την 

καλοσύνη του, την εργατικότητά του, την εντιμότητά 
του, την ειλικρίνεια και διαπίστωσα ότι στη λογική 
του δεν είχε θέση το γοργόν και χάριν έχει. «Παύλο 
μου είπε δεν με ενδιαφέρει αν τελειώσει η δουλειά 
μας μια εβδομάδα νωρίτερα. Εγώ αυτό που θέλω 
είναι να γίνει σωστή και σίγουρη δουλειά και στο τέ-
λος να αρέσει και σε εμένα και στον νοικοκύρη αλλά 
και κανένας να μη μπορεί να την κατηγορήσει». 

Η επισκευή υπήρξε σωτήρια για τη διατήρηση 
του σπιτιού και περιελάμβανε τις εξής εργασίες: 1) 
δύο τμήματα από τσιμέντο και σίδερα (σενάζια) του 
τοίχου ενσωματωμένα σε όλο το κτίσμα περιμετρι-
κά. Το ένα «σενάζι» έγινε στο ανώτερο ύψος των 
παραθύρων και το άλλο στο πάνω μέρος της τοι-
χοποιίας. 2) Ριζική αλλαγή της στέγης. Αντικατάστα-
ση της ξυλείας και των λίθινων άσπρων πλακών με 
γαλλικό κεραμίδι. 3) Σμίκρυνση του νοτιοανατολικού 
παραθύρου, επαλείψεις των μεσολίθιων τμημάτων 
με τσιμέντο (αρμολόγημα) και σοβάτισμα ολόκληρης 
της βόρειας πλευράς του κτίσματος. Πέρασαν από 
τότε 26 ολόκληρα χρόνια. Δεν υπάρχει καμιά φθορά. 
Νομίζεις πως οι εργασίες έγιναν μόλις χθες. Ήταν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν γκρέμισε 
την τοιχοποιία του σπιτιού του προκειμένου να την 
κτίσει εκ νέου χρησιμοποιώντας σύγχρονα οικοδο-
μικά υλικά. Εδώ έκανε κάτι που ακόμα και σήμερα 
μου προκαλεί τον θαυμασμό. Τη στέγη του σπιτιού 
δεν την πείραξε καθόλου. Η στέγη στηρίζονταν σε 
τέσσερα χονδρά καδρόνια και τελειώνοντας την τοι-
χοποιία την ακούμπησε επάνω της χωρίς καμία άλλη 
παρέμβαση. Το ζύγισμά της με ακρίβεια χιλιοστού. 

Η ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου 
το 1985 είναι αποκλειστικά έργο δικό του.

Διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του αγρο-
τικού συνεταιρισμού Άσσου.

 Άτομο κοινωνικό, ήταν πάντα παρών σε σοβα-
ρά κοινωνικά γεγονότα της ασσιώτικης κοινωνίας 
(λύπες, χαρές κλπ). Συχνός επισκέπτης στα καφενεία 
του χωριού τις βραδινές ώρες για συζήτηση και λίγη 
οινοποσία. Αγαπούσε το χωριό και δεν απομακρύν-
θηκε από αυτό παρά μόνο για μικρό χρονικό διάστη-
μα που βρέθηκε στη Δυτική Γερμανία ως οικονομι-
κός μετανάστης. 

Άντρας μετρίου αναστήματος, εύσωμος, σοβαρό 
ύφος, με πλατύ, παχουλό πρόσωπο. Έφερε μικρό μύ-
στακα επιμελώς φροντισμένο. Στο μεγάλο και πλατύ 
πρόσωπό του επλανάτο πάντοτε ένα ανεπιτήδευτο 
χαμόγελο. Ποτέ κακόκεφος, συνοφρυωμένος, λυ-
πημένος. Ευχάριστος στην παρέα, διάνθιζε τον λόγο 
του με λεπτό χιούμορ. Ευγενής, φιλήσυχος, σεμνός, 
φιλόξενος, φιλαλήθης και καλοπροαίρετος. Απέπνεε 
σεβασμό και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους χω-
ριανούς και πάντοτε η άποψή του, η γνώμη του και 
οι συμβουλές του λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Μο-
ναδικός άνθρωπος. Πιστεύω πως δεν είχε μαλώσει 
με κανέναν, ήταν συμπαθής και αγαπητός απ’ όλους 
ανεξαιρέτως. Δεν υπήρξε Ασσιώτης που να ζήτησε 
τη βοήθειά του και την αρνήθηκε.

Χόμπι του το κυνήγι. Από τους καλύτερους κυνη-
γούς του χωριού. Τυπικός και νομότυπος. Πάντοτε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κυνηγίου 
και θηραμάτων.

Από τον γάμο του με τη Νικολάου Σταυρούλα του 
Λάζαρου και της Αλεξάνδρας (1929-2020) από τον 
Άσσο απέκτησε τέσσερα παιδιά: 1) την Παναγιώτα, η 
οποία παντρεύτηκε τον Νάση Χρήστο του Βασιλείου 
από το Νικολίτσι και απέκτησε δύο παιδιά: τη Μάνθα 
και τον Βασίλη, 2) τη Λαμπρινή, η οποία παντρεύ-
τηκε τον Έξαρχο Ευάγγελο από την Πεδινή Ιωαννί-
νων και απέκτησε δύο παιδιά: τον Εμμανουήλ και τη 
Σταυρούλα, 3) τον Αναστάσιο (Τάσο Μήτσο), 4) τον 
Γεώργιο (Γάκη Μήτσο).

Από 26 Ιουνίου 1999 αναπαύεται στο κοιμητή-
ριο του Αγίου Νικολάου στον Άσσο. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Ας 
είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου στον αείμνηστο 
Δημήτριο Κατσάνο (Μήτσο Γάκη Ναστάση), αιώνιο 
και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες του Παύλου Χρήστου

Δείγμα  του γραφικού χαρακτήρα 
του μπάρμπα Μήτσου

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε
 στο www.Hpeiros.gr- επιλογή e-book

συνέχεια από τη σελίδα 1
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Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 συγκροτήθηκε σε 
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντι-
κού-Πολιτιστικού Συλλόγου τέως Δήμου Θεσπρωτικού 
ως εξής:
Πρόεδρος: Νικολάου Νικόλαος (Ζερβό).
Αντιπρόεδρος: Χρήστου Παύλος (Άσσος).
Γραμματέας: Ρέντζιος Ευθύμιος (Ριζοβούνι).
Αν. Γραμματέας: Βασιλείου Σπυρίδων (Παπαδάτες).
Ταμίας: Δράκου Αικατερίνη (Θεσπρωτικό).
Μέλος: Γιάννος Γεώργιος (Νικολίτσι).
Μέλος: Ζήκος Νικόλαος (Γαλατάς).
Μέλος: Ιωαννίδης Γεώργιος (Μελιανά).
Μέλος: Καραβίδας Σ. Κωνσταντίνος (Πολυστάφυλο).
Μέλος: Πάντος Δημήτριος (Κρανέα).
Μέλος: Σακκάς Κωνσταντίνος (Ελαία). 
Αναπληρωματικά μέλη
Παναγιώτης Κούσης (Άσσος).
Βασίλειος Ζήκος (Γαλατάς).
Θεόδωρος Δρόσος (Ελαία).
Γεώργιος Κώτσης (Ζερβό).
Αλέκος Ζορμπάς (Θεσπρωτικό). 
Φώτης Δήμος (Κρανέα).
Χρήστος Ελ. Παντούλας (Μελιανά).
Δημήτριος Χρ. Τζόλος (Νικολίτσι).
Βαλεντίνη Κοκκίνη (Παπαδάτες).
Ελευθέριος Κιτσούλης (Πολυστάφυλο).
Ευθύμιος Νάκιος (Ριζοβούνι).

Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Λάκκας Θεσπρωτικού 
Εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λάκκας Θεσπρω-
τικού συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις 
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάστα-
ση του 1821 με στόχους τη συμβολή του στην 
ενημέρωση των κατοίκων της Λάκκας σχετικά 
με τα γεγονότα και τα πρόσωπα της εθνεγερσί-
ας του 1821 και την ευρύτερη προσπάθεια για 
την εμβάθυνση της εθνικής αυτογνωσίας και 
της εθνικής ταυτότητας.

Στην κατεύθυνση αυτή προετοιμάζεται να 
οργανώσει το έτος 2021 ορισμένες δραστηριό-
τητες και εκδηλώσεις προκειμένου να τιμηθούν 
τα ιστορικά γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν 
στην περιοχή, τόσο προεπαναστατικά όσο και 
κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 
αλλά και μετεπαναστατικά μέχρι τις μέρες μας.

Με τις εκδηλώσεις αυτές στοχεύουμε όχι 
μόνο στην ανάδειξη αυτών των γεγονότων, 
αλλά και να τιμηθούν γνωστοί και άγνωστοι 
αγωνιστές που έλαβαν μέρος σ’ αυτά.

Επίσης μέσα από τις επετειακές αυτές εκ-
δηλώσεις θα αναδείξουμε το ιστορικό ρόλο 
των γεγονότων και των προσώπων που συμ-
μετείχαν, αλλά και θα κάνουμε αναφορές σε 
μνημεία, περιοχές, όπλα και φορεσιές από την 
εποχή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των 
Ελλήνων και της μεγάλης συνεισφοράς της 

Λάκκας Θεσπρωτικού σε αυτόν.
Οι εκδηλώσεις τις οποίες προετοιμάζουμε 

είναι οι παρακάτω:
1. Επετειακή εκδήλωση για τη μάχη της 

Μπογόριτσας, (Αφήγηση του ιστορικού και του 
πολεμικού επεισοδίου με σύντομη ομιλία, το-
ποθέτηση τιμητικής πλάκας στην περιοχή της 
μάχης, επιμνημόσυνη δέηση, κ.α.).

2. Μουσικοχορευτική εκδήλωση με χορούς 
και τραγούδια εμπνευσμένα από τα πολεμικά 
γεγονότα της περιοχής και τους αγώνες των 
κατοίκων της Λάκκας Σουλίου κατά την επανά-
σταση του 1821.

3. Ημερίδα για τη συμβολή της Λάκκας Σου-
λίου στους απελευθερωτικούς αγώνες προεπα-
ναστατικά, κατά την επανάσταση του 1821 και 
στη μετεπαναστατική περίοδο μέχρι σήμερα. 
(Ομιλίες για την ανάδειξη των πολεμικών γε-
γονότων, των τοποθεσιών και των προσώπων 
που συμμετείχαν).

4. Έκθεση-παρουσίαση ιστορικών κειμηλί-
ων. (Έκθεση μερικών αυθεντικών κειμηλίων και 
προβολή με διαφάνειες όπλων, ενδυμασιών, 
ιστορικών εγγράφων, φωτογραφιών, πινάκων 
ζωγραφικής, πορτραίτων αγωνιστών κ.α.)

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

πρώην Δήμου Θεσπρωτικού
Στις 6 Αυγούστου 2016 ο Περιβαλλοντικός- Πολιτιστικός 

Σύλλογος πρώην Δήμου Θεσπρωτικού σε συνεργασία με την 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών διοργάνωσε στο Θεσπρωτικό την 
εκδήλωση «ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με σκοπό 
να αναδειχτεί και να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό της Λάκκας 
η Λακκιώτικη Πνευματική Δημιουργία, να τιμηθούν οι Λακκιώτες 
συγγραφείς και να παρουσιαστούν τα βιβλία τους. Στην πρώτη 
εκείνη προσπάθεια του Συλλόγου μας καταγράφηκαν εκατόν πέ-
ντε (105) συγγραφείς και περισσότερα από τριακόσια πενήντα 
βιβλία, καθώς και δεκατρία τοπικά περιοδικά και εφημερίδες.

Εντυπωσιακοί αριθμοί για μια μικρή περιοχή, που φανερώ-
νουν την υψηλή πολιτιστική στάθμη της Λάκκας. Η προσπάθεια 
αυτή για να έχει διάρκεια και να είναι ανά πάσα στιγμή στη διά-
θεση του κάθε Λακκιώτη η Λακκιώτικη Πνευματική Δημιουργία, 
ο Σύλλογός μας αποφάσισε να φιλοξενήσει στη νεοϊδρυθείσα 
βιβλιοθήκη του Συλλόγου όλα τα βιβλία, ανεξαρτήτου περιεχο-
μένου, των Λακκιωτών πνευματικών δημιουργών.

Η βιβλιοθήκη θα στεγάζεται στο Θεσπρωτικό σε κτήριο του 
Δήμου Ζηρού και θα λειτουργεί και ως δανειστική. Θα εξοπλι-
στεί με Η/Υ για την καταγραφή σημειώσεων και έρευνας από 
τους ενδιαφερόμενους. Φιλοδοξία μας είναι να μην απουσιάσει 
από τη βιβλιοθήκη κανένα συγγραφικό έργο Λακκιώτη Δημιουρ-
γού. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να συμβάλουμε όλοι, γιατί η 
βιβλιοθήκη ανήκει σε όλους τους Λακκιώτες. Η βιβλιοθήκη θα 
εμπλουτίζεται με κάθε νέο βιβλίο Λακκιώτη συγγραφέα, αλλά και 
βιβλία άλλων συγγραφέων Λακκιώτικου ενδιαφέροντος.

Παρακαλούμε όσοι από τους Λακκιώτες συγγραφείς-Πνευμα-
τικούς Δημιουργούς δεν μας έχουν καταθέσει τα βιβλία τους ή 
έχουν εκδώσει νέα βιβλία (μετά τον Αύγουστο 2016) να προσφέ-
ρουν από ένα αντίτυπο στη βιβλιοθήκη μας για να συμπληρωθεί 
η συλλογή του έργου των πνευματικών δημιουργών της Λάκκας. 
Ευχαριστούμε τον Αλέκο Ζορμπά που ανέλαβε την ευθύνη της 
λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε 
στους:
Για την περιοχή της Λάκκας στους: Νίκο Νικολάου τηλ. 
6945466934 - Αλέκο Ζορμπά τηλ. 6977342875 - Θύμιο Νάκιο 
τηλ. 6947305117.
Για την Αθήνα: Κατερίνα Δράκου τηλ. 6978830140 - Θύμιο Ρέ-
ντζιο τηλ. 697243824 - Παύλο Χρήστου τηλ. 6973243309.

«Της τέχνης ταύτης ουκ έστιν άλλη μείζων»

 (Χρυσόστομος)

Οι γονείς και το πεντάχρονο αγοράκι 
τους ταξιδεύουν με το λεωφορείο. 

Ο πατέρας διαβάζει εφημερίδα και η μη-
τέρα λύνει σταυρόλεξο. Το 
παιδί κοιτάζει έξω από το 
παράθυρο και συχνά ρωτάει 
τον πατέρα του για το ένα, 
για το άλλο. Εκείνος αδια-
φορώντας για τις ερωτήσεις 
του παιδιού, συνεχίζει να εί-
ναι χωμένος στην εφημερί-
δα. Η μητέρα παρατηρεί το 
παιδί: «Μην ενοχλείς παιδί 

μου, τον πατέρα σου...» Και ο πατέρας χω-
ρίς να σηκώσει τα μάτια του από την εφη-
μερίδα, επιτέλους μίλησε: «Άστο παιδί να 
ρωτάει∙ έτσι θα μάθει», και ξαναχώθηκε στη 
φυλλάδα. Αλλά πώς να μάθει το παιδί χω-
ρίς να πάρει απαντήσεις στις ερωτήσεις του. 
τα παιδιά είναι τα ίδια σ’ ολόκληρο τον κό-
σμο. Όλα γυρεύουν την αγάπη, όλα θέλουν 
να παίζουν, έχουν την ίδια δυνατή όρεξη να 
μάθουν κάτι που τα ενδιαφέρει. Ο γονέας 
και κάθε παιδαγωγός στηρίζει – πρέπει να 
στηρίζει – το παιδί στο δρόμο προς το όρα-
μα και το ιδανικό του. είναι βαριά η ευθύνη 
όταν κάποιο από αυτά χάνεται. 

 Απαραίτητο προσόν για τον γονέα, τον 
δάσκαλο, για όποιον ασκεί αγωγή είναι να 
γνωρίζει τα θέματα και να ξέρει να τα δίνει. 
Προπαντός να είναι φιλαλήθης. Η άτεγκτη 
φιλαλήθεια των ενηλίκων προς τα παιδιά 
είναι απολύτως απαραίτητη. Έχει δε για επι-
βράβευσή της την αυξανόμενη εμπιστοσύνη 
τους. παιδιά που δεν καταπιεσμένα υπο-
βάλλουν αναρίθμητες ερωτήσεις, μερικές 
έξυπνες, άλλες εντελώς το αντίθετο. Αυτές 
εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία του παι-
διού και ασφαλώς από την πνευματικότητά 
του. Oι ερωτήσεις αυτές είναι συχνά κουρα-
στικές και ενίοτε στενόχωρες, δε σε δύσκολη 
θέση τους γονείς και ακόμα τους δασκάλους

 Όμως, ερωτώντας είναι ο μοναδικός 
τρόπος για να μάθει ένα παιδί ο,τι θέλει να 
μάθει. Και όταν ρωτάει πάντα έχει ανάγκη 
από μια απάντηση που θα τον ικανοποιεί 
απολύτως. Δεν τον παραμερίζομε με «αυτό 
δεν μπορείς να το καταλάβεις», εκτός και 
πρόκειται για δύσκολα επιστημονικά θέματα.

 Μερικές ερωτήσεις είναι σχεδόν τυπικές 
στα μικρά παιδιά, σε οποιοδήποτε μέρος της 
γης κι αν βρίσκονται, όπως π. χ. «Ποιος έκα-
νε τον Θεό;»-«Πού βρίσκεται;»- «Πώς γεν-
νιόμαστε;»-«τι συμβαίνει με τον θάνατο»..

 Δύσκολα προβλήματα. Το δυσκολότε-
ρο είναι ο θάνατος. Οι ειδικοί λένε ότι ένα 
άτομο με ορθόδοξη πίστη έχει μικρότερη 
δυσκολία από εκείνο που νομίζει ότι δεν 
υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. Μπορεί έτσι 
να πει μ’ ένα χαμόγελο, ότι αυτός που πεθαί-
νει πηγαίνει μαζί με τον Χριστό. Και αλλιώς, 
μπορεί να του εξηγήσει, ότι ο θάνατος είναι 
ένας ύπνος από τον οποίο ο άνθρωπος δεν 
ξυπνάει. Αυτό πρέπει να ειπωθεί χωρίς επι-
σημότητα, σαν κάτι συνηθέστατο που εύκο-
λα μπορεί να το φανταστεί κανείς. Αν το παι-
δί στενοχωριέται γιατί και το ίδιο μια μέρα 
θα πεθάνει, του λέμε ότι αυτό δεν πρόκειται 
να του συμβεί για πολλά-πολλά χρόνια. Δεν 
αναφέρουμε το ζήτημα εμείς, αλλά και δεν 
το αποφεύγουμε όταν το θέλει αυτό. Να του 
δημιουργούμε την εντύπωση ότι το θέμα 
μάλλον δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η 
γνώση είναι δικαίωμα των παιδιών και υπο-
χρέωση των γονέων και του κράτους. Μέσα 
σε κάθε παιδί φωλιάζει μια σπίθα, μια δύνα-
μη, και έχει υποχρέωση η οικογένεια, το σχο-
λείο και η κοινωνία να την ανάψει τη σπίθα 
αυτή. Οι μεγαλύτεροι πρέπει να μορφώσουν 
τους μικρούς, αν εκπαιδεύσουν τους νέους. 
Αλλά, αν αυτοί συνηθίζουν να μεταδίδουν 
στους μικρούς τον κόσμο τους, τον κόσμο 
του μεγάλου τίποτε, πρέπει κάποιος να εκ-
παιδεύσει τους εκπαιδευτές.

 Ίσως η σχολή γονέων μπορεί να βοηθή-
σει.

Του Αθανάσιου 
Παπαθανασίου

ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
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Ο “ξύλινος” άνθρωπος, εκείνος που μοιά-
ζει με “ξύλινο” πινάκιο! Ο άνθρωπος που 
είναι ένα κομμάτι ξύλο! Όσο αισθάνεται 

το ξύλο, άλλο τόσο συναισθάνεται και ο “ξυλο-
πινάκας” που φαίνεται να είναι πλασμένος και 
κατασκευασμένος από ξύλο! Άτομο, λοιπόν “ξύ-
λινο” με “ξύλινη” ευαισθησία και “ξύλινο” λόγο.

Συνήθως, τα άτομα αυτά είναι άτομα αλα-
ζονικά και πολύ εγωιστικά. 
Το υπέρμετρο “εγώ” τους, 
τους κάνει να φαντάζονται 
και να πιστεύουν ότι είναι ο-
ντότητες με εξαιρετικές ικα-
νότητες και με αξιοζήλευτα 
προσόντα και τάλαντα π.χ. 
παράδειγμα ευγενικής κα-
ταγωγής, ρωμαλέας σωμα-
τικής δύναμης και κάλλους 
και κυρίως πνευματικής και 
χαρισματική ιδιοφυΐα κ.ο.κ, 
πράγματα που βεβαίως δεν 

είναι αληθινά. Κάπως έτσι, ο τύπος αυτός που 
οπωσδήποτε είναι αρχομανής και δοξομανής, 
έχει “φουσκωμένα μυαλά”, πιστεύοντας πως 
“είναι ο εκλεκτός του Θεού”, “γεννημένος για 
τα μεγάλα και θαυμαστά”. Το “γόητρό” του, φω-
λιασμένο στην ψυχή του, τον εξουσιάζει και τον 
βασανίζει αδιάκοπα!

Στον μεγαλομανή, επαρμένο και αλαζόνα 
“ξυλοπινάκα”, η μεγάλη ιδέα που τρέφει για 
τον εαυτό του, τον κάνει καταφρονητή όλων 
των άλλων γύρω του, που τους βλέπει “αφ’ 
υψηλού”. Περισσότερο περιφρονεί τους ομό-
τεχνους του περιβάλλοντός του, τους οποίους 
επιβουλεύεται, τους οποίους με θεμιτούς και α-
θέμιτους τρόπους υποσκελίζει παντοιοτρόπως, 
ώστε να μη διανοηθούν ποτέ να αμφισβητή-
σουν την πρωτιά του και τη ηγεμονική του θέση 
στον τόπο του.

Ο “ξυλοπινάκας” είναι τύπος εξαιρετικά φι-
λάρεσκος. Του αρέσει να μιλά διαρκώς για τον 
εαυτό του και να εκθειάζει τα χαρίσματά του, ε-
ξογκώνοντας και μεγαλοποιώντας τις επιτυχίες 
του. Η κομπορρημοσύνη του ξεπερνά κάθε δυ-
νατό όριο. Περιαυτολογεί με πάθος και πλάθει 
ιστορίες, που τονίζουν την εξυπνάδα του, την 
πονηριά του και τις … σοφιστικές του ικανότη-
τες!

Όντας καταφρονητής των άλλων, τους στε-
ρεί το δικαίωμα του λόγου και τους διακόπτει 
αδιάκοπα και αδικαιολόγητα πετώντας ένα τυ-
πικό “Με συγχωρείς που σε διακόπτω”, ώστε 
να μιλάει εκείνος και οι άλλοι, βουβοί, να τον 
ακούν. Τι λέει; Τα ίδια και τα ίδια, όπως αυτός 
τα αξιολογεί και τα κρίνει. Φροντίζει πάντα να 
προβάλλει τον εαυτό του και τις χάρες του, ενώ 
τις αντίστοιχες των “αντιπάλων” του, τους οποί-
ους πάντα προσπαθεί να υποβιβάσει και να...γε-
λοιοποιήσει, τις θάβει… και τις μέμφεται!! Ώστε 
η “πρωτιά” να παραμένει στην κυριότητά του!

Σαν αποκτήσει… πρόσβαση σε οικογενεια-
κά αρχεία, Συλλόγων, Πολιτιστικών Σωματείων 
κ.α. έγγραφα, πρακτικά, φωτογραφίες κ.λπ. Τα...
οικειοποιείται σε βαθμό...κακουργήματος, λεη-
λατώντας τα και αδιαφορώντας αν εξαφανίζει 
σημαντικά τεκμήρια και έγγραφα παραστατικά 
στοιχεία και ντοκουμέντα και δεν … επιστρέφει 
ποτέ(!!) και τίποτα (!!)

Ο “ξυλοπινάκας” είναι ολοκληρωτικός τύ-
πος. Οι λέξεις δημοκρατία, ισοπολιτεία και ισο-
νομία δεν του λένε τίποτα. Γι’ αυτό σαν απο-
κτήσει εξουσιαστικό θώκο, ενεργεί αυταρχικά, 
καταπιεστικά και τυραννικά στους… “υφιστάμε-
νούς” του, που τα θεωρεί “υποδεέστερα” όντα. 
Διαλαλεί και πλάθει εγκώμια της αριστοκρατίας 
και εκθειάζει υπέρμετρα την τάξη, την ασφά-
λεια, την πειθαρχία και την επιβολή τους με ο-

ποιονδήποτε τρόπο στους υπηκόους τους.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η 

επιπολαιότητα, που αισθάνεται για τον εαυτό 
του, τον κάνει νευρικό, αγχώδη και διαρκώς… 
διψασμένο για εξουσία, δύναμη για επιβολή και 
προβολή του για … τρύπιους τίτλους ανούσιες 
διακρίσεις.

Ακόμα, ο “ξυλοπινάκας” είναι φιλύποπτος με 
τους πάντες και τα πάντα.

Τον “ξυλοπινάκα” τον έχω συναντήσει στον 
περίγυρό μου, αρκετές φορές. Θα σας αναφέρω 
μερικές περιπτώσεις:

Πρώτη: Γνωστός συμπατριώτης μας είχε α-
ποφοιτήσει από την Ζωσιμαία Παιδαγωγική Α-
καδημία και ερχόμενος στο χωριό του υπέβαλε 
τα χαρτιά για διορισμό. Στο χωριό κυκλοφορού-
σε με … γραβάτα και κοστουμαρισμένος. Μια 
μέρα ο πατέρα του είπε: “Έρχεσαι παιδί μου, να 
με βοηθήσεις να φορτώσω το άλογο; “Εγώ πα-
τέρα σπούδασα δάσκαλος και όχι για να φορ-
τώνω άλογα!”

Δεύτερη: Δάσκαλος έγινε Επιθεωρητής. Έ-
μαθε πως νεαρή δασκάλα δεν διανυκτέρευσε 
στο χωριό που υπηρετούσε. Την κάλεσε σε α-
πολογία: “Άμα λήψει παρούσης αναφέρατε πού 
διανυκτερεύσατε το Σάββατο βράδυ… και τους 
λόγους που απουσιάσατε από το χωριό που υ-
πηρετείτε. Επίσης, με ποια πρόσωπα διασκεδά-
σατε το ίδιο βράδυ και μέχρι ποιας ώρας...”

Τρίτη: Συνάδελφος δημόσιος υπάλληλος με 
τον οποίο είχα φιλικότατες σχέσεις, είχε μια πο-
λύ σοβαρή υπόθεση οικογενειακής φύσεως. Ό-
λα τα διαφωτιστικά στοιχεία και τις αποδείξεις 
τα κρατούσε σ’ ένα μικρό βαλιτσάκι, που το έ-
σερνε μαζί του διότι στο σπίτι του δεν εμπιστευ-
όταν κανένα μηδέ και τη γυναίκα του. Κάποτε, 
ήρθε στο σπίτι μου σούρουπο με ταξί και με το 
βαλιτσάκι και με παρακάλεσε: “Επειδή πρέπει να 
λείψω δυο μέρες στο Νοσοκομείο στα Γιάννι-
να για μια μικροεπέμβαση, σε παρακαλώ πολύ 
να μου κρατήσεις αυτό το βαλιτσάκι, που είναι 
πολύτιμο για μένα. Προσοχή! Στο εμπιστεύο-
μαι γιατί φοβάμαι στα Γιάννινα μήπως μου το 
κλέψουν! Βάλε το στο ασφαλές μέρος που να 
μη το γνωρίζει κανένας. Ούτε η γυναίκα σου!!!” 
Κράτησα το βαλιτσάκι με δυο ενσωματωμένες 
αυτόματες με κωδικό κλειδαριές και δυο λου-
κέτα ασφαλείας με ιμάντα σταυρωτά δεμένο. 
Το βράδυ αργά, γύρω στις έντεκα χτύπησε το 
κουδούνι του σπιτιού μου.

-Ποιος να είναι τέτοια ώρα; Αναρωτηθήκαμε 
με τη γυναίκα μου. Ήταν ο “φίλος” μου. “Δεν 
μπορώ να ησυχάσω που δεν έχω το βαλιτσάκι… 
καλύτερα να το έχω μαζί μου...” μου είπε.

Περίπτωση Τετάρτη: Συνάδελφος διάβαζε 
για το διαγωνισμό Επιθεωρητών.

-Τι διαβάζεις, τον ρωτάω.
-Για τα...Μαθητικά συσσίτια και τις Παιδικές 

Εξοχές μου απάντησε. Τα κυνηγάνε αυτά τα θέ-
ματα.

-Να σου πω τη γνώμη μου του είπα: Ο τε-
λευταίος Νόμος που διέπει όλη την Εκπαίδευση 
και ψηφίστηκε πρόσφατα είναι ο Ν. 651. Αν ή-
μουν στη θέση σου θα τον είχα “φάει”, από το 
πρώτο ως το τελευταίο φύλλο. Από κει θα σας 
βάλουν θέμα.

-Εγώ...έχω πείρα από την Μετεκπαίδευση. 
Εσύ δεν τα ξέρεις αυτά, μου είπε προσβλητικά!

Πήγε στον διαγωνισμό. Το θέμα που τους έ-
βαλαν: “Εξαιρέσεις στις Μετεγγραφές των Μα-
θητών κατά το άρθρο (τάδε) του Ν.651. Φυσικά 
και δεν έγραψε και φυσικά απέτυχε στον δια-
γωνισμό.

Αυτά τα λίγα αγαπητοί μου νομίζω ότι αρ-
κούν για να καταλάβουμε τι φρούτο είναι ο 
…”ξυλοπινάκας”, ο ισχυρογνώμων και η “αυθε-
ντία”.

Του Τάκη 
Παναγ. 

Παπαδημητρίου

Ανθρώπινοι χαρακτήρες:
Ο … ξυλοπινάκας (ο ξυλιάς – ο ξυλοπαρμένος)

Πολύ δύσκολες οι σημερινές συνθήκες για όλη την ανθρωπότη-
τα, με την διαπάλην των μεγάλων δυνάμεων αλλά και την πανδημί-
αν που μάς προέκυψε ιδιαίτερα. Όπως είναι φυσικό οι μεγάλοι και 
οι ισχυροί είναι δυνατόν να αντέξουν και να επιζήσουν, αλλά για μάς 

τους μικρούς και αδύναμους, όπως η χώρα μας 
είναι πρόβλημα αν θα επιβιώσουμε. Πέραν όλων 
των ανωτέρω εμείς οι Έλληνες έχομε να αντιμε-
τωπίσωμε και τους προαιώνιους ημών εχθρούς, 
οι οποίοι βλέποντες την αδυναμία μας, μάς έχουν 
εξαπολύσει έναν ακήρυκτο πόλεμο. Πιστεύω πως 
πάντες οι συνέλληνες έχουμε συνειδητοποιήσει 
τον κίνδυνο και «απορίομεν τι χρη δραν» =δεν 
ξέρομε τι να κάνομε. Τη φράση αυτή είπε προς 
την κυβέρνησή του κάποιος αρχαίος αρχηγός, 
ναυτικός νομίζω ήταν, όταν βρέθηκε με το σώμα 

του σε δύσκολη θέση. Επειδή όπως δείχνουν τα πράγματα δεν έχομε 
κανένα σύμμαχο από τους ισχυρούς στους οποίους είχαμε στηρίξει 
τις ελπίδες μας, ας το φιλοσοφήσομε όσο μάς είναι ακόμα δυνατόν. 
Είναι γεγονός παρά το ότι οι μεγάλοι και οι ισχυροί δεν θέλουν να 
το παραδεχτούν, ότι ο σημερινός πολιτισμός στηρίζεται παγκοσμίως 
στο σύνολο των πολιτιστικών αξιών που προδιέγραψαν και καθόρι-
σαν οι πρόγονοί μας κατά την αρχαιότητα αλλά και καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής του έθνους. Αυτά είναι τοις πάσι γνωστά. Πάρα πολλοί 
διεθνούς φήμης εγκέφαλοι το ομολογούν, αλλά και τα υπάρχοντα 
μνημεία καλλιτεχνήματα, καθώς και γραπτά, το επιβεβαιώνουν. Θα 
αναφέρω μόνο τον Γερμανό φιλόσοφο Νίτσε που είπε τα εξής: «Σχε-
δόν όλες οι εποχές και όλα τα στάδια της κουλτούρας προσπάθησαν 
κάποια στιγμή, με βαθιά δυσθυμία, να απελευθερωθούν από τους 
Έλληνες, επειδή κάθε προσωπική, εμφανώς πρωτότυπη και αξιοθαύ-
μαστη δημιουργία φαινόταν, σε σύγκριση με εκείνους να χάνει ξαφ-
νικά τη ζωή και το χρώμα της και να γίνεται αποτυχημένο αντίγραφο, 
ακόμη και καρικατούρα. Κι έτσι, κάθε τόσο ξεσπάει μια βαθιά οργή 
εναντίον αυτού του αλαζονικού μικρού λαού, που είχε την τόλμη 
να χαρακτηρίζει «βάρβαρο» ό,τι δεν ήταν δικό του γέννημα θρέμμα. 
Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιέται κανείς, που, παρ’ όλο 
που έχουν μόνο εφήμερη ιστορική λάμψη, κωμικά περιορισμένους 
θεσμούς, αμφίβολη ηθική και χαρακτηρίζονται από ειδεχθή ελαττώ-
ματα, έχουν την αξίωση ότι διαθέτουν εκείνη την αξιοπρέπεια και 
την εξέχουσα θέση που διακρίνει τη μεγαλοφυΐα από τις μάζες; Δυ-
στυχώς, κανένας δεν ήταν αρκετά τυχερός, να βρει το κώνειο με το 
οποίο θα κατάφερνε να απαλλαχτεί απ’ αυτό το φαινόμενο: όλο το 
δηλητήριο που δημιούργησαν ο φθόνος, η συκοφαντία και το μίσος 
δεν ήταν αρκετό για να καταστρέψει αυτό το αυτάρκες μεγαλείο. 
Κι έτσι νιώθει κανείς ντροπιασμένος και φοβισμένος μπροστά στους 
Έλληνες, εκτός κι αν εκτιμά την αλήθεια πάνω απ’ όλα και τολμά να 
αναγνωρίσει ακόμη και τούτη την αλήθεια: ότι οι Έλληνες κρατούν 
στα χέρια τους, σαν ηνίοχοι, τα χαλινάρια της δικής μας και κάθε άλ-
λης κουλτούρας, αλλά και ότι σχεδόν πάντα τα άρματα και τα άλογα 
είναι κατώτερης ποιότητας και δόξας από τους οδηγούς τους, που 
το έχουν παιχνίδι να γκρεμίσουν αυτό το σύνολο σε μια άβυσσο, την 
οποία εύκολα πηδούν εκείνοι μ’ ένα άλμα όμοιο μ’ εκείνο του Αχιλ-
λέα». (ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΝΙΤΣΕ: Η γένεση της τραγωδίας) Παρόλα αυτά οι 
σημερινοί ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων συνεπικουρούμενοι ή και 
καθοδηγούμενοι από τους αφανείς ηγεμόνες της διεθνούς κυβερ-
νήσεως που κάνει κουμάντο στην ανθρωπότητα (άκουσα για Λέσχη 
Μπίλντενμπεργκ), κάνουν το παν για να μάς εξαφανίσουν, αφού βο-
ηθούν τους εχθρούς μας φανερά. Αποσιωπούν επίσης συστηματι-
κά και την πολιτιστική μας προσφορά την οποία, όπως δείχνουν τα 
πράγματα, θέλουν να διαγραφεί ως μη υπάρξασα έργο δικό μας. Και 
επειδή είπα να το φιλοσοφήσουμε, προχωρώ. Κάποιος δημοσιογρά-
φος στην τηλεόραση έκανε την εξής ερώτηση, σκέψη, απορία: Εάν, 
είπε, κάποια στιγμή από μια φυσική καταστροφή εξαφανιζόταν, ας 
πούμε, ο λαός της Μαδαγασκάρης με όλα τα πολιτιστικά στοιχεία 
που έχει δημιουργήσει, θα έχανε τίποτα η ανθρωπότητα; Η απάντηση 
είναι όχι. Ενώ αν εξαφανιζόταν το ελληνικό έθνος, με ό,τι πολιτι-
στικά στοιχεία έχει προσφέρει, η ανθρωπότητα θα ξαναγύριζε στην 
πρωτόγονη κατάσταση. Αυτά λέει ο δημοσιογράφος και εγώ προχω-
ρώ: Αν τώρα κατεστρέφονταν και εξαφανίζονταν οι Τούρκοι με ό,τι 
πολιτιστικό στοιχείο παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας 
τους, θα έχανε τίποτε η ανθρωπότητα; Όχι μόνο δεν θα έχανε απο-
λύτως τίποτε, αλλά θα ξεχνούσε και τις σφαγές, τις γενοκτονίες και 
τα βασανιστήρια που επέβαλαν στους λαούς που διοίκησαν. Ως προς 
τα πολιτιστικά στοιχεία, αν σκεφτεί κανείς ότι τελευταία μετέτρεψαν 
την Αγία Σοφία σε τζαμί και σκέπασαν το απείρου κάλλους εσωτε-
ρικό διάκοσμο για να μη φαίνεται, σκεφτείτε τι καλλιτεχνικά συναι-
σθήματα έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Αν τώρα είχαμε εξαφανισθέντας 

Εκτός εάν

Του Κωστή Σιώζη
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τους Αλβανούς ή τους Σκοπιανούς ή τους Βούλγαρους 
γείτονές μας, ποια ζημιά θα προέκυπτε για την ανθρω-
πότητα; Καμία. Και συνεχίζει να ερωτά ο δημοσιογρά-
φος: Αν εξαφανίζοντο οι Έλληνες με ό,τι πολιτιστικό 
αλλά και επιστημονικό στοιχείο έχουν προσφέρει στη 
ανθρωπότητα θα ήταν ολική καταστροφή. Αν εξαφανι-
ζόταν η ελληνική γλώσσα αυτομάτως η ανθρωπότητα 
δεν θα μπορούσε να συνεννοηθεί, από το γεγονός ότι 
σε όλες τις επιστήμες οι βασικές λέξεις είναι ελληνικές 
π.χ. Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ψυχολογία, Γυμναστική 
κλπ. Τα ονόματα των πλανητών και των αστερισμών 
είναι ελληνικά. Προ ημερών στην τηλεόραση είδα έ-
ναν κορυφαίο Αμερικανό επιστήμονα του διαστήματος 

ο οποίος είχε σχεδιάσει και κατασκευάσει το τελευταίο 
σύγχρονο τηλεσκόπιο στις ΗΠΑ, δεν θυμούμαι το όνο-
μά του. Αυτός, κατά πως άκουσα, ασχολείται με το να 
ανακαλύψει πώς δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται 
τα άστρα. Προς το σκοπό αυτό επέλεξε να ερευνήσει 
τον αστερισμό «Ωρίων». Ο αστερισμός αυτός απέχει ε-
κατομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Το όνομα ελληνικό. 
Το βρήκε διαβάζοντας ελληνικά αρχαία συγγράμματα. 
Εκεί υπήρχαν και τα ονόματα των πλανητών, των α-
στερισμών κλπ. Αυτόν λοιπόν το λαό βάλθηκαν να ε-
ξαφανίσουν οι αντι-άνθρωποι ηγέτες των σημερινών 
μεγάλων που ηγούνται εκ του αφανούς της ανθρωπό-
τητας. Και θα τα καταφέρουν, αφού εμείς οι φουκα-
ράδες παύσαμε να γεννάμε γιατί οι συνθήκες που μάς 
έχουν επιβάλει είναι απαγορευτικές, πρώτον. Και δεύ-
τερον έχουν γεμίσει τη χώρα λαθρομετανάστες στους 
οποίους οφείλουμε να παρέχομε κάθε βοήθεια. Κοντά 
στα άλλα οι άνθρωποι αυτοί έχουν και τον δικό τους 

πολιτισμό στον οποίο οφείλουμε να προσαρμοστούμε 
γιατί έτσι επιβάλλει η πολυπολιτισμικότητα. Καθώς ξέ-
ρετε, η πολυπολιτισμικότητα η οποία εκφράζεται από 
τους Μουσουλμάνους, πρεσβεύει ότι η γυναίκα είναι 
κατώτερο ον, σαν υποζύγιο, ας πούμε. Αν σκοτώσεις, 
επί παραδείγματι, μια γυναίκα γιατί δεν έστερξε στις 
ερωτικές σου ορέξεις, δεν τρέχει τίποτα. Μια δική μας 
κοπελούλα είναι πολλά χρόνια τώρα φυτό από την ε-
πίθεση ενός Πακιστανού, ο οποίος μπορεί και να έχει 
αποφυλακιστεί τώρα. Πέραν όλων αυτών υποχρεω-
θήκαμε να ψηφίσομε και την ομοφυλοφιλία- τρομάρα 
μας- για να είμαστε πολυπολιτισμένοι άνθρωποι κατά 
διαταγήν της Ευρώπης, για να μη πληρώνομε και πρό-
στιμα. Τα πράγματα μάς οδηγούν στον όλεθρο και την 
καταστροφή εκτός εάν: «Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων 
(υπανθρώπων) άλλα δε ο θεός κελεύει (διατάσσει)». 
Και μια γνώμη του Αντώνη Σαμαρά, πρώην πρωθυ-
πουργού: «Η Ευρώπη αυτοκτονεί». 

Εκτός εάν

Ήταν Αύγουστος του 1820 όταν ο Πασόμπεης 
καλεί τους Σουλιώτες να επιστρέψουν από 
την εξορία και να λάβουν μέρος σε πόλεμο 

εναντίον του άσπονδου εχθρού τους Αλή Πασά και ως 
αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους θα τους επέτρεπε να 
ζήσουν ελεύθεροι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, το η-
ρωικό Σούλι. Οι Σουλιώτες ανταποκρίνονται αμέσως 
στην πρόσκληση. Ήταν μεγάλη η λαχτάρα τους ν’ επι-
στρέψουν στη αγαπημένο τους Σούλι. 

Οι Σουλιώτες επέστρεψαν στο Σούλι στις 12 Δε-
κεμβρίου του 1820, ύστερα από δέκα (17) χρόνια υπο-
χρεωτικής προσφυγιάς. Διαπιστώνουν όμως γρήγορα 
ότι ο Πασόμπεης δεν τηρεί την υπόσχεσή του. Η μη τή-
ρηση της υπόσχεσης και η εκτίμηση των πολέμαρχων 
του Σουλίου, καθώς είναι μυημένοι στη φιλική εταιρεία, 
ότι η ανταρσία του Αλή Πασά είναι συμφέρουσα για 
την πατρίδα έρχονται σε επικοινωνία και πετυχαίνουν 
τελικά συμφωνία με τον αδυσώπητο πολέμιό τους Αλή 
Πασά. Η συνθήκη συνεργασίας υπογράφτηκε στις 18 
Ιανουαρίου του 1821 και διατηρήθηκε σχεδόν όλο το 
πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης. Βοηθώντας 
τον Αλή Πασά συνετέλεσαν στην επιτυχία της ελληνικής 
επανάστασης, γιατί υποχρέωσαν τον ικανότατο Χουρ-
σίτ Πασά να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μακριά από την Πελοπόννησο. Ο Σουλτάνος έδωσε ε-
ντολή στον Ισμαήλ Πασά, υπό την απειλή κυρώσεων, 
να τους συντρίψει. Ο Ισμαήλ Πασάς έστειλε αμέσως 
7.000 στρατιώτες εναντίον των Σουλιωτών. Κατέλαβαν 
επίκαιρες θέσεις στα Δερβίζιανα και Λέλοβα, ενισχύθη-
καν οι φρουρές Άρτας και Πρέβεζας και τοποθετήθηκε 
φρουρά στον πύργο της Μπογόρτσας – Βογόριτσας. Ο 
πύργος, που πρόσφατα είχε ανακαινισθεί, είναι χτισμέ-
νος στο ύψωμα της Μπογόρτσας, σε θέση περίλαμπρη 
ανάμεσα στο Σούλι και τα Γιάννενα, που βρίσκεται α-
νατολικά των Θεσπρωτικών ορέων (Μπαλτενέζι) στην 
περιοχή του χωριού Νάσσ(ι)αρη (Άσσος). Είναι ένας 
από τους πολλούς πύργους που έχτισε ο Αλή Πασάς 
προκειμένου να προστατέψει τον στρατό του από τις 
νυχτομαχίες των Σουλιωτών, να κλείνει τους δρόμους 
ανεφοδιασμού και να τους πολιορκεί ασφυκτικά. Ο Ι-
σμαήλ Πασάς απέτυχε να συντρίψει τους Σουλιώτες και 
αντικαταστάθηκε από τον ικανότατο Χουρσίτ, ο οποίος 
έφθασε στα Γιάννενα στις 18 Μαρτίου και προσέφερε 
αμνηστία και γενναίες αμοιβές στους Σουλιώτες αν ε-
πέστεφαν στην υπηρεσία του Σουλτάνου. Οι Σουλιώτες 
αρνήθηκαν, αφού σκοπός ήταν εμπειροπόλεμες τουρκι-
κές στρατιές να παραμείνουν στην Ήπειρο προς όφελος 
της ελληνικής επανάστασης, η οποία πλέον έχει φου-
ντώσει στην περιοχή του Μοριά. Βασικός στόχος των 
Σουλιωτών είναι η επέκταση της επιρροής, οι αντιπερι-
σπαστικές κινήσεις στα σουλτανικά στρατεύματα και ο 
ξεσηκωμός των κατοίκων. Με βάση αυτή τη στρατηγική 
απεφάσισαν πρώτα να κτυπήσουν το οχυρωμένο κά-
στρο της Μπογόρτσας, το πλησιέστερο προς το Σούλι, 
περίπου πέντε ώρες μακριά. Το κάστρο το φρουρούσαν 
με επικεφαλή τον Χασάν Πασά, τριακόσιοι άνδρες, σύμ-
φωνα με τον Ιωάν. Φιλήμονα και πεντακόσιοι κατά τον 
Χρ. Περραιβό.

 Ήταν 18 Απριλίου του 1821, απόλαμπρα (μετά τη 
Λαμπρή) όταν κινήθηκαν εναντίον του κάστρο της Μπο-
γόρτσας με αρχηγούς τους Νότη Μπότσαρη, Μάρκο 

Μπότσαρη και Γιώργο Δράκο. Το μεσημέρι έφθασαν 
στις όχθες του ποταμού Αχέροντα, ένα μίλι μακριά από 
το κάστρο, ψάλλοντας το «Χριστός Ανέστη» έφαγαν ό,τι 
είχαν στα σακούλια τους (ψωμί, κρέας, τυρί, αυγά κόκ-
κινα). Ο πολέμαρχος Μάρκος Μπότσαρης τους μοίρασε 
τα φυσέκια και αποφάσισαν να επιτεθούν τα μεσάνυ-
χτα. Οι νυχτομαχίες ήταν το ισχυρότερο και ακατανίκη-
το όπλο των Σουλιωτών που κάνει εφιαλτική τη ζωή 
στις δυνάμεις του εχθρού. Η άριστη γνώση του χώρου, 
απαραίτητα στις νυχτομαχίες, από τους κατοίκους της 
Νάσσ(ι)αρης ήταν αυτό που βοήθησε σημαντικά τους 
Σουλιώτες. Το κάστρο το κτύπησαν από δύο μεριές. Ο 
Μάρκος Μπότσαρης με τους Λακκιώτες από τη μια με-
ριά και ο Γιώργος Δράκος με τους Σουλιώτες από την 
άλλη. Ο Νότης Μπότσαρης γέροντας πλέον, κάθισε σ’ 
ασφαλή θέση, χωρίς να συμμετέχει στην επιχείρηση αυ-
τή. Πολιόρκησαν πρώτα το εκκλησάκι του Αγίου Μηνά 
(ερειπωμένο σήμερα), που το φρουρούσαν 90 Γκέκηδες 
και αφού τους αφόπλισαν τους άφησαν ελεύθερους. Οι 
Σουλιώτες αποφάσισαν με αιφνιδιασμό (γιουρούσι), α-
νεβαίνοντας τον ανήφορο, χωρίς κανένα προκάλυμμα 
να πάρουν το κάστρο με οποιοδήποτε τίμημα. Γίνεται 
μάχη τρομακτική και μανιώδης, οι πυροβολισμοί α-
διάκοποι με πολλές απώλειες και από τις δύο μεριές. 
Οι Τούρκοι βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση. Όταν οι 
Σουλιώτες τους απέκλεισαν τις πολεμίστρες άρχισαν 
να ρίχνουν σωρηδόν πέτρες στα κεφάλια των Σουλιω-
τών. Οι πέτρες που έπεφταν σαν χαλάζι και μια δυνατή 
καταρρακτώδης βροχή συνοδευόμενη από κεραυνούς 
και δυνατό αέρα αχρήστεψε τα πολυβόλα κα ανάγκα-
σε τους Σουλιώτες να οπισθοχωρήσουν προκειμένου 
να προφυλαχθούν από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. 
Στη μάχη αυτή πήραν μέρος 250 Σουλιώτες και Λακ-
κιώτες και είχε διάρκεια δυόμισι ώρες από τις δέκα το 
βράδυ μέχρι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Οι Σουλιώ-
τες έχασαν είκοσι άνδρες. Διακρίθηκε στη μάχη αυτή 
ο Γιώργος Δράκος, ο οποίος μολονότι πληγώθηκε στο 
μηρό και στο χέρι δεν εγκατέλειψε την πρώτη γραμμή. 
Η ομάδα του Μάρκου είχε αρκετές απώλειες, γιατί την 
αποτελούσαν Λακκασουλιώτες, οι οποίοι πολέμησαν με 
ενθουσιασμό, αλλά δεν ήταν τόσο εμπειροπόλεμοι. Με-
ταξύ των νεκρών και ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του 
Μάρκου ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Με αναμμένες λα-
μπάδες και κεριά οι Σουλιώτες πήραν τους νεκρούς και 

τους τραυματίες, δεν ήθελαν ν’ αφήσουν κανέναν στα 
χέρια του εχθρού. Η απόφασή τους ήταν να συνεχίσουν 
τον αγώνα την επόμενη ημέρα. Διαπίστωσαν όμως ότι 
η τουρκική φρουρά είχε εγκαταλείψει το οχυρό. Εισήλ-
θαν στον πύργο και βρήκαν τριάντα δύο νεκρούς και 
δύο θανάσιμα τραυματισμένους. Οι τραυματίες είπαν 
ότι μετά την υποχώρηση των Σουλιωτών και αφού είχε 
σταματήσει πλέον η ραγδαία βροχή, οι Τούρκοι εγκα-
τέλειψαν το οχυρό. Οπισθοχωρώντας σταμάτησαν να 
ξεκουραστούν στο ύψωμα (τζούμα) εκεί που είναι σή-
μερα το παρεκκλήσι του Αγίου Κοσμά, κοντά στο αρχο-
ντικό του Τούρκου Μπέη (Κούλια Τούρκια) της Νάσσ(ι)
αρης. Οι Σουλιώτες αποφάσισαν να τους χτυπήσουν, 
προκειμένου να τους εκδιώξουν εντελώς από την περι-
οχή. Παρατάχθηκαν απέναντί τους στο ύψος του ιερού 
Ναού του Αγίου Νικολάου, πίσω από το νεκροταφείο 
του χωριού σήμερα. Βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση, 
γιατί στην περιοχή υπήρχαν μεγάλες πέτρες που τις 
χρησιμοποιούσαν ως προκάλυμμα. Οι Σουλιώτες τους 
παραπλάνησαν με το αγαπημένο τους τέχνασμα, σή-
κωσαν τα φέσια ψηλά και οι Τούρκοι πιστεύοντας ότι 
είναι κεφάλια πυροβολούν αδιάκοπα, με αποτέλεσμα να 
τελειώσουν τα φυσέκια τους και τέλος μη μπορώντας 
ν’ αμυνθούν οπισθοχώρησαν με προορισμό τα Λέλοβα. 
Οι φονευθέντες Τούρκοι ενταφιάστηκαν στο ύψωμα και 
από τότε λέγεται Τζούμα Βάρη (ύψωμα με μνήματα) και 
βάρη Χαρούμ (μνήμα του Χαρούμη). Μετά το τέλος της 
μάχης οι Σουλιώτες ενταφίασαν τους νεκρούς τους,. υ-
πάρχουν και σήμερα σχηματισμένοι τάφοι βόρεια του 
νεκροταφείου του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει και η πέ-
τρα που χρησιμοποίησε ως προκάλυμμα ο ίδιος ο Καπε-
τάν Μάρκος. Από τότε η τοποθεσία πήρε την ονομασία 
Κουρ Μπότσαρη (Πέτρα του Μπότσαρη). Ο πανικός των 
Τούρκων είχε μεταδοθεί και στις γειτονικές περιοχές. Οι 
Τούρκοι των Δερβιζιάνων παρεδόθησαν αμέσως και α-
πεχώρησαν άοπλοι. Οι Σουλιώτες επέστρεψαν στο Σού-
λι, προκειμένου ν’ ανασυνταχθούν και αποφασίσουν την 
επόμενη επιδρομή. Η τοποθέτηση ενός μνημείου που να 
θυμίζει τη νικηφόρα αυτή μάχη είναι φόρος τιμής για 
τους πεσόντες αλλά και τους συμμετέχοντες.

Βιβλιογραφία:
1. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΒ. Εδοτική Αθηνών Α.Ε.
2. Χριστόφορος Περραιβός, Ελληνική Επανάστασης. Εκδ. Σε-
φερλή, Αθήνα 1956.
3. Γιώργου Ευαγγέλου Τσίλη. Πολεμικά γεγονότα στην Ή-
πειρο (1820-1824). Εκδοτικές επιχειρήσεις «το οικονομικό» 
ΚΚΠ Σμπίλιας ΑΕΒΕ, Αθήνα 1994.
4. Μιχάλη Τσιώλη, Σουλιωτών ολοκαύτωμα. Εκδόσεις Νόη-
ση, Βουλγαροκτόνου 40, Αθήνα 2003.
5. Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση, τόμος 10ος, Αθήνα 1966.
6. Ιωάννου Λαμπρίδη (1831-1891) Β’ Ηπειρωτικά μελετήμα-
τα, τεύχη 1 -10. Εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών μελετών, 
Ιωάννινα 1971.
7. Αρχεία Ηπειρωτικής Ιστορίας. Απομνημονεύματα Σου-
λιώτου Αγωνιστή του Εικοσιένα (Σ. Τζίπη), γραμμένα στην 
Κέρκυρα από τον κουμπάρο του Ιωάννη Δούσμανη, από α-
ντίγραφο χειρογράφου του, σωζόμενο στα ιστορικά αρχεία 
Γιάννη Βλαχογιάννη. Επιμέλεια Άγγελου Ν. Παπακώστα. Βι-
βλιοπωλεία «Δωδώνη», Ευαγγέλου Κ. Λάζος, Ασκληπιού 3, 
Αθήνα.
8. Προφορικές παραδόσεις κατοίκων του Χωριού Άσσος 
(Νάσσ(ι)αρη.

Του Παύλου Γ. Χρήστου σ. Δασκάλου.

H επιστροφή των Σουλιωτών στο Σούλι και η μάχη της Μπογόρτσας – Βογόριτσας ή μάχη της Νάσσ(ι)αρης

συνέχεια από τη σελίδα 6Του Κωστή Σιώζη

Μπογόρτσα
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Ο Ευάγγελος Ζήκας είναι το πρώτο από τα τρία αγόρια 
του Ζήκα Αναστασίου του Θωμά και της Βαρβάρας (Τασιούλ’ 
Θωμά) και της Πανούση Πανάγιως του Παναγιώτη και της 
Βασιλικής. Αδέρφια του ο Σπύρος και ο Θωμάς Ζήκας

Ο Βαγγέλης γεννήθηκε στον Άσσο το 1956 και μεγάλωσε 
στην Κατζέσια και συνέχεια στον συνοικισμό της Κότρας. 

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του Άσσου. Είχε την τύχη 
να έχει δασκάλους την Ευαγγελία Καραλή από το Αίγιο, τον 
Γεώργιο Ζωγράφο από την Πάτρα, την Αγγελική Χήτα από το 
Θεσπρωτικό και τον Αχιλλέα Σωτηρίου από το Νικολίτσι. Για 
τους δασκάλους του έχει πάντα να λέει τα καλύτερα λόγια. 
Μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο οι γο-
νείς του, οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία την περίοδο 
εκείνη, αποφάσισαν να συνεχίσει τις σπουδές του ως οικό-
τροφος στο Αδαμάντειο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Πάτρα. 
Παράλληλα με τη φοίτηση στο Γυμνάσιο παρακολουθούσε 
τα απογεύματα και μαθήματα σε τεχνική σχολή δομικών 
έργων και στο Λύκειο σε τεχνική σχολή εργοδηγών δομι-
κών έργων. Το 1974 είναι φοιτητής στο τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1982 έως τον Ιούλιο του 1984 υ-
πηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Ελληνικό Πυροβολικό 
και στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού (Σ.Α.Σ.) με τον βαθμό 
του στρατιώτη και ειδικότητα μετεωρολόγου.

 Εργατικός και τελειομανής. Από τα φοιτητικά του χρόνια 
άρχισε να εργάζεται ως σερβιτόρος, ως χειριστής γερανού 
σε εταιρεία σκυροδέματος και συγχρόνως παρέδιδε φρο-
ντιστηριακά μαθήματα. Για δέκα περίπου χρόνια υπήρξε 
στέλεχος στην εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπο-
ρίας και παραγωγής προγραμμάτων MEMORY A.E.B.E. Στη 
συνέχεια για δέκα περίπου χρόνια εργάζεται ως ταξιτζής 
(ιδιοκτήτης) και παράλληλα ασχολείται με αγοροπωλησίες 
διαμερισμάτων, δραστηριότητα που τη συνεχίζει μέχρι και 
σήμερα. Από το 2003 έχει γραφείο παροχής υπηρεσιών 

εργασίας με έδρα στην Αθήνα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 
39. Είναι από τα μεγαλύτερα αλλά και άριστα οργανωμένο 
γραφείο. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος του πανελληνίου συλ-
λόγου γραφείων ευρέσεως εργασίας. Στο παρελθόν έχει 
διατελέσει και πρόεδρος στον ανωτέρω σύλλογο.

Ο Βαγγέλης είναι άτομο εκδηλωτικό, πληθωρικό, με θε-
τική ενέργεια και αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία. Ποτέ 
σκυθρωπός, ποτέ μελαγχολικός, πάντα χαμογελαστός, 
ευχάριστος στην παρέα και κομψά ντυμένος. Είναι καλός 
συνομιλητής, απλός, ευγενικός και φιλικός χαρακτήρας και 
όποιος τον γνωρίσει πολύ γρήγορα τον εμπιστεύεται. Χόμπι 
του η μουσική και ο χορός. Δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι στη δισκοθήκη του υπάρχουν μερικές χιλιάδες κασέτες, 
δίσκοι και CD. Έχει πάθος με τη δημοτική μουσική και το 
γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Οι γνώσεις του σχετικά με τη μουσι-
κή πληθωρικές. Μπορούμε άνετα να υποθέσουμε ότι η μου-
σική του παιδεία είναι άριστη. Είναι δε και εντυπωσιακός 
χορευτής. Εμφορείται από αθλητικό πνεύμα. Είναι φίλαθλος 
όλων των ομαδικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλεϊ, πόλο κ.λπ). Υποστηρίζει με πάθος την ποδοσφαι-
ρική ομάδα του Ολυμπιακού με φίλαθλη ματιά και όχι ως 
οπαδός. Εξάλλου οι πληθωρικές γνώσεις σχετικά με το 
ποδόσφαιρο και ο ορθολογισμός τον βοηθάνε να βλέπει τα 
ποδοσφαιρικά δρώμενα ως φίλαθλος. Ο Βαγγέλης τυχαίνει 
να είναι ένας από τους καλούς μου φίλους. Συχνά παρακο-

λουθούμε παρέα στο γραφείο του ποδοσφαιρικούς αγώνες. 
Και εντυπωσιάζουν οι λεπτομερείς γνώσεις που έχει για το 
παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σ΄αυτό βέβαια τον βοηθάει και η 
φωτογραφική του μνήμη. Μόνιμη επωδός μετά από κάθε 
συνάντησή μας τα παρακάτω λόγια «είμαι στη διάθεση τη 
δική σου και κάθε χωριανού να βοηθήσω όπου μπορώ»

Ενεργό μέλος του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».

 Είναι παντρεμένος με την Αρετή Κολιοπήλιου του Μιχαήλ 
και της Αλεξάνδρας από το Ριζοβούνι (Ποδογόρα).

Έχει δύο παιδιά, τη Μιχαηλία και τον Τάσο. Η Μιχαηλία 
είναι πτυχιούχος του τμήματος φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές, με τίτλο «Θεωρία πρά-
ξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου». Ο Τάσος είναι 
αστυνομικός και υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Αθηνών (Γ.Α.Δ.Α.). 

Ο Βαγγέλης είναι μόνιμος κάτοικος Καλλιθέας, στην οδό 
Σαλαμίνος 78-80. Αγαπάει με πάθος το χωριό και είναι ο 
αγαπημένος του προορισμός.

Μεταπτυχιακός τίτλος
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της, η Ζή-

κα Μιχαηλία του Ευαγγέ-
λου και της Αρετής, στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με τίτλο «θεωρία, πράξη 
και αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου».

Ο Σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών και η εφημερί-
δα «Ο ΑΣΣΟΣ» την συγ-
χαίρουν και της εύχονται 
καλή συνέχεια. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
• Δήμα Αλεξάνδρα του Γεωργίου και της Χριστίνας: 
Πανεπιστήμιο του Αννόβερο. Ιατρική βοηθός, Επαγ-
γελματική Σχολή Ωτορινολαρυγγολογίας.
• Θεοδώρου Δήμητρα του Θεοδώρου και της Σοφίας: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σχολή Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (Σ.Ε.Φ.Α.Α.Δ.). 
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας με έδρα Τρί-
καλα.
• Θεοδώρου Σωτήριος του Θεοδώρου και της Σοφίας: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σχολή Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (Σ.Ε.Φ.Α.Α.Δ.). 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής αγωγής και αθλητισμού 
(Τ.Ε. Φ. Α.Α)) με έδρα Τρίκαλα.
• Κάλιοσης Θεοφάνης του Ευαγγέλου και της Στεφα-
νίας: Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σχολή Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής. 
• Κατσάνου Ελπίδα του Ιωάννη και της Παναγιώτας: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης: Σχολή 
Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού. Τμή-
μα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με έδρα Σέρ-
ρες.

 Ο Σύλλογος Αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τους επιτυχόντες και 
τους εύχονται «πάντα επιτυχίες, καλές σπουδές, όμορ-
φη φοιτητική ζωή και καλή σταδιοδρομία».

 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 Ζήκα 
Ευάγγελο του Αναστασίου και της Πανάγιως. 

Του Παύλου Γ. Χρήστου

ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
Κρεοπωλείο- Τρόφιμα

Σ’ ένα σύγχρονο, περίλαμπρο και μεγαλοπρεπές κτήριο, 
στην Ανάβυσσο Αττικής στην οδό Καραμανλή 74 τηλ. 
2291038888, βρίσκεται το πολυκατάστημα ιδιοκτησίας 
του Σωτηρίου Γ. Μακροδημήτρη. 
Εκτός από κρεοπωλείο και μίνι μάρκετ, υπάρχει και 
κουζίνα που ετοιμάζει σε πακέτο μαγειρευτά φαγητά και 
ψητά. 
Ο Σωτήρης Μακροδημήτρης είναι γιος της χωριανής μας 
Θεοδώρου Ευστρατίας του Σπύρου και της Αικατερίνης 
(Στρατούλας του Πήλιο Χρηστάκη). 
Ο Σύλλογος Ασσιωτών και η εφημερίδα ο Άσσος εύχο-
νται καλές δουλειές.

Δήμα Αλεξάνδρα Θεοδώρου Δήμητρα

Θεοδώρου Σωτήριος

Κάλιοσης Θεοφάνης Κατσάνου Ελπίδα

Προσφορές εφημερίδας
• Γούλας Αθανάσιος του Κων/ου και της Ευαγγελίας ..........50 €
• Γούλας Θωμάς, Παναγιώτης & Δημήτριος 
 του Γεωργίου & της Βάιας  ...................................................100 €
• Δήμα-Πλαβούκου Δήμητρα του Γεωργίου και 
 της Σταυρούλας  ........................................................................20 €
• Δήμας Γεώργιος του Σταύρου και της Δήμητρας  ...............20 €
• Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου και της Πανάγιως  .............20 €
• Θεοδώρου Θεόδωρος του Θωμά και της Ελένης  ..............50 €
• Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του Σπύρου 
 και της Αικατερίνης  .................................................................50 €
• Θεοχάρης Λεωνίδας  ...............................................................  20 €
• Λαμπρούσης Φώτης του Γεωργίου και της Παρασκευής ..100 €
• Πέτρου Αθανάσιος (από Μανωλιάσα)  ..................................50 €
• Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ......50 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ...........30 €


