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Τιμή στους ήρωες της Μικρασιατικής Εκστρατείας

Τ

ο 2022, με άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ θα τιμήσουμε τους ήρωες της
Μικρασιατικής Καταστροφής, αφού πέρασαν 100 χρόνια από τότε
(1922-2022). Γίνεται μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί ο κατάλογος
των Ασσιωτών (Νασσιαριτών) που έπεσαν ή πήραν μέρος στην εκστρατεία
αυτή. Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευθούν τα ονόματά τους με σχετικές
φωτογραφίες (όσες υπάρχουν) . Όποιος γνωρίζει ονόματα συμμετεχόντων ή
έχει κάποια σχετική μαρτυρία να μας τη γνωστοποιήσει. Σελίδες: 1, 4, 5, 6, 7.

Η Μικρασιατική εκστρατεία

(από την εποποιΪα στην τραγωδία)

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την κατάρρευση του μικρασιατικού
μετώπου και τη μικρασιατική καταστροφή. Η μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός στη διάρκεια της ιστορίας του, που ίσως να μπορούσε να αποφευχθεί αν υπήρχε εθνική ενότητα για τη χάραξη κοινής εθνικής στρατηγικής.
Οι συνέπειές της πολλαπλές πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές,
δημογραφικές. Ενταφιάστηκε για πάντα η Μεγάλη
Του Παύλου Γ. Χρήστου
Ιδέα που είχε για πολλές δεκαετίες εμπνεύσει ολόκληρο τον ελληνισμό. Κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο
η Ελλάδα βρέθηκε απροετοίμαστη για να χαράξει εθνική στρατηγική και να
επιλέξει με ποιο από τα δύο στρατόπεδα θα συμπορευτεί.
Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Ελλάδα έπρεπε να βρεθεί
στο πλευρό της Αντάντ, ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος και ο φιλομοναρχικός Δ. Γούναρης υποστήριζαν την ουδετερότητα. Η διαφωνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα
τον σχηματισμό δύο κυβερνήσεων και οδήγησε την Ελλάδα στον εθνικό διχασμό, που δίχασε ακόμη το στράτευμα και τον ελληνικό λαό. Μετά το τέλος του
Α΄ παγκοσμίου πολέμου και τη συνθήκη του Μούδρου, τον Οκτώβριο του 1918
προέκυψε το ζήτημα της προστασίας του ελληνικού πληθυσμού που κατοικούσε
σε εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο μισός ελληνικός πληθυσμός κατοικούσε σε Οθωμανικά εδάφη. Με τη σύμφωνη γνώμη των Μεγάλων δυνάμεων
ο ελληνικός στρατός, στις 2 Μαΐου 1919, αποβιβάζεται στην Σμύρνη με σκοπό
να εγκαταστήσει ελληνική διοίκηση, υπό συμμαχικό έλεγχο, και να προστατεύσει
τον ελληνικό αλλά και Χριστιανικό πληθυσμό της Σμύρνης και της ευρύτερης
περιοχής από τουρκικά έκτροπα. Ο ελληνικός πληθυσμός τους υποδέχθηκε με
ενθουσιασμό πιστεύοντας ότι ήταν προμήνυμα για την ενσωμάτωση της Σμύρνης με την Ελλάδα.
Η ατμόσφαιρα θύμιζε λαϊκό πανηγύρι. Η παρουσία των Ελλήνων ήταν λαχτάρα αιώνων. Υπήρχε αισιοδοξία για την ευόδωση των ελληνικών διεκδικήσεων.
Μερικοί ιστορικοί (σύγχρονοι και παλαιότεροι) χαρακτήρισαν την απόβαση

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Δήμας Θωμάς
του Παναγιώτη και της Δήμητρας.
(Θωμά Νότης 1908-1969)
του Παύλου Γ. Χρήστου

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1908. Είναι το δεύτερο από τα δύο παιδιά του Δήμα
Παναγιώτη. Αδελφός του Ο Γιώργος (Γιώργο Νότης), απεβίωσε ανύπαντρος και
δεν άφησε απογόνους. Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται, οι μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν από εμάς τους μεγαλύτερους. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις.
Από μικρός είχε δείξει την κλίση του στη μουσική και την προτίμησή του στο
βιολί. Όπως ο ίδιος έλεγε τα πρώτα μυστικά τα έμαθε από κάποιον μουσικό που
τον έλεγαν ‘’Τσίλια’’. Είτε του έμαθαν τα μυστικά άλλοι, είτε τα έμαθε μόνος του
με το δοξάρι και τις χορδές, ο Θωμάς Δήμας (Θωμά Νότης) είχε άριστη σχέση,
ήταν ένας προικισμένος βιολιντζής, που έπαιζε στα πέντε δάχτυλα νότες, ρυθμούς, μουσικούς δρόμους και μουσικά μονοπάτια.
Οι παλιοί πραχτικοί λαϊκοί οργανοπαίκτες, ήταν σχεδόν όλοι αυτοδίδακτοι.
Δεν υπήρχαν τότε ωδεία ή σχολές της μουσικής. Η γνώση της μουσικής μεταδίδονταν με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, με διδαχή οικογενειακή και συγγενική.
Ο Θωμά Νότης ήταν μεγάλος καλλιτέχνης, ίσως και βιρτουόζος βιολιντζής.
Η εποχή του τον κράτησε στα όρια της Λάκκας. Αναδείχτηκε όμως ο μουσικός
συνέχεια στη σελίδα 4
τροβαδούρος της.

Έλληνες στρατιώτες της 1ης Μεραρχίας στην προκυμαία της Σμύρνης

του ελληνικού στρατού ως ενέργεια ιμπεριαλιστική. Μάλλον δεν είχαν υπόψη
μερικά αριθμητικά δεδομένα. Το 65% του πληθυσμού της Σμύρνης ήταν Έλληνες. Η Σμύρνη και η Ιωνία δεν ήταν για την Ελλάδα ξένη γη. Η Ελλάδα δεν
πηγαίνει εκεί όπου της λείπει η εθνολογική βάση και για αυτό κατέληξαν σε
επισφαλή συμπεράσματα.
Η απόβαση στη Σμύρνη, η κατάληψη της Κων/λης από τα συμμαχικά στρατεύματα και η ταπεινωτική για την Τουρκία Συνθήκη των Σεβρών θα ενεργοποιήσουν, θα ριζοσπαστικοποιήσουν ένα ισχυρό του τουρκικό κίνημα που εκδηλώνεται υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ).
Στις 28 Ιουλίου 1920 υπογράφεται η συνθήκη των Σεβρών, με την οποία
επίσημα-αλλά συμβολικά-τελείωσε ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος. Με τη συνθήκη των Σεβρών η Τουρκία έχανε τα 4/5 των εδαφών της, ήταν μια συνθήκη
ταπεινωτική για την Οθωμανική αυτοκρατορία. Για την Ελλάδα η συνθήκη των
Σεβρών μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο μεγάλη διπλωματική επιτυχία της
νεώτερης ιστορίας.
Η μεγάλη ιδέα γινόταν ένσαρκο όραμα. Σύμφωνα με την συνθήκη ελάμβανε:
το σύνολο της Αν. Θράκης, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, επισημοποιείται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αν. Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα (εκτός ρόδου) αποκτούσαν πλήρη αυτονομία με δικαίωμα ν΄ αποφασίσουν με δημοψήφισμα, μετά από
15 χρόνια, αν επιθυμούσαν την ένωση με την Ελλάδα, δικαίωμα κατοχής της
Σμύρνης για πέντε χρόνια με δικαίωμα μετά την πενταετία ν’ αποφασίσουν οι
κάτοικοι με δημοψήφισμα για την προσάρτηση της Σμύρνης και της γύρω περιοχής στην Ελλάδα. Από πολλούς η συνθήκη αυτή χαρακτηρίστηκε ως προάγγελος
μακροχρόνιας ειρήνης. Άφηνε όμως πολλές εκκρεμότητες με σπουδαιότερη ότι
η συνθήκη παρότι είχε την έγκριση του Σουλτάνου, που ήταν αδύναμος πλέον,
δεν είχε την έγκριση του Κεμάλ που ήταν την περίοδο αυτή κυρίαρχη δύναμη
της Τουρκίας. 						
Συνέχεια στη σελίδα 6

Κυκλοφόρησε από τον
Σύλλογό μας έκδοση που
αφορά την εκδήλωση των
αποκαλυπτηρίων του μνημείου της μάχης της Μπογόρτσας ή Νάσσιαρης.
Όποιος επιθυμεί να το
προμηθευτεί ας επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ. του
συλλόγου και με τον Παύλο
Γ. Χρήστου στο τηλέφωνο
6973243309.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» εύχονται
στα μέλη, στους χωριανούς και στους φίλους του
Συλλόγου «ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ».
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

Δεύτερο παιδί απέκτησαν η Σταύρου Ευστρατία
(Έφη) του Γεωργίου και της Μάνθας και ο Σίδερης
Ιωάννης του Χρήστου και της Αναστασίας . Στις 4
Φεβρουαρίου 2022 σε μαιευτική κλινική της Ν. Υόρκης η Έφη Σταύρου έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο
και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά του παππού Γιώργου και της γιαγιάς Μάνθας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους
γονείς Έφη και Γιάννη, στον παππού Γιώργο (Γιώργο Περικλή) και στη γιαγιά Μάνθα να τους ζήσει και
να είναι καλότυχο στη ζωή του.
Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Ζήκα Ερμηνεία
του Αναστασίου και της Λαμπρινής και ο Κουγιάς
Μάριος του Δημητρίου και της Παναγιώτας. Στις
5 Μαρτίου 2022 στο μαιευτήριο Ιασώ η Ερμηνεία
Ζήκα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παππού Τάσου
και της γιαγιάς Λαμπρινής για το ευχάριστο αυτό
γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Ερμηνεία και Μάριο, στον παππού Τάσο (Σιούλη
Κολιό Ζήκα) και στη γιαγιά Λαμπρινή να τους ζήσει
και να είναι καλότυχο στη ζωή του.

Θάνατοι

▪ Στις 9 Ιανουαρίου 2022,
σε ηλικία 69 ετών, έφυγε για
το αιώνιο ταξίδι ο Παφίλας
Ευάγγελος του Χρήστου
και της Φωτεινής (Βαγγέλ’
Παφίλας).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
τη μεθεπόμενη ημέρα στον
Παφίλας Ευάγγελος
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργί(Βαγγέλ’ Παφίλας).
ου Άσσου και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του,
συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία
η μνήμη του.
Ο εκλιπών ήταν από τα ενεργά και δραστήρια μέλη
του Συλλόγου μας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όταν πληροφορήθηκε
τον ξαφνικό θάνατο του αγαπητού Βαγγέλη, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα.
- Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
- Να παραστεί στη νεκρώσιμη ακολουθία.
- Αντί στεφάνου να καταθέσει το ποσό των 50 €
υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου.
▪ Στις 12 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 75 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Λαμπρούση Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και
της Ευφροσύνης. (Βαγγελή
του Κώτση Νάσιο Μήτου).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επόμενη ημέρα στον
Ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου Πολύδροσου Άρτας και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Πολύδροσου Στην Λαμπρούση Ευαγγελία (Βαγγετελευταία της κατοικία την
λή Κώτση Νάσιο Μήτου)
συνόδευσε η οικογένειά της,
συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
▪ Στις 30 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 91 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Πανούση Αλεξάνδρα
του Νικολάου (Νικολάκη Πάνο Βαγγέλαινα). Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επόμενη ημέρα στον Ιερό
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου.
Στην τελευταία της κατοικία
τη συνόδευσε η οικογένειά
της, συγγενείς, φίλοι και
χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ
Πανούση Αλεξάνδρα
το χώμα της Ασσιώτικης γης
(Νικολάκη Πάνο
Βαγγέλαινα)
που τη σκέπασε. Αιωνία η
μνήμη της.

▪ Στις 16 Μαρτίου 2022, σε
ηλικία 84 ετών, έφυγε για
τα αιώνιο ταξίδι η Παφύλλα
Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Κωνσταντή Βγέναινα).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επόμενη ημέρα στον
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου και ενταφιάστηκε στο
Παφύλλα Αικατερίνη
κοιμητήριο του Αγίου Νικολά(Κωνσταντή Βγέναινα)
ου. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι
και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
▪ Στις 17 Μαρτίου 2022, σε ηλικία 85 ετών, έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι, ο Ζήκας
Αναστάσιος του Θωμά και
της Βαρβάρας (Τασιούλ’
Θωμά Ζήκας). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου Άσσου και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο
Ζήκας Αναστάσιος
του Αγίου Νικολάου. Στην
(Τασιούλ’ Θωμά Ζήκας)
τελευταία του κατοικία τον
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και
χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης
γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα
▪ Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου
2022 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής
του Παφύλλα Κωνσταντίνου του Ευγενίου και της
Ευαγγελίας (Κωνσταντή
Παφίλας. Κωνσταντίνος
Βγένη). Ας είναι αιωνία η
(Κωνσταντή Βγένης).
μνήμη του.
▪ Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Δήμα
Βασιλικής του Μιλτιάδη
(Μιλτιάδαινας). Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.
Δήμα Βασιλική (Μιλτιάδαινα)
▪ Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Άσσου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Παφίλα Ευγενίας
του Κωνσταντίνου (Μήτσο
Παφύλλα Ευγενία του
Σπύραινας). Ας είναι αιωνία
Δημητρίου (Μήτσο Σπύραινα).
η μνήμη της.
▪ Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Παφίλα Ευαγγέλου του Χρήστου και της Φωτεινής
(Βαγγέλη Παφίλα). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
▪ Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022 στον Ιερό
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Πανούση Αλεξάνδρας του Νικολάου
(Νικολάκη Πάνο Βαγγέλαινας). Ας είναι αιωνία η
μνήμη της.
▪ Το Σάββατο 26 Μαρτίου
2022 στον Ιερό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Καλεσίου Μαρίας του Ευστρατίου (Στράταινας). Ας είναι Καλεσίου Μαρία του Ευστρατίου
αιωνία η μνήμη της.
(Στράταινα)

Προσφορές εις μνήμη
▪ Η Δήμα-Αλεξανδρή Πανάγιω του Αναστασίου και της
Μαρίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 50
€ στη μνήμη των γονέων της
Αναστασίου (Τάσιο Γιωργάκη)
και Μαρίας Δήμα, της γιαγιάς
Παρασκευή του Γεωρτης Παρασκευής, του αδελφού Δήμα
γίου (Γιωργάκη-Τούσαινα).
της Γιώργου (Γάκη
Τά σ ι ου) και
του ανιψιού της
Τά σ ο υ .
Την ευχαΔήμας Γεώργιος (Γάκη
Δήμας Αναστάσιος του ΓεΤάσος)
ωργίου & της Σταυρούλας
ριστούμε
και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν
και την οικογένειά της για να τους θυμούνται και να
τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

Δήμας Αναστάσιος (Τάσος Γιωργάκης) - με τη σύζυγό του Μαρία.

▪ Ο Ζήκας Ευάγγελος του Αναστασίου και της
Πανάγιως και τα αδέρφια του Σπύρος και Θωμάς
προσέφεραν στην εφημερίδα μας το ποσό των 150
€ στη μνήμη του πατέρα τους Ζήκα Αναστασίου του
Θωμά και της Βαρβάρας (Τασιούλ’ Θωμά Ζήκα).
Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση
σε αυτούς και τις οικογένειές
τους για να τον θυμούνται και
να τον έχουν στην καρδιά τους.
Η μνήμη του αιωνία.
▪ Ο Κώνστας Δημήτριος του
Ευθυμίου και της Αικατερίνης
προσέφερε στην εφημερίδα
Κώνστα Αικατερίνη
του Ευθύμιου
μας το ποσό των 50 € στη
(Θύμιο Κίτσαινα).
μνήμη της μητέρας του Κώνστα
Αικατερίνης του Ευθυμίου. Τον ευχαριστούμε και
ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και
την οικογένειά του για να τη θυμούνται και να την
έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη της αιωνία.
▪ Η Λαμπρούση-Θεοδώρου Σπυριδούλα του Αναστασίου και της Αικατερίνης προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 20 € στη μνήμη της θεία
της Λαμπρούση-Πέτσα Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης (Βαγγελή του Κώτση
Νάσιο Μήτου). Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε
υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν και την οικογένειά της για να τη θυμούνται και να την έχουν στην
καρδιά τους. Η μνήμη της αιωνία.

Προσφορές εφημερίδας
• Δήμα-Αλεξανδρή Πανάγιω του Αναστασίου και της Μαρίας ... 50 €
• Ζήκας Ευάγγελος του Αναστασίου και της Πανάγιως . .............. 50 €
• Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου και της Πανάγιως . ..................... 50 €
• Ζήκας Σπυρίδων του Αναστασίου και της Πανάγιως ................. 50 €
• Κώνστας Δημήτριος του Ευθυμίου και της Αικατερίνης ........... 50 €
• Λαμπρούση-Θεοδώρου Σπυριδούλα του Αναστασίου
και της Αικατερίνης ............................................................................... 20 €
• Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύρου και της Δήμητρας.................. 50 €
• Λαμπρούσης Θεόδωρος του Λάμπρου και της Βασιλικής . ....100 €
• Λαμπρούσης Θεόδωρος του Σταύρου και της Θεοδώρας ........ 50 €
• Νικολάου Νικόλαος του Κωνσταντίνου (από Ζερβό) ................. 20 €
• Ντόβας Γεώργιος του Ιωάν. και της Πάτρας (από Θεσπρωτικό) 20 €
• Οικονόμου Κωνσταντίνος (Καραϊσκάκης) από Παπαδάτες ....... 20 €
• Παπαθανασίου Αθανάσιος του Σταύρου (από Θεσπρωτικό) .... 30 €
• Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα και της Παναγιώτας . .............. 50 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής..................... 30 €
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Δημαιρεσίες Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού

Ο

κ. Χρήστος Χασίδης εξελέγη για
4η συνεχή φορά πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ζηρού, κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες
που έλαβαν χώρα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, σε δια ζώσης συνεδρίαση,
στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Φίντζος,
ενώ γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, επανεξελέγη η κα Μαρία Γάλλιου.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Καλαντζής,
οι επικεφαλής των παρατάξεων, αντιδήμαρχοι και μέλη δημοτικού συμβουλίου
ευχήθηκαν για τη νέα χρονιά και για μία
θητεία δημιουργική και άκρως παραγωγική
προς όφελος του Δήμου και των πολιτών.
Με αφορμή την επανεκλογή του στη
θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Χασίδης σημείωσε: «Θέλω να
ευχαριστήσω από καρδιάς τόσο τον δήμαρχο κ. Νικόλαο Καλαντζή ο οποίος με τίμησε
και με πρότεινε για τέταρτη συνεχή φορά
για τη θέση του προέδρου, όσο και τους
συναδέλφους μου για την εμπιστοσύνη που
επέδειξαν στο πρόσωπό μου. Ακόμη δηλώνω και δεσμεύομαι, ότι θα συνεχίσω με τον
ίδιο ζήλο το έργο που μου ανατέθηκε, βασισμένος στη σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας που οικοδομήσαμε και σφυρηλατήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με μοναδικό
γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των συμπολιτών μας, αλλά και την άψογη
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου που

είναι ένας κορυφαίος θεσμός».
Για την Οικονομική και την Επιτροπή
Ποιότητας ζωής, εκλέχτηκαν:
Οικονομική επιτροπή
Τακτικά μέλη: Γάλλιου Μαρία, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Φίντζος Ευάγγελος,
Ξώνα Γεωργία.
Αναπληρωματικά μέλη: Θεόδωρος
Κάλλης, Δημήτριος Πάντος, Δημήτριος
Γιολδάσης, Κων/νος Σταμούλης.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη: Απόστολος Γιολδάσης,
Θεόδωρος Κάλλης, Κων/νος Σταμούλης,
Κων/νος Χριστοδούλου.
Αναπληρωματικά μέλη: Μαρία Γάλλιου, Δημήτριος Πάντος, Δημήτριος Καραμέτσης, Στρατής Γιολδάσης.
Τα μέλη των δύο επιτροπών συμπληρώθηκαν με τον ορισμό δύο αντιδημάρχων μελών ανά επιτροπή με απόφαση του
Δημάρχου κ. Νικόλαο Καλαντζή, ο οποίος θα είναι και ο πρόεδρος των δύο επιτροπών
Με απόφαση του Δημάρχου ορίστηκαν
ως μέλη για την Οικονομική επιτροπή
οι αντιδήμαρχοι: Ζάβαλης Βασίλειος του
Χρήστου και Τάσσης Απόστολος του Αθανασίου και την ποιότητα ζωής οι Παπαβασιλείου Βασίλειος του Ευαγγέλου και
Ρεμπής Ζήκος του Γεωργίου.

Μήνυμα Δημάρχου κ. Νικόλαου Καλαντζή
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο Δήμαρχος Ζηρού κ.
Νικόλαος Καλαντζής, προέβη στο ακόλουθο μήνυμα:
«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιορτάζουμε την Εθνική Επέτειο της 25ης
Μαρτίου. Τιμούμε τους ήρωες αγωνιστές που με αυταπάρνηση κέρδισαν
την εθνική μας ανεξαρτησία και τη μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που συνδέθηκε άρρηκτα με την έναρξη της
ελληνικής επανάστασης.
Η Εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Είναι στάση ζωής, είναι πράξεις και διδάγματα. Είναι η μέρα που οι Έλληνες ενωμένοι, με ομοψυχία εξέφρασαν τον καλύτερο εαυτό της χώρας
μας. Και όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, έχουν αποδείξει ότι κάνουν
θαύματα. Με την επανάσταση του 1821 απέκτησαν ουσιαστικό νόημα
και αξία λέξεις όπως: Πατριωτισμός, Ενότητα, Θάρρος και Αυταπάρνηση.
Είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι όταν ‘είμαστε εις το εμείς’ όπως γράφει
στα «Απομνημονεύματα» ο Γιάννης Μακρυγιάννης οι μάχες όσο άνισες κι
αν φαντάζουν μπορούν να κερδηθούν. Ειδικά όταν οι αγώνες είναι υπέρ
βωμών και εστιών, όπως η ελληνική επανάσταση και πάνω απ’ όλους και
όλα τίθενται τα ιδανικά της πατρίδας, της ελευθερίας, της ποιότητας στην
ανθρωπιά και τη ζωή. Σήμερα, όσο κι αν κάποιες ειδήσεις είναι χαλκευμένες, δεν μπορούμε παρά να σκεφτόμαστε τον αγωνιζόμενο και δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Δυστυχώς ο πόλεμος δείχνει και πάλι το αποτρόπαιο
πρόσωπό του στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι επιτακτική η ανάγκη σήμερα οι όποιες διαφορές μεταξύ χωρών να λύνονται στο ειρηνικό πεδίο των
διαπραγματεύσεων και επουδενί στο πολεμικό με τις κλαγγές των όπλων
και τον θρήνο χιλιάδων θυμάτων.
Θα ήθελα κλείνοντας να ευχηθώ σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά με
Υγεία, ειρήνη κι ευτυχία και τα διδάγματα του 1821 να είναι οδηγός στα
βήματα όλων μας.
Παραδειγματιζόμαστε από τον αγώνα των αγωνιστών και με αισιοδοξία διεκδικούμε ένα δημιουργικό και καλύτερο αύριο».

Αρχαιρεσίες στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10 π.μ.
συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ένωσης
Ελλήνων Λογοτεχνών, ύστερα από απόφαση του
Δ.Σ., που κοινοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το καταστατικό, στη Στέγη της
Ένωσης στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 2-4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων
Διοίκησής του (Διοικητικό και πειθαρχικό Συμβούλιο και εξελεγκτική επιτροπή) με διάρκεια θητείας
τέσσερα (4) έτη. Ο Διοικητικός και οικονομικός απο-

λογισμός, που έγινε από τον πρόεδρο της Ένωσης
Λευτέρη Τζόκα, εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη
της συνέλευσης, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη
τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης. Στις αρχαιρεσίες
εψήφισαν 136 μέλη.
Η εφορευτική επιτροπή αποτελείτο από τους:
Βασίλειο Κανατά, Ιωάννη Τσούτσια και Ιωάννη
Τσώλη.
Ύστερα από μυστική ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων οι υποψήφιοι έλαβαν
Από αριστερά: Ελευθέριος Τζόκας, Αγαπούλα
Ευθυμιοπούλου, Παύλος
Χρήστου, Αρετή Νάστου,
Τάκης
Παπαδημητρίου, Κων/νος Κανατάς,
Φώτης Κουλαρμάνης,
Κων/νος Ράμμος, Απόστολος Φορλίδας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε στην Αθήνα την 16η
Ιουνίου του 1972 με πρωτοβουλία του Βασιλείου
Λαγού. Η σκοπιμότητα της ίδρυσης του Συνδέσμου
είναι:
1)Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των επιστημόνων που διαμένουν στην Αθήνα, Πειραιά και προάστια, με εκδηλώσεις επιστημονικού, μορφωτικού
και κοινωνικού περιεχομένου,
2) Η εξυπηρέτηση μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των Ηπειρωτών εν γένει,
3) Η συμβολή των μελών εις την προώθηση γενικότερων προβλημάτων που αφορούν την Ήπειρο και
4) Η λήψη κάθε απόφασης με στόχο την επιτυχία
των παραπάνω τιθέμενων σκοπών.
Το καταστατικό του Συνδέσμου έγινε αποδεκτό
από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν

3043/1972 απόφαση. Αυτό περιέχει 32 άρθρα, τα
οποία καθορίζουν με σαφήνεια τη δομή, λειτουργία
και τους σκοπούς του συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος στη
μακρόχρονη πορεία του, με Πρόεδρο το Βασίλειο
Λαγό, είχε ικανοποιητική δραστηριότητα. Οργάνωσε
πολλές επιστημονικές, πολιτιστικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις. Σημαντική παρέμβαση του Συνδέσμου
ήταν η ίδρυση και η λειτουργία των Τοσίτσειων
Σχολείων στα Ιωάννινα. Ο Σύνδεσμος διαθέτει δύο
ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας (οδός
Αιόλου 102 και 104). Τα τελευταία 5 χρόνια ο
Σ.Ε.ΗΠ. διοργανώνει 8-10 διαλέξεις ετησίως (εκτός
από την περίοδο της πανδημίας) με θέματα: ιστορικά, υγείας, οικονομικά, εκπαιδευτικά, ψυχολογίας,
λογοτεχνικά, υδάτων, ενεργείας, κ.λπ. Τηλ. Επικοινωνίας: 6944835332, κ. Προκόπης Φούσας.

τον παρακάτω αριθμό ψήφων.
Α) Εκλέχτηκαν για το Δ.Σ.
α) Τζόκας Ελευθέριος 136.
β) Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα 123.
γ) Μυστακοπούλου-Νάστου Αρετή (Ρίτα) 113.
δ) Παπαδημητρίου Δημήτριος (Τάκης) 112.
ε) Κανατάς Κωνσταντίνος 104.
στ) Κουλαρμάνης Φώτιος 102.
ζ) Φορλίδας Απόστολος 99.
η) Χρήστου Παύλος 96.
θ) Ράμμος Κωνσταντίνος 90.
(Αναπληρωματικοί):
α) Μπόμπολη Αγγελική 44.
β) Γιάχου Πολυξένη 40.
γ) Λαδένης Ορέστης 39.
Β) Για το πειθαρχικό Συμβούλιο.
α) Τύμης Αναστάσιος 132.
β) Χαζίρογλου Λεωνίδας 132.
γ) Μπουρατζής Παναγιώτης 131.
δ) Μωρόπουλος Λεωνίδας 131.
ε) Παπουτσής Σταύρος 131.
Γ) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
α) Παναγούλιας Αγαθοκλής 133.
β) Καραγκούνης Χρήστος 132.
γ) Κλήμης Γεώργιος 132.
Στις 20-1-2022 τα νεοεκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Λευτέρης Β. Τζόκας.
Α΄Αντ/δρος: Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου.
Β΄Αντ/δρος: Δημήτριος (Τάκης) Παπαδημητρίου.
Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Φορλίδας.
Ταμίας: Παύλος Γ. Χρήστου.
Κοσμήτορας: Αρετή (Ρίτα) Μυστακοπούλου-Νάστου.
Έφορος Βιβλιοθήκης: Κων/νος Ράμμος.
Μέλος: Φώτιος Κουλαρμάνης.
Μέλος: Κωνσταντίνος Κανατάς.
Β) Για το πειθαρχικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Χαζίρογλου.
Αντ/δρος: Λεωνίδας Μωρόπουλος.
Γραμματέας: Σταύρος Παπουτσής.
Μέλος: Αναστάσιος Τύμης.
Μέλος: Παναγιώτης Μπουρατζής.

Ά σσος
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
νες στιγμές της ζωής διασκεδάζοντας τους Λακκιώτες
Δήμας Θωμάς
ώστε να ξεχνούν σκοτούρες, βάσανα, πίκρες, δάκρυα,
του Παύλου Γ. Χρήστου
συνέχεια από τη σελίδα 1

Πολυσχιδής προσωπικότητα, δεξιοτέχνης του βιολιού, δέσποσε στα μουσικά πράγματα της Λάκκας, για
τέσσερις με πέντε δεκαετίες. Αναμφισβήτητα ήταν μια
ενδιαφέρουσα χαρισματική μουσική προσωπικότητα,
που άφησε ανεξίτηλα τα μουσικά του ίχνη στη Λάκκα
Σούλι και όχι μόνο. Θα τον αποκαλούσα μουσική ιδιοφυία. Όραμά του να αποκτήσει καλύτερο βιολί. Θα
πουλήσω το καλαμπόκι έλεγε να πάρω ένα καλύτερο βιολί.
Αγαπητός στην κοινωνία του χωριού μας αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή καθ’ ότι ήταν άνθρωπος ευγενής, αθόρυβος, φιλήσυχος, χαμηλών τόνων, ανιδιοτελής, καλοπροαίρετος, χωρίς έπαρση και εγωισμό,
εργατικός με μεγάλη διάθεση και αγάπη για τη δουλειά
του. Γνώριζε πολύ καλά τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής και τα τηρούσε με απόλυτο σεβασμό. Γνώριζε τις
αδυναμίες και τις επιθυμίες του κάθε χορευτή και τις
αντιμετώπιζε με περισσή ευγένεια και υπομονή. Καμάρωνε τους καλούς χορευτές, πάντα όρθιος, και τότε το
βιολί του έπαιρνε φωτιά. Το βιολί δεν το αποχωρίζονταν ποτέ. Στις συχνές βραδινές επισκέψεις στα καφενεία του χωριού το είχε πάντα μαζί του και μετά από
σχετική οινοποσία πραγματοποιούνταν ολονύκτια γλέντια. Αυτά τα απρογραμμάτιστα γλέντια πολλές φορές
ήταν τα καλύτερα. Παρόμοια γλέντια και στα όμορα
χωριά Παπαδάτες και Νικολίτσι. Ξεχωριστή ημέρα για
τον Θωμά Νότη η Παρασκευή της Διακαινησίμου. Γιόρταζε το παρεκκλήσι (Ζωοδόχου Πηγής) της γειτονιάς
του. Μετά τη θεία λειτουργία υπήρχε ολοήμερο γλέντι (χασομέρι). Παρών πάντα ο μπάρμπα Θωμάς με την
κομπανία του. Για ώρες όρθιος έπαιζε βιολί ακολουθώντας κατά διαστήματα και τον πρωτοχορευτή. Παρασκευή της Διακαινησίμου, 18 Απριλίου 1969, ο Θωμά
Νότης ήρθε στο καθιερωμένο ραντεβού υποβασταζόμενος, για πρώτη φορά χωρίς το αγαπημένο του βιολί.
Ταλαιπωρούνταν από την επάρατη νόσο, οι δυνάμεις
του τον είχαν εγκαταλείψει. Κάθισε για ώρες δίπλα
τη μουσική ορχήστρα και έδειχνε να απολαμβάνει τη
μουσική. Ήταν η τελευταία του δημόσια εμφάνιση. Τη
μουσική φλόγα του ο Μπάρμπα Θωμάς την μεταλαμπάδευσε στα παιδιά του Παναγιώτη (Πάνο Νότη)
και Σταύρο (Σταύρο Νότη). Άριστοι μουσικοί και τα
εγγόνια του ο Χριστόφορος (Φόρης) Δήμας μαζί με
τον γιο του Παναγιώτη στα κρουστά και ο κορυφαίος κιθαρίστας, γνωστός σε ολόκληρη την πανελλήνια
μουσική οικογένεια, Χρήστος Γούλας.
Εμείς οι Ασσιώτες είχαμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε οργανοπαίκτες, μουσική κομπανία, από το χωριό
μας. Ιδρυτής, αρχηγός και η ψυχή της Ασσιώτικης
κομπανίας ο Θωμά Νότης, μαζί με τα παιδιά του
Παναγιώτη (Πάνο Νότη) βιολί, τον Σταύρο (Σταύρο
Νότη), κιθάρα και ντέφι, τον γαμπρό του Κων/νο Γούλα (Κώτση Γούλας) κιθάρα και τραγούδι, τον αδελφό
του γαμπρού του Δημήτριο Γούλα (Δημητράκη Γούλα) κλαρίνο και τον ανιψιό τους Περικλή Γούλα στο
ντέφι , ήταν οι λαϊκοί οργανοπαίκτες του χωριού μας.
Η προσφορά της είναι ανεκτίμητη. Με ευγένεια
και σεβασμό στην παράδοση υπηρέτησε και συνέβαλε στη διατήρηση και θεμελίωση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, ανέδειξε την τοπική μουσικοχορευτική
παράδοση, διασκέδασε για δεκαετίες τους κατοίκους
του χωριού μας και όλων των χωριών της Λάκκας.
Η Ασσιώτικη μουσική κομπανία κράτησε γερά
την ψυχαγωγία της τοπικής κοινωνίας στις χαρούμε-
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πόνους και ξενιτιά, τότε που κάθε μορφή ψυχαγωγίας
έλειπε απ’ τον τόπο μας, συνήθως δωρεάν ή με αντίτιμο πολύ λίγα χρήματα, δυσεύρετα τότε και αυτά. Η
ακτίνα δράσης της ασσιώτικης κομπανίας δεν περιορίζονταν στα χωριά της Λάκκας Θεσπρωτικού. Η
φήμη τους είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της
Λάκκας. Ήταν γνωστοί και προτιμητέοι πλέον σε
αρκετές περιοχές τη Ηπείρου.
Όλοι τους ήταν καλοκάγαθοι άνθρωποι, εργατικοί,
υπομονετικοί, πράοι, καλοί συγχωριανοί, πρόθυμοι,
ανταποκρίνονταν σε οποιοδήποτε κάλεσμα των συγχωριανών. Δεν τους έβλεπες ποτέ να δυσανασχετούν.
Πάντα χαρούμενοι, χαμογελαστοί, έδιναν την ψυχή
τους προκειμένου να ικανοποιήσουν τους χορευτές. Δεν είχαν υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις. Η
αμοιβή τους εξαρτιόνταν από τους χορευτές και ήταν
προαιρετική. Γύριζαν με μεράκι με το όργανο παραμάσχαλα, σε γάμους, βαφτίσια, ονομαστικές γιορτές,
πανηγύρια, και πάντα όλη την εβδομάδα της διακαινησίμου στα εξωκλήσια του χωριού μας διασκεδάζοντας τους παρευρισκόμενους όλη τη μέρα (χασομέρια)
υπηρετώντας τα θελήματα των εορτασάντων και εξυπηρετώντας τις χορευτικές επιθυμίες των συνανθρώπων τους. Οι χωριανοί αναγνώριζαν την προσφορά
τους, εκτιμούσαν τη συμπεριφορά τους και τους προτιμούσαν σε κάθε τους εκδήλωση. Ήταν πάντα η πρώτη τους επιλογή. Κανένα άλλο συγκρότημα δεν είχε
θέση στις εκδηλώσεις τους. Εμείς οι παλιοί δεν θα
τους ξεχάσουμε ποτέ. Είμαστε ευγνώμονες.
Πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση με την αντιστασιακή οργάνωση Ε.Ο.Ε.Α-Ε.Δ.Ε.Σ. (Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών-Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) της οποίας Γενικός Αρχηγός ήταν ο
Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας.
Ο Θωμάς Δήμας (Θωμά Νότης) παντρεύτηκε την
Κατσάνου Χριστίνα του Χρήστου και της Ευαγγελίας (1914-2010), (κόρη του Κίτσο Πάνη, 1886-1953)
από τον Άσσο και απέκτησε τέσσερα παιδιά:
α) τον Παναγιώτη (Πάνο Νότη, 1933-2006), ο
οποίος από τον γάμο του με τη Βασιλείου Μαρία του
Παναγιώτη και της Παναγιώτας (1933-2014, κόρη
του Πάνο Χάιδου) από τις Παπαδάτες απέκτησε δύο
παιδιά:
1) τη Σοφία και 2) τον Χριστόφορο (Φόρη).
β) Την Ευαγγελία (Κωτσγούλαινα, 1934-2015),
η οποία από τον γάμο της με τον Γούλα Κωνσταντίνο του Χρήστου και της Γεωργίας (Κώτση-Γούλα,
1923-2020) από τον Άσσο απέκτησε τέσσερα παιδιά:
1) Τον Αθανάσιο, 2) τον Ελευθέριο, 3) τον Σπύρο
και 4) τον Χρήστο.
γ) Τον Σταύρο (Σταύρο Νότη, 1936-1979), ο
οποίος από τον γάμο του με την Κατσάνου Δήμητρα του Παναγιώτη και της Βασιλικής (κόρη του
Ντουλτσίλη) από τον Άσσο απέκτησε τέσσερα παιδιά:
1) Τον Γεώργιο, 2) τον Χρήστο, 3) τον Παναγιώτη και 4) τον Θωμά.
δ) Τη Δήμητρα, η οποία παντρεύτηκε τον Βασιλειάδη Χαράλαμπο από το Πετρωτό Θεσσαλονίκης
και απέκτησε ένα παιδί: 1) τον Θεόδωρο. Από τις
18 Αυγούστου 1969 αναπαύεται στο κοιμητήριο του
Αγίου Κωνσταντίνου στον Άσσο. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Ας είναι
η φτωχή αυτή αναφορά μου στον αείμνηστο Θωμά
Δήμα (Θωμά Νότη), αιώνιο και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Από το έπος της
Μικρασίας
Οι ... «ξεχασμένοι»
[Προφορική διήγηση από τον αείμνηστο πατέρα μου, εύζωνα λοχία και
μαχητή του 3/40 Σ.Π. στο Μικρασιατικό έπος του 1922] (Παναγιώτη Παπαδημητρίου).
Για την εθνική συμφορά της Μικρασίας θα γραφούν πολλά από μαχητές του αγώνα βαθμοφόρους και
Του Τάκη
Παναγ.
απλούς στρατιώτες: Διηγήσεις, μάχες, συμβάντα, προσωπικά βιώματα Παπαδημητρίου
κι εμπειρίες. Όλοι οι Μικρασιάτες μαχητές, όλο και κάτι «κουβαλούν» στην ψυχή τους· μια
και για τον κάθε στρατιώτη κάτι έχουμε να θυμηθούμε,
διότι εκείνος ο αγώνας ο φοβερός έμεινε μέσα μας σαν
βιωμένη πράξη και σ’ εκείνη την εποποιία συνέβηκαν
πολλές τραγωδίες, πολλά δυσάρεστα και πάθη,
πολλά γενναία γεγονότα,
απρόοπτα και άλλα.
Από μέρες είχαμε πληροφορίες, ως Σύνταγμα,
ότι οι Τούρκοι θα εξορμούσαν μεγάλη επίθεση
στο μέτωπο πολέμου του
Αφιόν Καραχισάρ, όπου
συρρέανε μικρές και μεγαλύτερες Στρατιωτικές Μο- Ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου
νάδες Τουρκικές. Οι Τούρκοι δεν είχαν Γραμμική Παράταξη Αγώνα, αφού πλέον
δεν είχαν κανένα φόβο κατάκτησης νέων εδαφών από
τους Έλληνες κι έτσι συγκέντρωναν μαζικά τις δυνάμεις
τους, τις οποίες έριχναν συμπαγείς και αποφασισμένες
σε κάθε στιγμή σε οποιοδήποτε θέση διαλέγανε να δώσουν τη μάχη.
Εμείς οι Έλληνες είχαμε Γραμμή Παράταξη προκαλύψεως σε ένα αχανές μέτωπο, που ήταν δύσκολο, αν όχι
αδύνατο να καλυφθεί με ανθρώπινο δυναμικό. Παρόλα
αυτά είχαμε καλώς οργανώσει την Α’ και Β’ Γραμμήν Άμυνας στην αμυντική τοποθεσία του Αφιόν Καραχισάρ
σε πολλά σημεία, αφού είχε προκριθεί ως Κύρια Αμυντική Τοποθεσία, από τα επιτελεία μας.
Μας... «ξέχασαν» !!!
Σύμφωνα με το σχέδιο Άμυνας για την τακτική υποχώρηση της κύριας ελληνικής δύναμης προβλεπόταν
σύμπτυξη τακτική πίσω από την αμυντική τοποθεσία Αφιόν Καραχισάρ. Έτσι η ομάδα μου (οπλιτών) αποτελούμενη από οχτώ άνδρες ορίστηκε ομάδα προφυλακών
του Συντάγματος σε δασόφυτο ύψωμα μπροστά από
την κυρία τοποθεσία. Ήταν μια πρώιμη καλοκαιριάτικη
μέρα. Είχαμε πάρει κρύο ρόφημα που μας το έφεραν
το απομεσήμερο της προηγούμενης μέρας, με την πληροφορία «να είμαστε έτοιμοι για σύμπτυξη σε μια-δυο
μέρες και καμουφλαρισμένοι φυλάγαμε την αποστολή
μας». Ήρθε το μεσημέρι. Ο Σύνδεσμος (δύο στρατιώτες
συνήθως) με το φαγητό και τις νεότερες εντολές του
λόχου μας δεν φάνηκε. Αργά το βραδάκι, έστειλα δύο άντρες στο πολύ κοντινό φυλάκιό μας. Γύρισαν γρήγορα
με την απογοήτευση στα μάτια: «Ούτε εκείνοι είδανε. Tι
να συνέβαινε τάχα; Να έχει συμπτυχθεί η Μονάδα μας
στα ενδότερα; Κι εμάς γιατί δεν μας ειδοποίησαν;».
Μας έφαγαν τα φίδια. «Τι συμβαίνει;» «Τι να κάνουμε τώρα; Πεινούσαμε. Έστειλα δυο άντρες στο απέναντι
μικρό χωριό, να βρούνε κάτι να φάμε, να αγοράσουνε
με τα λίγα χρήματα που είχαμε. Το χωριό, δυστυχώς
ήταν τούρκικο. Τους δέχτηκαν απρόθυμοι. Γύρισαν με
λίγο στάρι κομμένο. Βρήκανε έναν τενεκέ. Τον πήραν,
κατέβηκαν στη βαθύσκιωτη ρεματιά και ανάψανε φωτιά και βράσανε το στάρι. Ο καπνός δεν φαινόταν στο
βάθος της ρεματιάς. Κι ενώ περιμέναμε τους άνδρες με
το βρασμένο στάρι ξάφνου προβάλλουν μπροστά μας
τρεις άνδρες με προτεταμένα τα όπλα. Έλληνες.
- Ποιοι είστε εσείς και τι κάνετε εδώ; Μας ρώτησαν
αυστηρά. Τους εξήγησα με λίγα λόγια όλη την κατάσταση. Δε μας πίστεψαν.

Ά σσος
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- Ακολουθήστε μας όλοι! Μας πρόσταξαν ξερά!
Μετά από δρόμο γύρω στη μισή ώρα, φτάσαμε στο
ξέφωτο με γύρω γύρω δέντρα ψηλά και πυκνόφυλλα. Βελανιδιές ήταν. Και στο ξέφωτο τραπεζάκια εκστρατείας. Στο μεγαλύτερο κάθονταν 4-5 πιο ηλικιωμένοι. Πρέπει να ήταν αξιωματικοί. Μάλιστα έναν με
παχύ μουστάκι τον αποκαλούσαν «Κύριε Διοικητά».
Παρουσιαστήκαμε μπροστά του:
- Τι είστε εσείς; Ποιας μονάδας; Γιατί είστε ξεκομμένοι από τη μονάδα σας. Προφανώς είστε λιποτάκτες.
Αύριο το πρωί, θα σας ντουφεκίσω όλους προς παραδειγματισμόν!
Με λίγα λόγια προσπάθησα να εξηγήσω στον μυστακοφόρο αξιωματικό, τι ακριβώς συνέβαινε με μας.
Εκείνη τη στιγμή άλλοι στρατιώτες, έφεραν και τους...
«μάγειρες» του βρασμένου σταριού. Τα είχαν χαμένα
και είπαν τα ίδια λόγια που είχα ισχυριστεί κι εγώ.
Φωνές ακούστηκαν και σε λίγο τρεις έφιπποι είχαν
σε γραμμή τους στρατιώτες του διπλανού φυλακίου
προκάλυψης. Τα λόγια τους με επαληθεύσανε κι έτσι
ο Ανώτερος Διοικητής μαλάκωσε λίγο. Τότε μπόρεσα
να ρωτήσω «Ποιος είναι ο μεγάλος;» για να λάβω την
απάντηση: «Ο Στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας!» Έτσι περίπου όχι μόνο γλιτώσαμε τον «ντουφεκισμό»,
αλλά προταθήκαμε για «εύφημο μνεία» για την πιστή
εκτέλεση του καθήκοντος. Μάλιστα μας έδωσαν και

ένα χαρτί «ελευθέρας» να βλέπουμε τον Πλαστήρα
αν τον χρειαστούμε. Δεν το έκανα χρήση ποτέ, αργότερα! Οι αξιωματικοί που μας ... ξέχασαν κατά τη
σύμπτυξη δεν ξέρω πώς γλύτωσαν.
Ο σοβαρός τραυματισμός μου
Η δυσανάλογη προς την αριθμητική μας δύναμη
έκταση του μετώπου, μας ανάγκαζε σε διαρκείς μετακινήσεις της γραμμικής μας παράταξης, ώστε διαρκώς τμήματα του Στρατού μας να καλύπτουν τα κενά.
Σε μια τέτοια μετακίνηση, πριν φτάσουμε στο ορισθέν σημείον, μας άρχισε το τούρκικο πυροβολικό
να μας βάζει με σφοδρή πυκνότητα. Κάποιες βόμβες
πυροβόλου έσκαγαν στα 4-5 μέτρα από το έδαφος
και γίνονταν χίλια κομμάτια με κατεύθυνση προς τα
κάτω. Το μεγαλύτερο κομμάτι που έμενε μόλις έφτανε στο έδαφος άρχιζε λυσσασμένη περιστροφική
κίνηση. Έτσι, αυτές οι βόμβες κάναν διπλή ζημιά. Τα
μικρά κομμάτια της πρώτης έκρηξης σκότωναν, τραυμάτιζαν κάθε άνθρωπο που άγγιζαν και το μεγαλύτερο κομμάτι με την περιστροφική δύναμη σμπαράλιαζε
συρματοπλέγματα, κορμούς δέντρων κ.λπ. και συμπαρέσυρε κάθε κατασκευή αμυντική του αντιπάλου.
Εγώ είχα την τύχη να βληθώ στο αριστερό μου
πόδι, στη γάμπα. «Διαμπερές τραύμα» που μου δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην υπόλοιπη ζωή

στις ρίζες του μπαλντενέζι
Συνέχεια από το προηγούμενο

Σίγουρα εδώ απάνου κάθονταν άνθρωποι! Τελειώνοντας η εκκλησιά ο κόσμος κατηφόρισε, παρέες παρέες κουβεντιάζοντας δυνατά, ίσως για να ακούγονται μιας και γινότανε χαμός από τα κουδούνια
και τα βελάσματα. Αλλά όλοι πέρναν μικρά μονοπάτια που οδηγούσαν σ' αυτά τα μικρά σπιτάκια.
Κι εμείς πήραμε ένα στενό μονοπάτι και βρεθήκαμε σ' ένα μικρό σπιτάκι που είχε στο βορό του μια μεγάλη καρυδιά και στη ρίζα του δεμένος.... ο κοκκίνης,
το μουλάρι του μπάρμπα μου! Δεν περάσαμε το βορό και στην πορτούλα του πρόβαλε ο μπάρμπας μου,
που είχε το πιο μεγάλο κοπάδι. Μας περίμενε, όπως κι
άλλους πανηγυριώτες. Η γιορτή του Αη Λιος ήταν η
δική τους γιορτή γι αυτό είχαν ετοιμάσει και φαΐ.
Γάλα, τυρί, γιαούρτι και κρέας στο κακάβι1. Εμένα
ένα κύπελλο γάλα με χόρτασε!
Ήθελα να εξερευνήσω όσο πιο πολύ μπορούσα
τούτο το βουνό. Μου φαίνονταν τόσο παράξενα αυτά που έβλεπα! Ούτε που φανταζόμουν χωράφια και
σπίτια στην κορφή του βουνού! Έκανα καμπόσους
γύρους στα χωράφια μέχρι να μεσημεριάσει και ξεκινήσουμε να ροβολάμε το βουνό! Εκεί κατεβαίνοντας
έμαθα απ' τη μάνα μου γιατί τούτο το βουνό απ' τη
μια μεριά είναι απότομο και απ' την άλλη έχει τόσα
χωράφια και τόσα δέντρα. Τάχατες έτσι να ήταν και
το δικό μας βουνό απ την άλλη του μεριά;
- Τούτα τα βουνά στα πολύ παλιά τα χρόνια ήταν ενωμένα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο βουνό! μου είπε. Θα ήταν
ακόμα ένα μα έφταιγε ο δράκος του Αη Γιώργη!!! Τούτος ο δράκος δεν άφηνε τίποτε, μήτε ζωντανό, μήτε άνθρωπο και ο Αη Γιώργης βάλθηκε να τον σκοτώσει. Δεν
μπορούσε όμως να τον πιάσει και άνοιξε με το μεγάλο
του κοντάρι ένα μεγάλο αυλάκι στο βουνό που κρύβονταν ο δράκος. Έτσι το ένα βουνό γίνανε δυο μα από τη
μεριά που ανοίχτηκε το αυλάκι τα βουνά ήταν απότομα
για να μη μπορεί να ανέβει ο δράκος. Κι έτσι τον έπιασε
ο Αη Γιώργης στο δικό μας βουνό και εκεί κοντά στην
κορφή που πήγαινε να του ξεφύγει τον σκότωσε! Μα
αυτό το μεγάλο αυλάκι ήταν τόσο βαθύ που τρύπησε η
μεγάλη λίμνη πίσω από το βουνό το παππαδιώτικο και
το χειμώνα γέμιζε το ποτάμι και οι λάκκοι νερό τόσο
που αν δεν έκλεινε η Παναγία την τρύπα κάθε χειμώνα
τα χωριά μας θα πνιγότανε όλα! Έτσι όπως είδες τούτο
το βουνό έτσι είναι και το δικό μας από την άλλη μεριά.
Έχει κι αυτό χωράφια και κάμπο μεγάλο. Έχει και δυο
χωριά στο ριζό σαν το δικό μας.
Είχα μάθει ένα σωρό πράματα για το άλλο βουνό
και είχα να λέω, μα για το δικό μας δεν ήξερα παρά μόνο μικρές πραγματικές ιστορίες σαν αυτή της
μάχης του Μπότσαρη με τους τουρκαλβανούς στο
"γκουρ Μπότσαρη"2 ή τη μάχη του Μπαλντενέζι των
ανταρτών με τους Γερμανούς στα 1944.

Έτσι είχαμε να λέμε κι εμείς στους Παππαδιώτες
για το δικό μας βουνό και να τους ιστορούμε ηρωικά μας κατορθώματα ότι τάχατες έχουμε μπει στη
μεγάλη σπηλιά, που κινάει από το ριζό δίπλα από το
σχολείο του χωριού και βγαίνει στην καβάλα του δικού μας βουνού.
Μα έτσι όπως μου τα είπε η μάνα μου, μου 'γινε
κρυφός καημός να μπορούσα να ανέβω και στο δικό
μας βουνό. Τάχατες θα είχε κι αυτό χωράφια και κάμπους στην κορφή όπως μου είπε! Ήθελα να δω και
τη μεγάλη λίμνη γιατί σαν έπιανε ο χειμώνας ο μεγάλος χείμαρρος, λακοχάλασμα τον έλεγαν, κατέβαζε
ξύλα, ρίζες, ολόκληρα πλατάνια, λιθάρια τεράστια,
και ένα μαύρο θολό νερό. Φαίνεται πως και η Παναγία παιδεύονταν να κρατήσει το νερό της λίμνης.
Τούτο είναι το βουνό! Το βουνό μας, που το θωρούσαμε πιο ψηλό από το παππαδιώτικο, αλλά πιο
άγριο και με περισσότερα μυστικά νάχει κρυμμένα.
Ήταν βλέπετε τόσο απότομο που δύσκολα το ανέβαινε άνθρωπος κι έτσι έκρυβε πολύ καλά τα μυστικά του αλλά φούντωνε ολουνών τη φαντασία.
Τούτο το βουνό έστεκε πιο περήφανο από το παπ-

παδιώτικο. Είχε και όνομα. Το λέγανε Μπαλντενέζι.
Πούθε έρχεται τούτο το όνομα κανένας δεν ξέρει,
αλλά από την κατάληξη μπορεί κανένας να συμπεράνει ότι πρέπει να είναι αρβανίτικης προέλευσης ίσως επειδή γινότανε έντονα μαύρο σαν έπεφταν τα
απόσκια να βάλανε στην κατάληξη το αρβανίτικο /
ζι. Κάπως θα σχετίζεται και με την Παναγία τη Λαμποβίτισσα μιας και αυτή έχει σχέση με το Λάμποβο της Αλβανίας. Κάπως φαίνεται να ενοχλούσε το
όνομά του που βάλθηκαν κάποιοι να του το αλλάξουν σε Θεσπρωτικά όρη σαν αλλάξαν και το όνομα
του Λελόβου σε Θεσπρωτικό και του χωριού μας της
Νάσσιαρης, σε Άσσο, της Ντάρας σε Ελιά, της Ρουσιάτσας σε Πολυστάφυλο, του Μπουλμέτι σε Γαλατά,
της Ποδογόρας σε Ριζοβούνι...                                               
Μια φορά εκεί στις ρίζες του Μπαλντενέζι, ξεκομμένο από τον κόσμο της κωμόπολης, με μοναδική ίσως
επικοινωνία τα πανηγύρια και τους γάμους, ριζωμένο

μου με ρευματισμούς!
Η έναρξη της τουρκικής επίθεσης έγινε ξημερώματα Κυριακής 13 Αυγούστου 1922 (που τελικά μεταβλήθηκε σε υποχώρηση και φυγή προς τις δυτικές
ακτές της Μ. Ασίας).
Από το 1921, στο Μικρασιατικό Μέτωπο, η Γραμμή του Ελληνικού Στρατού, βρισκόταν σε στάδιο σύμπτυξης στα σημεία Εσκί Σεχίρ - Κιουτάχεια – Αφιόν
Καραχισάρ. Το ηθικό μας δεν ήταν καλό. Σ’ αυτό βοήθησε η καθημερινή μείωση του όγκου του Στρατού
μας λόγω της μεταφοράς ισχυρών στρατιωτικών μονάδων στη Θράκη για τη σχεδιαζόμενη κατάληψη της
Κωνσταντινούπολης (!!!).
Στο μεταξύ ο αρχιστράτηγος Παπούλιας, αντικαταστάθηκε από τον Γ. Χατζηανέστη, πολεμικά άπειρο,
όπως διαδιδόταν.
Ήταν μια μέρα Ανοιξιάτικη του Μαρτίου στο Αφιόν Καραχισάρ που πάρα λίγο ν’ αγκαλιάσω τον θάνατο στη σύγκρουση του στρατού μας με τον Τουρκικό. Απ’ αυτή τη μάχη μου έμεινε ενθύμιο το διαμπερές
τραύμα στο πόδι μου. Πάλι καλά. Πολλοί στρατιώτες
δεν. .. ξαναγύρισαν. Έμειναν για πάντα στη γη της Μικρασίας.
Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!
Υ.Γ. Ο πατέρας μου είχε γνώσεις σχολαρχείου.
κι απλωμένο από το Στάλο3 μέχρι τη Ράη Μπογόρτσα4
και από το ριζό μέχρι τον κάμπο με τα σπίτια του αριά–
αριά, απλώνεται η Νάσσιαρη, το χωριό μας.
Χωριό με δυο μεγάλους μαχαλάδες και ένα σωρό άλλους μικρότερους και σύνορο «απαραβίαστο»
τη Ροβίστα. Από τη μια οι Κερασοβίτες και από την
άλλη οι Χωριάτες. Με έντονες αντιπαλότητες που
τύφλα νάχαν τα χρόνια εκείνα οι συνοριακές διαφορές ολόκληρων κρατών.
Αντιπαλότητες που κανένας δεν καταλάβαινε
πούθε προέρχονταν. Και ήταν τόσο έντονες που είχαν διαποτίσει και τα παιδιά.
Όσο και αν προσπαθούσαν οι δάσκαλοι με κοινές εκδρομές, με πρωτομαγιάτικους αγώνες στην
Παναγία στο Κεράσοβο, όχι μόνο των σχολείων του
Κερασόβου και του χωριού αλλά και του Νικολιτσίου
και της Ντάρας, αυτές οι αντιπαλότητες να μην περάσουν και στα παιδιά, παρέμεναν δυο μαχαλάδες
σαν δυο ξεχωριστά "κράτη" που ήταν έτοιμα να συγκρουστούν. Πολλές φορές που πήγαιναν εκδρομή
το ένα σχολείο στο άλλο δε θέλαμε μόνο να παίξουμε αλλά και να παλέψουμε χωρίς λόγο και αφορμή.
Ευτυχώς που μας απέτρεπαν τα αυστηρά βλέμματα
των δασκάλων μας. Όταν όμως τύχαινε να συναντηθεί κάποιος με ένα άγνωστο παιδί του Χωριού ή του
Κερασόβου δεν τόχε σε τίποτε να το προκαλέσει να
παλέψουνε, "να πιάσουμε μέση" , όπως λέγαμε.  
Αυτοί οι δυο μαχαλάδες είχαν ένα σωρό μικρότερους, κατά σόια οι περισσότεροι. Με αγροτόσπιτα όλοι και οι πιο πολλοί με κούλες5. Κι αυτοί με τις δικές
τους αντιπαλότητες. Πιο μικρές και πολύ πιο ήπιες,
που είχαν να κάνουν με τη σειρά στο πότισμα, με τα
σύνορα στα χωράφια, με κανένα λάκκο που γκρέμιζε
τα δέματα6 των χωραφιών, με καμιά ζημιά σε κανένα
κήπο από τα γίδια τον γείτονα ...
Αντιπαλότητες που ξεχνιούντανε στη στιγμή σαν
είχε την ανάγκη ο γείτονας ή ο χωριανός και όλοι
προστρέχανε για βοήθεια κι ας ήταν ως τα χθες τσακωμένοι. Ίσως γιατί όλοι οι χωριανοί συγγένευαν κατά κάποιο τρόπο, ίσως επειδή και οι πρόγονοί τους
κυνηγημένοι ήρθαν κι αυτοί σ' αυτόν τον τόπο και
στήσανε το χωριό μας.
Ο συχνωτισμός όμως μιας γενιάς στο γυμνάσιο
αργότερα, εκεί στη δεκαετία του 70, λείανε αυτές τις
αντιπαλότητες και κουβεντιάζαμε πια όλοι σαν Νασιαρίτες, γιατί έτσι μας ξέραν και όλοι οι ξενοχωρίτες.
Νασσιαρίτης Δ.

στο επόμενο φύλλο η συνέχεια
1.Μεγαλη χάλκινη κατσαρόλα που κρέμεται στο τζάκι
2. Λιθάρι του Μπότσαρη
3. Δάσος από πουρνάρια που μεσημεριάζανε τα πρόβατά τους.
4. Το πέρασμα προς Ρουσιάτσα (Σλάβικη λέξη : Ποντγκόριτσα /
Πέρασμα.  
5. Πέτρινα σπίτια υπερυψωμένα με κατώι(υπόγειο)
6. Ξερότοιχοι που συγκρατούσαν τα χωράφια.

Ά σσος
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Ποδοσφαιρική ιστορία του Άσσου
του Παύλου Γ. Χρήστου

Παραθέτω τους Ασσιώτες που έπαιξαν σε διάφορες
ομάδες επίσημα πρωταθλήματα πριν από την αναγνώριση
της δικής μας ποδοσφαιρικής ομάδας και στη συνέχεια
αγωνίστηκαν με την ομάδα του χωριού μας.
1. Παφίλας Ευάγγελος του Χρήστου και της Φωτεινής:
α) Εθνικός Ν. Μάκρης (1968-69) και (1969-70), β) ΠΑΣ
Πρέβεζα (1970-71) και (1971-72). γ) Λάκκα Σουλίου.
2. Λαμπρούσης Τριαντάφυλλος του Δημητρίου και της
Κωνσταντίνας:
α) Εθνικός Φιλιππιάδας, β) Κεραυνός Θεσπρωτικού, γ)
Λάκκα Σουλίου.
3. Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου και της Λαμπρινής:
α) Ίκαρος Ευαγγελίστριας Θεσσαλονίκης, (1974-75) β)
Δόξα Ριζοβουνίου (1983-84), γ) Λάκκα Σουλίου.
4. Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου και της
Πανάγιως:
α) Ερμής Κεραμωτών Άρτας (1983-84), β) Λάκκα
Σουλίου.
5. Χούθης Ελευθέριος του Χρήστου και της Ευαγγελίας:
α) Αετός Λουτρού Λέσβου (1978-79) Γ’ Εθνική, β) Λάκκα

Ευάγγελος Χρήσ. Παφίλας

Τριαντάφυλλος Λαμπρούσης

Σουλίου.
6. Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου και της Πανάγιως:
α) Κεραυνός Θεσπρωτικού (1979-80), β) Λάκκα Σουλίου.
7. Θεοδώρου Θεόδωρος του Θωμά και της Ελένης: α)
Κεραυνός Θεσπρωτικού (1979-80), β) Λάκκα Σουλίου.
8. Νάκιας Δημήτριος του Χρήστου και της Ασπασίας:
α) Κεραυνός Θεσπρωτικού (1979-80), β) Λάκκα Σουλίου.
9. Παφίλας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και της
Ευγενίας:
α) Κεραυνός Θεσπρωτικού (1979-80- 1986-87), β)
Π.Α.Σ. Πρέβεζα, γ) Α.Ε. Πρέβεζας, δ) Λάκκα Σουλίου.
10. Χούθης Γεώργιος του Ιωάννη και της Καλλιρρόης:
α) Κεραυνός Θεσπρωτικού (1979-80), β) Λάκκα Σουλίου.
11. Παφίλας Ηλίας του Κωνσταντίνου και της
Ευγενίας:
α) Δόξα Ριζοβουνίου (1983-84), β) Λάκκα Σουλίου.
12. Παφίλας Σπυρίδων του Αθανασίου και της
Γεωργίτσας:
α) Δόξα Ριζοβουνίου (1983-84), β) Λάκκα Σουλίου.
13. Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρήστου και της Μαρίας:
α) Ερμής Κεραμωτών Άρτας (1983-84 &1984-85), β)
Λάκκα Σουλίου.

Λεωνίδας Γ. Χρήστου

Κούσης Παναγιώτης

Η Μικρασιατική εκστρατεία

(από την εποποιΪα στην τραγωδία)
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Έπρεπε να βρεθεί τρόπος να την αποδεχθεί και
ο Κεμάλ. Η δύναμη της πειθούς δεν έφερε αποτελέσματα. Απέμενε η πολεμική επιχείρηση. Το έργο
αυτό ανελάμβανε να το εκτελέσει η Ελλάδα χωρίς
τη βοήθεια των συμμάχων.
Τα συγκρουόμενα συμφέροντα των συμμάχων
άφησαν την Ελλάδα μόνη στη Μικρασιατική περιπέτεια. Η εκστρατεία στα ενδότερα για να επιβάλουν
τη συνθήκη είχε αρχίσει και είχε αρχικά επιτυχίες.
Το ελληνικό έθνος στην πολεμική αυτή περιπέτεια
έπρεπε να μπει μονιασμένο. Ο εθνικός διχασμός σε
όλα τα επίπεδα, είχε φθάσει όμως στην κορύφωσή
του, και ιδιαίτερα με την απόπειρα δολοφονίας του
πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου και στη συνέχεια τη
δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη. Ο διχασμός αυτός
θεωρείται η κυρία αιτία των μετέπειτα αποτυχιών
κατά τη διεξαγωγή της εκστρατείας στα ενδότερα
της Τουρκίας.
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Μικρασιατικής
εκστρατείας αποτέλεσαν οι εκλογές του 1920 (1η
Νοεμβρίου) μέσα σε συνθήκες εθνικού διχασμού.
Η χώρα για τρεις μήνες βρέθηκε σε μια παραλυτική
προεκλογική περίοδο, με αποτέλεσμα να ατονήσει
το ενδιαφέρον για το μέτωπο και να μη σχεδιασθεί ένα καίριο πλήγμα κατά του κυρίου όγκου
των δυνάμεων του Κεμάλ. Πόλεμος και εκλογές
μαζί είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Η αντιπολίτευση
κερδίζει τις εκλογές κα αλλάζουν όλα τα δεδομένα.
Επαναφέρει τον Βασιλέα Κωνσταντίνο. Η επάνοδος

Φαρμακείο
Γεώργιος Λ. Χρήστου
Εθνικής Αντιστάσεως 124, Κατσικάς
Ιωαννίνων, 45550,
τηλ.: 2651092023 | κιν.:6947882896
| e-mail:christouphar@gmail.com

Ελευθέριος Χούθης

Του Παύλου
Γ. Χρήστου

του Κωνσταντίνου αντιμετωπίστηκε με ψυχρότητα
από την Ευρωπαϊκή διπλωματία. Ο Κωνσταντίνος
ήταν αντιπαθής στις Μεγάλες δυνάμεις για τη στάση του που τήρησε στον Α΄παγκόσμιο πόλεμο και
έτσι βρήκαν το πρόσχημα να τηρήσουν ουδέτερη
στάση και παράλληλα να παγώσουν όλα τα δάνεια
που είχαν δρομολογηθεί για την Ελλάδα. Έχουμε
ανοικτή μεταστροφή του διεθνούς παράγοντα. Μαζί
με την πολιτική ηγεσία άλλαξε και η στρατιωτική
ηγεσία, η οποία δεν είχε επαρκή γνώση των συμβαινόντων στη Μ. Ασία. Μια κυβέρνηση, που είχε
υποσχεθεί προεκλογικά τον τερματισμό του πολέμου αποφασίζει να τον συνεχίσει, ήταν επόμενο να
καταβυθισθεί στην άβυσσο των παλινωδιών.
Αποφασίστηκε η επέλαση του Ελληνικού στρατού στα ενδότερα και σε λίγες ημέρες είχε ένα
σημαντικότατο στρατιωτικό επίτευγμα την κατάληψη του Εσκί Σεχήρ-Αφιόν Καραχισάρ και της Κιουτάχειας. Δυστυχώς όμως δεν αξιοποιήθηκε ούτε
στρατιωτικά, ούτε διπλωματικά η επιτυχία αυτή. Η
πρόταση του Βενιζέλου να συμμετάσχει στην ελληνική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη του Λονδίνου,
για ειρήνευση, δεν έγινε δεκτή από την ελληνική
κυβέρνηση. Η προέλαση για την κατάληψη της
Άγκυρας αναχαιτίστηκε στον Σαγγάριο ποταμό. Οι
Ελληνικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να επιστρέψουν
στις αρχικές θέσεις εξόρμησής τους.
Η μάχη του Σαγγαρίου σήμανε το τέλος των
επιθετικών επιχειρήσεων για τον Ελληνικό στρατό
στη Μ. Ασία και τη μετάπτωσή του σε αμυντικό προσανατολισμό. Η κούραση και η μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων, λόγω μεταφοράς στρατιωτικών
μονάδων στη Θράκη για την κατάληψη της Κων/
λης, είχε ως αποτέλεσμα το ηθικό των ελλήνων
στρατιωτών νε μην είναι σε καλή κατάσταση.
Η νίκη των Τουρκικών δυνάμεων στο Σαγγάριο
είχε τεράστιο διπλωματικό αντίκτυπο. Μετά τη μάχη
του Σαγγαρίου η ελληνική κυβέρνηση συνειδητοποίησε το αδιέξοδο και αποφάσισε την εκκένωση
της Μ. Ασίας. Τα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν
την αντεπίθεση, διασπούν τις ελληνικές γραμμές, τα

Δημήτριος Χρ. Νάκιας

Σπύρος Κ. Παφίλας

Γεώργιος Ι. Χούθης

Ηλίας Κ. Παφίλας

Σπύρος Α. Παφίλας

Σπύρος Χρ. Θεοδώρου

Θωμάς Αν. Ζήκας

Θεόδωρος Θ. Θεοδώρου

ελληνικά στρατεύματα αρχίζουν την υποχώρηση, η
οποία μετατρέπεται σε άτακτο φυγή. Η καταστροφή
έχει συντελεστεί. Ο Ελληνικός στρατός εγκατέλειψε
τη Μ. Ασία αφήνοντας τους Μικρασιάτες στο έλεος
των Τούρκων. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν
κάθε Ελληνικό στοιχείο προβαίνοντας σε έκτροπα (μαζικές εκτελέσεις, πυρπολήσεις, βιασμούς,
βασανιστήρια). Οι Ελληνικές παροικίες διαφόρων
πόλεων παραδόθηκαν στις φλόγες. Ολόκληρες
πόλεις και χωριά αποτεφρώθηκαν. Αποκορύφωμα η
πυρπόληση της Σμύρνης με αποτέλεσμα η ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή της. Οι Ελληνικοί πληθυσμοί, όσοι δεν σφάζονται, φεύγουν πανικόβλητοι.
Στη Χίο και στη Μυτιλήνη κηρύσσεται στρατιωτική
επανάσταση. Η Κυβέρνηση παραιτείται και ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος εγκαταλείπει την Ελλάδα. Η
αυλαία αυτής της τραγωδίας πέφτει με τη θανατική
εκτέλεση των έξι, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το
Έκτακτο Επαναστατικό Συμβούλιο, ως υπεύθυνοι
της Μικρασιατικής καταστροφής.
Το 1923 η ηττημένη Ελλάδα θα υπογράψει τη
συνθήκη της Λωζάνης, αντικατέστησε τη συνθήκη
των Σεβρών, η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική
ανταλλαγή των πληθυσμών. Την Ελλάδα αντιπροσωπεύει ο Ελ. Βενιζέλος και την Τουρκία ο Ισμέτ
Ινονού. Μετά τη συμφωνία 1.650.000 Έλληνες
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις προγονικές
εστίες και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα,
αφήνοντας πίσω πάνω από 600.000 νεκρούς. Η
Μ. Ασία και η Ανατολική Θράκη μετά από χιλιετίες
έμειναν χωρίς ελληνικό πληθυσμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Σαράντος Ι. Καργάκος: Η Μικρασιατική Εκστρατεία (19191922) από το έπος στην τραγωδία Μέρος Α΄, Β΄, Γ΄, Δ,
Αθήνα 2021.
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Τεύχος ΙΕ Εκδοτική Αθηνών.
• Τα φοβερά ντοκουμέντα: Σαγγάριος, επίλογος στο Γουδί η
Δίκη των Εξι
• Τα Απομνημονεύματα ενός αγωνιστού, λοχίας Ιωάννης Μιχ.
Φίντζος.
• Ελλάς η ιστορία και ο πολιτισμός του Ελληνικού Έθνους
από τις απαρχές μέχρι σήμερα, τ. Β΄, Εκδοτικός Οργανισμός
Πάπυρος.
• Διαδίκτυο: Βικιπαίδεια. Μικρασιατική εκστρατεία και Μικρασιατική καταστροφή.
• Η Μικρασιατική καταστροφή. Στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας: Επιμέλεια: Χριστίνα Κουλούρη.
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Η αφήγηση του Λελοβίτη πολεμιστή.
Από τη μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922. Α΄ μέρος

Ο

Κωνσταντίνος Χούχλας του Γεωργίου,
από το Θεσπρωτικό Πρέβεζας, στρατευμένος από το 1919 μέχρι το 1923
στον ελληνικό στρατό, έλαβε μέρος στον
μικρασιατικό πόλεμο σε όλη
τη διάρκειά του, μαχητής στην
πρώτη γραμμή του μετώπου.
Υπέφερε,
ταλαιπωρήθηκε,
γνώρισε επώδυνες καταστάσεις, έζησε τη ζάλη της μάχης,
Του Αθανάσιου βίωσε το μεθύσι της νίκης και
Παπαθανασίου τη θλίψη της ήττας, ένιωσε το
κρύο άγγιγμα του θανάτου.
Άντεξε! Και γύρισε πίσω τιμημένος αγωνιστής ενός χαμένου πολέμου. Για τον ηρωικό
τσολιά Κώστα Χούχλα ποτέ δεν έληξε εκείνος
ο πόλεμος, που είχε τόσο άδοξο τέλος. Ποτέ
δεν παραδέχτηκε τον οριστικό θάνατο της
Μεγάλης Ιδέας και προσδοκούσε την Ανάσταση. Όμως, τα χρόνια πέρασαν κι ο πόνος
έγινε- κι έμεινε- καημός αγιάτρευτος.
Εμπνεόμενος έντονα από εθνικά ιδεώδη
και δονούμενος από πατριωτικά αισθήματα,
σε ηλικία 77 ετών, το έτος 1977, ακμαιότατος πνευματικά, αφηγήθηκε με ενάργεια και
πειστικότητα, γεγονότα, που συνεπαίρνουν
και συγκλονίζουν, άλλα θετικά και άλλα αρνητικά. Εξιστόρησε όσα είδε κι έζησε με αίσθημα
ευθύνης και καθήκοντος, γιατί δεν ήθελε να
πυργώνει η λησμονιά και να σβήνουν από
την εθνική μνήμη γεγονότα της εθνικής μας
ιστορίας.
Η αφήγησή του αποτελεί διόλου αμελητέο ιστορικό ντοκουμέντο, ενδιαφέρει όλους
και ιδιαίτερα τους συμπατριώτες Λελοβίτες,
αφού η προσωπική του ιστορία – όπως και
των άλλων συγχωριανών του συμπολεμιστών
– αποτελεί μέρος της ιστορίας της ιδιαίτερής
τους πατρίδας και συνεισφορά στη συλλογική
εθνική μνήμη.

Η αφήγηση
Αρχηγός στοιχείου πολυβόλων
«Στρατεύτηκα στον Ελληνικό Στρατό την
άνοιξη του έτους 1919. Κατατάχτηκα στα
Γιάννενα. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες.
Καλομαθημένος δεν ήμουν, όμως κρυολόγησα
και αρρώστησα. Έφυγα από το Αβγό και ήρθα
με τα πόδια στο χωριό, για να μου ρίξουν
κούπες. Και ξανά στο στρατόπεδο. Πρόβλημα
είχα και με το κρέας· δεν το έτρωγα. Όταν
έφαγα, αρρώστησα. Αρχικά με έβαλαν στην
ειδικότητα ημιονηγού. Όμως, μια μέρα, καθώς
ήμουν εκτός υπηρεσίας και γυρνούσα στο
χώρο του στρατοπέδου, είδα στον παχύ ίσκιο
ενός δέντρου μια ομάδα στρατιωτών να κάνει
μάθημα λύσης- αρμολόγησης πολυβόλου.
Ο αξιωματικός εκπαιδευτής μου επέτρεψε
να παρακολουθήσω το μάθημα οικειοθελώς.
Όταν ο αξιωματικός ρώτησε τους στρατιώτες
«δια ποίων δυνάμεων λειτουργεί το πολυβόλο», δεν απάντησε κανένας από την ομάδα.
Σήκωσα κι εγώ το χέρι και, αφού μου έδωσε
τον λόγο, απάντησα ότι το πολυβόλο λειτουργεί δια δυο δυνάμεων: τη δύναμη του ανατατικού ελατηρίου και τη δύναμη των αερίων.
Εντυπωσιάστηκε ο αξιωματικός.
Μετά το μάθημα με πήρε μαζί του και με
παρουσίασε στον Διοικητή του λόχου, από
τον οποίο ζήτησε να με πάρει στην εκπαίδευση των πολυβόλων. Έτσι και έγινε.
Με το πέρας της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης με έκαναν βαθμοφόρο, αρχηγό στοιχείου,
και τον Αύγουστο του ιδίου έτους τοποθετήθηκα στο 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων, που
εκείνη την εποχή ήταν καταυλισμένο στα
Μπούκια της Μακεδονίας.

Στον Έβρο ποταμό αιχμαλωτίστηκε
αξιωματικός μας.
Μετά από λίγες μέρες λάβαμε διαταγή να
εισβάλουμε στη Δυτική Θράκη. Αφού καταλάβαμε την Ξάνθη, την Κομοτηνή και την
Αλεξανδρούπολη, βαδίσαμε και φθάσαμε στο
Καραγάτς, που τότε ήταν προάστιο της Αδριανούπολης παρά τις όχθες του ποταμού Έβρου.
Εκεί αμέσως στήνουμε φυλάκια, προκειμένου να μεθοδεύσουμε σε πρώτη ευκαιρία
την κατάληψη της Αδριανούπολης. Η διμοιρία
μας διατάχθηκε να στήσει φυλάκιο στη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής που οδηγεί
προς Βουλγαρία. Πράγματι, στήσαμε φυλάκια,
αλλά για στρατιωτικούς λόγους
τοποθετήσαμε
ανά δίωρο έναν
σκοπό
στρατιώτη, πέρα από
τη γέφυρα στο
εχθρικό έδαφος,
με την εντολή, αν
δει καμιά κίνηση,
να ρίξει μια ντουφεκιά στον αέρα
και αμέσως μετά
Κωνσταντίνος Χούχλας
να φύγει, όχι πλέον προς εμάς δια της γέφυρας, αλλά να
κρυφτεί στο εκεί υπάρχον δάσος, δηλαδή στο
εχθρικό έδαφος, και έτσι εμείς, αν ακούγαμε
την ντουφεκιά, θα λαβαίναμε τα μέτρα μας.
Το επόμενο 24ωρο με πήρε και μένα η σειρά για σκοπός. Έτσι πέρασα τη γέφυρα, πάντα
με σκοτάδι, και πήγα στο καθορισμένο μέρος
απέναντι στο εχθρικό έδαφος.
Εκεί τότε με έπιασε ένας φόβος, τέτοιος
που έτρεμε το σαγόνι μου, δεδομένου ότι
αφενός ήμουν αρχάριος και αφετέρου ήταν η
πρώτη φορά που έμπαινα σκοπός και μάλιστα
τη νύχτα μέσα σε εχθρικό έδαφος. Σιγά-σιγά
όμως, με την πάροδο του χρόνου, συνηθίσαμε
και δεν φοβάμασταν πλέον.
Στο μεταξύ, ενώ συνέβαιναν αυτά, ο
διμοιρίτης μου ανθυπασπιστής ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, αφού καθίσαμε εκεί αρκετές
μέρες, έπιασε γνωριμίες και φιλίες με κάτι
πολίτες που γνώριζαν καλά την τουρκική
γλώσσα και, μέσω αυτών, κατάφερε να έλθει
σε διαπραγματεύσεις με Τούρκους στρατιώτες, που αποτελούσαν το τουρκικό φυλάκιο
απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού. Με
τις διαπραγματεύσεις αυτές κατόρθωσε να
παραδοθούν σε μας πέντε Τούρκοι στρατιώτες που, όπως προείπαμε, αποτελούσαν
το εκεί τουρκικό φυλάκιο. Για την πράξη του
αυτή ο ανθυπασπιστής πήρε προαγωγή και
προήχθη σε ανθυπολοχαγό.
Μετά από λίγες μέρες, οι Τούρκοι έστειλαν
στο φυλάκιο άλλους στρατιώτες, αλλά αυτή
τη φορά έμπιστους και με επικεφαλής πλέον
αξιωματικό, με σκοπό να έλθουν πάλι σε επαφή για να παραδοθούν δήθεν και αυτοί. Άρχισαν σιγά-σιγά να έρχονται πάλι σε επαφή, δια
μέσου των πολιτών, αλλά αυτή τη φορά οι
Τούρκοι έθεσαν όρο «να πάει Έλληνας αξιωματικός να τους παραλάβει με τις βάρκες από
την απέναντι όχθη του ποταμού».
Αφού ο ανθυπολοχαγός γλυκάθηκε από
την πρώτη φορά, αποφάσισε να πάει να τους
πάρει, γιατί πίστευε ότι με τον ίδιο τρόπο θα
έπαιρνε και άλλη προαγωγή. Πριν όμως μπει
στη βάρκα, για να πάει να τους παραλάβει,
τοποθέτησε εμάς πάνω στα πολυβόλα μας και
μας είπε: «Αν εμένα με συλλάβουν, τότε εσείς
να ρίξετε για να σκοτώσετε πρώτα εμένα».

Στη συνέχεια ο ανθυπολοχαγός μπήκε στη βάρκα μαζί με έναν
πολίτη και πήγαν προς την εχθρική όχθη του ποταμού, για να
παραλάβουν τους Τούρκους στρατιώτες που δήθεν θα παραδινόντουσαν. Οι Τούρκοι όμως όλη τη νύχτα είχαν σκάψει κατά μήκος
της όχθης βαθύ χαράκωμα, που όπως ήταν φυσικό δεν φαινόταν
από τη δική μας όχθη του ποταμού.
Όταν έφτασαν εκεί ο πολίτης μαζί με τον ανθυπολοχαγό, στην
όχθη, τότε, ως συνήθως γίνεται, βγήκε ο Τούρκος αξιωματικός
να τον υποδεχθεί. Έστρωσε μια κουβέρτα για να πατήσει ο δικός
μας αξιωματικός και του έδωσε το χέρι τάχα να τον χαιρετίσει.
Αμέσως ο Τούρκος αξιωματικός, με αστραπιαία κίνηση και δύναμη, τον τράβηξε προς το χαράκωμα με συνέπεια να πέσουν μέσα
και οι δύο. Εμείς ρίξαμε αμέσως πολλές ριπές με τα πολυβόλα
μας, αλλά τελικά δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα και έτσι ο
ανθυπολοχαγός αιχμαλωτίστηκε και, όπως αργότερα μάθαμε, τον
φόνευσαν με βάναυσο τρόπο.
Από το μέτωπο στην Αθήνα,
για την παλινόρθωση του βασιλιά!
Μετά από πέντε μέρες καταλάβαμε την Αδριανούπολη, πιάνοντας συγχρόνως και τον τούρκο στρατηγό ΤΑΓΙΑΡ αιχμάλωτο.
Συνεχίσαμε την προέλασή μας και καταλάβαμε όλη την Ανατολική Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα, κοντά στο Βόσπορο. Στη
συνέχεια, με διαταγή του Υπουργείου, προωθηθήκαμε στη Ραιδεστό και από εκεί επιβιβαστήκαμε στα πλοία και αποβιβαστήκαμε
απέναντι στα Μουδανιά της Μ. Ασίας. Με άλλη όμως διαταγή μάς
πήραν από τα Μουδανιά και μας έφεραν στη Θεσσαλονίκη και
από εκεί στην Αθήνα, όπου επανέφεραν τον βασιλιά Κωνσταντίνο.
Εκεί καθίσαμε έως ότου έγιναν οι γάμοι της Ελένης πριγκίπισσας
Ελλάδας μετά του Καρόλου Ρουμανίας, και Γεωργίου μετά της
πριγκίπισσας Ελισάβετ της Ρουμανίας.
Ο καταραμένος διχασμός! Θεωρήθηκε σπουδαιότερη για τη
χώρα η υποδοχή του βασιλιά και οι πριγκιπικοί γάμοι, παρά ο
πόλεμος που ήταν σε εξέλιξη!
Μετά παρέλευση ολίγων ημερών, το υπουργείο με νέα του
διαταγή μας επαναφέρει και πάλι στα Μουδανιά της Μ. Ασίας και
εκείθεν στην Προύσα Ενιγκιόλ. Χωρίς καθυστέρηση συνεχίσαμε
την προέλασή μας έως ότου φτάσαμε κοντά στο ξακουστό Αυγήν,
όπου εκεί έμεναν και το φρουρούσαν χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες. Το Αυγήν ήταν ένας ορεινός αυχένας με αξιόλογη στρατιωτική σημασία. Έπρεπε με κάθε θυσία να καταλάβουμε αυτόν τον
αυχένα, προκειμένου να ανοίξουμε δρόμο και διευκολύνουμε την
προέλασή μας προς το Εσκί-Σεχίρ.
Κάναμε επίθεση για να καταλάβουμε τον αυχένα, αλλά δεν
μπορέσαμε να κάνουμε τίποτε, γιατί ήταν γερά οχυρωμένος.
Κατόπιν τούτου ανεστάλη η επίθεση από τον Μάρτιο για τον
Μάιο. Τον Μάιο έγινε η επίθεση και καταλάβαμε τον αυχένα
Αυγήν, αλλά με πολλές απώλειες σε αμφότερες τις παρατάξεις.
Στη συνέχεια, με διαταγή ανεκλήθη η προέλασή μας και το 3/40
Σύνταγμα Ευζώνων γύρισε πίσω στην Προύσα, ενώ το 2ο Τάγμα
εγκατέστησε προφυλακές στα Τσιόγκαρα κοντά στην Προύσα.
Εκεί το Σύνταγμα μας έδωσε διαταγή να προελάσουμε μέσα
στο εχθρικό έδαφος, για να διώξουμε τους Τσιέτες από τις
φωλιές τους και συνάμα να γνωρίσουμε τη δύναμή τους, δεδομένου ότι οι Τσιέτες μάς ενοχλούσαν πολύ.
Έτσι, το Μεγάλο Σάββατο πρωί ξεκινήσαμε και προχωρήσαμε
7 έως 8 χιλιόμετρα μέσα στο εχθρικό έδαφος. Εκεί συναντήσαμε
μικρή αντίσταση από τους Τσιέτες που υποχωρούσαν άτακτα, διαλυμένοι από τα πυρά μας. Αφού διώξαμε τους Τσιέτες και κάναμε
την αναγνώριση, γυρίσαμε πίσω την Τρίτη ημέρα του Πάσχα.
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο
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Τζίνα Λαμπρούση - Η διετία της υπέρβασης*

Η

Τζίνα Λαμπρούση διανύει τη
δεύτερη σεζόν της στη γαλλική Μιλούζ. Έχοντας κατακτήσει
ήδη ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο
Γαλλίας, και μάλιστα με σημαντική συνεισφορά, η Ελληνίδα κεντρικός έχει
καταφέρει να σταθεί επάξια σε αυτό
το επίπεδο.
Η Μιλούζ ήταν πάντα φιλόξενη για
τις Ελληνίδες αθλήτριες. Τόσο η Παπαφωτίου, η οποία πέρασε συνολικά
τρεις σεζόν στη γαλλική ομάδα, όσο
και παλιότερα η Γεωργία Τζανακάκη
είχαν σημαντικό πέρασμα από τη Μιλούζ. Η επιλογή της Λαμπρούση να
βρεθεί σε μια ομάδα τέτοιου βεληνεκούς όχι μόνο δεν ήταν άστοχη αλλά
εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο.
Σε μια περίοδο που οι Ελληνίδες
αθλήτριες του βόλεϊ έχουν δυνατότητες και παίρνουν όλο και περισσότερες
ευκαιρίες από μεσαίες μέχρι και μεγάλες ομάδες στο διεθνές στερέωμα η
Τζίνα Λαμπρούση δεν έγινε απλά ένα
κομμάτι του ροτέισον αλλά ένα βασικό γρανάζι της ομάδας του Φρανσουά
Σαλβανί. Και πως να μη γίνει άλλωστε
αφού στην καλύτερη ηλικία της καριέρας της μοιάζει φορμαρισμένη, έμπειρη αλλά και ικανή.
Η Λαμπρούση έχει τα στοιχεία μιας
κεντρικού που μπορεί να ξεχωρίσει.
Αθλητική και γρήγορη, καλή μπλοκέρ,
ελαφριά και με καλό άλμα ενώ επιπλέον έχει καλό σερβίς, κάτι που το μάθαμε καλά τόσο στα ελληνικά γήπεδο όσο και με την εθνική ομάδα. Όπως
πέρυσι έτσι και φέτος η παρουσία της

μπρούση έχει 87 πόντους κάτι που είναι ιδιαίτερα καλό για κεντρικό ενώ
σερβίρει με εξίσου υψηλά ποσοστά.
Ποτέ δεν έπαψε να είναι καλή μπλοκέρ ενώ σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης
η επίθεσή της κυμαίνεται γύρω στο
50%. Αυτό σε μεγάλο βαθμό δείχνει
πως όχι μόνο δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ξεχώριζε στην ελληνική Volley
League αλλά όσο πιο μεγάλο ανταγωνισμό συναντάει (όπως αυτόν στη
Γαλλία) τόσο καλύτερη είναι η απόδοσή της.
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Μιλούζ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι
στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, αυτό κόντρα στην Παρί, ήταν η MVP του αγώνα. Η συνύπαρξή της με τη Γερμανίδα πασαδόρο Πία Κάστνερ (η οποία
ήταν συμπαίκτρια με την Παπαφωτίου
στη Στουτγάρδη την περασμένη σεζόν
και το παιχνίδι της νεαρής είναι αρκετά επηρεασμένο από την Ελληνίδα
πασαδόρο) κυλάει αρμονικά. Επιπλέον, η έτερη πασαδόρος, η Μέγκαν Βίγκαρς, ήταν συμπαίκτρια και πέρυσι με
τη Λαμπρούση με αποτέλεσμα το παιχνίδι τους να είναι ιδιαίτερα αυτοματοποιημένο όταν συνυπάρχουν στον
αγωνιστικό χώρο. Κατά βάση, όμως,
η Ελληνίδα κεντρικός παίζει μαζί με
την Κάστνερ και αυτό κάνει την ομάδα
τους αρκετά γρήγορη και αποτελεσματική στη μπροστά ζώνη.
Τα στατιστικά δε λένε πάντα την
αλήθεια αλλά σε 47 αγώνες η Λα-

Επιτυχίες
v
Η Λαμπρούση
Αντωνία του Ιωάννη και της Στυλιανής
πέτυχε την εισαγωγή
της στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.),
στη Νομική Σχολή.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφημερίδα «ο
ΑΣΣΟΣ» τη συγχαίρουν και της εύχονται «πάντα επιτυχίες, καλές σπουδές, όμορφη φοιτητική ζωή και καλή σταδιοδρομία».
v ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές η
Λαμπρούση Βασιλική του Ιωάννη και της
Στυλιανής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με
θέμα «Εξειδίκευση
στη Τ.Π.Ε. και ειδική
αγωγή-ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης».
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφημερίδα
«ο ΑΣΣΟΣ» τη συγχαίρουν και της εύχονται
πάντα επιτυχίες και καλή συνέχεια.

εξ αναβολής παιχνίδια της μπορεί να
προσπεράσει το βασικό της αντίπαλο
και να πιάσει κορυφή. Ο Ιταλός Φρανσουά Σαλβανί έχει στα χέρια του ένα
πολύ καλό ρόστερ που πέρα από τη
Λαμπρούση περιλαμβάνει κάποια μεγάλα ταλέντα της νέας γενιάς όπως
τη Γερμανίδα διαγώνια Κίμπερλι Ντέβνιοκ και τη Σουηδέζα ακραία Άννα
Χάακ. Η Μιλούζ έχει το πλεονέκτημα
στη Γαλλία και αποτελεί το φαβορί και
για αυτή τη σεζόν σε πρωτάθλημα και
Κύπελλο. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε
να κάνει το βήμα παραπάνω στο CEV
Champions League ούτε φέτος αφού
η Βάκιφμπανκ και η Μόντσα, της Κατερίνας Ζακχαίου που ήταν το έτερον
ήμισυ της Λαμπρούση στον Ολυμπιακό
ως κεντρικός, άφησαν έξω τη Μιλούζ
στη φάση των ομίλων.
Η Λαμπρούση αποτελεί ένα από τα
δυνατά ονόματα του ελληνικού βόλεϊ
για το παρόν και το άμεσο μέλλον και
με τις ευκαιρίες που πήρε αλλά κυρίως με την προσπάθεια και τις ικανότητές της κατάφερε να δείξει ότι είναι φτιαγμένη για ψηλά. Έχει ήδη μια
γεμάτη τροπαιοθήκη και έχει όλα τα
προσόντα να καθιερωθεί στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και επιπλέον να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα
εκεί που όλοι θα θέλαμε.
Ιωάννης Καλλιτσάρης

Η Μιλούζ βρίσκεται πίσω από τη
Βολερό στη βαθμολογία αλλά με τα

* Το ανωτέρω άρθρο αποτελεί αναδημοσίσευση από το www.sdna.gr της
22-02-2022.

Τελική ευθεία για τα έργα ανάπλασης της πλατείας Νικολιτσίου
Υπογράφηκε η σύμβαση αναδόχου του έργου ανάπλασης
της πλατείας στην κοινότητας Νικολιτσίου. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ζηρού καθόρισε τους όρους δημοπράτησης
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο:
«Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Νικολιτσίου»
συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο κ. Μυριούνης. Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία
του προέδρου της Κοινότητας κ. Δρόσου.
Με την υπογραφή της σύμβασης εισέρχεται στην τελική ευθεία και η εκτέλεση των έργων τα οποία θ’ αναμορφώσουν και
θα κάνουν περισσότερο καλαίσθητο τον χώρο της πλατείας στο
Νικολίτσι. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος του χώρου όπου
θα πραγματοποιηθούν τα έργα αγοράστηκε και παραχωρήθηκε
από τους συλλόγους Νικολιτσιωτών Πρέβεζας και Αθηνών οι
οποίοι αξίζουν τα εύσημα.
Σύμφωνα με την μελέτη, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
- Εκσκαφές για την αναπροσαρμογή των υψομέτρων του χώρου και δημιουργία νέων χώρων.
- Πλακόστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες χωρικού τύπου
στο μεγαλύτερο μέρος του κοινόχρηστου χώρου.

- Κατασκευή λιθόκτιστων εξεδρών-πεζουλιών.
- Κατασκευή κλιμάκων και ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ για την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών στο σύνολο του χώρου αλλά και
στην παρακείμενη εκκλησία.
- Κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης και τοπoθέτηση νέων φωτιστικών
τύπου LED με τον ιστό.
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων
υδάτων.
- Ασφαλτόστρωση της οδού στην είσοδο του
χώρου επιφανείας περίπου 250m2.
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