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ΤΟΥ ΜΝΗΜΕIΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜAΧΗ ΤΗΣ ΜΠΟΓOΡΤΣΑΣ
ΟΜOΘΥΜΗ Η ΚΑΤΑΔIΚΗ 

ΤΗΣ ΒΕΒHΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕIΟΥ

Με συγκίνηση αλλά και κάθε επισημότητα πραγ-
ματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Αυγούστου στην 

Κοινότητα του Άσσου, η τελετή των αποκαλυπτηρίων 
Μνημείου για την ιστορική μάχη της Μπογόρτσας. 
Έπειτα από 200 χρόνια αποδόθηκαν οι πρέπουσες 
τιμές στους Σουλιώτες και Λακκιώτες αγωνιστές οι 
οποίοι στις 18 και 19 Απριλίου του 1821, εξεδίωξαν 
σε διπλή μάχη, τους Τούρκους από την περιοχή, και 
έστειλαν μήνυμα θάρρους και νίκης σε όλους τους 
επαναστατημένους Έλληνες, καθώς είχε ήδη ξεκινή-
σει ο απελευθερωτικός αγώνας στον Μοριά. 

Το μνημείο από την ημέρα των αποκαλυπτηρίων 
έχει αποτελέσει πόλο έλξης καθώς καθημερινά δι-
ερχόμενοι, αλλά και επισκέπτες της περιοχής, στα-
ματούν τα οχήματά τους, για να δουν το μνημείο, να 
διαβάσουν το ιστορικό της μάχης και να τραβήξουν 
φωτογραφίες. Παραφωνία στην κατά τα άλλα άψο-
γη οργάνωση της εκδήλωσης των αποκαλυπτηρίων 
η βεβήλωση του μνημείου από αγνώστους –μέχρι 
στιγμής- οι οποίοι κατά τη διάρκεια της προηγούμε-
νης νύχτας πέταξαν μαύρη μπογιά στην πλακέτα, με 
προφανή στόχο να πετύχουν την ακύρωση και την 
αμαύρωση της εκδήλωσης. Ευτυχώς, χάρη στην άμε-
ση κινητοποίηση εθελοντών από την κοινότητα του 
Άσσου και των όμορων Κοινοτήτων, δεν τα κατάφε-
ραν, οι μπογιές καθαρίστηκαν σε σημαντικό βαθμό, 
και όλα κύλησαν ομαλά. Το μόνο που κατάφεραν οι 
βάνδαλοι ήταν την ομόθυμη καταδίκη και τον απο-
τροπιασμό της πράξης τους και την οδήγησή τους 
–αργά ή γρήγορα- ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς 
η αστυνομία βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην 
αναζήτησή τους. 

Η τελετή άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση από τους 
πατέρες Αλέξανδρο Σιάρκο και Βασίλειο Κούση, με 
ψάλτη τον Γεώργιο Κ. Κατσάνο. 

Ο συντονιστής Παναγιώτης Κούσης, διευθυντής 
του Δημ. Σχολείου Θεσπρωτικού, καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους: 
Σας καλωσορίζω στο χωριό μας και στη σημερινή εκ-
δήλωση των αποκαλυπτηρίων του μνημείου σε ανά-
μνηση της νικηφόρας μάχης των Σουλιωτών και Λακ-
κιωτών ενάντια στους Τούρκους του Χασάν Πασά που 
διεξήχθη στις 18 και 19 Απριλίου 1821 στη θέση Μπο-
γόρτσα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη σημερινή σας 
παρουσία. Για το ιστορικό της μάχης θα σας μιλήσει ο 
κ. Παύλος Χρήστου επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου 
Αποδήμων Ασσιωτών Αθήνας, συνταξιούχος δάσκαλος 
με πλούσια συνδικαλιστική και συγγραφική δράση. 
Κάθε ιστορικό γεγονός δεν είναι μόνο ένα συμβάν. Έτσι 
η νικηφόρα σύγκρουση Σουλιωτών-Λακκκιωτών με το 
ασκέρι του Χασάν Πασά στις 18 και 19 Απριλίου 1821, 
πέρα από το σημαντικό ιστορικό μέγεθος, είναι ταυτό-
χρονα ιερή μνήμη θυσίας, είναι ανάμνηση και παρελ-
θόν, υπόμνηση και παρακαταθήκη χρέους στις συνει-
δήσεις και στις καρδιές όλων μας. Η απέριττη τούτη 
εσπερινή εκδήλωση, ας είναι ελάχιστος φόρος τιμής κι 
ευγνωμοσύνης σ’ εκείνους που αγωνίστηκαν και θυ-

σιάστηκαν για την ελευθερία μας και την ύπαρξή μας.
Τελειώνοντας δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο δυ-
σάρεστο γεγονός που συνέβη τις νυχτερινές ώρες 
όταν κάποιοι βέβηλοι περιέλουσαν με μαύρη βαφή το 
μνημείο για να αμαυρώσουν τη σημερινή εκδήλωση. 
Θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στον καθαρι-
σμό του μνημείου κι ας μου επιτραπεί να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Γκρόπα από το Πολυστάφυλο, 
ο οποίος όχι μόνο γνώριζε τον τρόπο καθαρισμού αλλά 
διέθεσε και το καθαριστικό υγρό και συμμετείχε καθο-
ριστικά στην απομάκρυνση της βαφής. Σας ευχαριστώ.

ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
ΤΗΣ ΒΕΒΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Κα-
λαντζής προέβη στην αποκάλυψη του μνημείου και 
απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους και 
συγκεκριμένα ανέφερε: 
Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βεβήλωση του ΜΝΗ-
ΜΕΙΟΥ για την ιστορική Μάχη της Μπογόρτσας η 
τελετή αποκαλυπτηρίων του οποίου πραγματοποιεί-
ται σήμερα κανονικά χάρη στην άμεση ενεργοποίηση 
του προέδρου και των κατοίκων της Κοινότητας του 
Άσσου και των όμορων χωριών τους οποίους ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα. 
Η επίθεση με μπογιές στο ΜΝΗΜΕΙΟ, από αγνώστους 
την περασμένη νύχτα, συνιστά πράξη ασέβειας και 
ιστορικής άγνοιας. Ο Δήμος Ζηρού, θα συμβάλει στην 
πλήρη αποκατάστασή του και διαμηνύει προς κάθε κα-
τεύθυνση ότι είναι και θα παραμείνει ένας Δήμος που 
σέβεται την ελευθερία και την ιστορία.
Όσον αφορά τους - μέχρι στιγμής - αγνώστους, που 
προέβησαν στη συγκεκριμένη πράξη, τους τονίζουμε 
ότι όση μαύρη μπογιά και να ρίξουν δεν θα καταφέ-
ρουν ούτε τις προσπάθειες του Δήμου, της Κοινότη-
τας του Άσσου, των συλλόγων, φορέων και κατοίκων 
της περιοχής για ανάδειξη της ιστορίας του τόπου ν’ 
αμαυρώσουν, αλλά ούτε τη μνήμη και τις θυσίες των 
ηρώων αγωνιστών, Σουλιωτών και Λακκιωτών να 
υποβαθμίσουν. 
Είμαστε βέβαιοι ότι η Αστυνομία, που ήδη έχει κινητο-
ποιηθεί, θα βρει τους δράστες και θα οδηγηθούν σύ-
ντομα στη δικαιοσύνη.

Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”

Xρόνος 23ος

Aριθμός Φύλλου 90
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Μπογόρτσα - Νάσσ(ι)αρης 18-19 Απριλίου 1821
Νυχθήμερη νικηφόρα μάχη Σουλιωτών & Λακκιωτών εναντίον στρατεύματος του Χασάν Πασά.

Το μνημείο για τη μάχη της Μπογόρτσας - Νάσσιαρης.
Το κείμενο του μνημείου παρατίθεται δίπλα.

Απόλαμπρα, το βράδυ της 18ης Απριλίου 1821 
στο κάστρο του υψώματος της Μπογόρτσας, ο 
Μάρκος Μπότσαρης με τους Νότη Μπότσαρη, 
Γεώργιο Δράκο και 250 παλικάρια επιτέθηκαν 
σε περίπου 400 Τούρκους, οι οποίοι, έπειτα 
από λυσσαλέα νυχτομαχία υπό καταρρακτώδη 
βροχή, υποχώρησαν.
Η μάχη συνεχίστηκε την 19η Απριλίου στις 10 
το πρωί στον παρόντα χώρο. Σουλιώτες και 
Λακκιώτες ηρωικά μαχόμενοι και με προκα-
λύμματα τις πέτρες της περιοχής, κατέγραψαν 
περιφανή νίκη.
Οι Τούρκοι διαλύθηκαν ολοσχερώς και εγκα-
τέλειψαν την περιοχή αφήνοντας πίσω 50 νε-
κρούς, περισσότερους τραυματίες, όπλα και 
πολεμοφόδια. Σουλιώτες και Λακκιώτες μέ-
τρησαν 11 νεκρούς και 27 πληγωθέντες.
Έπαινος εδόθη στον αρχηγό των Σουλιωτών 
Γεώργιο Δράκο.
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Γάμοι
 Τo Σάββατο 10-Ιουλίου 2021 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολά-

ου, Λουτρό Ελασσόνας, ο Κωνσταντίνος Πανούσης του 
Παναγιώ-
τη και της 
Ε λ ε υ θ ε -
ρίας ενώ-
θηκε με τα 
δεσμά του 
γάμου με 
την εκλεκτή 
της καρδιάς 
του Τέλιου 
Αικατερίνη 
του Γεωργίου και της Ιωάννας. Κουμπάρος ο Κωνσταντίνος 
Αλεξανδράκης. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προ-
σκεκλημένους στο κοσμικό κέντρο «Φαντασία» στην Ελασ-
σόνα.

 Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 στο παρεκκλήσι του Αγί-
ου Αναστασίου στο Δρέπανο Ρίου Πατρών, η Αλεξία Δήμα 
του Πανα-
γιώτη και της 
Β α σ ι λ ι κ ή ς 
από τον Άσσο 
ενώθηκε με 
τα δεσμά του 
γάμου με τον 
εκλεκτό της 
καρδιάς της 
Κ ρ ο ύ σ κ α 
Βασίλειο του 
Αθανασίου και της Θεώνης από την Πλατανόβρυση Αχαΐ-
ας. Κουμπάρα η Ελένη Ευσταθίου. Το νιόπαντρο ζευγάρι δε-
ξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κοσμικό κέντρο «Ιφι-
γένεια» Κάτω Καστρίτσι – Ρίου 
Πατρών.

 Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρί-
ου 2021 στον Ι.Ν. Αγίας Πα-
ρασκευής (Λεωφ. Πάρνηθος) 
στις Αχαρνές (Μενίδι), η Ελέ-
νη Θεοδώρου του Θεοδώρου 
και της Ευδοξίας από τον Άσσο 
ενώθηκε με τα δεσμά του γά-
μου με τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Σαχσανίδη Σάββα 
του Ηλία και της Χρυσούλας. 
Κουμπάροι η Έφη και Χρυσούλα Σαμαρά. Το νιόπαντρο ζευ-
γάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κοσμικό κέντρο 
«Πελοπόννησος» Λ. Πάρνηθος 19ο χλμ. 
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα ο "ΑΣΣΟΣ" 
εύχονται στα νιόπαντρα ζευγάρια "βίον ανθόσπαρτον και ζωήν 
ανέφελον".

Βαπτίσεις
 Την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021 στον Ι.Ν. των Αγίων Κων-

σταντίνου & Ελένης ο Χρήστος Λαμπρούσης του Πανα-
γιώτη και της Βάιας και η Μούχο Μεγκιάνα βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους. Ο νονός Θεόδωρος Παπαθανασίου της 
χάρισε το όνομα Βάια. Εμφανής η χαρά του παππού Πα-
ναγιώτη και της γιαγιάς Βάιας για το ευχάριστο γεγονός. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχι-
σμένους γονείς Χρήστο και Μεγκιάνα, στον παππού Πανα-
γιώτη (Πάνο του Τάκη Πανέλη), στη γιαγιά Βάια και στον 
νονό Θεόδωρο «να τους ζήσει».

 Το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα 
Πατρών ο Ιωάννης Δήμας του Παναγιώτη και της Βα-
σιλικής και η Σάρρα βάπτισαν το αγοράκι τους. Οι νο-
νοί Ντέιβιντ και Νεϋλά του χάρισαν το όνομα Ραφαήλ. 
Εμφανής η χαρά του παππού Παναγιώτη και της γιαγιάς 
Βασιλικής για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του 
μικρού Ραφαήλ δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε 
κοσμική ταβέρνα της Πάτρας. Ο σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα 
ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη 
και Σάρρα, στον παππού Παναγιώτη (Πάνο του Τάκη Θύ-
μιο Τούση), στη γιαγιά Βασιλική και στους νονούς Νιέι-
βιντ και Νεϋλά «να τους ζήσει».

 Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 στον Ι.Ν. Αγίας Κυριακής 
στο Τολό Ναυπλίου ο Νικόλαος Ζήκας του Αναστασίου 
και της Λουίζας και η Φωτεινή Χελιώτη του Παναγιώτη 

και της Μαλένιας βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Οι νονοί 
Ιωάννης Μπιμπίκος και Ευαγγελία Κλουκίνα της χάρισαν 
το όνομα Μαρία-Λουίζα. Εμφανής η χαρά του παππού 
Τάσου και της γιαγιάς Λουίζας για το ευχάριστο αυτό γε-
γονός. Οι γονείς της μικρής Μαρίας-Λουίζας δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα «Ακρο-
γιάλι» στην Πλάκα Ναυπλίου. Ο σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα 
ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Νίκο 
και Φωτεινή, στον παππού Τάσο (Σιούλ’ Κολιό Ζήκα), στη 
γιαγιά Λουίζα και στους νονούς Γιάννη και Ευαγγελία «να 
τους ζήσει».

 Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 στον Ι.Ν. Αγίας Ευαγγε-
λίστριας Ναυπλίου η Μαρία Ζήκα του Παύλου και της 
Αδαμαντίας και ο Δημήτριος Φάκος του Νικολάου και 
της Μαρίας βάπτισαν το αγοράκι τους και το κοριτσάκι 
τους. Η νονά Μαρία Νάσση του Αιμιλίου του χάρισε το 
όνομα Παύλος και η νονά Δήμητρα Λύτρα της χάρισε το 
όνομα Αδαμαντία. Εμφανής η χαρά του παππού Παύλου 
και της γιαγιάς Αδαμαντίας για το ευχάριστο αυτό γεγο-
νός. Οι γονείς του μικρού Παύλου και της μικρής Αδα-
μαντίας δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο κοσμικό 
«Κολιζέρας» στις Μυκήνες. Ο σύλλογος αποδήμων Ασ-
σιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο 
«ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη 
και Μαρία, στον παππού Παύλο (Παύλο Κολιό Ζήκα), στη 
γιαγιά Αδαμαντία και στις νονές Μαρία και Δήμητρα «να 
τους ζήσει».

 Την Κυριακή 18 Ιουλίου 
2021 στον Ι.Ν. Παναγίας 
Καναλιώτισσας στο Κανάλι 
η Βάια Γούλα του Θωμά και 
της Βασιλικής και ο Ιωάννης 
Λάμπρου του Αγαπίου βά-
πτισαν το κοριτσάκι τους. οι 
νονοί Κωνσταντίνος Τώνης 
και η Έλενα Λάμπρου της χά-
ρισαν το όνομα Βασιλική. Οι 
γονείς της μικρής Βασιλικής 
δεξιώθηκαν τους προσκε-
κλημένους στην κοσμική τα-
βέρνα «Η Τράτα» στο Μύτικα 
Πρέβεζας. Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχο-
νται στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Βάια, στον 
παππού Θωμά (Θωμά Γούλα), στη γιαγιά Βάσω και στους 
νονούς Κώστα και Έλενα «να τους ζήσει».

 Την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 στο παρεκκλήσιο του προ-
φήτη Ηλία στον Άσσο η Παναγιώτα Παπαθανασίου του 
Ευαγγέλου και της Χριστίνας και ο Ευάγγελος Παπα-
διώτης του Δημητρίου βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Η 
νονά Γεωργία-Αικατερίνη Τσιάβα από το Νικολίτσι, της 
χάρισε το όνομα Χριστίνα. Η γιαγιά Χριστίνα δεν έκρυβε 
τη χαρά της για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ο σύλλογος 
αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η 
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γο-
νείς Βαγγέλη και Γιώτα, στη γιαγιά Χριστίνα και στη νονά 
Γεωργία «να τους ζήσει».

 Την Κυριακή 25 Ιουλίου 
2021 στον Ι.Ν. Αγίου Ιω-
άννη Ανατολής Ιωαννίνων, 
ο Παφύλλας Ιωάννης του 
Γεωργίου και της Βασιλικής 
και η Σερέτη Βασιλική του 
Νικολάου και της Μαρίας 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους. 
Η νονά Βαλεντίνη Κόκκινου 
της χάρισε το όνομα Μαρία. 
Ο παππούς Γεώργιος Παφύλ-
λας και η γιαγιά Βασιλική δεν 
μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. Οι γονείς της μικρής Μαρίας δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους στην αίθουσα «Αλέα» στην Ολυ-
μπιάδα Μαρμάρων. Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» 
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Βάσω, 
στον παππού Γιώργο (Γάκη Γιάννη), στη γιαγιά Βασιλική 
και στη νονά Βάλλια «να τους ζήσει».

 Το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 στον Ι.Ν. Αγίου Κοσμά 
Άσσου, ο Κωνσταντίνος Μπούκας του Παναγιώτη και 
της Ανθούλας και η Ευαγγελία Παφύλλα του Γεωργίου 
και της Βασιλικής βάπτισαν το αγοράκι τους. Ο νονός 
Αναστάσιος Βάββας του χάρισε το όνομα Παναγιώτης-
Κοσμάς. Ο παππούς Γεώργιος Παφύλλας και η γιαγιά 

Βασιλική δεν μπορούσαν να 
κρύψουν τη χαρά τους για το 
ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι 
γονείς του μικρού Παναγιώ-
τη-Κοσμά δεξιώθηκαν τους 
προσκεκλημένους σε ταβέρ-
να στις πηγές του ποταμού 
Αχέροντα στο Σιστρούνι Ιω-
αννίνων. Ο σύλλογος αποδή-
μων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς 
Κώστα και Λίτσα, στον παππού Γιώργο (Γάκη Γιάννη), στη 
γιαγιά Βασιλική και στο νονό Τάσο «να τους ζήσει».

 Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι.Ν. Παναγία 
Πορταΐτισσα στους Κωστακιούς Άρτας η Λαμπρινή Λα-
μπρούση του Ευαγγέλου και της Ρούλας και ο Δημήτρι-
ος Παππάς του Αυγερινού και της Δήμητρας βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους. Οι νονές Αλεξάνδρα και Φωτεινή Φε-
λέκη της χάρισαν το όνομα Ζωή. Ο παππούς Αυγερινός 
και οι γιαγιάδες Ρούλα και Δήμητρα δεν μπορούσαν να 
κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
Οι γονείς της μικρής Ζωής δεξιώθηκαν τους προσκεκλη-
μένους σε ταβέρνα στο κτήμα Παναβέλη στους Κωστα-
κιούς. Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Λαμπρινή, στον 
παππού Αυγερινό, στις γιαγιάδες Ρούλα και Δήμητρα και 
στις νονές Αλεξάνδρα και Φωτεινή «να τους ζήσει».

 Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 στον Ι.Ν. των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ο Αλέξανδρος Λαμπρού-
σης του Γεωργίου 
και της Βασιλικής και 
η Ευγενία Μίχα του 
Μιχαήλ και της Ελέ-
νης βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους. Η νονά 
Ελένη Νταλαγιάννη 
της χάρισε το όνομα 
Ελένη. Οι παππούδες 
Γιώργος και Μιχάλης 
και η γιαγιά Βασιλική 
δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για τι ευχάριστο 
αυτό γεγονός. Οι γονείς της μικρής Ελένης δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα του Θεόφι-
λου στα Δερβίζιανα. Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» 
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Αλέξανδρο και Ευ-
γενία, στους παππούδες Γιώργο (Γιώργο Δημητράκη Πάνο) 
και Μιχάλη, στη γιαγιά Βασιλική και στη νονά Ελένη «να 
τους ζήσει».

Γεννήσεις
 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν o Δημήτριος Παφίλας 

του Σπύρου και της Λουκίας και η Κωνσταντίνα Τζόλου 
του Δημητρίου και της Ευσταθίας. Στις 13 Ιουλίου 2021 
στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Χατζηκώστα στα 
Ιωάννινα η Κωνσταντίνα Τζόλου έφερε στη ζωή ένα υγιέ-
στατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παπ-
πού Σπύρου και της γιαγιάς Λουκίας για το ευχάριστο γε-
γονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη 
και Ντίνα, στον παππού Σπύρο και στη γιαγιά Λουκία να 
τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του.

 Το τρίτο τους παιδί απέκτησαν o Ευθύμιος Παφύλ-
λας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας και η Μαρσίλντα 
Μπούζι. Στις 21 Αυγούστου 2021 στο Μαιευτήριο Λητώ 
Αθηνών η Μαρσίλντα Μπούζι έφερε στη ζωή ένα υγιέστα-
το και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παππού 
Κώστα και της γιαγιάς Μαρίας για το ευχάριστο αυτό γε-
γονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Μάκη και 
Σίλντα, στον παππού Κώστα και στη γιαγιά Μαρία να τους 
ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του.

 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν o Σταύρος Σιάρκος του 
Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης και η Φωτεινή Δαρδα-
μάνη του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας. Στις 29 Αυ-
γούστου 2021 στη Μαιευτική κλινική του «Μητέρα» στην 
Άρτα η Φωτεινή Δαρδαμάνη έφερε στη ζωή ένα υγιέστα-
το και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παππού 
π. Αλέξανδρου (παπα-Αλέκος) και της γιαγιάς Αικατερίνης 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχι-
σμένους γονείς Σταύρο και Φωτεινή, στον παππού π. Αλέ-
ξανδρο Σιάρκο και στη γιαγιά Αικατερίνη να τους ζήσει και 
να είναι καλότυχο στη ζωή του.

Κοινωνικά 

Ο Κωνσταντίνος Πανούσης και η Ελευθερία - Αι-
κατερίνη Τέλιου με τους γονείς του γαμπρού και τα 

αδέλφια του Χρήστο και Ευαγγελία.

Η Αλεξία Δήμα και ο Βασίλειος Κρούσκας με τους 
γονείς της νύφης και τη μητέρα του γαμπρού.

Η Ελένη Θεοδώρου 
και ο Σάββας Σαχσανίδης.

Λαμπρούσης Αλέξανδρος του Δημητρίου 
και της Βασιλικής με τη σύζυγό του Μίχα 
Ευγενία του Μιχαήλ και της Ελένης με τα 

παιδιά τους.

Βάια Γούλα του Θωμά και της 
Βασιλικής με την κόρη της Βα-
σιλική, τους γονείς της και τον 
σύζυγό της Ιωάννη Λάμπρου.

Βάπτιση Παφύλλα Μαρία του 
Ιωάννη και της Βασιλικής.

Βάπτιση Μπούκα Παναγιώτη - 
Κοσμά του Κωνσταντίνου και 

της Ευαγγελίας.
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 Στις 5 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 93 ετών, έφυγε για 
το αιώνιο ταξίδι η Κατσά-
νου Παρασκευή του Κων-
σταντίνου (Κώτση Βάγαινα). 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
τη μεθεπόμενη ημέρα στον 
Ιερό ναό,των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άσ-
σου και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Κων-
σταντίνου. Στην τελευταία 
της κατοικία την συνόδευσε 
η οικογένειά της, συγγενείς, 

φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασ-
σιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.

 Στις 16 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 88 ετών, έφυ-
γε για το αιώνιο ταξίδι η Λαμπρούση Κωνσταντί-
να του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Κωστάντω 

του Πανέλη Μήτση). Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στον 
Ιερό ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άσ-
σου και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Κων-
σταντίνου. Στην τελευταία 
της κατοικία την συνόδευσε 
η οικογένειά της, συγγενείς, 
φίλοι και χωριανοί. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της Ασσιώ-

τικης γης που την σκέπασε.
Αιωνία η μνήμη της.

 Στις 28 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 71 ετών, έφυγε 
για τον αιώνιο ταξίδι ο Λαμπρούσης Κωνσταντίνος 
του Δημητρίου και της Γιαννούλας (Κωστάκη Δημη-
τράκη Κωνσταντής). Άφησε την τελευταία του πνοή 
στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Αθηνών χάνοντας τη 
μάχη, από την επάρατο νόσο, να κρατηθεί στη ζωή. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη τη μεθεπόμενη ημέρα 
στον Ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων του κοιμητηρί-
ου Καλλιθέας και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της 
Καλλιθέας Αττικής. Στην τελευταία του κατοικία τον 
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και χω-
ριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που 
τον φιλοξενεί. Αιωνία η μνήμη του.
Ο εκλιπών ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μας 
και είχε διατελέσει και πρόεδρος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όταν πληροφορήθηκε 
τον ξαφνικό θάνατο του αγαπητού Κώστα, συνεδρία-
σε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα.
• Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
• Να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία.
Η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε την επιθυμία 
αντί για κατάθεση στεφάνων να συγκεντρωθούν χρή-
ματα υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου.
Τον αγαπητό μας Κώστα, πρώην πρόεδρο του Συλλό-
γου μας, εκ μέρους των αποδήμων Ασσιωτών αποχαι-

ρέτησε ο Γεν Γραμματέας 
Χρήστος Θ. Κατσάνος.
Αγαπητέ Κώστα βρισκό-
μαστε όλοι εδώ, η σύζυ-
γος, τα παιδιά σου, τα 
εγγόνια σου, τα αδέρ-
φια σου και σχεδόν πάν-
δημη η ασσιώτικη κοινω-
νία της Αθήνας. Μερικοί 
μάλιστα έκαναν μακρινό 
ταξίδι για να είναι σήμε-
ρα εδώ. Μεγάλος είναι 
ο πόνος και ανείπωτη 
η συντριβή και η οδύνη 
που διακατέχει τις ψυχές 
όλων μας. Η είδηση του 
θανάτου σου έπεσε σαν 
κεραυνός και συγκλόνι-
σε όλους μας.
 Αγαπητέ Κώστα 
έχασες την άνιση μάχη που έδωσες με την επάρα-
τη νόσο τις τελευταίες μέρες στο Ιπποκράτειο νοσο-
κομείο. Η υγεία σου ήταν επισφαλής από τα εφηβι-
κά σου χρόνια και σε ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια. 
Πολλές φορές βρέθηκες σε δύσκολη θέση με χαμέ-
νες σχεδόν όλες τις ελπίδες για ζωή, έδωσες όμως 
μάχες και τις κέρδισες. Τις μάχες αυτές τις έδωσες 
όρθιος με καρτερικότητα, γενναιότητα, ψυχραιμία, 
υπομονή, αυτοκυριαρχία και αξιοπρέπεια όπως πο-
ρεύτηκες σε όλη σου τη ζωή. Θρηνούμε σήμερα τον 
εκλεκτό άνθρωπο, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του 
οποίου το ήθος ήταν υποδειγματικό, η εργατικότη-
τα και οι αρετές του απαράμιλλες. Θρηνούμε τον επι-
στήθιο φίλο, τον αξιαγάπητο χωριανό, τον συνετό και 
επικοινωνιακό άνθρωπο. Άνθρωπος της προσφοράς 
που υποβάλλονταν σε κάθε θυσία για τους άλλους. 
Ο αλτρουισμός ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία 
του χαρακτήρα του. Τολμώ να πω ότι ο σύλλογός μας 
με την απουσία σου δεν έγινε μόνο φτωχότερος αλλά 
ορφάνεψε. Το κενό που αφήνεις είναι δυσαναπλή-
ρωτο. Κέρδισες την απεριόριστη αγάπη κα την εμπι-
στοσύνη του κόσμου και ιδιαίτερα της γενέτειρά σου, 
την οποία λάτρευες και όταν το επέτρεπε η υγεία σου 
ήταν ο αγαπημένος προορισμός σου. Ενεργό μέλος 
του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» από την ίδρυσή του μέχρι το τέλος 
της ζωής σου. Διετέλεσες για πολλά χρόνια μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Δούλευες αθόρυβα, 
δημιουργικά, προγραμματισμένα, στοχευμένα και για 
αυτό οι χωριανοί σε περιέβαλλαν με αισθήματα αγά-
πης και εμπιστοσύνης. Την διετία 2004-2005 είχες το 
αξίωμα του προέδρου. Δούλεψες με πάθος και αφιέ-
ρωσες απεριόριστο χρόνο και όλα ήταν προγραμμα-
τισμένα άριστα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια με 
σαφήνεια και ακρίβεια. Εσύ νομιμοποίησες τον Σύλ-
λογο φορολογικά. Επί προεδρίας σου και δικές σου 
ενέργειες έγινε η ανέγερση του μνημείου των ηρώ-
ων πεσόντων του Άσσου στην κεντρική πλατεία του 
χωριού. Οι επιχορηγήσεις προς τον σύλλογο τη διετία 
αυτή από διάφορα υπουργεία, κρατικούς και ιδιωτι-
κούς φορείς έφθασαν στα ύψη. Φαίνεται πως είναι 
αληθινός ο λόγος ότι «ον οι Θεοί φιλούσι θνήσκει «, 
γιατί όπως συμπληρώνει η Αγία Γραφή ο Θεός παίρ-
νει κοντά τους τους εκλεκτούς και σπάνιους ανθρώ-
πους. Συχνά η μοίρα παίρνει αυτούς τους ανθρώπους 
πρόωρα από τη ζωή. Η συνοδοιπόρος στη ζωή του, 
τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα αδέρφια του και 
οι λοιποί συγγενείς να παρηγορείστε καίτοι ο αγαπη-
τός Κώστας έφυγε γρήγορα από τη ζωή εξασφαλίζει 
όμως την αθάνατη μνήμη του. Το πνεύμα του θα εί-
ναι μαζί σας για πάντα.
Αγαπητέ Κώστα βρισκόμαστε όλοι εδώ για το ύστατο 
αντίο. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Για όλους μας θα 
ζεις και θα κινείσαι ανάμεσά μας. Αντίο αγαπητέ φίλε. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που θα σε 
φιλοξενήσει η μνήμη σου αιωνία.

Ο Σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα ο 
Άσσος συλλυπείται τους οικείους και τους συγγενείς 
των μεταστάντων.

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις 
Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”

Eκδότης
Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου

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

Κατσάνου Παρασκευή 
του Κωνσταντίνου 

(Κώτση Βάγαινα, 1928-2021)

Λαμπρούσης Κωνσταντίνος
του Δημητρίου και της Γιαννούλας 

(1950-2021).

Λαμπρούση Κωνσταντίνα του 
Παναγιώτη και της Αικατερί-

νης (1933-2021)

Θάνατοι Θλιβερό άγγελμα θανάτου…
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021, πρωινό. Ένα επίμο-
νο τηλεφώνημα τάραξε την πρωινή ηρεμία μου. 
Ήταν ο φίλος μου Παύλος Χρήστου: «Καλημέρα… 
Έχω δυσάρεστο νέο να σου αναγγείλω … Τον χά-
σαμε τον Κώστα στην Καλλιθέα..», μου είπε συγκι-
νημένος.
Ώστε, μέχρις εδώ ήταν! «Δραπέτευσε» και ο Κώ-
στας Λαμπρούσης, ο καλός Ασσιώτης, ο ειλικρινής 
φίλος, ο αληθινός συμπατριώτης, ο στοργικός σύ-
ζυγος, ο προστάτης και φίλος των παιδιών του, ο 
τρυφερός παππούς!
Είχα την τύχη και την ευκαιρία να τον γνωρίσω, 
να γίνουμε εγκάρδιοι φίλοι και να τον ζήσω, λίγο 
βέβαια, με αμοιβαία αγάπη και εκτίμηση και μέσα 
από τις αλλεπάλληλες πολύ δύσκολες δοκιμασί-
ες της εύθραυστης υγείας του διεπίστωσα ότι, όχι 
μόνο δεν έχανε το θάρρος του στον αγώνα που 
έδινε, αλλά μέσα από ένα αξιοθαύμαστο απόθεμα 
υπομονής, επιμονής και αποφασιστικότητας, γιγά-
ντωνε τις αντιστάσεις του, τη θέλησή του για ζωή. 
Γιατί ο αλησμόνητος Κώστας αγαπούσε με πάθος 
τη ζωή: «Έχω θέληση και δύναμη να αντέχω, να 
στέκομαι όρθιος και να παλεύω άφοβα με στέρεα 
προσεχτικά βήματα και να προχωρώ στη θύελλα», 
μου έλεγε εμπιστευτικά, στις λίγες δυστυχώς ευ-
καιριακές συναντήσεις μας.
Τον καμάρωνα. Άξιος άνθρωπος, κοφτερό μυαλό, 
που όσο τον δοκίμαζε η επισφαλής υγεία του, εκεί-
νος όρθωνε το ταλαιπωρημένο σώμα του, άνοιγε 
φτερά και πετούσε σε καινούργιους ορίζοντες 
(πάντα βρισκόταν ένα βήμα τουλάχιστον μπροστά 
από την εποχή του), πάντα με χαμόγελο και τον 
στοχαστικό του λόγο: «Το παλεύω! Δεν επιτρέπω 
να με πάρει από κάτω!»
Στη ζωή του στάθηκε δημιουργικός, παραγω-
γικός, ευγενικός, δοτικός, έκανε σχέσεις ζωής, 
βαθιές φιλίες που κρατούσαν στο χρόνο και τις 
τιμούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αγαπούσε 
τους συνανθρώπους του, τους αγκάλιαζε και τους 
ασπάζονταν με πάθος και παρότι ήταν «άνθρωπος 
παλιάς κοπής» στάθηκε εξαιρετικά σύγχρονος, 
προοδευτικός, συνεργατικός, πάντα ξύπνιος να 
συλλαμβάνει το νόημα και τα μηνύματα των και-
ρών! Άνθρωπος φτιαγμένος από μόχθο και ήθος! 
Και πάντα μπροστά από την εποχή του!
Αλησμόνητε και πολυαγαπητέ αδελφικέ μου φίλε,
Κώστα,
Γονατίζω στη μνήμη σου και σου ζητώ ταπεινά 
συγνώμη που δεν μπόρεσα να παραβρεθώ στην 
κηδεία σου και να σ’ αποχαιρετήσω για τελευταία 
φορά, κατευοδώνοντάς σε. Σου υπόσχομαι όμως, 
πως θα συνεχίζω να τιμών τη μνήμη σου ενεργή 
και ζώσα στην καρδιά μου.
Ξέρω πολύ καλά πως δεν κατευνάζεται ο θάνα-
τος. Ούτε ο πόνος και η οδύνη απ’ αυτόν. Θέλω 
όμως να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην πο-
λυαγαπημένη σου σύζυγο κα Ρούλα, στα ακριβά 
παιδιά σου Αθηνά, Δημήτρη και Ελευθερία και στα 
χιλιάκριβα αστεράκια τα ευάριθμα εγγονάκια σου: 
Υγεία απόλυτη και μακροημέρευση σε όλους σας. 
Με την αγάπη του ο παππούς σας θα είναι πάντα 
μαζί σας και θα σας παρακολουθεί στον αγώνα 
της ζωής!
Πριν κλείσω τον αποχαιρετιστήριο λόγο μου θέλω 
να πω κάτι ακόμη: «Είναι κάτι στιγμές, μοναδικές, 
που η γλώσσα νιώθει φτωχή, τα λόγια άχρηστα 
και ίσα, ίσα, τότε είναι που θέλεις να πεις πιο πολ-
λά!» (Μεν. Λουντέμης).
Πολύκλαυστε Κώστα,
Θα μου λείψεις. Πάντα θα σε θυμάμαι και θα σε 
σκέπτομαι. Νιώθω θλίψη με τη φυγή σου! Απαλ-
λαγμένος, φίλε μου, από κάθε γήινη φροντίδα, 
ξεκουράσου και «αναπαύσου εν Ειρήνη». Ταπεινή 
ευχή και προσευχή μου!

Πρέβεζα, 30 Ιουλίου 2021
Τάκης Παπαδημητρίου
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Ιερό χρέος η ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας
Για την τελετή και τη σημασία της μάχης της Μπο-

γόρτσας ο Δήμαρχος Ζηρού, ανέφερε: 
Mε ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην κοι-

νότητα του Άσσου για την τελετή των αποκαλυπτήριων 
Μνημείου εις τιμή και ανάμνηση της ηρωικής μάχης 
της Μπογόρτσας. Η διαφύλαξη και η ανάδειξη με κάθε 
δυνατό τρόπο, της ιστορίας, και ιδιαίτερα της τοπικής, 
αποτελεί ιερό χρέος. 
Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ως κοινωνία έχου-
με ιστορική αλλά και ηθική υποχρέωση να θυμόμαστε 
όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα 
για την ελευθερία όχι μόνο ως τιμή, αλλά και ως μνή-
μη και να εκφράζουμε μαζί την ευγνωμοσύνη μας για 
την υπέρτατη θυσία τους, ώστε να ζούμε εμείς σήμερα 
ελεύθεροι.

Από την πρώτη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι η ιδέα 
ανέγερσης Μνημείου για τη Μάχη της Μπογόρτσας, με 
αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής 
επανάστασης, δεν υπήρξαν δεύτερες σκέψεις. 
Αμέσως αποφασίσαμε με τους συνεργάτες μου να προ-
χωρήσουμε άμεσα στην ανέγερσή του. 
Θέσαμε ως στόχο μάλιστα, η τελετή των αποκαλυπτη-
ρίων να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο που ήταν και η 
επέτειος των 200 χρόνων από την ιστορική μάχη. Οι 
συνθήκες και τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα 
λόγω της Πανδημίας δεν μας το επέτρεψαν.
Ωστόσο σήμερα, λίγους μήνες μετά, στεκόμαστε μπρο-
στά από ένα λιτό, όπως θα άρμοζε άλλωστε στη ζωή 
και στις αξίες των υπερήφανων αγωνιστών της επανά-
στασης, αλλά όχι λιγότερο σπουδαίο, Μνημείο. Πάνω 
του αποτυπώνεται ο πεισματικός διπλός αγώνας των 
Σουλιωτών και Λακκιωτών. 
Ο αγώνας για το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας που 
ήταν συνυφασμένος και με τον αγώνα για την επιβίωσή 
τους και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 
Τιμούμε τους ήρωες Σουλιώτες και Λακκιώτες που πο-
λέμησαν με περίσσιο θάρρος στις 18 και 19 Απριλίου 
1821 σε αυτή την περιοχή και εξεδίωξαν τους Τούρ-
κους από τον τόπο. 
Η νίκη τους αναπτέρωσε το ηθικό των ήδη επαναστα-
τημένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο, ενώ ταυτόχρο-
να ανάγκασε τον Σουλτάνο, σε συνδυασμό και με τις 
σχέσεις του με τον Αλή Πασά που είχαν διαταραχτεί, 
να αποστείλει στρατεύματα στην Ήπειρο, κάνοντας πιο 
εύκολο το έργο των Ελλήνων πολεμιστών στο Μοριά. 
Με την ευκαιρία της σημερινής τελετής, μαζί με τους 
Σουλιώτες και Λακκιώτες, τιμούμε κι όλους εκείνους 
που υπηρέτησαν πανανθρώπινες αξίες.
Με την ανέγερση του Μνημείου πέρα από τις αρμόζου-
σες τιμές στους ήρωες, θέλουμε να μεταφέρουμε και 
να παραδώσουμε στις νέες γενιές, στις γενιές που έρ-
χονται, άσβεστη τη μνήμη των αγώνων και της θυσίας 
των προγόνων μας για την πατρίδα και την Ελευθερία.
Ο Δήμος Ζηρού με τα δεκάδες ιστορικά αλλά και πολλά 
αρχαιολογικά σημεία, είναι εδώ για ν’ αναλάβει πρωτο-
βουλίες και να στηρίξει κάθε πρόταση για την ανάδειξη 
του τόπου μας. 
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια 
του συνδημότη μας Λάμπρου Δήμα για την ευγενική 
δωρεά του χώρου για την ανέγερση του Μνημείου, 
τους τοπικούς Συλλόγους, τον Περιβαλλοντικό Σύλ-
λογο πρ. Δήμου Θεσπρωτικού για την συνδρομή τους, 

τον πρόεδρο της Κοινότητας του Άσσου τον Κώστα Κα-
τσάνο και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου καθώς και 
όλους όσοι συνέβαλαν στην ανέγερση του Μνημείου 
και την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Αθάνατοι 
οι ήρωες αγωνιστές του 1821!».

Στο σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος της τοπικής 
κοινότητας Άσσου Κωνσταντίνος Κατσάνος τόνισε 
τα εξής: 
Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον 
τόπο μας και την κοινότητά μας, τον Άσσο. Είναι ημέ-
ρα τιμής και μνήμης. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
και ημέρα ορόσημο. Το μνημείο για τη Μάχη της Μπο-
γόρτσας, θα είναι διαχρονικά σημείο αναφοράς για το 
χωριό μας αλλά και για ολόκληρη τη Λάκκα Σουλίου. 
Θα στέκεται εδώ για να κρατάει ζωντανή τη μνήμη των 
αγωνιστών και των ηρώων του τόπου μας. Θα στέκεται 
εδώ για να προάγει τη γνήσια και ανιδιοτελή προσφορά 
και θυσία για υπέρτατα ιδανικά, όπως είναι η πατρίδα 
και η ελευθερία. Θα είναι εδώ να μας θυμίζει ότι η Λάκ-
κα και ο τόπος μας είχε πάντα ήρωες να δώσει. Όλοι 
όσοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν θα είναι πάντα στις 
καρδιές μας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι: 
Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία!
Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο 
Ζηρού κ. Νικόλαο Καλαντζή, ο οποίος από την πρώτη 
στιγμή αγκάλιασε την ιδέα για την ανέγερση ΜΝΗΜΕΙ-
ΟΥ για τη μάχη της Μπογόρτσας στον Άσσο, την οικο-
γένεια του αείμνηστου Λάμπρου Δήμα που παραχώρη-
σε τον χώρο για την εγκατάστασή του και βέβαια τις 
υπηρεσίες του Δήμου και όλους όσοι συνέδραμαν για 
την ανέγερση του ΜΝΗΜΕΙΟΥ και τη σημερινή πετυχη-
μένη εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ! 

Για τη σημασία της μάχης της Μπογόρτσας ανα-
φέρθηκε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Πο-
λιτιστικού–Περιβαλλοντικού Συλλόγου πρ. Δήμου 
Θεσπρωτικού κ. Νίκος Νικολάου. 
Εκ μέρους του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλό-
γου της Λάκκας θα ήθελα να μεταφέρω τις θερμές ευχα-
ριστίες σε όλους εσάς, που παρευρίσκεστε στη σημερινή 
εκδήλωση και σε αυτούς που συνέβαλαν με οποιονδή-
ποτε τρόπο στη δημιουργία αυτού του Μνημείου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες μεταφέρω στον Δήμαρχό μας 
Νίκο Καλαντζή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, που 
αγκάλιασαν και υλοποίησαν την πρότασή μας για τη 
δημιουργία αυτού του Μημείου, καθώς και προς τους 
Ασσιώτες και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 
Κώστα Κατσάνο για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση 
του χώρου και στην ολοκλήρωση του έργου.
Η σημερινή εκδήλωση είναι μια από αυτές που είχαμε 
προγραμματίσει για τη συμμετοχή μας στους εορτα-
σμούς για τα διακόσια χρόνια από την επανάσταση του 
1821.
Η κεντρική εκδήλωση, που είχαμε σχεδιάσει, ήταν μια 
Ημερίδα, που θα αναδείκνυε τη συμμετοχή της Λάκκας 
και των Λακκιωτών, καθώς και του Σουλίου και των 
Σουλιωτών στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του 
1821, όπως καταγράφεται σε απομνημονεύματα, επι-
στολές και κείμενα εποχής, αλλά κι όπως έχει περάσει 
στη συλλογική μνήμη με τα ιστορικά τραγούδια του τό-
που μας, από τα οποία κάποια θα ακούσετε σε λίγο.
Η πανδημία όμως μας υποχρεώνει να την αναβάλλου-
με για την επόμενη χρονιά, με την ελπίδα ότι οι συνθή-
κες υγιεινής θα μας πει το επιτρέψουν.
Η Λάκκα μπορεί να υπερηφανεύεται για τους Λακκιώ-
τες Καπεταναίους και τους απλούς αγωνιστές, που πο-
λέμησαν στο Σούλι, στη Λάκκα, στο Μεσολόγγι και σε 
άλλες νικηφόρες μάχες. Τιμήσαμε πριν από δέκα ημέ-

ρες στην Κρανιά τον οπλαρχηγό Φώτη *Μπόμπορη, με 
τα Αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του.
Τιμούμε σήμερα τους ήρωες, που πολέμησαν στη μάχη 
της Μπογόρτσας.
Χρέος και καθήκον μας είναι να ερευνηθούν όλα τα Αρ-
χεία, ώστε να γίνουν γνωστοί και οι άλλοι Λακκιώτες 
καπεταναίοι και απλοί αγωνιστές καθώς και τόποι που 
διεξήχθησαν νικηφόρες μάχες.
Η σημερινή εκδήλωση δεν θα πρέπει να αποτελέσει 
μόνο ιερό μνημόσυνο, ούτε απλά να αποδοθεί ο οφει-
λόμενος φόρος τιμής για τους Σουλιώτες και Λακκα-
σουλιώτες, που πολέμησαν ηρωικά σ' αυτόν τον τόπο.
Τέτοιες τιμητικές εκδηλώσεις, που αναφέρονται σε 
ιστορικά γεγονότα, προσφέρονται για αναστοχασμό και 
ας αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία για αυτογνωσία και 
εθνική αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια.
Εδώ σε αυτά τα βράχια Σουλιώτες και Λακκοσουλι-
ωτες με ελάχιστο πολεμικό υλικό και εφόδια, ήρθαν 
αντιμέτωποι με στρατό μιας τεράστιας για την εποχή 
αυτοκρατορίας, που απλώνονταν από τη Βαλκανική 
χερσόνησο, τη Μικρά Ασία, τη Μέση Ανατολή, μέχρι 
και τη Βόρεια Αφρική, με απεριόριστο αριθμό ανδρών, 
όπλων και εφοδίων.
Αυτήν την τεράστια δύναμη, την ταπείνωσαν πολλές 
φορές οι Σουλιώτες. Η συμβολή τους στην εδραίωση 
της Επανάστασης και τη δημιουργία του Ελληνικού 
κράτους ήταν καθοριστική. Αναγκάστηκαν δύο φορές 
να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, το 1803 και το 
1822. Και παρόλα αυτά από το 1822 έως το 1829 
πρωτοστάτησαν στον αγώνα συμμετέχοντας σε κρίσι-
μες μάχες στο Μεσολόγγι και σε όλον τον επαναστατη-
μένο Ελλαδικό χώρο.
Γενναίοι, ριψοκίνδυνοι, μεγαλόψυχοι, ολιγαρκείς, λιτο-
δίαιτοι είναι μερικά χαρακτηριστικά που τους αποδίδο-
νται. Θεωρούσαν την ελευθερία πολυτιμότερη από τη 
ζωή τους και ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους 
για την ελευθερία, και την πατρίδα.
Πέρα από όσα διδάσκονται στα σχολικά βιβλία, οι τοπι-
κοί Σύλλογοι και Φορείς έχουμε χρέος να αναδείξου-
με την τοπική μας ιστορία με κατάλληλες δράσεις και 
πρωτοβουλίες. Κάποιου είδους μνημεία σαν αυτό του 
Φώτη Μπομπορη και της Μπογόρτσας, καλό θα ήταν 
να γίνουν και για άλλους Λακκιώτες Καπεταναίους και 
αγωνιστές και για άλλους τόπους όπου διεξήχθησαν 
σημαντικές μάχες. Τέτοια έργα διδάσκουν ιστορία, 
κρατάνε ζωντανή τη μνήμη της ιστορίας και ας επα-
ναλάβουμε τη φράση του Ευρυπίδη: «Όλβιος ὅστις τῆς 
ἱστορίας ἔσχε μάθησιν...» 
Ευτυχής όποιος μελέτησε την ιστορία.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΠΟΓΟΡΤΣΑΣ / ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΝΑΣΣ(Ι)ΑΡΗΣ

Διακρίνονται ο δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, 
ο πρόεδρος Τ.Κ. Άσσου Κων/νος Κατσάνος, ο νεαρός 

Γιώργος Ευ. Καλέσιος και η νεαρή Ανδριάνα Καραγιώτη.

Διακρίνονται ο συντονιστής της εκδήλωσης Παναγιώτης 
Κούσης και ο Νίκος Νικολάου, που απευθύνει χαιρετισμό.

Διακρίνονται από αριστερά Γιώργος Ιωαννίδης, Σπύρος 
Ζήκας στο κλαρίνο και Γιώργος Υφαντής στην κιθάρα.

Κέρασμα με τοπικά εδέσματα στην πλατεία του χωριού

συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΠΟΓΟΡΤΣΑΣ / ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΝΑΣΣ(Ι)ΑΡΗΣ
Χαιρετισμοί

Στη σημασία ανάδειξης της ιστορίας του τόπου 
στάθηκε στον χαιρετισμό του ο βουλευτής Ν.Δ. 

Νομού Πρέβεζας κ. Στέργιος Γιαννάκης, ο οποί-
ος μετέφερε και τον χαιρετισμό του προέδρου της 
Βουλής κ. Τασούλα. Επίσης συνεχάρη τον Δήμο Ζη-
ρού και όλους όσοι συνέδραμαν στην ανέγερση του 
Μνημείου και την επιτυχία της χθεσινής εκδήλωσης.

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Κώστας Μπάρκας, 
αφού καταδίκασε τη βεβήλωση του Μνημείου και 
τόνισε τη σημασία του, καθώς καταδείχνει τον ηρω-
ισμό Σουλιωτών και Λακκιωτών με τους αγώνες για 
την ελευθερία και την υπεράσπιση υψηλών ιδανικών. 

Χαιρετισμό για την εκδήλωση απέστειλαν -μετα-
ξύ άλλων- και ο δήμαρχος Ελευσίνας, της πόλης που 
είναι νέα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, κ. 
Αργύρης Οικονόμου. 

Στο ιστορικό της μάχης αναφέρθηκε ο Ασσιώτης, 
κ.. Παύλος Χρήστου συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 
επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιω-
τών «Μάρκος Μπότσαρης» με πλούσια συνδικαλι-
στική και συγγραφική δράση, με τη συγκίνηση από 
την αφήγηση των ηρωικών γεγονότων της εποχής, 
να είναι διάχυτη. 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο εκπαιδευ-
τικός, διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Θεσπρω-
τικού κ. Παναγιώτης Κούσης. 

Καταθέσεις στεφάνων
Καταθέσεις στεφάνων έκαναν: 
• Γιαννάκης Στέργιος, Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Πρέ-
βεζας, εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής.
• Μπάρκας Κων/νος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Νο-
μού Πρέβεζας,
• Καλαντζής Νικόλαος, Δήμαρχος Ζηρού.
• Ντακαλέτσης Χρήστος, Δήμαρχος Δωδώνης.
• Κατσάνος Κων/νος, πρόεδρος Κοινότητας Άσσου.
• Σιγιάννης Παντελής, εκπρόσωπος του Α.Τ. Ζηρού.
• Πανούσης Θεόδωρος, πρόεδρος Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Ζηρού, Δημοτικός Σύμβουλος.

• Παπαβασιλείου Βασίλειος, αντιδήμαρχος, αξιω-
ματικός ε.α, - εκπροσώπησε την Ένωση Απόστρατων 
Αξιωματικών Στρατού, παράρτημα Πρέβεζας.
• Πάντος Δημήτριος, δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 
Ζηρού, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού –Περιβαλλο-
ντικού Συλλόγου πρ. Δήμου Θεσπρωτικού. 
• Κώνστας Βασίλειος, αντιστράτηγος Πυροσβεστι-
κού Σώματος ε.α, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβου-
λος Δήμου Ζηρού.
• Θεοδώρου Ευάγγελος, πρόεδρος Συλλόγου απο-
δήμων Ασσιωτών Αθήνας. 
• Λαμπρούσης Δημήτριος, πρόεδρος του Συλλόγου 
Αποδήμων Ασσιωτών Ιωαννίνων.
• Θεοδώρου Ιωάννης, εκπρόσωπος του Αθλητικού 
Συλλόγου Άσσου. 
• Σωτηρίου Βασιλική, εκπρόσωπος του Εξωραϊστι-
κού Συλλόγου Νικολιτσίου «Η Αναγέννηση».
• Κωνσταντίνος Καραβίδας, πρόεδρος της Κοινότη-
τας Πολυσταφύλου.
• Καρζής Γεώργιος, γραμματέας του Συλλόγου Που-
σταφυλιτών «Η Αγία Τριάδα».
• Κίτσιος Σπυρίδων, πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων 
Χωροφυλακής- Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Ιωαννίνων.

Ειδικής αναφοράς αξίζουν, τα δύο παιδιά, η Αν-
δριάνα Ευθυμίου Καραγιώτη και ο Γεώργιος Ευαγ-
γέλου Καλέσιος, τα οποία φορώντας παραδοσιακές 
φορεσιές έστεκαν στον χώρο του Μνημείου καθ’ όλη 
τη διάρκεια της τελετής, και παρέδιδαν τα στεφάνια 
προς κατάθεση στους επισήμους.

Ευχαριστίες
Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στο Αστυνομικό 

Τμήμα Ζηρού για την συνδρομή του στη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας και την ασφάλεια του χώρου, στους ιε-
ρείς κ.κ. Σιάρκο Αλέξανδρο και Κούση Βασίλειο οι 
οποίοι τέλεσαν την επιμνημόσυνη δέηση, καθώς και 
στην κα Ζωή Ράπτη για την ευγενική παραχώρηση 
έργων ζωγραφικής ηρώων της ελληνικής επανάστα-
σης του αείμνηστου συζύγου της διδασκάλου Πα-
ναγιώτη Ράπτη οι οποίοι κόσμησαν τον χώρο του 

Μνημείου. Τα συγκεκριμένα έργα μέχρι πρόσφατα 
κοσμούσαν το κοινοτικό κατάστημα Γαλατά. 

Ευχαριστούμε επίσης τον τραγουδιστή Γιώργο 
Ιωαννίδη, ο οποίος συνοδευόμενος από τους μου-
σικούς Γιώργο Υφαντή στην κιθάρα και Σπύρο Ζήκα 
στο κλαρίνο, τραγούδησε παραδοσιακά ιστορικά 
τραγούδια και έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην εκδή-
λωση.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στις κυρίες του Άσ-
σου οι οποίες παρασκεύασαν και πρόσφεραν σε 
όλους τους προσκεκλημένους εξαιρετικά εδέσματα 
καθώς επίσης και τοπικές ελιές και τυρί, συνοδευό-
μενα με τσίπουρο, κρασί και αναψυκτικά. 

Τέλος, ευχαριστούμε το τηλεοπτικό κανάλι ΑΡΤ 
T.V. καθώς και όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε για την δημοσι-
ογραφική κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης. 

Εκτός των βουλευτών του Νομού Πρέβεζας κ.κ. 
Γιαννάκη και Μπάρκα, και του Δημάρχου Δωδώνης 
κ. Χρήστου Ντακαλέτση, την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι Ζηρού κ.κ. Γκάρ-
τζος Χρήστος, Τάσσης Απόστολος, Παπαβασιλείου 
Βασίλειος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Δη-
μήτριος, Πανούσης Θεόδωρος, Φίντζος Ευάγγελος 
και Κώνστας Βασίλειος, οι Πανεπιστημιακοί δάσκα-
λοι Θωμάς Μπάκας και Λεωνίδας Χρήστου, ο πρ. 
Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ Γιώργος Γκίκας, πρόεδροι και 
μέλη Τοπικών Κοινοτήτων, πρόεδροι κι εκπρόσωποι 
Συλλόγων και Φορέων και πλήθος κόσμου. 

Η ιδέα για την εκτύπωση φυλλαδίου σχετικό 
με την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων 

του μνημείου της Μπογόρσας
Ο Σύλλογός μας, ύστερα και από ενθαρρυντική 

παρότρυνση πολλών συγχωριανών και φίλων απο-
φάσισε να εκδώσει σύντομα ένα φυλλάδιο και να 
συμπεριλάβει όλο το υλικό (κείμενα των ομιλητών, 
ρεπορτάζ πολλών Ηπειρώτικων εφημερίδων, πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό κλπ), πιστεύοντας έτσι ότι 
καλύτερα συμβάλλει στη διάσωση του πολύτιμου 
υλικού της σπουδαίας αυτής τιμητικής εκδήλωσης. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΓΟΡΤΣΑΣ
Από τον Παύλο Γ. Χρήστου

Σας καλωσορίζω κι εγώ 
από την πλευρά μου στη 
σημερινή εκδήλωση. Μία 
εκδήλωση όπου γιορτά-
ζουμε την ανέγερση του 
ηρωικού μνημείου εις τιμή 
και ανάμνηση της μάχης 
της Μπογόρτσας, μετουσι-
ώνοντας το ιστορικό πα-
ρελθόν σε παρόν. 
Σήμερα τιμούμε τους ήρωες Σουλιώτες και Λακκιώ-
τες που πολέμησαν θαρραλέα στις 18 και 19 Απριλίου 
1821σε αυτή την περιοχή και εξεδίωξαν τους Τούρκους 
από τον τόπο μας. 
Ο Δήμος Ζηρού, με αφορμή και τη συμπλήρωση των 
200 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης του 1821, 
προεξάρχοντος του Δημάρχου του, κ. Νικόλαου Καλα-
ντζή αλλά κι όλων των μελών του Δημοτικού Συμβου-
λίου και των υπηρεσιών του, ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα και στο ιερό χρέος της τιμής και μνήμης. Αγκάλιασε 
αμέσως την ιδέα για την ανέγερση μνημείου στον Άσσο, 
στο χώρο όπου διεξήχθη η ιστορική νικηφόρα μάχη της 
Μπογόρτσας απέναντι στα στρατεύματα των Τούρκων 
του Χασάν Πασά. Μία μάχη που εκτός των άλλων μπορεί 
να θεωρηθεί και προάγγελος του θριάμβου της ελληνι-
κής επανάστασης. 
Θερμές και ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται και στην 
οικογένεια του αείμνηστου συγχωριανού μας Λάμπρου 
Δήμα για την ευγενική και ταυτόχρονα γενναιόδωρη 
ενέργειά της να παραχωρήσει τον παρόντα χώρο για την 
ανέγερση του μνημείου.
Το όλο εγχείρημα συμβάλλει στην εκπλήρωση ενός 
ιστορικού αλλά και παράλληλα ηθικού χρέους στους 
αγωνιστές -ήρωες, που κάτω από τρομερά δύσκολες 
συνθήκες, έθεσαν υπό αίρεση τις ζωές τους γιατην απε-

λευθέρωση της πατρίδας μας και τα υπέρτατα ιδανικά 
του έθνους μας. 
Αυτά τα ιερά ερείπια, οι πέτρες, σαν αυτές που συναπο-
τελούν το μνημείο και αποτέλεσαν τα προκαλύμματα των 
αγωνιστών στις θέσεις μάχης, εάν μπορούσαν να μιλή-
σουν, δεν θα μας αποκάλυπταν μόνο την ιστορία αλλά 
και το αδιαμφισβήτητο μεγαλείο των πολεμιστών Σου-
λιωτών και Λακκιωτών απέναντι στα τουρκικά στρατεύ-
ματα.
Κάθε πέτρα και κάθε σπιθαμή γης σ’ αυτό τον τόπο έχουν 
τη δική τους ιστορία. Εδώ γράφτηκαν σελίδες δόξας που 
ίσως και να μην έχουν αναδειχτεί μέχρι σήμερα στο βαθ-
μό που θα άξιζαν. 
Στην περιοχή αυτή με μπροστάρηδες και μεγάλους πρω-
ταγωνιστές τους Μάρκο και Νότη Μπότσαρη, τον Γιώργο 
Δράκο και πόσους ακόμη έδωσαν μία από τις σημαντικό-
τερες πολεμικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα κατά την 
εθνικοαπελευθερωτική περίοδο του 1821.
Και αυτό το ιστορικό γεγονός εντάσσεται στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου και σαφώς προσδιορισμένου και πο-
θητού πανεθνικού στόχου, που δεν είναι άλλος από την 
απελευθέρωση της πατρίδας…
Η μάχη της Μπογόρτσας κατεγράφη ως μία από τις πρώ-
τες μάχες των αγώνων της εθνικής ανεξαρτησίας και 
παλιγγενεσίας. 
Ακόμη η ένταξη της ένοπλης σουλιώτικης δύναμης στο 
πλευρό της ελληνικής επανάστασης κατέταξε τους Σου-
λιώτες μεταξύ των πρωτεργατών και ασφαλώς των 
πρωταγωνιστών, της ενσάρκωσης των εθνικών οραμά-
των.
Ας δούμε όμως πως διαδραματίζονται τα ιστορικά γε-
γονότα εκείνη την εποχή και πως φτάσαμε στην ηρωι-
κή μάχη της Μπογόρτσας στις 18 και 19 Απριλίου του 
1821: 
Τον Αύγουστο του 1820 ο Πασόμπεης καλεί τους Σου-
λιώτες να επιστρέψουν από την εξορία -όπου είχαν προ-
σφύγει κυνηγημένοι τον Δεκέμβριο του 1803-και να λά-
βουν μέρος σε πόλεμο εναντίον του άσπονδου εχθρού 

τους Αλή Πασά. Ως αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους θα 
τους επέτρεπε να ζήσουν ελεύθεροι στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα τους, το ηρωικό Σούλι. Οι Σουλιώτες ανταποκρίνο-
νται αμέσως στην πρόσκληση. Ήταν μεγάλη η λαχτάρα 
τους ν’ επιστρέψουν στο αγαπημένο τους Σούλι. 
Επιστρέφοντας όμως στις 12 Δεκεμβρίου του 1820, 
ύστερα από δεκαεπτά (17) χρόνια υποχρεωτικής προ-
σφυγιάς, διαπιστώνουν ότι ο Πασόμπεης δεν τηρεί την 
υπόσχεσή του και η εκτίμηση των πολέμαρχων του Σου-
λίου, καθώς είναι μυημένοι στη φιλική εταιρεία, είναι ότι 
η ανταρσία του Αλή Πασά είναι συμφέρουσα για την έκ-
βαση της ελληνικής επανάστασης και την πατρίδα.
Έτσι έρχονται σε επικοινωνία μαζί του και πετυχαίνουν 
τελικά συμφωνία με τον αδυσώπητο πολέμιό τους Αλή 
Πασά. Η συνθήκη συνεργασίας υπογράφτηκε στις 18 Ια-
νουαρίου του 1821 και διατηρήθηκε σχεδόν όλο το πρώ-
το έτος της Ελληνικής Επανάστασης. Βοηθώντας τον Αλή 
Πασά συνετέλεσαν στην επιτυχία της ελληνικής επανά-
στασης, γιατί υποχρέωσαν τον ικανότατο Χουρσίτ Πασά 
να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από 
την Πελοπόννησο. Ο Σουλτάνος έδωσε εντολή στον Ισμα-
ήλ Πασά, υπό την απειλή κυρώσεων, να τους συντρίψει. 
Ο Ισμαήλ Πασάς έστειλε αμέσως 7.000 στρατιώτες ενα-
ντίον των Σουλιωτών. Κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις στην 
περιοχή μας, στα Δερβίζιανα και τα Λέλοβα, ενώ ενισχύ-
θηκαν οι φρουρές Άρτας και Πρέβεζας. Επίσης τοποθετή-
θηκε φρουρά στον πύργο της Μπογόρτσας ή Βογόριτσας 
που βρίσκεται λίγα μέτρα βορειότερα από εδώ. 
Ο πύργος, που πρόσφατα είχε ανακαινισθεί, ήταν χτι-
σμένος στο ύψωμα, σε θέση περίλαμπρη ανάμεσα στο 
Σούλι και τα Γιάννενα, που βρίσκεται ανατολικά των Θε-
σπρωτικών ορέων (Μπαλτενέζι) στην περιοχή του χω-
ριού Νάσσ(ι)αρη (Άσσος) που βρισκόμαστε σήμερα. Είναι 
ένας από τους πολλούς πύργους που έχτισε ο Αλή Πα-
σάς προκειμένου να προστατέψει τον στρατό του από τις 
νυχτομαχίες των Σουλιωτών και να κλείσει τους δρόμους 
ανεφοδιασμού προκαλώντας 
τους ασφυκτικό περιορισμό. συνέχεια στη σελίδα 6
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Χορευτικό τμήμα
Ο σύλλογός μας στην προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς του τόπου μας, θα λειτουργήσει και φέτος 
για έβδομη χρονιά τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών για 
όλες τις ηλικίες, το οποίο θα λειτουργήσει από το Σάββατο 16 
Οκτωβρίου 2021. 
Τα μαθήματα χορού θα γίνονται κάθε Σάββατο και ώρα 6 μ. μ 
έως 7 μ. μ. στην αίθουσα το «ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ», οδός Αγίου Κων/
νου 4 Ομόνοια, 2ος όροφος. Χοροδιδάσκαλος θα είναι ο συμπα-
τριώτης μας Νίκος Τριανταφύλλου. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τον πρόεδρο του συλλόγου μας Ευάγγελο Θ. Θεοδώρου τηλ: 
6982970065 και την υπεύθυνη του χορευτικού τμήματος Ελένη 
Πανούση-Μασκλαβάνου τηλ. 6976557789. 
Σας περιμένουμε. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΗΣ ΜΠΟΓΟΡΤΣΑΣ / ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΝΑΣΣ(Ι)ΑΡΗΣ

Ο λαός της περιοχής μας με δύο λαμπρές εκδηλώσεις τίμη-
σε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 όπως 
έπρεπε. Στην Κρανιά με πρωτοβουλία του Περιβαλλο-

ντικού Συλλόγου της περιοχής μας αλλά και των τοπικών συλ-
λόγων Κρανιάς, Τύριας και του Δήμου Ζηρού η σχετική τελετή 
έγινε στις 19 Αυγούστου. 

Η τελετή είχε ιδιαίτερη λαμπρότητα γιατί ο Κρανιώτης Νι-
κόλαος Μπόμπορης με δικά του έξοδα ανήγειρε τον ανδριά-
ντα του συμπατριώτη του αγωνιστή του ’21 και συγγενούς του 
Φώτη Μπόμπορη. 

Η Κρανιά έχει ιδιαίτερους λόγους να καμαρώνει γιατί οι 
πρόγονοι συμμετείχαν ενεργά στην Εθνεγερσία του Εικοσιένα 
και πολλοί απ’ αυτούς βρέθηκαν και στην ηρωική έξοδο του 
Μεσολογγίου το 1826. Αυτά είναι γνωστά τοις πάσι. 

Ομοίως στις 29 Αυγούστου έγινε ανάλογη εκδήλωση στον 
Άσσο όπου στήθηκε αναμνηστική στήλη για να τιμήσουν τη 
μνήμη των αγωνιστών Σουλιωτών και λοιπών συμπατριωτών 
μας της εποχής που μετείχαν στη μάχη της Μπογόρτσας κατά 
των Τούρκων του Χασάν Πασά στις 18 και 19 Απριλίου του 
1821. Η περιοχή της Μπογόρτσας είναι λίγο πιο έξω από το 
σημερινό χωριό του Άσσου. Η τελετή και το όλο έργο της εκδή-
λωσης πέραν των άλλων συλλόγων, τοπικών παραγόντων και 
αρχών του Δήμου Ζηρού είναι έργο του Συλλόγου Ασσιωτών 
στον οποίον ο Παύλος Χρήστου δραστηριοποιείται εδώ και δε-
καετίες. Ο Παύλος Χρήστου είναι ο πανταχού παρών και πάντα 
τα πολιτιστικά πληρών. Μπορώ να πω μάλιστα ότι το ιστορικό 
της μάχης είναι καθ’ ολοκληρίαν έργο δικό του. Εδώ και και-
ρό ο Παύλος με απέραντη υπομονή και επιμονή ανέσυρε από 
τη λήθη το ιστορικό της μάχης και αποκατέστησε την ιστορική 
μνήμη. Σχετικό κείμενο είχε δημοσιεύσει πριν λίγο καιρό στην 
εφημερίδα του Συλλόγου των Ασσιωτών. Εύχομαι να είναι καλά 
και να συνεχίσει να προσφέρει και πιστεύω ότι αυτό τον θρέφει. 
Αυτά ως προς τα καθ’ ημάς για τη μεγάλη επέτειο. 

Εκείνο όμως που δεν μπορώ να εννοήσω ούτε και να εξηγή-
σω, είναι το γεγονός πως η επίσημος πολιτεία που εκπροσωπεί-
ται όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από την πνευματική 
ηγεσία αυτού του τόπου ακόμα και από τα πολιτικά κόμματα 
γενικώς ανέχονται μια κατάσταση απαράδεκτη. Στην τηλεόραση 
που είναι το μεγαλύτερο μέσο προβολής όλων των ειδήσεων και 
των γεγονότων, προκειμένου για τα 200 χρόνια από την Εθνε-
γερσία, παρουσιάζεται μια εικόνα τόσο φτωχή και άχαρη που 
δείχνει απαξία παρά καμάρι για το γεγονός. Αντί να προβάλλεται 
η ελληνική σημαία και να καλύπτει όλη την οθόνη, δείχνουν μια 
κορδέλα μικρών διαστάσεων, σαν ξέφτι, με τα εθνικά χρώματα 
που μόλις διακρίνονται το γαλάζιο και το λευκό. Η κακομοιριά σε 
όλο της το μεγαλείο. Αντίθετα στις ειδήσεις ο Ερντογάν με ένα 
πλοίο ζωγραφισμένο με την τουρκική σημαία να καλύπτει όλη 
την επιφάνεια και την οθόνη, για να μάς κλώθει τα έντερα. Δεν 
βρέθηκε κανένας να συμμαζέψει τα κανάλια; Έχουμε και το ΕΣΡ 
υποτίθεται, που πληρώνεται συν τοις άλλοις. Αγανακτώ. 

Κ. Σιώζης

Στο μεταξύ ο Ισμαήλ Πασάς απέτυχε να συντρί-
ψει τους Σουλιώτες και αντικαταστάθηκε από τον 
ικανότατο Χουρσίτ, ο οποίος έφθασε στα Γιάννε-
να στις 18 Μαρτίου και προσέφερε αμνηστία και 
γενναίες αμοιβές στους Σουλιώτες αν επέστρεφαν 
στην υπηρεσία του Σουλτάνου. Οι Σουλιώτες αρ-
νήθηκαν, αφού σκοπός ήταν οι εμπειροπόλεμες 
τουρκικές στρατιές να παραμείνουν στην Ήπειρο 
προς όφελος της ελληνικής επανάστασης, η οποία 
πλέον έχει φουντώσει στην περιοχή του Μοριά. 
Βασικός στόχος των Σουλιωτών είναι η επέκταση 
της επιρροής, οι αντιπερισπαστικές κινήσεις στα 
σουλτανικά στρατεύματα και ο ξεσηκωμός των κα-
τοίκων. Με βάση αυτή τη στρατηγική απεφάσισαν 
πρώτα να χτυπήσουν το οχυρωμένο κάστρο της 
Μπογόρτσας, το πλησιέστερο προς το Σούλι, περί-
που πέντε ώρες μακριά με τα πόδια. Το κάστρο το 
φρουρούσαν με επικεφαλή τον Χασάν Πασά, τρια-
κόσιοι άνδρες, σύμφωνα με τον Ιωάννη Φιλήμονα 
και πεντακόσιοι κατά τον Χρ. Περραιβό.
 Ήταν 18 Απριλίου του 1821, απόλαμπρα (μετά 
τη Λαμπρή) όταν κινήθηκαν εναντίον του κάστρου 
της Μπογόρτσας με αρχηγούς τους Νότη Μπό-
τσαρη, Μάρκο Μπότσαρη και Γιώργο Δράκο. Το 
μεσημέρι έφθασαν στις όχθες του ποταμού Αχέ-
ροντα, ένα μίλι μακριά από το κάστρο, ψάλλοντας 
το «Χριστός Ανέστη» έφαγαν ό,τι είχαν στα σα-
κούλια τους (ψωμί, κρέας, τυρί, αυγά κόκκινα). Ο 
Μάρκος Μπότσαρης τους μοίρασε φυσέκια και 
αποφάσισαν να επιτεθούν τα μεσάνυχτα. Οι νυ-
χτομαχίες ήταν το ισχυρότερο και ακατανίκητο 
όπλο των Σουλιωτών που έκαναν εφιαλτική τη 
ζωή των δυνάμεων του εχθρού.
Η άριστη γνώση του χώρου, απαραίτητη στις νυ-
χτομαχίες, από τους κατοίκους της Νάσσ(ι)αρης 
αλλά και της Λάκκας ευρύτερα, ήταν αυτό που βο-
ήθησε σημαντικά τους Σουλιώτες. Το κάστρο το 
χτύπησαν από δύο μεριές. Ο Μάρκος Μπότσαρης 
με τους Λακκιώτες από τη μια μεριά και ο Γιώρ-
γος Δράκος με τους Σουλιώτες από την άλλη. Ο 
Νότης Μπότσαρης γερόλυκος πλέον, κάθισε σε 
μία ασφαλή θέση και παρακολουθούσε άγρυπνα 
την πολεμική επιχείρηση. Πολιόρκησαν πρώτα το 
εκκλησάκι του Αγίου Μηνά το οποίο φρουρούσαν 
90 Γκέκηδες. Αφού τους αφόπλισαν και τους πή-
ραν τα όπλα τους άφησαν ελεύθερους. Οι Σου-
λιώτες αποφάσισαν με αιφνιδιασμό (γιουρούσι), 
ανεβαίνοντας τον ανήφορο, χωρίς κανένα προ-
κάλυμμα να πάρουν το κάστρο με οποιοδήποτε 
τίμημα. Γίνηκε μάχη τρομακτική και μανιώδης, οι 
πυροβολισμοί αδιάκοποι με απώλειες και από τις 
δύο μεριές. Οι Τούρκοι βρίσκονταν σε πλεονεκτι-
κή θέση. Όταν οι Σουλιώτες τους απέκλεισαν τις 
πολεμίστρες άρχισαν να ρίχνουν σωρηδόν πέτρες 
στα κεφάλια των Σουλιωτών. 
Κι ενώ οι πέτρες έπεφταν σαν χαλάζι, σα να ήρθε 
πρόσταγμα Θεού για την έκβαση της μάχης. Μια 
δυνατή καταρρακτώδης βροχή συνοδευόμενη 
από κεραυνούς και δυνατό αέρα αχρήστεψε τα 
πολυβόλα των Τούρκων, ενώ ανάγκασε και τους 
Σουλιώτες να οπισθοχωρήσουν προκειμένου να 
προφυλαχθούν. Στη μάχη αυτή πήραν μέρος 250 
Σουλιώτες και Λακκιώτες και είχε διάρκεια δυόμι-
σι ωρών. Από τις δέκα το βράδυ μέχρι μισή ώρα 
μετά τα μεσάνυχτα. Οι Σουλιώτες έχασαν μερι-
κούς άνδρες. Στη μάχη αυτή ο Γιώργος Δράκος, 

ο οποίος μολονότι πληγώθηκε στο μηρό και στο 
χέρι δεν εγκατέλειψε την πρώτη γραμμή. Και η 
ομάδα του Μάρκου είχε αρκετές απώλειες. Όπως 
προαναφέρθηκε την αποτελούσαν Λακκασουλιώ-
τες, οι οποίοι πολέμησαν με ενθουσιασμό, αλλά 
δεν ήταν τόσο εμπειροπόλεμοι όσο οι Σουλιώτες. 
Μεταξύ των νεκρών και ένα από τα πρωτοπαλί-
καρα του Μάρκου ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Με 
αναμμένες λαμπάδες και κεριά οι Σουλιώτες πή-
ραν τους νεκρούς και τους τραυματίες, δεν ήθε-
λαν 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. Εισήλθαν 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 
εγκατέλειψαν το οχυρό. Οπισθοχωρώντας σταμά-
τησαν να ξεκουραστούν στο ύψωμα (τζούμα) εκεί 
που είναι σήμερα το παρεκκλήσι του Αγίου Κοσμά, 
κοντά στο αρχοντικό του Τούρκου Μπέη (Κούλια 
Τούρκια) της Νάσσ(ι)αρης. 
Οι Σουλιώτες αποφάσισαν να τους χτυπήσουν και 
πάλι, προκειμένου να τους εκδιώξουν εντελώς από 
την περιοχή. Παρατάχθηκαν απέναντί τους, εδώ 
ψηλότερα, στο ύψος του ιερού Ναού του Αγίου 
Νικολάου, πίσω από το νεκροταφείο του χωριού 
σήμερα. Τώρα βρίσκονταν εκείνοι σε πλεονεκτική 
θέση, γιατί στην περιοχή υπήρχαν μεγάλες πέτρες 
που τις χρησιμοποιούσαν ως προκάλυμμα. Οι Σου-
λιώτες τους παραπλάνησαν με το αγαπημένο τους 
τέχνασμα. Σήκωναν τα φέσια ψηλά και οι Τούρ-
κοι πιστεύοντας ότι είναι κεφάλια πυροβολούσαν 
αδιάκοπα. Το αποτέλεσμα ήταν να τελειώσουν τα 
φυσέκια τους και τέλος μη μπορώντας ν’ αμυν-
θούν οπισθοχώρησαν με προορισμό τα Λέλοβα. Οι 
φονευθέντες Τούρκοι ενταφιάστηκαν στο ύψωμα 
και από τότε λέγεται Τζούμα Βάρη (ύψωμα με μνή-
ματα) και βάρη Χαρούμ (μνήμα του Χαρούμη). 
Μετά το τέλος της μάχης οι Σουλιώτες ενταφί-
ασαν τους νεκρούς τους, Υπάρχουν και σήμερα 
σχηματισμένοι τάφοι βόρεια του νεκροταφείου 
του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει και η πέτρα που 
χρησιμοποίησε ως προκάλυμμα ο ίδιος ο Καπε-
τάν Μάρκος περίπου στα πενήντα μέτρα από 
εδώ. Από τότε η τοποθεσία πήρε την ονομασία 
Κουρ-Μπότσαρη (Πέτρα του Μπότσαρη). Η είδη-
ση της νίκης της Μπογόρτσας και ο πανικός των 
Τούρκων είχε μεταδοθεί και στις γειτονικές περι-
οχές. Οι Τούρκοι των Δερβιζιάνων παρεδόθησαν 
αμέσως και απεχώρησαν άοπλοι. Οι Σουλιώτες 
επέστρεψαν στο Σούλι, προκειμένου ν’ ανασυντα-
χθούν και να σχεδιάσουν την επόμενη πολεμική 
επιδρομή. Και ήταν πολλές αυτές…
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη 
σημερινή τελετή των αποκαλυπτηρίων του ΜΝΗ-
ΜΕΙΟΥ για την ιστορική Μάχη της Μπογόρτσας. 
Σήμερα αποκαθίσταται ένα ιστορικό χρέος και εί-
μαστε όλοι συγκινημένοι αλλά και πολύ χαρούμε-
νοι γι’ αυτό.
Καταδικαστέα η βεβήλωση του μνημείου.
Να είσαστε όλοι καλά. 
Σας ευχαριστώ! 

Παύλος Γ. Χρήστου

συνέχεια από την 5η σελίδα

Πανηγυρισμοί για τα 200 χρόνια 
από την Εθνεγερσία του 1821

Φαρμακείο 
Γεώργιος Λ. Χρήστου

Εθνικής Αντιστάσεως 124, Κατσικάς 
Ιωαννίνων, 45550, 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Ειδικός Παθολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λ. Ειρήνης & Χρήστου Κοντού 32, 

Πρέβεζα | τηλ.: 2682550055
| e-mail:kostaschristou1@gmail.com
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 Την Τετάρ-
τη 28 Ιουλί-
ου 2021 στον 
Ιερό Ναό του 
Αγίου Κοσμά 
στη Ν. Φιλα-
δέλφεια ετε-
λέσθη ετή-
σιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Ιωάννη Κούβαρη. 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 στον 
Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου Άσ-
σου ετελέσθη 
ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ ανα-
παύσεως της 
ψυχής της Θε-
οδώρου Ελευ-
θερίας του Σω-
τηρίου (Σωτήρ’ 
Βαγγέλαινας). 

Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 
 Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 

στον Ιερό ναό 
των Αγίων 
Κωνσταντίνου 
και Ελένης Άσ-
σου ετελέσθη 
ετήσιο μνη-
μόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως 
της ψυχής της 
Γούλα Βάιας 
του Γεωργίου 
(Γιώργο Γούλαινας). Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της. 

 Την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 

της ψυχής της Κατσάνου Παρασκευής 
του Κωνσταντίνου (Κώτση Βάγαινας). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Λαμπρούση Κωνσταντί-
νας του Παναγιώτη και της Αικατερί-
νης (Κωνστάντω του Πανέλη Μήτση). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Το Σάββατο 28 Αυγούστου 2021 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσ-
σου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
α ν α π α ύ σ ε -
ως της ψυχής 
του Κατσά-
νου Χρήστου 
του Νικολάου 
και της Γιαν-
νούλας (Χρή-
στο Νίκο Τσί-
λη). Ας είναι 
αιωνία η μνή-
μη του. 

 Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 
στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων 
του κοιμητηρίου Καλλιθέας Αττικής 
ετελέσθη 40/ήμερο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Λαμπρούση Κωνσταντί-
νου του Δημητρίου και της Γιαννούλας 
(Κωστάκη Δημητράκη Κωνσταντή). Ας 
είναι αιωνία η μνήμη του.

 Το Σάββατο 
11 Σεπτεμβρί-
ου 2021 στον 
Ιερό Ναό Αγί-
ου Γεωργί-
ου Άσσου ετε-
λέσθη ετήσιο 
μ ν η μ ό σ υ ν ο 
υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυ-
χής της Δήμα 
Πανάγιως του Χρήστου. Ας είναι αιω-
νία η μνήμη της. 

Μνημόσυνα
 Ο Δήμας Γεώργιος του Μιλτιάδη και 

της Βασιλικής προσέφερε στην εφημε-
ρίδα μας το ποσό των 50 € στη μνήμη 
του παππού του Κωνσταντίνου Κώνστα 
(Κώτσιο Ναστάση ή Κώτσιο Γιώργη), της 
γιαγιάς του Κωνσταντίνας Κώνστα και 
των γονέων του Μιλτιάδη και Βασιλι-
κής Δήμα. Τον ευχαριστούμε και ευχό-
μαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυ-
τόν και την οικογένειά του για να τους 
θυμούνται και να τους έχουν στην καρ-
διά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Ο Δήμας Δημήτριος του Σπύρου και 
της Ελένης προσέφερε στην εφημερί-
δα μας το ποσό των 20 € στη μνήμη 
των γονέων του Σπύρου (Πήλιο Θύμι-
ου) και Ελένης Δήμα. Τον ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση 
σε αυτόν και την οικογένειά του για να 
τους θυμούνται και να τους έχουν στην 
καρδιά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Ο Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του 
Σταύρου και της Βασιλικής προσέφε-
ρε στην εφημερίδα μας το ποσό των 
100 € στη μνήμη του παππού του Χρή-
στου Πανούση του Κωνσταντίνου (Τάκη 
Πανούση), της γιαγιάς του Αλεξάνδρας 
Πανούση και των γονέων του Σταύ-
ρου (Σταύρο Πανέλη) και Βασιλικής Λα-
μπρούση. Τον ευχαριστούμε και ευχόμα-

στε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν 
και την οικογένειά του για να τους θυ-
μούνται και να τους έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Ο Λαμπρούσης Γεώργιος του Σπύρου 
και της Αικατερίνης προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 50 € στη 
μνήμη των γονέων του Σπύρου (Πήλιο 
Γάκη) και Αικατερίνης Λαμπρούση. Τον 
ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και 
μακροημέρευση σε αυτόν και την οικο-
γένειά του για να τους θυμούνται και να 
τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
τους αιωνία.

 Ο Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου 
και της Λαμπρινής προσέφερε στην εφη-
μερίδα μας το ποσό των 100 € στη μνή-
μη του πατέρα του Γεωργίου Αναστασί-
ου Χρήστου (Γάκη Ναστάση Χρήστου) 
και της μητέρας του Λαμπρινής. Τον ευ-
χαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μα-
κροημέρευση σε αυτόν και την οικογέ-
νειά του για να τους θυμούνται και να 
τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
τους αιωνία.

Προσφορές εις μνήμη

Κούβαρης Ιωάννης

Θεοδώρου Ελευθερία
του Σωτηρίου

Γούλα Βάια του Γεωργίου 
(Γιώργο Γούλαινα)

Κατσάνος Χρήστος 
του Νικολάου.

Δήμα Πανάγιω
του Χρήστου

Σπύρος (Πήλιοθύμιος) και Ελένη Δήμα.

Χρήστος (Τάκη Πανούσης) και Αλεξάνδρα Πανούση.

Γεώργιος και Λαμπρινή Χρήστου.

• Γούλας Χρήστος του Κωνσταντίνου 
και της Ευαγγελίας ........................................................... 50 €
• Δήμα-Φράγκου Σπυριδούλα του Ευαγγέλου 
και της Μαρίας  .................................................................. 50 €
• Δήμας Γεώργιος του Μιλτιάδη 
και της Βασιλικής  ............................................................ 50 € 
• Δήμας Δημήτριος του Σπύρου 
και της Ελένης  ......................................................20 €
• Ζήκας Σπυρίδων του Γεωργίου 
και της Βασιλικής  .................................................30 €
• Καλέσιος Ευάγγελος του Γεωργίου 
και της Ελένης  ......................................................40 €
• Λαμπρούση-Παππά Λαμπρινή του Ευαγγέλου 
και της Ρούλας  ......................................................20 €

• Λαμπρούση –Τσάλλου Ρούλα του Ευαγγ.  ...20 €
• Λαμπρούση-Χριστοφορίδη Βασιλική 
του Δημητρίου και της Ευγενίας  .......................20 €
• Λαμπρούσης Γεώργιος του Σπύρου
και της Αικατερίνης  .............................................50 €.
• Μπουζούκης Δημήτριος του Ευαγγέλου 
και της Ευαγγελίας  ..............................................20 €
• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σταύρου 
και της Βασιλικής  .............................................. 100 €
• Νάσσης Ιωάννης του Βασιλείου ....................20 €
• Παφίλα-Δήμα Χριστίνα του Αθανασίου 
και της Ελένης  ......................................................50 €
• Σταύρου Βασίλειος του Χρήστου 
και της Ελένης  ......................................................20 €
• Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου 
και της Λαμπρινής ............................................. 100 €

Κωνσταντίνος (Κώτσο Ναστάσης) 
και Κωνσταντίνα Κώνστα.

Μιλτιάδης και Βασιλική Δήμα.

Σταύρος (Σταύρο Πανέλης) 
και Βασιλική Λαμπρούση.

Σπύρος (ΠήλιοΓάκης) και Αικατερίνη Λαμπρούση

Καθιερώθηκε η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους 
ως ημέρα Εθνικής Μνήμης των Εθνικών 
Ευεργετών. Η ημέρα αυτή είναι ιδιαίτερη για 

όλη την Ήπειρο, αφού η έννοια της εθνικής ευερ-
γεσίας κυριολεκτείται από τα δείγματα μεγαλοψυ-
χίας, γενναιοδωρίας, αλτρουισμού, αυτοθυσίας και 
εθνικής συνεισφοράς που επέδειξαν οι Ηπειρώτες 
– Εθνικοί Ευεργέτες. Με την περιουσία μεγάλων 
ανδρών-Ηπειρωτών έγιναν πλείστα κοινωφελή 
ιδρύματα στην Αθήνα τα οποία υπηρετούν εθνικούς 
και πολιτιστικούς σκοπούς. 

Τα ξενιτεμένα παιδιά της Ηπείρου, οι Εθνικοί 
Ευεργέτες, στάθηκαν πάντοτε αρωγοί στο έθνος 
τους και παντού σ’ όλο τον κόσμο, όπου κι αν ήταν, 
«είχαν κλείσει μέσα στην ψυχή τους την πατρίδα». 
Στους δύσκολους καιρούς βοήθησαν το Έθνος να 
σταθεί στα πόδια του. Πολλά έργα ευεργετών δε-
σπόζουν στον Ελληνικό χώρο δείχνοντας τον ψυχι-
κό πλούτο και τα ευγενή αισθήματα καθώς και την 
αμέριστη αγάπη των ηπειρωτών – ευεργετών. 

Τρανή απόδειξη πως η ελληνική-ηπειρώτικη 
ψυχή, και για πολλούς άλλους λόγους, μεγαλούρ-
γησε ανά τους αιώνες επιδεικνύοντας δείγματα 
μεγαλοψυχίας και εθνικής ευποποιίας. Αρετές που 
εν τοις πράγμασι οι εθνικοί ευεργέτες καθιέρωσαν 
και κληροδότησαν στις επόμενες γενιές. 

Η Ήπειρος στην ουσία είναι η πατρίδα των ευ-
εργετών. Το άγονο και κακοτράχαλο ηπειρώτικο 
έδαφος πότισε πάντοτε το «αίμα» της ευεργεσίας. 
Και έτσι φύτρωσε, βλάστησε και καρποφόρησε το 
δέντρο της προσφοράς και της συνδρομής στην 
πατρίδα. Ευεργέτες και δάσκαλοι, έκτισαν, δίδα-

ξαν και φώτισαν λαμπρά μυαλά, γεμάτα αγώνα 
και προκοπή. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε η μεγάλη 
πνευματική και ανανεωτική κίνηση που στην ου-
σία λειτούργησε ως προάγγελος της νεοελληνικής 
αναγέννησης και προετοίμασε τον αγώνα για την 
απελευθέρωση.

Τα κληροδοτήματα των Ηπειρωτών, τα εθνικά 
αυτά ευεργετήματα έχουν πάρει πανελλήνιο χαρα-
κτήρα διδάσκουν αξίες και ιδανικά. Είναι στοιχεία 
της εθνικής μας κληρονομιάς και γι’ αυτό ανήκουν 
σ’ όλους τους Έλληνες, δεν εντάσσονται, «στα υπό 
εκμετάλλευση» και, φυσικά, δεν είναι δυνατόν να 
τα διαχειριστούν ιδιωτικά συμφέροντα. 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η 
κορυφαία οργάνωση των απόδημων Ηπειρωτών 
που αριθμεί στις τάξεις της τετρακόσια εβδομήντα 
έξι (476) Σωματεία Ηπειρωτών, είναι ο μέγας θε-
ματοφύλακας της Ηπειρώτικης παράδοσης και του 
Ηπειρώτικου πολιτισμού. Αυτόν τον πολιτισμό στον 
οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα εθνικά ευεργε-
τήματα υπηρετεί και προασπίζει και θα αγωνιστεί, 
όπως έκανε και παλιότερα, για την αποτροπή τυχόν 
μετατροπής τους σε «εμπορικά προϊόντα» και ως 
εκ τούτου της διαχείρισής τους από ιδιωτικά συμ-
φέροντα. Η προσπάθεια αυτή είναι συνέχεια του 
μεγάλου αγώνα που διεξάγει η ΠΣΕ, αφού οι Ηπει-
ρώτες ως κληρονόμοι του μέγιστου αγαθού που 
κληρονόμησαν, της εθνικής και τοπικής ευεργεσί-
ας, το οποίο είναι και υλικό αγαθό και ηθικοπολι-
τισμικό, θα πρέπει να προστατεύουν τα Ηπειρώτικα 
Κληροδοτήματα. 

Από το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Προσφορές εφημερίδας

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.Hpeiros.gr-επιλογή e-book
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Ο Γεώργιος Δήμας γεννήθηκε στον 
Άσσο στις 16-10-1952 έζησε και μεγά-
λωσε στην περιοχή- θέση Ντρίζα του οι-
κισμού Κερασόβου. Είναι το τρίτο από τα 
τέσσερα παιδιά της οικογένειας του Δή-
μα Μιλτιάδη του Ευθυμίου και της Κων-
σταντίνας (Μιλτιάδη Θύμιου) και της 
Κώνστα Βασιλικής του Κωνσταντίνου 
και της Κωνσταντίνας (κόρη του Κώτσι-
οΝαστάση ή Κώτσιο Γιώργη). Αδέλφια 
του η Κωνσταντίνα (Τούλα), η Ευαγγε-
λία και η Ελένη.

Τελείωσε το δημοτικό σχολείο Κερα-
σόβου Άσσου και στη συνέχεια αποφοί-
τησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Θεσπρω-
τικού. 

Το 1973-1974 εισήχθη στην Ανώτα-
τη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης α-
πό την οποία αποφοίτησε το 1977 από 
το Οικονομικό τμήμα.

Από τον Ιανουάριο του 1978 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 1980 υπηρέτησε τη στρα-
τιωτική του θητεία στην Κόρινθο και στη 
συνέχεια τη Γουμένισσα Κιλκίς, ως οπλί-
της γραφέας πληροφοριών του 501 ΜΤ 
Πεζικού.

Από 26-1-1981 εργάστηκε στην Εθνι-
κή Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, τη ση-
μερινή ΕΛΣΤΑΤ και μετά από 35 χρόνια 
υπηρεσίας συνταξιοδοτήθηκε στις 26-1-
2016, ως επίτιμος Προϊστάμενος Διεύ-
θυνσης.

 Άριστος στην εκτέλεση των υπηρεσι-
ακών καθηκόντων και άψογος στη συ-
μπεριφορά του προς τους συναδέλφους 
(φιλικός, επικοινωνιακός, ευγενικός, α-
πλός, συνεργάσιμος). Φίλος μου που υ-
πηρετούσε στην ίδια υπηρεσία με τον 
Γιώργο μου είπε όταν η υπηρεσία ήθε-
λε κάτι εύστοχο, πρακτικά εφαρμόσιμο 
και σε μικρό χρονικό διάστημα πάντοτε 
απευθύνονταν στον Δήμα, ο οποίος το 
είχε έτοιμο πολύ γρήγορα και βέβαια με 
όλα τα προσδιορισμένα χαρακτηριστικά 
και άμεσα εφαρμόσιμο. 

Φρόντιζε συχνά να ενημερώνεται πα-
ρακολουθώντας διάφορα επιμορφωτικά 
σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο της 
δουλειάς του όπως:
• «Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών» 
στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης Ινστιτούτο Επιμόρ-
φωσης.

• «Διοίκηση Υπηρεσιών ΥΠ.Ο.Ο.», στη 
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπ. 
Οικ. (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).
• «Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας 
στον Χώρο Εργασίας – Εργονομία», στη 
Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπ. 
Οικ. (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).
• «Θεσμικό Πλαίσοι Συμβάσεων», στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σϋγκλι-
ση».
• «Διοίκηση με στόχους και μέτρηση της 
αποδοτικότητας», στη Σχολή Επιμόρφω-
σης Υπαλλήλων Υπ. Οικ. (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.).
• «Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων», 
στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης 
(Ι.Δ.Ε.).
• «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», στο 
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης 
(Ι.Δ.Ε.).
• «SRSS for Windows», στο ORCO LTD., 
OPERATIONAL RESEARCH.
• Διοίκηση Δημοσίων Υπηρειών», στο 
Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης 
(Ι.Δ.Ε.).
• «Δειγματοληπτικές Μέθοδοι και Κοι-
νωνικο-οικονομικές εφαρμογές», στο 
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (Ε.Σ.Ι.). 
Υπηρέτησε: 
• Δ/νση Απογραφών/τμήμα απογραφής 
πληθυσμού, οικοδομών και κατοικιών.
• Υπηρεσία Στατιστικής Υπουργείου Εργα-
σίας (από 30-5-1982 ως 19-7-1994).
• Υπεύθυνος του Γραφείου απασχόλη-
σης/τμήματος Στατιστικών απασχόλη-
σης και στη συνέχεια αναπληρωτής Προ-
ϊστάμενος του Τμήματος.
• Προϊστάμενος του τμήματος Δημοσίων 
Εσόδων και Δαπανών / Δ/νση Εθνικών 

Λογαριασμών (από 19-7-1994 έως 21-
5-1996).
• Προϊστάμενος του τμήματος απογρα-
φής πληθυσμού, οικοδομών και κατοι-
κιών / Δ/νση Απογραφών (από 22-5-
1996 έως 27-5-1997).
• Προϊστάμενος του τμήματος Συντονι-
σμού και Προγράμματος / Δ/νση Μεθο-
δολογίας και Προγράμματος (από 28-5-
1997 έως 25-7-2001).
• Προϊστάμενος του τμήματος Απογρα-
φών και κατάστασης πληθυσμού / Δ/νση 
Απογραφών και αγοράς εργασίας (από 
26-7-2001 έως 14-1-2005).
• Προϊστάμενος του τμήματος Προμη-
θειών /Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης 
και νόμιμος αναπληρωτής Προϊστάμε-
νος της Δ/νσης (από 15-1-2005 έως 8-
2-2009).
• Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικής 
Διοίκησης (από 9-2-2009 έως 13-9-
2010).
• Δ/νση κοινωνικών στατιστικών / τμή-
μα Στατιστικών Εκπαίδευσης (από 14-9-
2010 έως 26-12-2010).
• Προϊστάμενος του τμήματος Διανεμη-
τικού εμπορίου / Δ/νση στατιστικών το-
μέα εμπορίου και υπηρεσιών (από 27-
12-2011 έως 27.1.2016). Συμμετοχή σε 
συμβούλια και επιτροπές
• Αναπληρωτής και Πρόεδρος του υπη-
ρεσιακού συμβουλίου των υπαλλήλων 
της Γ.Γ. ΕΣΥΕ.
• Αρχηγός πολιτικού σχεδιασμού έκτα-
κτης ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
• Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής 
του έργου της μετεγκατάστασης της Γ.Γ 
ΕΣΥΕ.
• Γραμματέας της επιτροπής στατιστικού 
απορρήτου.
• Μέλος της επιτροπής τοπωνυμιών (Δή-
μων, Κοινοτήτων και Οικισμών) του Υ-
πουργείου Εσωτερικών 2001-2004)
• Πρόεδρος και μέλος επιτροπών δια-
φόρων διαγωνισμών αξιολόγησης προ-
σφορών για την προμήθεια αναλωσίμων 
και μη υλικών και παροχής υπηρεσιών 
της Γ.Γ. ΕΣΥΕ των ετών 2005-2009.
• Επόπτης των Γενικών Απογραφών οι-
κοδομών-κτιρίων, πληθυσμού-κατοικι-
ών και γεωργίας-κτηνοτροφίας των ε-
τών (1990-1991)-(2000-2001)- (2010-
2011) και Β΄ επόπτης ετών (1980-1981).
• Επόπτης απογραφής γεωργίας-κτηνο-
τροφίας των ετών 1999-2000 στην Υ.Σ. 
Ν. Πρέβεζας.
• Εκπαίδευση υπαλλήλων για τη διενέρ-
γεια ερευνών-εργασιών των τμημάτων 
απασχόλησης και απογραφών και κατά-
στασης πληθυσμού καθώς και ιδιωτών 
συνεργατών-απογραφέων.

Τον Γιώργο τον γνωρίζω καλά καθό-
τι είμαστε συνομήλικοι και συμμαθητές 
στα γυμνασιακά μας χρόνια. Μας συν-
δέει μια ειλικρινής φιλία από τα μαθη-
τικά μας μέχρι και σήμερα. Είναι άτομο 
καλοπροαίρετο, καλοσυνάτο, φιλόξενο, 
δίκαιο, και φιλοπρόοδο. Ξεχωρίζει όμως 
για την ηρεμία, την πραότητα, τη σύνε-
ση και την εργατικότητα. Ο Γιώργος είναι 
εργασιομανής και τελειομανής. Όποιος 
τον γνωρίσει τον συμπαθεί και γρήγορα 
τον εμπιστεύεται. 

Ο Γιώργος σε όλους τους χώρους που 
έζησε και εργάστηκε έχει μόνο φίλους.

Είναι μέλος του συλλόγου αποδήμων 
Ασσιωτών και αγαπημένος του προορι-
σμός ο Άσσος και μάλιστα μετά τη συ-
νταξιοδότησή του τους περισσότερους 
μήνες βρίσκεται στο χωριό και ασχολεί-
ται με την κτηματική του περιουσία.

Είναι παντρεμένος με τη Δέτση Στέλ-
λα του Ιωάννη και της Μαρίας, συνάδελ-
φό του (υπάλληλο της Εθνικής Στατι-
στικής Υπηρεσίας Ελλάδος, τη σημερινή 
ΕΛΣΤΑΤ), από το Δαμαριώνα Νάξου του 
νομού Κυκλάδων με την οποία απέκτη-
σαν δύο παιδιά:    
1) τον Μιλτιάδη, πτυχιούχο του Πανεπι-
στημίου Πειραιά, τμήμα Ψηφιακών Συ-
στημάτων και Διαδικτύων ο οποίος ερ-
γάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
2) τον Ιωάννη, πτυχιούχος ΑΣΠΕΤΕ, τμή-
μα Πολιτικών Δομικών Έργων και πτυχι-
ούχος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Λιντς του Ηνωμένου Βασι-
λείου (Αγγλία), ο οποίος εργάζεται ως 
πολιτικός μηχανικός στο Γιορκ του Ηνω-
μένου Βασιλείου (Αγγλία) και είναι πα-
ντρεμένος με την Αθανασία Παναγιωτο-
πούλου του Γεωργίου, η οποία εργάζεται 
στο Δημόσιο νοσοκομείο στο Γιορκ. 

Ο Γιώργος Δήμας ζει το περισσότε-
ρο χρονικό διάστημα στο χωριό. Τηλ. 
2683061612 και κιν 6946006221.

Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών 

«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τον Δή-
μα Νικόλαο του Παναγιώτη και της Βα-

σιλικής για 
την αποφοί-
τησή του α-
πό το τμήμα 
Γεωγραφίας 
του Χαρο-
κοπείου Πα-
νεπιστημίου 
και εύχονται 
«πάντα ε-
πιτυχίες και 
καλή συνέ-
χεια».

Επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι.
• Κατσάνος Απόστολος του Γεωργίου 
και της Γεωργίας: Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων, Ιατρική 
Σχολή.
Ο Σύλλογος 
Αποδήμων 
Ασσ ιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ 
Μ Π Ο Τ Σ Α -
ΡΗΣ» & η 
εφημερίδα 
ο «ΑΣΣΟΣ» 
τον συγχαί-
ρουν και του 
εύχονται «πάντα επιτυχίες, καλές σπου-
δές, όμορφη 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 Δήμα Γεώργιο του Μιλτιάδη και της 

Βασιλικής (Γάκη Μιλτιάδη).

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Δήμας Νικόλαος του Παναγιώτη 
και της Βασιλικής με τη σύζυγό 

του Χρυσικάκη Παναγιώτα

Κατσάνος Απόστολος 
του Γεωργίου και της Γεωργίας

Στις 30-9-2021 το Συμβούλιο Χρι-
στιανικών Εκκλησιών της Βάδη – Βυρ-
τεμβέργης που αποτελείται από 26 
Χριστιανικές εκκλησίες εξέλεξε τον 
Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Κατσά-
νο του Ευαγγέλου και της Βαρβάρας 
ως νέο πρόεδρο για τα τρία επόμενα 
χρόνια. Είναι μια ξεχωριστή τιμή για ό-
λους τους Ορθόδοξους, ότι για πρώτη 
φορά από την ίδρυση της ACKBW το 
1973, εκλέγεται πρόεδρος ένας Ορ-
θόδοξος. Είναι μία ένδειξη αναγνώρι-
σης της Ορθόδοξης Πνευματικότητας 
στον Οικουμενικό διάλογο.
Σημ: Ο Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτρι-
ος Κατσάνος είναι γιος του χωριανού 

μας Ευάγγελου Κατσάνου του Δημη-
τρίου και της Σταματίνας (Βαγγέλης 
του Δημητράκη Νίκο Τσίλη).

O Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κατσάνος νέος πρόεδρος του 
Συμβουλίου των Χριστιανικών Εκκλησιών Βάδης-Βυρτεμβέργης

Παρακαλούμε τους χωριανούς μας και 
τους αναγνώστες μας να μας ενημερώ-
νουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοι-
νωνικό και επαγγελματικό γεγονός (γεν-
νήσεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, 
θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους, 
αθλητικά γεγονότα, διάφορες διακρίσεις 
κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημε-
ρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να μαθαί-
νουμε τι γίνεται σ’ όλη την Ελλάδα, όπου 
υπάρχουν χωριανοί και γι’ αυτό υπάρ-
χουν μερικές φορές παραλείψεις. Καλό 
είναι να μας στέλνετε φωτογραφίες και 
λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.
Είναι αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα 
επιστρέφονται.


