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Tριμηνιαία έκδοση του
Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών
“O Mάρκος Mπότσαρης”
Xρόνος 24ος
Aριθμός Φύλλου 93
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• Tιμή: 0,30 €

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
29 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2022

Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσοτέρων χωριανών είναι αυτή που
ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων
και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους
διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη συνέχισή
τους.

2η Ημέρα

Χρήστος Γούλας

Τ

Μάκης Μποροδήμος

ην Παρασκευή 29 Ιουλίου θα
πραγματοποιηθεί φέτος το 17ο αντάμωμα
των απανταχού Ασσιωτών. Όλοι οι
Ασσιώτες με τις οικογένειές τους πρέπει να
προγραμματίσουν την περίοδο αυτή, όπως κάθε
χρόνο, να βρίσκονται στο χωριό και να είναι
παρόντες στο ετήσιο ραντεβού που δίνουν εδώ και
δέκα επτά χρόνια. Όλοι στον Άσσο, το αγαπημένο
μας χωριό, να ιδωθούμε, να γνωριστούν
τα παιδιά μας, να ψιλοκουβεντιάσουμε, να
γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα, τραγουδώντας,
χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς του τόπου
μας, τρώγοντας και πίνοντας υπό τους ήχους
παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας.
Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν

Δημήτρης Αχνούλας

Ρένα Ράπτη

περισσοτέρων χωριανών είναι αυτή που
ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων
και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους
διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη συνέχισή
τους.
Στη μουσική ορχήστρα συμμετέχει και ο
χωριανός μας Χρήστος Κ. Γούλας.
Ο δεξιοτέχνης στο Ηπειρώτικο λαϊκό κλαρίνο
Μάκης Μποροδήμος, ο σπεσιαλίστας Χρήστος
Γούλας στην κιθάρα, ο Γιάννης Χαραλάμπους
στο ντραμς και ντέφι, ο Σπύρος Ζαγόρας στο
αρμόνιο μαζί με τους γνωστούς ερμηνευτές
του ηπειρώτικου παραδοσιακού Δημοτικού
τραγουδιού, Δημήτρη Αχνούλα και Ρένα Ράπτη
μάς υπόσχονται μια ανεπανάληπτη βραδιά.

Επετειακή εκδήλωση για τη Μάχη
της Μπογόρτσας ή της Νάσσ(ι)αρης

Μ

ε λαμπρότητα και όλες τις πρέπουσες τιμές
γιορτάστηκε η επέτειος για τα 201 χρόνια
από την ιστορική μάχη της Μπογόρτσας!
Την Κυριακή 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε, με
όλες τις πρέπουσες τιμές, η επετειακή εκδήλωση για
τα 201 χρόνια από την ιστορική μάχη της Μπογόρτσας, γνωστή και ως μάχη της Νάσσιαρης. Ήταν η
πρώτη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Μνημείο, μετά την ανέγερσή του από τον Δήμο Ζηρού με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της
ελληνικής επανάστασης αλλά και την ιστορική μάχη
η οποία διεξήχθη τη νύχτα της 18ης Απριλίου και την

19η του ίδιου μήνα.
Στον επιμελώς στολισμένο χώρο του μνημείου
τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τους ιερείς π.
Αλέξανδρο Σιάρκο, π. Βασίλειο Κούση και π. Θωμά
Σωτηρίου.
Ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση έδωσαν οι
λιλιπούτειοι μαθητές του δημοτικού ΚΔΑΠ «Το Μελίσσι» που παρουσίασαν χορευτικό δρώμενο και
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των δεκάδων
παρισταμένων.
Συνέχεια στη σελίδα 7

Το Σάββατο 30 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στο
Δημοτικό Σχολείο Άσσου, θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση :
Α. Μνήμης και τιμής, η οποία θα είναι
αφιερωμένη στους
συμμετέχοντες και
πεσόντες Ασσιώτες
στη Μικρασιατική
εκστρατεία.
Β. Παρουσίαση
του βιβλίου του
συγχωριανού μας και
επίτιμου προέδρου του
Συλλόγου μας Παύλου
Γεωργίου Χρήστου
με θέμα: ΑσσιώτικοΝασσ(ι)αρίτικο
Λαογραφικό Συναξάρι.

Συνέχεια στη σελίδα 7

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ και η εφημερίδα
ο «Άσσος» εύχονται στα μέλη, στους
χωριανούς και στους φίλους του συλλόγου «Καλό Καλοκαίρι».

Ο

Άσσος

ρεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής κοινότητας Άσσου-Δημοτική
ενότητα Θεσπρωτικού. Ανήκει στο
Δήμο Ζηρού (έδρα του Δήμου η
Φιλιππιάδα) της περιφερειακής ενότητας
Πρέβεζας που βρίσκεται στην περιφέρεια
Ηπείρου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση
της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο «Καποδίστριας»
μέχρι και το 2010, ο Άσσος ανήκε στο τοπικό διαμέρισμα Άσσου, του πρώην Δήμου
Θεσπρωτικού Νομού Πρεβέζης. Βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της περιφερειακής ενότητας
Πρέβεζας, στις βορειοανατολικές υπώρειες των
Θεσπρωτικών ορέων. Κάτοικοι του χωριού 343
(2011). Ο Άσσος έχει υψόμετρο 426 μέτρα από
την επιφάνεια της θάλασσας σε γεωγραφικό
πλάτος 39,3439012306 μοίρες και γεωγραφικό μήκος 20,7639467788 μοίρες. Οι κάτοικοι
ασχολούνται με την εκτροφή μικρών κοπαδιάρικων ζώων, τη γεωργία, την ελαιοκαλλιέργεια
και την ελαιοπαραγωγή.
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

Δεύτερο παιδί απέκτησαν η Λαμπρούση Όλγα
του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας και ο Ψαρρής
Απόστολος του Παναγιώτη και της Μαρίας. Στις 27
Νοεμβρίου 2021 στη μαιευτική κλινική Ρέα στο Π.
Φάληρο η Όλγα Λαμπρούση έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά
του παππού Βαγγέλη και της γιαγιάς Ανδριάνας
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους
ευτυχισμένους γονείς Όλγα και Απόστολο, στον
παππού Βαγγέλη (Βαγγέλη του Γιώργο Κολιού) και
στη γιαγιά Ανδριάνα να τους ζήσει και να είναι καλότυχη στη ζωή της.

Βαπτίσεις

Την Κυριακή 18-Ιουνίου στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου Άσσου ο Παφίλας Δημήτριος του Σπύρου και της Λουκίας και η Τζόλου Κωνσταντίνα
του Δημητρίου και της Ευσταθίας βάπτισαν το αγοράκι τους. Ο νουνός Υφαντής Θεόδωρος, από το
Ριζοβούνι, του χάρισε το όνομα Σπυρίδων. Εμφανής η χαρά του παππού Σπύρου και της γιαγιάς
Λουκίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς
του μικρού Σπύρου δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε κοσμική ταβέρνα στο Σιστρούνι Ιωαννίνων.

Θάνατοι

▪ Στις 14 Απριλίου 2022, σε
ηλικία 72 ετών, έφυγε για το
αιώνιο ταξίδι η ΘεοδώρουΛαμπίρη Χαρίκλεια του Σπύρου και της Αικατερίνης (Χαρίκλεια του Πήλιο Χρηστάκη).
Έχασε την άνιση μάχη να κρατηθεί στη ζωή από την επάρατη νόσο. Η εξόδιος ακολουθία
Θεοδώρου-Λαµπίρη
εψάλη στις 21 Απριλίου και
Χαρίκλεια
ενταφιάστηκε στη Γερμανία. Η
εκλιπούσα, ως οικονομική μετανάστρια, διέμενε με
την οικογένειά της στη Γερμανία. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Γερμανικής γης που την φιλοξενεί.
Αιωνία η μνήμη της.
▪ Στις 12 Μαΐου 2022, σε
ηλικία 91 ετών, έφυγε για
το αιώνιο ταξίδι η Κατσάνου-Παπατόλη
Βασιλική
του Θωμά και της Λαμπρινής
(Βάσω του Θωμά Χρήστου).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επόμενη ημέρα στον Ιερό
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
Κατσάνου - Παπατόλη
και Ελένης Άσσου και ενταΒασιλική
φιάστηκε στο κοιμητήριο του
Αγίου Κωνσταντίνου. 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 6 Ιουνίου 2022, σε
ηλικία 87 ετών, έφυγε για
το αιώνιο ταξίδι η Δήμα
Αθηνά του Λάμπρου (Λάμπρο
Κιτσούλαινα). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του
Αγίου Κωνσταντίνου. Στην Δήμα Αθηνά του Λάμπρου
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 25 Ιουνίου 2022, σε
ηλικία 70 ετών έφυγε για
το αιώνιο ταξίδι ο Κατσάνος
Ιωάννης του Αναστασίου και
της Πανάγιως. Ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο της Κομοτηνής. Ο εκλιπών διέμενε με
την οικογένειά του στην πόλη
της Κομοτηνής. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 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

Προσφορές εφημερίδας
• Γούσης Δημήτριος του Γεωργίου (από Παπαδάτες) . .......20 €
• Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας . ...........100 €
• Θεοδώρου Ελένη του Αχιλλέα .............................................10 €
• Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
και της Ευδοξίας ......................................................................150 €
• Θεοδώρου Ιωάννης του Θεοδώρου
και της Παρασκευής . .................................................................50 €
• Κατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
και της Αγγελικής .......................................................................50 €
• Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
και της Αγγελικής .......................................................................20 €
• Κατσάνου-Πετρουλάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου
και της Αγγελικής .......................................................................20 €
• Κώστας Παναγιώτης (από Φιλιππιάδα) ..............................20 €
• Νάκια-Μανωλάκη Παναγιώτα του Ευθυμίου
και της Δήμητρας ........................................................................20 €
• Σταύρoυ Βασίλειος του Χρήστου και της Ελένης .............10 €
• Χρήστου Γεώργιος του Αναστασίου και της Αικατερίνης.50 €
• Χρήστου Κωνσταντίνος του Αναστασίου
και της Αικατερίνης ....................................................................50 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής......... 50 €

Ζήκας Αναστάσιος
(Τασιούλ’ Θωμά Ζήκας)

▪ Ο Βασίλειος Ζήκας του Νικολάου και της Μαρίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των
100 ευρώ στη μνήμη των γονέων του Νικολάου
Ζήκα (Κολιό Ζήκα) και Μαρίας Ζήκα, του αδελφού
του Παναγιώτη και της συζύγου του Βασιλικής
Χουλιάρα της αδελφής του Βάιας και της νύφης
του Παγώνας Κατσαρού. Τoν ευχαριστούμε και
ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και
την οικογένειά του για να τους θυμούνται. Η μνήμη
τους αιωνία.

Νικόλαος Ζήκας

Μαρία Ζήκα

Βάια Ζήκα

Παναγιώτης Ζήκας

Βασιλική Χουλιάρα

Παγώνα Κατσαρού

Κατσάνος Ιωάννης

▪ Στις 30 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 77 ετών
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Θεοδώρου Γεώργιος του Θεοδώρου και της
Παρασκευής (Γιώργο Θοδωράκης). Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη την μεθεπόμενη ημέρα
στον Ιερό Ναό του Προφήτη
Ηλία στο Τσακό της Αγίας
Παρασκευής και ενταφιάστηκε στο Δημοτικό κοιμητήριο
της Αγίας Παρασκευής. Στην
Θεοδώρου Γεώργιος
τελευταία του κατοικία τον
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και
χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
γης που τον φιλοξενεί.. Αιωνία η μνήμη του.

▪ Την Κυριακή 10 Απριλίου
2022 στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής της
Παφίλα Αικατερίνης του
Κωνσταντίνου (Κωνσταντή
Βγέναινα). Αιωνία η μνήμη
της.

Προσφορές εις μνήμη

▪ Ο Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
και της Ευδοξίας προσέφερε
στην εφημερίδα μας το ποσό των
150 Ευρώ στη μνήμη του πατέρα
του Θεοδώρου Θεόδωρου του
Ευαγγέλου και της Αναστασίας (Θοδωρή Βαγγέλη Νάκη). Τον
ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία
και μακροημέρευση σε αυτόν και
Θεοδώρου Θεόδωρος
την οικογένειά του για να τον
θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά τους. Η
μνήμη του αιωνία.
▪ Ο Κατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και
της Αγγελικής προσέφερε στην εφημερίδα μας
το ποσό των 50 Ευρώ στη μνήμη των γονέων του
Γεωργίου Κατσάνου (Γάκη Νικολάκη) και Αγγελικής Κατσάνου και της αδελφής του Ευαγγελίας.
Τoν ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του για να
τους θυμούνται. Η μνήμη τους αιωνία.

Παφίλα Αικατερίνη
(Κωνσταντή Βγέναινα)

▪ Την Κυριακή 8 Μαίου 2022
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Ζήκα Αναστασίου του Θωμά
και της Βαρβάρας (Τασιούλ’
Θωμά Ζήκα). Αιωνία η μνήμη
του.

▪ Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της Χούθη Ευαγγελίας του Χρήστου. Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.
Χούθη Ευαγγελία
▪ Την Κυριακή 19 Ιουνίου
2022 στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Κατσάνου-Παπατόλη Βασιλικής του Θωμά και της Λαμπρινής (Βάσω
του Θωμά Χρήστου). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Γεώργιος και Αγγελική Κατσάνου

Κατσάνου Ευαγγελία

▪ Η Νάκια-Μανωλάκη Παναγιώτα του Ευθυμίου
και της Δήμητρας προσέφερε στην
εφημερίδα μας το ποσό των 20
Ευρώ στη μνήμη του συζύγου της
Ανδρέα Μανωλάκη. Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση σε αυτήν και την
οικογένειά της για να τον θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά
τους. Η μνήμη του αιωνία.
Ανδρέας Μανωλάκης
▪ Η Κατσάνου-Ανωπολιτάκη
Σπυριδούλα του Γεωργίου και της
Αγγελικής προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 20 Ευρώ
στη μνήμη του συζύγου της Άγγελου Ανωπολιτάκη. Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση σε αυτήν και την
οικογένειά της για να τον θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά Ανωπολιτάκης Άγγελος
τους. Η μνήμη του αιωνία.
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Μ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Σ.Ε

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε.

ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Π.Σ.Ε.) την Κυριακή 10 Απριλίου 2022.
Ομόφωνα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός των
πεπραγμένων και ο οικονομικός ισολογισμός. Στις εκλογές της
Π.Σ.Ε., που διενεργήθηκαν την επόμενη ημέρα 11-4-2022, έλαβαν μέρος 171 Ηπειρωτικά Σωματεία της Αποδημίας από 198
νομιμοποιηθέντα και 174 ταμειακά τακτοποιημένα. Από αυτά τα
62 από Ιωάννινα, 25 από Θεσπρωτία, 28 από Άρτα, 12 από Πρέβεζα, 36 από Ενώσεις Δήμων Αττικής, 4 από την επαρχία, 2 διάφορα Σωματεία, 2 Βορειοηπειρωτικά.
Εψήφισαν 412 αντιπρόσωποι και ευρέθησαν 409 έγκυρα
ψηφοδέλτια, 3 άκυρα και μηδέν λευκά. Τα αποτελέσματα έχουν
ως εξής:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ: ψήφοι 258 και έδρες 16.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ψήφοι 126 και έδρες 8.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ: ψήφοι 25 και έδρες 1.
Εκλέχτηκαν: Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
▪ Νομός Ιωαννίνων «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: Μαρίκα
Γκόνη, Νίκος Ζέκης, Κώστας Ζηκόπουλος, Αλέξανδρος Σπύρου,
Δημήτριος Σούκης, Ηλίας Χρηστάκος. Βόρειος Ήπειρος Γιώργος Τζομάκας. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: Κώστας Λιάγκος,
Νατάσσα Κοντούλη. «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»:
Ελευθερία Γκαρτζονίκα.
▪ Νομός Θεσπρωτίας «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: Μάκης
Κιάμος, Μηνάς Ζέρβας, Δονάτος Γκέλιας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γιάννης Βέλλης. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:
Σωτήρης Κολιούσης, Αλέξανδρος Λαμπρίδης.
▪ Νομός Άρτας «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: Χρήστος Τούμπουρος, Αντώνης Κοντός. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»: Γιάννης Νάκης, Γιώργος Μουσγάς.
▪ Νομός Πρέβεζας «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: Χριστόφορος Ευθυμίου, Παύλος Χρήστου. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:
Νίκος Γιαννούλης, Μαρίνα Τζάκου.
Β. Για την εξελεγκτική Επιτροπή: Γιώργος Κουρτέσας, Προκόπης Γκογιάννος, Βασίλης Παπαϊωάννου.

Σ

τις 15-4-2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το
νεοεκλεγέν Διοικητική Συμβούλιο της Π.Σ.Ε.
από τις εκλογές 11-4-2022 ως εξής:
Πρόεδρος:Χρυσόστομος (Μάκης)-Χήτος (Κιάμος),
Α' Αντιπρόεδρος: Μαρίκα Γκόνη,
Β' Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Λαμπρίδης,
Γενικός Γραμματέας: Σωτήρης Κολιούσης,
Ειδικ. Γραμματέας: Χριστόφορος Ευθυμίου,
Ταμίας: Παύλος Χρήστου,
Αναπληρωτής Ταμίας: Ελευθερία Γκαρτζονίκα,
Έφορος Τύπου: Χρήστος Τούμπουρος,
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αντώνης Κοντός,
Έφορος Πολιτισμού: Νίκος Ζέκης,
Έφορος Πνευματικού Κέντρου: Νατάσσα Κοντούλη.
Μέλη: Κώστας Ζηκόπουλος, Αλέξανδρος Σπύρου,
Δημήτριος Σούκης, Ηλίας Χρηστάκος, Γιώργος
Τζομάκας, Μηνάς Ζέρβας, Δονάτος Γκέλιας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γιάννης Βέλλης, Κώστας
Λιάγκος, Γιάννης Νάκης, Γιώργος Μουσγάς, Νίκος
Γιαννούλης, Μαρίνα Τζάκου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, με αφορμή τους
καλοκαιρινούς μήνες, απευθύνεται σε όλους τους
απόδημους Ηπειρώτες και τις Ηπειρώτισσες, στα
Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών, των
Αδελφοτήτων και των Συλλόγων μας και προτείνει να δραστηριοποιηθούν και να προχωρήσουν,
σε συντονισμό με την ΠΣΕ, τον αγώνα για την

Ένα κείμενο του Χεμινγουέϋ
για τη Μικρασιατική Καταστροφή
Έρνεστ Χεμινγουέϋ: (1898-1961), Αμερικανός συγγραφέας. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και ο ίδιος
πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε περιβάλλον που
κυριαρχούσαν έντονα πνευματικά ενδιαφέροντα,
κοντά στη φύση. Μετά τη γυμνασιακή σπουδή
δεν πήγε Πανεπιστήμιο και άρχισε
να εργάζεται ως δημοσιογράφος
σε εφημερίδα του Κάνσας Σίτυ.
Στη διάρκεια του Αου παγκοσμίου
πολέμου κατατάχθηκε εθελοντής
και πολέμησε ως τραυματιοφορέας στην Ιταλία. Πήρε μέρος σε
επικίνδυνες αποστολές και παρασημοφορήθηκε δυο φορές για τη
Του Τάκη
Παναγ.
δράση του. υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας, ως πολεμικός ανταποκρι- Παπαδημητρίου
τής της Μικρασιατικής καταστροφής, το 1922.
Το 1953 τιμήθηκε με το βραβείο Πούλιτζερ και το
1954 με το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας, στο
χώρο της οποίας το 1923. Έργα του: 1) Τρία διηγήματα και δέκα ποιήματα», 2) «Στον καιρό μας», 3)
«Οι ανοιξιάτικοι χείμαρροι», 4) Ο ήλιος ανατέλλει
ξανά», 5) «Θάνατος το απόγευμα», 6) «Αποχαιρετισμός στα όπλα», 7) «Τα χιόνια στο Κιλιμάντζαρο», 8)
Η Πέμπτη φάλαγγα, 9) «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». (Το έργο αυτό, όπως και άλλα έργα του, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, μάλιστα πρωταγωνίστησε η δική μας Κατίνα Παξινού.) 10) «Ο γέρος και
η θάλασσα». κ.ά. Είχα την τύχη να δω τα δυο αυτά
έργα στο Ηράκλειο Κρήτης, αρχές 1962 όταν φοιτούσα στη Σχολή Πεζικού (στρατιωτικό μου).
Εκτίμηση του έργου του: το έργο του Χεμινγουέϋ
χαρακτηρίζεται αντιφατικό, γεμάτο δράση, επικίν-

δυνες περιπέτειες, βία και θάνατο. Τα θέματά του
και το γλαφυρό ύφος του τον κατέστησαν έναν από
τους σημαντικότερους και δημοφιλέστερους συγγραφείς του κόσμου και δίκαια κατέχει σπουδαία
θέση, όχι μόνο στην αμερικανική, αλλά και στην
παγκόσμια λογοτεχνία.
(Σημ: Τα παραπάνω βιογραφικά στοιχεία τα δανείστηκα από την Εγκυκλοπαίδεια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Τ. 54
βλέπε λήμμα «Χεμινγουέϋ Έρνεστ στη σελ. 229.)
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
«Οκτώβριος 1922. Το κύριο ρεύμα έρχεται φουσκωμένο από την ενδοχώρα. Δεν ξέρουν που πάνε!
Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, τα χωράφια τους, όλα
τα υπάρχοντά τους κι έσμιξαν με το μεγάλο μπουλούκι των προσφύγων, στο άκουσμα πως έρχονται
οι Τούρκοι. Τώρα, εκείνο που τους μένει να κάνουν
είναι να πάρουν τη θέση τους σ’ αυτή τη φρικαλέα
πομπή, ενώ το ελληνικό ιππικό καταλασπωμένο
τους οδηγούσε σαν μια αγέλη άβουλα μοσχάρια.
Είναι μια πομπή μουγγή! Κανένας δεν βγάζει μιλιά
κιόλο πάνε. Τα πεντακάθαρα χωριάτικα ρούχα τους
είναι μουσκεμένα και λασπωμένα. Οι κότες πηδάνε
από τους αραμπάδες και μπερδεύονται στα πόδια
τους. ένας γέρος προχωράει διπλωμένος, σέρνοντας ένα γουρουνάκι, ένα δρεπάνι, ένα τουφέκι και
μια κότα δεμένη στο δρεπάνι. Ένας άντρας σκεπάζει
με μια κουβέρτα τη γυναίκα του που γεννάει μέσα
σ’ έναν αραμπά για να την προφυλάξει από τη
βροχή. Είναι το μοναδικό πρόσωπο που ακούγεται.
Το κοριτσάκι της τη βλέπει με τρομάρα και βάζει
τα κλάματα! Και η πομπή σαν φίδι αργοσέρνεται κι
όλο πάει κι όλο πάει...».
(Σημ. το κείμενο το δανείστηκα από το βιβλίο: Η

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της γενέτειρας, της Ηπείρου.
Η δράση αυτή είναι αναγκαία και την προσδιορίζουν τα υπαρκτά προβλήματα, εξαιτίας του
ενεργειακού σχεδιασμού στην Ήπειρο, με τον
καταιγισμό των επενδυτικών προτάσεων, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προστασία της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η ενεργειακή ακρίβεια, η υποβάθμιση του
τομέα υγείας, το υψηλό κόστος των διοδίων, η
αναστολή, στην ουσία η κατάργηση Ταχυδρομικών
γραφείων και των Τραπεζικών Υποκαταστημάτων,
και τόσα άλλα δυσκολεύουν κατά κύριο τρόπο τη
ζωή των μόνιμων κατοίκων, αλλά την επίσκεψη
των αποδήμων και επιτείνουν έτσι το πρόβλημα
της ερημοποίησης των χωριών μας.
Η δραστηριοποίηση αυτή επιβάλλεται να εξειδικεύεται με υπομνήματα προς την Κυβέρνηση, την
Περιφέρεια και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης,
ανάγκη είναι να αξιοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις
για την προβολή των αιτημάτων μας και να συνεχιστούν οι κοινές εκδηλώσεις της Αποδημίας, με
πρωτοβουλίες κυρίως των Αδελφοτήτων.
Σε τελική ανάλυση η αναστροφή της ερημοποίησης της υπαίθρου, εξαρτάται από όλους/ες
μας, από την έγνοια και τις προσπάθειές μας. Ή
Ήπειρος μας περιμένει.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του Κώστα Φωτιάδη:
Α΄ τόμος, σελ. 9).
Αγαπητοί μου: Αναγνώστριες και Αναγνώστες,
Μικρό και απλό κείμενο. Γεμάτο όμως ρεαλισμό, δραματικότητα και τραγικότητα που δείχνει
αυτό που Πλεχάνοβ διατυπώνει, ότι δηλαδή είναι
άνθρωποι που πλάθουν οι ίδιοι την ιστορία τους,
μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, που εξαρτά
τη δράση και την κίνησή τους, από τις δοσμένες
αντικειμενικές συνθήκες. Και θα μπορούσαμε τώρα
να φέρουμε πολλά παραδείγματα και παλιά αλλά
και πρόσφατα (περίπτωση Ουκρανών προσφύγων).
Ο συγγραφέας μοιάζει με τον μάρτυρα δικαστηρίου, που ορκίζεται να πει την αλήθεια χωρίς φόβο
και πάθος. Δίνει ενδόμυχα και με ιερότητα τον ίδιο
όρκο, γιατί ατενίζει από παντού και σ’ όλον τον
κόσμο, χιλιάδες μάτια να μελετάνε τα γραπτά του
και νιώθει ρίγη αγωνίας μπροστά σ’ αυτή τη συναίσθηση ευθύνης. Κάθε συγγραφέας, πόσο μάλλον
ένας μεγάλος, έχει σκοπό μ’ όσα γράφει να υπηρετεί
την αλήθεια και υπηρετώντας την αλήθεια υπηρετεί
τον άνθρωπο..
Αυτό κάνει και ο Χεμινγουέϋ στο κείμενο που
έγραψε στη Μικρασία το 1922 κι εμείς σήμερα το
απολαμβάνουμε, σ’ όλη την τραγική του απλότητα,
βοηθώντας μας έτσι που οι ματωμένες ανταύγειες
από τις φωτιές της Ιωνίας, να λάμψουν με το τραγικό τους φως τους, το βάθος και τα ολοσκότεινα
παρασκήνια της τότε πολιτικής πράξης.

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

assosprevezis.gr:
επισκεφτείτε το
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Πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι στη Λάκκα Θεσπρωτικού
13-14 Ιουνίου: Πολυστάφυλο: Παραδοσιακό-Εκκλησιαστικό πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος, στη Μονή της
Αγίας Τριάδας.
25 Ιουνίου: Θεσπρωτικό: Φεστιβάλ Μοντέρνων και
παραδοσιακών χορών με διοργανωτή τον Μορφωτικό
Σύλλογο (με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Μουσικής).
5 Ιουλίου: Ριζοβούνι (πλατεία): Θεατρική παράσταση με
διοργανωτή το δημοτικό ΚΔΑΠ «Το Μελίσσι».
20 Ιουλίου: Μελιανά: Ημερήσιο εκκλησιαστικό-παραδοσιακό πανηγύρι στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.
23 Ιουλίου: Θεσπρωτικό: Ημερίδα με θέμα: «Η συμμετοχή της Λάκκας στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
του 1821. Η συνέχιση του αγώνα μέχρι την απελευθέρωση του 2012. Διοργανωτής ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος πρ. Δήμου Θεσπρωτικού.
24 Ιουλίου: Θεσπρωτικό: Μουσικοχορευτική βραδιά
και εκδήλωση με παραδοσιακές πίτες. Διοργανωτής
Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού.
29-31 Ιουλίου: Άσσος: Πολιτιστικό τριήμερο με διοργανωτές τον Σύλλογο Αποδήμων Ασσιωτών Αθήνας «Ο
ΜΑΡΛΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗς» και τον Σύλλογο Ασσιωτών
Ιωαννίνων.
30 Ιουλίου: Γαλατάς: Μουσική εκδήλωση, Πανηγύρι

Ο

Ένας τζέντλεμαν

ι Άγγλοι για να χαρακτηρίσουν έναν συμπολίτη τους καθ’ όλα κύριον, αξιοπρεπή, αξιόλογη
προσωπικότητα, νομοταγή αλλά και ωραίο στο
παράστημα έχουν μία λέξη «τζέΤου Κωστή Σιώζη ντλεμαν». Αυτόν τον χαρακτηρισμό
αποδίδω πλήρως στον φίλο μου,
συμμαθητή μου, συγχωριανό μου και γείτονά μου Αναστάσιον Πάτση.
Βρεθήκαμε μαζί δίπλα-δίπλα στο ίδιο θρανίο στη Β΄
Γυμνασίου στο χωριό και μετά χωρίσαμε. Αυτός φοίτησε στο Γυμνάσιο Άρτας και εγώ βρέθηκα στην Αθήνα.
Στην Κατοχή ξανασμίξαμε και συνδεθήκαμε περισσότερο. Ήμουν καθημερινός επισκέπτης στο σπίτι του και οι
γονείς του ήταν πάντοτε φιλικοί μαζί μου. Εκεί μετ’ εκπλήξεως διεπίστωσα ότι ο Τάσος εκτός από μυαλό ξυράφι και δυνατή μνήμη είχε και καλλιτεχνικές δεξιότητες. Ήταν θαυμάσιος ζωγράφος αλλά και μουσικός. Είχε
μάθει να παίζει καλά μαντολίνο αλλά είχε και μουσικές
γνώσεις προχωρημένες. Κάποια στιγμή μού παρουσίασε
στο πεντάγραμμο γραμμένο με θαυμάσια ακρίβεια ένα
ωραίο αντιστασιακό τραγούδι («Στ΄άρματα, στ’ άρματα, εμπρός στον αγώνα»)΄. Ήταν τραγούδι του ΕΑΜ
της εποχής. Ο Τάσος δεν συμμετείχε στην κίνηση αυτή
γιατί από χρόνια η οικογένειά του ήταν φιλοβασιλική
και μάλιστα ο ίδιος είχε αντιγράψει τη φωτογραφία του
βασιλέως Γεωργίου του Β΄ σε μεγάλο μέγεθος. Έμοιαζε
φτιασμένη από φτασμένο ζωγράφο, την είχε κορνιζάρει
και την είχε αναρτημένη στο σαλόνι του σπιτιού του.
Ο Τάσος συνέχισε τις σπουδές του χωρίς διακοπή
και έγινε δάσκαλος, φοιτήσας όπως και πολλοί της παρέας μας, στην Ακαδημία Ιωαννίνων. Σε κάποια φοιτητική συγκέντρωση που βρεθήκαμε μαζί, μού έδειξε πώς
χορεύεται το ταγκό και το βαλς, γιατί ο Τάσος ήταν θαυμαστής της ευρωπαϊκής μουσικής, αλλά εγώ δεν το είχα
πάρει είδηση. Διαπίστωσα λοιπόν ότι ο Τάσος είχε κάνει
άλματα μεγάλα. Μετά από λίγο διορίστηκε ως δάσκαλος χωρίς καθυστέρηση -γιατί υπήρχαν ελλείψεις- σε
ένα χωριό της περιοχής μας, μακριά από αμαξιτό δρόμο.
Μάθαμε, συγχρόνως, ότι στο χωριό που πήγε είχε κουβαλήσει μαζί του και ένα πιάνο. Οι περισσότεροι από
εμάς μόνο τη λέξη ξέραμε, ότι υπάρχει και ένα όργανο
που το έχουν οι πλούσιοι και που λέγεται πιάνο. Αυτό
ήταν για μάς ηράκλειος άθλος γιατί και ακριβό ήταν και
ογκώδες και πολύ δύσκολο να μεταφερθεί. Πέσαμε από
τα σύννεφα όλοι μας.
Και όμως ο Τάσος κάλπαζε στις σπουδές του στη
μουσική. Πώς τα κατάφερνε, αυτός ήξερε. Ως δάσκαλος εύρισκε και τον χρόνο να μελετήσει τη μουσική και
παρακολουθούσε και μαθήματα στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Πάντα αθόρυβος, πάντα ανταποκρινόμενος σε όλα
τα μέτωπα. Και τη διδαχή στο σχολείο και τις σπουδές

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά.
31 Ιουλίου: Ριζοβούνι: (αύλειος χώρος Λαογραφικού
Μουσείου): Μουσικοχορευτική εκδήλωση και έκθεση
χειροτεχνίας. Διοργανωτής Σύλλογος Γυναικών Ριζοβουνίου.
6 Αυγούστου: Ζερβό: Παρουσίαση βιβλίου – αφιέρωμα
στη Μικρασιατική καταστροφή.
6 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Αγώνας δρόμου 11 χλμ και
περίπατος 6 χλμ.
7 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Μουσική εκδήλωση με διοργανωτή τον Φιλαρμονικό Σύλλογο «Απόλλων».
9 Αυγούστου: Νικολίτσι: Παρουσίαση βιβλίου του Ναστούλη Κωνσταντίνου του Μενελάου με τίτλο: «Ήπειρος – Άπειρος χώρα – Νικολίτσι Πρέβεζας». Στον αύλειο χώρο του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου. Διοργανωτές:
Σύλλογος Νικολιτσιωτών Πρέβεζας και Σύλλογος απανταχού Νικολιτσιωτών «Η Αγία Κυριακή».
10 Αυγούστου: Νικολίτσι: Θεατρική παράσταση (τόπος παρουσίασης πλατεία) «Εκκλησιάζουσες» από τη
θεατρική ομάδα της Πάργας. Διοργανωτές: Σύλλογος
Νικολιτσιωτών Πρέβεζας και Σύλλογος απανταχού Νικολιτσιωτών «Η Αγία Κυριακή».
10 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Εκδήλωση για παιδιά.
του στη μουσική. Ένας επιθεωρητής που τον επιθεώρησε εκεί στο απομονωμένο χωριό έμεινε ευχαριστημένος
από την εργασία του και μάς είπε ότι δεν είναι εκείνος
που φαίνεται. Ο Τάσος δεν περιαυτολογούσε ποτέ.
Πολύ σύντομα περάτωσε τις σπουδές του στη μουσική και από δάσκαλος έγινε καθηγητής της μουσικής με
τρεις ειδικότητες, στην ενόργανη μουσική, στην ωδική
και στην σύνθεση. Υπηρέτησε σε διάφορες Ακαδημίες:
Ιωαννίνων, Λαμίας, Χαροκόπου στον Πειραιά. Ήταν πάντα εργατικός και αφοσιωμένος στο διδακτικό του έργο
που το είχε με μεράκι. Πολλές φορές ήρθε σε προστρι-

Αριστερά Κωστής Σιώζης, δεξιά Αναστάσιος Πάτσης

βές με τους προϊσταμένους του γιατί υποτιμούσαν την
προσφορά του και δεν τον βοηθούσαν στο έργο του
όπως τους επέβαλλε το καθήκον τους. Έχει εκδώσει
και βιβλίο με τον τίτλο Η κοινωνιολογία της μουσικής
επιστημονικού περιεχομένου. Πολλά είναι και τα βιβλία
και σημειώσεις που έχει γράψει για τις Ακαδημίες όπου
δίδασκε σχετικά με τη θεωρία της μουσικής. Ο Τάσος
ήταν υπέρμαχος της ευρωπαϊκής «κλασικής» μουσικής
και δεν ήθελε να ακούσει καθόλου για τη λεγόμενη λαϊκή μουσική με το μπουζούκι και τα όμοια. «Αυτή δεν
ανεβάζει το πολιτιστικό επίπεδο του λαού», έλεγε, «τον
κρατάει χαμηλά». Στη δισκοθήκη του είχε μόνο δίσκους
κλασικής μουσικής και περνούσε πολλές ώρες ακούγοντας τους μεγάλους μουσουργούς, όπως Μπετόβεν,
Μπαχ, Μότσαρτ, Βέρντι κλπ. Του άρεσε πολύ και η όπερα. Συζητώντας με εισήγαγε κι εμένα στο πνεύμα αυτό.
Παρακολουθώντας αργότερακαι στην τηλεόραση πήρα
κάποια ιδέα στο θέμα αυτό.
Σαν άνθρωπος της μουσικής φρόντισε να δημιουργηθεί στο χωριό Φιλαρμονική και ήταν από τους κυριότερους συντελεστές της προσπάθειας αυτής. Είναι γεγονός πώς η προσπάθεια αυτή βοηθήθηκε και από την
τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία του χωριού
μας. Σ’ αυτή του την προσπάθεια βρήκε ένθερμο συνεργάτη και ισόβιο εθελοντή, τον μακαρίτη Μιχάλη Μπό-

Διοργανωτές Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυσταφύλου
«Η Αγία Τριάδα» - ΚΔΑΠ Ριζοβουνίου «Το Μελίσσι».
11 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Παιχνίδια χωρίς σύνορα
και Αγώνες στίβου. Συνδιοργάνωση Μορφωτικού Συλλόγου και Δημοτικού ΚΔΑΠ Ριζοβουνίου «Το Μελίσσι».
12-13 Αυγούστου: Zero Festival: Μουσικές εκδηλώσεις στη λίμνη Ζηρού με διοργανωτή τον Σύλλογο
Νέων Φιλιππιάδας.
13 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Ημερίδα με θέμα: «Μικρασιατική εκστρατεία, από την εποποιία στην καταστροφή. Η συμμετοχή των Λακκιωτών. Διοργανωτής
ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος πρ. Δήμου
Θεσπρωτικού.
14 Αυγούστου: Ριζοβούνι: Παραδοσιακό πανηγύρι στο
Καστρί.
14-15 Αυγούστου: Κρανιά: Παραδοσιακό πανηγύρι για
τον εορτασμό της Θεοτόκου.
15 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Ημερήσιο εκκλησιαστικό πανηγύρι στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
16 Αυγούστου: Νικολίτσι: (Πλατεία Αγίου Μηνά): Μουσική βραδιά με παραδοσιακά τραγούδια. Διοργανωτής
ο Σύλλογος «Αναγέννηση».
16 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Εκδήλωση λόγου και
μουσικής με διοργανωτή τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η
Αγία Υριάδα».
7 Σεπτεμβρίου: Θεσπρωτικό: Μουσική βραδιά με διοργανωτή τον Α.Γ.Ο.Θ. και τον Σύλλογο Γυναικών.
μπορη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση πήγαινε να συμβουλευτεί τον Τάσο για το πώς θα χειριστεί κάθε ζήτημα
που προέκυπτε. Ο Μιχάλης είχε αυτοδιοριστεί μαέστρος.
Είχε φτιάξει και ανάλογη στολή και μέχρι το θάνατό του
διηύθυνε τη Φιλαρμονική σε κάθε εκδήλωση.
Παράλληλα με τη μουσική μόρφωση κατείχε πλήρως
και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η μνήμη τον βοηθούσε πολύ και μού εξηγούσε πολύ απλά τις πλατωνικές και τις αριστοτελικές ιδέες. Όταν τον ρώτησα ποιο
βιβλίο να διαβάσω μου σύστησε τα Απομνημονεύματα
του Ξενοφώντος. Μάλιστα φωτοτύπησε ένα βιβλίο που
είχε και μού το δώρισε. Μιλούσε το βιβλίο αυτό για συμπόσια και για οικονομικά θέματα.
Μετά τη συνταξιοδότησή του πήγε στη Γερμανία.
Εκεί βρήκε νέο πεδίο δράσης. Γράφτηκε στη Νομική
σχολή του Πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ. Φοίτησε
κανονικά και πήρε τον τίτλο Μαγκίστερ Άρτιουμ, που
σημαίνει υποψήφιος διδάκτωρ φιλοσοφίας του πανεπιστημίου αυτού.
Κάποια στιγμή βρέθηκα με τη μακαρίτισσα Αναστασία Καλδάνη, δασκάλα και σημαντική προσωπικότητα,
για την οποία γράφω στο βιβλίο μου Μνήμες, μορφές,
διηγήματα και μού είπε ότι «Το μυαλό του Τάσου είναι
εκατό χρόνια μπροστά από εμάς».
Ως φοιτητής στη Γερμανία είχε το δικαίωμα να ταξιδεύει με μισό εισιτήριο αλλά και να πηγαίνει σε κοντσέρτα, συναυλίες, όπερες, θέατρα που ήταν το πάθος
του πάλι με μικρό εισιτήριο. Έτσι λοιπόν ο Τάσος με τη
σύνταξή του απόλαυσε ό,τι επιθυμούσε.
Τα καλοκαίρια ερχόταν στο χωριό. Μού έκανε εντύπωση ότι εκκλησιαζόταν τακτικά. Για μένα ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του. Ψηλός, με τη ρεπούμπλικα και
την καμπαρντίνα του. Σύμφωνα με παλιά συνήθεια κάθε
οικογένεια είχε ορισμένη θέση στην εκκλησία. Αυτό συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα, όπως είχα παρατηρήσει. Η
θέση της οικογένειάς του ήταν σε κεντρικό σημείο στην
εκκλησία, όπου τις επίσημες εορτές στέκονταν οι επίσημοι, δήμαρχοι κλπ. Σε κάποια από αυτές τις επίσημες
εορτές ο Τάσος βρέθηκε στη θέση του, αλλά σε λίγο
ήρθε ο δήμαρχος και στάθηκε εκεί κοντά, όπως συνηθιζόταν. Τότε ο Τάσος, παρά το ότι είχε τα διπλά του
χρόνια, σηκώθηκε και τού παραχώρησε τη θέση. Εκείνος, προς τιμήν του, δεν δέχθηκε και παρέμεινε όρθιος.
Θέλω να πω πως ο Τάσος παρά τη σημαντότητά του
δεν θέλησε, ούτε προσπάθησε ποτέ να προβληθεί, όπως
κάνουν πολλοί κενόδοξοι. Και θυμήθηκα κάτι που διάβασα: «Αρετής απάσης, σεμνός ηγείται λόγος». Αυτό το
είπε ο αρχαίος Μένανδρος.
Αυτά ως προς τον φίλο και συνάδελφο Αναστάσιο
Πάτση που στην εποχή της ακμής του ήταν ένας πραγματικός τζέντλεμαν. Τώρα τα χρόνια πέρασαν και όπως
έμαθα δύσκολα πια μετακινείται. Τον έχω συμπεριλάβει
στο βιβλίο μου Μνήμες, μορφές, διηγήματα για τις ιδέες
του περί μουσικής.

Ά σσος
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Τα ολοκαυτώματα των Σουλιωτών

Δ

εκατέσσερα ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε
ο Αλή πασάς να καθυποτάξει τους Σουλιώτες
χωρίς να τα καταφέρει. Γιαυτό αισθάνονταν
ντροπή, τους μισούσε θανάσιμα και
Του Παύλου
επιθυμούσε τον πλήρη αφανισμό
Γ. Χρήστου
τους.
Η τετράχρονη όμως πολιορκία (1800-1803) του
Σουλίου από τις δυνάμεις του Αλή με αρχηγό τον
γιο του Βελή έφερε σε πολλή δύσκολη θέση τους
Σουλιώτες, δεν είχαν άλλα αποθέματα δυνάμεων. Ο
ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και πολεμικό υλικό ανύπαρκτος. Παρά τη νικηφόρα τους και φονική μάχη
στις 7-12-1803 αναγκάζονται να προτείνουν συνθηκολόγηση την οποία ασμένως δέχτηκε ο Βελής και οι
στρατηγοί του.
Η συμφωνία υπογράφτηκε στις 12 του ίδιου μήνα
με τους εξής όρους.
α) Οι Σουλιώτες έπρεπε οριστικά να εγκαταλείψουν την πατρώα γη και ήταν ελεύθεροι να αναχωρήσουν με τα όπλα, τα τρόφιμα και ο,τι άλλο επιθυμούσαν να πάρουν μαζί τους και να εγκατασταθούν
οπουδήποτε επιθυμούσαν μέσα στην επικράτεια ή
εκτός αυτής.
β) Θα τους παρέχονταν τα αναγκαία προς μεταφορά ζώα, χωρίς να πληρώσουν.
γ) Θα ελευθερώνονταν όλοι οι όμηροι.
δ) Όσοι από αυτούς θα προτιμούσαν να εγκατασταθούν στην επικράτεια του Αλή, θα αμείβονταν
πλουσιοπάροχα και θα είχαν για πάντα την εύνοια και
την προστασία του.
ε) Ουδείς Μουσουλμάνος θα τους ενοχλούσε με
οποιονδήποτε τρόπο για όσα είχαν μεσολαβήσει.
Η παράδοση του Σουλίου ανατέθηκε στον προσφιλή και αξιοσέβαστο καλόγερο Σαμουήλ. Ο καλόγερος Σαμουήλ μαζί με λίγους συντρόφους ηλικιωμένους και τραυματισμένους, μέσα στο εκκλησάκι της
Αγίας Παρασκευής, έπρεπε να υπογράψει την παράδοση και να παραδώσει την μπαρουταποθήκη, που
ήταν μέσα στο εκκλησάκι.
Στις 16 Δεκεμβρίου εμφανίζονται Τούρκοι αξιωματούχοι και ζητάνε να υπογράψει την παράδοση. Την
ώρα αυτή αναρωτήθηκε, είναι δυνατόν με το δικό μου
χέρι να γίνει η ταπεινωτική παράδοση του Σουλίου;
Αποφασίζει με απόλυτη ψυχραιμία και παίρνει την
μεγάλη απόφαση να πεθάνει ελεύθερος αυτός και οι
σύντροφοί του. Προτίμησε τον ένδοξο θάνατο. Αντί
για υπογραφή βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη και
το Κούγκι σείεται, το φρούριο καταρρέει και γίνεται
ο τάφος του Σαμουήλ, των συντρόφων του και των
Τούρκων αξιωματούχων. Το πρώτο Σουλιώτικο ολοκαύτωμα είναι γεγονός. Η αυτοθυσία πέρασε στην
ιστορία. Η ανατίναξη στο Κούγκι ήταν το κύκνειο
άσμα του αγώνα των Σουλιωτών στα πάτρια εδάφη.
Τον καλόγερο Σαμουήλ αποθανάτισε ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης με τα ποιήματά του:
Ο Σαμουήλ
Καλόγερε τι καρτερείς κλεισμένος μες στο Κούγκι,
Πέντε νομάτοι σόμειναν – Κ’ εκείνοι λαβωμένοι!
Κ’ είναι χιλιάδες οι εχθροί που σ’ έχουνε ζωσμένο…
Η δέησις
Πατέρα μου, σ’ εδούλεψα//πιστά σαράντα χρόνια
και τώρα στα γεράματα//μου δίνεις καταφρόνια…
και ανέβαινε στον ουρανό και του παπά το ράσο
κι απλώθηκε στον ουρανό σαν τρομερή μαυρίλα…
Οι Σουλιώτες μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης
και τα μάτια γεμάτα δάκρυα εγκαταλείπουν σε διάστημα δύο-τριών ημερών την αγαπημένη τους πατρίδα, χωρισμένοι σε τρεις ομάδες με διαφορετικό προορισμό η κάθε ομάδα.
Η μία ομάδα με επικεφαλής τον Φώτο Τζαβέλα,
Δήμο Δράκο, Τζήμα Ζέρβα και Γκόγκα Δαγκλή κατευθύνθηκαν προς την Πάργα.
Η άλλη ομάδα με επικεφαλής τον Κουτσονίκα και
τον Κωλέτζη Φωτομάρα κατευθύνεται προς το Ζά-

λογγο (7 ώρες νοτιοανατολικά του Σουλίου).
Η τρίτη ομάδα υπό τον Κίτσο Μπότσαρη κατευθύνεται αρχικά προς το Βουργαρέλι των Τζουμέρκων
και στη συνέχεια στο χωριό Βρεστενίτσα (Πηγές).
Ο Αλή πασάς παραβιάζει όρκους, συνθήκες και
συμφωνίες, παίρνοντας αφορμή από το ολοκαύτωμα του Σαμουήλ, βάζει σε εφαρμογή τα σχέδιό του
για την πλήρη εξόντωση όλων των Σουλιωτών της
επικράτειάς του. Στέλνει 4.000 άνδρες και καταδιώκει αυτούς που κατευθύνονταν προς την Πάργα. Με
απειλητική επιστολή ζητάει από τους Πάργιους να μη
τους δεχθούν. Αυτοί αγνόησαν τις απειλές και βοήθησαν την ομάδα να περάσει στη ρωσοκρατούμενη
Κέρκυρα. Ο Αλή αναγκάστηκε να αποσύρει τα στρατεύματά του. Έτσι, γλύτωσε το μεγαλύτερο μέρος
του σουλιώτικου πληθυσμού. Την ίδια καλή τύχη δεν
είχαν οι άλλες ομάδες. Με εντολή του Αλή 2.000 περίπου Τουρκοαλβανοί από την Άρτα περικυκλώνουν
στο Ζάλογγο την ομάδα του Κουτσονίκα ζητώντας
να παραδοθούν και αφοπλισμένοι να οδηγηθούν στα
Γιάννενα. Αποφάσισαν να μη παραδοθούν και στις
18 Δεκεμβρίου με μεγάλες απώλειες διασχίζουν τις
τάξεις του εχθρού. Εξήντα γυναίκες μη δυνάμενες
να ακολουθήσουν, για να μη πέσουν στα χέρια του
εχθρού, ρίχνονται στον γκρεμό μαζί με τα παιδιά τους
χορεύοντας και τραγουδώντας, όπως λέει το δημοτικό τραγούδι.
Έχε γεια καημένε κόσμε, // έχε γεια γλυκιά ζωή,
Κι εσύ δύστυχη πατρίδα // έχε γεια παντοτινή…
Έχετε γεια βρυσούλες, // λόγγοι βουνά ραχούλες …
Προτιμούν τον ένδοξο θάνατο από τη σκλαβιά.
Απαράμιλλη πράξη ηρωισμού και αυτοθυσίας. Το
Ζάλογγο είναι το καταπληκτικό αποκορύφωμα ηρωισμού της γυναίκας και εμπνέει ιδιαίτερη κατάνυξη.
Τον χορό της θυσίας υμνεί και ο εθνικός μας ποιητής
Διονύσιος Σολωμός στο ποίημά του Ωδή στον Βύρωνα.
Τές εμάζωξεν στο μέρος // του Ζαλόγγου το ακρινό
της ελευθεριάς ο έρως // και τες έμπνευσε χορό…
τέτοιο πήδημα δεν είδαν // ούτε γάμοι ούτε χαρές…
κάθε γύρο πού εγυρίζαν // κι από πάνω έλειπε μιά…

ιστορία του περί Σουλίου και Πάργας διασώζει τα
ονόματα ένδεκα θυμάτων του ολοκαυτώματος, τα
οποία είναι σήμερα γραμμένα σε επιτύμβια στήλη
στο κοιμητήριο του χωριού.
Το ολοκαύτωμα της Ρηνιάσας (Ριζά) εξυμνεί το
Δημοτικό τραγούδι Η Δέσπω.
Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν//
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπι//
Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και με αγγόνια
Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο...
Χίλια φουσέκια ήταν εκεί, κι αυτή φωτιά τους βάνει,
και τα φουσέκια ανάψανε κι όλες φωτιά γινήκαν.

Gajassi Vincenzo, Δέσπω Μπότση

Η μεγαλύτερη από τρεις ομάδες με επικεφαλής τον
Κίτσο Μπότσαρη κατευθύνεται προς το Βουργαρέλι,
μολονότι ο καλόγερος Σαμουήλ τους είχε συμβουλέψει να κατευθυνθούν προς την Πάργα. Πληροφορηθείς ο Κίτσο Μπότσαρης τα γεγονότα του Ζαλόγγου
και της Ρηνιάσας ανησυχεί, εγκαταλείπει το Βουργαρέλι και κατευθύνεται προς τη Βρεστενίτσα (Πηγές)
και εγκαθίσταται στη Μονή Σέλτσου (Κοίμηση της
Θεοτόκου) χτίζοντας προμαχώνες. Ο Αλής, αφού είχε
απαλλαγεί από τους άλλους Σουλιώτες, δεν ήταν δυνατό να μη ολοκληρώσει το σχέδιο για πλήρη αφανισμό των Σουλιωτών. Στέλνει 5-7 χιλιάδες Τουρκαλβανούς και πολιορκεί τη μονή Σέλτσου και ύστερα
από τρεις μήνες πολιορκίας και εχθροπραξιών κατέληξε στην εκπόρθηση της μονής, στις 23 Απριλίου
1804 και στην εξόντωση ή στον διασκορπισμό της
τελευταίας εστίας των Σουλιωτών στην επικράτειά
του. Από τους 1200 Σουλιώτες διασώθηκαν μόνο 80
και ανάμεσά τους ο Κίτσο Μπότσαρης και ευτυχώς
ο 14χρονος γιος του Μάρκος, ο μετέπειτα ήρωας τον
Ελλήνων. Οι γυναίκες διαφεύγουν προς τον γκρεμό
διαλέγοντας τον δρόμο της θυσίας και άλλες έπεσαν
με τα παιδιά τους στα νερά του Ασπροπόταμου (Αχελώος) που τους παρέσυραν στην αιωνιότητα. Μεταξύ
αυτών και η Λένω η Μπότσαρη την οποία η λαϊκή
μούσα υμνεί.
Η Λένω η Μπότσαρη

Γεωργίου Μούγιου, ο χορός του Ζαλόγγου

Στο βράχο του Ζαλόγγου υπάρχει από 1961 επιβλητικό μνημείο, προς τιμήν των αθάνατων ηρωίδων,
διαστάσεων (18Χ13 μ), έργο του γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλου.
Μετά το ολοκαύτωμα του Ζαλόγγου 500 Τουρκοαλβανοί επιτίθενται στη Ρηνιάσα (Ριζά), για να
αφανίσουν τις λιγοστές Σουλιώτικες οικογένειες που
είχαν εγκατασταθεί εκεί. Στη Ρινιάσα (Ριζά), είχε
εγκατασταθεί και η οικογένεια του Γεωργάκη Μπότση, ο οποίος είχε συνάψει ιδιαίτερη συμφωνία με
τον Βελή και είχε, ήδη από 1802, αποχωρήσει από
το Σούλι. Στον πύργο (κούλια) του Δημουλά διέμενε
η η οικογένεια του Γιωργάκη Μπότση. Επικεφαλής
των γυναικόπαιδων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή
στον πύργο ήταν η σύζυγος του Γιωργάκη Μπότση
η Δέσπω, από το γένος των Σεχαίων. Όταν πολιορκήθηκε ο πύργος και τους ζητήθηκε να παραδοθούν,
προτίμησαν ομόφωνα τον ένδοξο θάνατο παρά την
αιχμαλωσία. Η προεξάρχουσα Δέσπω έβαλε φωτιά
στην πυρίτιδα και ανατινάχθηκε μαζί με τις κόρες,
νύφες και εγγόνια. Ο Χριστόφορος Περραιβός στην

Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι
Όλες την Άρτα πέρασαν, στα Γιάννενα τις πάνε...
Εγώ είμαι η Λένω η Μπότσαρη η αδελφή του Γιάννη
και ζωντανή δεν πιάνομαι εις των Τουρκών τα χέρια.
Το τέταρτο ολοκαύτωμα των Σουλιωτών είναι γεγονός. Το πνεύμα του Σουλίου και η ιδέα όμως δεν
πεθαίνουν ποτέ.

Βιβλιογραφία:
• Ιστορία του ελληνικού έθνους. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. Τ. ΙΑ.
• Χριστόφορος Περραιβός: Ιστορία περί Σουλίου και Πάργας.
• Ανάργυρος Φαγκρίδας: Σούλι το ορμητήριο του προεπαναστατικού αγώνα.
• Βάσω Δ. Ψιμούλη: Σούλι και Σουλιώτες, Αθήνα 1998. Εκδόσεις Γκοβόστη Ζωοδόχου Πηγής 73 Αθήνα (Δεύτερη έκδοση
Μάιος 2021).
• Μιχάλης Τσώλης: Σουλιωτών ολοκαύτωμα. Εκδόσεις Νόηση, Αθήνα 2003.
• Ελευθέριος Χ. Διαμάντης: Σκάπετα Σουλίου. Το σημερινό
Σούλι, Αθήνα 2001.
• Λιάνα Μπακογιάννη: Το Σούλι ως ακρογωνιαίος λίθος στην
πορεία προς την Ελληνική Επανάσταση, Ιωάννινα 2017.
• Γεώργιος Σπ. Μπαρμπαρούσης: Σουλιωτες. Ο Γεώργιος Δράκος και η οικογένεια των Δρακαίων του Σουλίου, εκδόσεις Ίαμβος Αθήνα 2006.
• Αριστείδης Λαυρέντζος: Η Εποποιΐα του Σέλτσου (1804),
Πανηπειρωτική Συνομοσπονδια Eλλάδας (Π.Σ.Ε.)
• Μνήμη Σουλίου, Έκδοσις «Οι φίλοι του Σουλίου» Αθήνα,
1973. τ. 2ος.

Ά σσος
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Κούσης Ευάγγελος
του Παναγιώτη και Σπυριδούλας
(Βαγγέλη-Πάνο Κώτσης, 1930-1982)
του Παύλου Γ. Χρήστου

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1930. Είναι το έβδομο
από τα επτά παιδιά του Κούση Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και Μαρίας (Πάνο Κώτση, 1885-1965)
και της Λώλη Σπυριδούλας του Θωμά και της Ελένης (1895-1976, κόρη
του Θωμά Λώλη από τον
Σκιαδά). Αδέλφια του:
α) Ο Θεοφάνης Κούσης απεβίωσε σε μικρή ηλικία, β) Ο Νικόλαος Κούσης απεβίωσε σε μικρή ηλικία, γ) Η Αγγελική Κούση
(1913-2007) παντρεύτηκε
τον Γιαννάκη ή Κίτσο Βασίλειο του Ανδρέα και της
Άννας από τις Παπαδάτες.
δ) Ο Κωνσταντίνος
Κούσης ή Κώστα Πάνος
(1916-1980)., ε) Ο Θωμάς
Κούσης ή Θωμά Πάνο Κώτσης (1922-1943), στ) Η
Ελένη Κούση (Σωτηράκαινα, 1927-2019)) παντρεύτηκε τον Λαμπρούση Σωτήριο του Κωνσταντίνου και
της Αλεξάνδρας (1923-1963) από τον Άσσο.
Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται,
οι μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν από εμάς
τους μεγαλύτερους.
Γεννήθηκε το 1930 στον Άσσο. Μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό σχολείο του χωριού μας,

πήγε στη Φιλιππιάδα και έμαθε την τέχνη της ραπτικής. Επέστρεψε στο χωριό και παράλληλα με τη ραπτική εργάστηκε και ως καφεπώλης στις αρχές της
δεκαετίας του 1950, είχε νοικιασμένο το κτήριο της
εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στην κεντρική πλατεία
του χωριού (το βακούφικο). Από το 1961- 1965 και
1969 – 1974 βρέθηκε ως οικονομικός μετανάστης
στη Δ. Γερμανία. Ενδιάμεσα είχε εργαστεί ως ανειδίκευτος εργάτης στον Ο.Τ.Ε. στην πόλη των Αθηνών.
Για πέντε συνεχή χρόνια από το 1974 έως το 1979,
ως επικεφαλής συνεργείου, εργάστηκε στο Ναύπλιο
στη συγκομιδή πορτοκαλιών (4 με 5 μήνες τον χρόνο) στο εργοστάσιο συσκευασίας πορτοκαλιών του Γ.
Φραγκίστα. Μετά έκανε την ίδια δουλειά στο κάμπο
της Άρτας μέχρι το 1981 όταν αρρώστησε από καρκίνο στο βρόγχο και έφυγε από την επίγεια ζωή την
Καθαρά Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 1982. Άνθρωπος
έξυπνος, εργατικός, κοινωνικός, ψύχραιμος, υπερβολικά έντιμος, ήταν από τους βασικότερους λόγους
που οι εργάτες τον εμπιστεύονταν τυφλά. Μπορούμε
να πούμε ότι ήταν ο ορισμός της εντιμότητας και της
ψυχραιμίας. Ήταν μερακλής και πολύ καλός χορευτής
(το Μπεράτι ήταν ο αγαπημένος του χορός), πρόσεχε
ιδιαίτερα την εμφάνισή του, πάντα καλοντυμένος όταν συμμετείχε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις
του χωριού ή όταν ταξίδευε. Έπαιρνε μέρος στους
αγώνες με τα άλογα στους γάμους, όπου συνήθως
ήταν και ο πρώτος νικητής. Έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινά. Από το 1975 έως και το 1978 ήταν
κοινοτικός σύμβουλος, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Παντρεύτηκε σε ηλικία 19 ετών με την Πανάγιω
Γεωργίου Κατσάνου, (κόρη του Γάκη Ναστάση από
τον Άσσο) και απέκτησαν τρία παιδιά, τη Μαρία, τον
Παναγιώτη και τη Σπυριδούλα.
1) Η Μαρία Κούση, δασκάλα, πτυχιούχος της παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως, παντρεύτηκε τον
Σβεντζούρη Γεώργιο από τη Βαρδαλή της επαρχίας
Δομοκού του νομού Φθιώτιδας και απέκτησε δύο
παιδιά:

1) τον Ηλία και 2) τον Ευάγγελο
2) Ο Παναγιώτης Κούσης, πτυχιούχος της Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και της Ζωσιμαίας
παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων (Διευθυντής του
Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού), παντρεύτηκε την
Καλεσίου Χριστίνα του Σπυρίδωνα και της Γιαννούλας από τον Άσσο και απέκτησε τέσσερα παιδιά:
1) τον Ευάγγελο, 2) τον Σπύρο, 3) τον Στέφανο
και 4) την Παναγιώτα.
3) Η Σπυριδούλα Κούση (νοσηλεύτρια) παντρεύτηκε τον Καλέσιο Αντώνιο του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας (Ντώνη-Γιάννη-Κάλιοση, 1955-2019) από
τον Άσσο και απέκτησε δύο παιδιά: 1) τον Ιωάννη και
2) την Κωνσταντίνα.
Καλός οικογενειάρχης, αυστηρός πατέρας, μεγάλωσε τα παιδιά του με αρχές και όπως αναφέρω παραπάνω παρά τις οικονομικές δυσκολίες φρόντισε να
τα σπουδάσει και να τα αποκαταστήσει επαγγελματικά. Ήταν λαμπρό πρότυπο οικογενειάρχη και πατέρα.
Από τις 28 Φεβρουαρίου 1982 αναπαύεται στο
κοιμητήριο του χωριού μας. Είθε να είναι ελαφρύ το
χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Ας είναι η
φτωχή αυτή αναφορά μου στον αείμνηστο Ευάγγελο
Κούση (Βαγγέλη Πάνο Κώτση), αιώνιο και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Σερβιτόρος ο Κούσης Ευάγγελος του Παναγ. (Βαγγέλ' Πάνος Κώτσης)
Οι υπόλοιποι κουίζ για το επόμενο φύλλο.

Η επόμενη εκδήλωση του πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Συλλόγου πρ. Δήμου Θεσπρωτικού θα πραγματοποιηθεί στις 13 Αυγούστου στο Θεσπρωτικό
με θέμα: «Μικρασιατική εκστρατεία, από την εποποιία στην καταστροφή. Η συμμετοχή των Λακκιωτών».

Ά σσος
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Επετειακή εκδήλωση για τη Μάχη της Μπογόρτσας ή της Νάσσ(ι)αρης
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Καλαντζής: ''Η νίκη των Σουλιωτών και
των Λακκιωτών συνεχίζει να μας εμπνέει
και να μας κάνει υπερήφανους και αισιόδοξους''

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
Είναι ιδιαίτερη η χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ
στην κοινότητα του Άσσου, σ’ αυτή την επετειακή εκδήλωση για τα 201 χρόνια από την ηρωική – νικηφόρα μάχη
της Μπογόρτσας. Είναι η πρώτη εκδήλωση από την ανέγερση του Μνημείου και τα αποκαλυπτήρια που κάναμε
πριν μερικούς μήνες εις τιμή και ανάμνηση της ιστορικής
αυτής μάχης.
Στην εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων είχα τονίσει ότι
ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ως κοινωνία έχουμε 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 μνήμη και να
εκφράζουμε μαζί την ευγνωμοσύνη μας για την υπέρτατη
θυσία τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
Σήμερα, με δεδομένες τις συνθήκες της εποχής, αλλά
και τον ολέθριο -όπως εξελίσσεται- πόλεμο στην Ουκρανία, λέμε και κάτι ακόμη: Ότι ευγνωμονούμε τους αγωνιστές της επανάστασης, τους Σουλιώτες και Λακκιώτες,
που πολέμησαν με αυταπάρνηση γιατί συνεχίζουν να μας
εμπνέουν, να μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και περισσότερο αισιόδοξους.
Οι ήρωες Σουλιώτες και Λακκιώτες αγωνίστηκαν με
περίσσιο θάρρος στις 18 και 19 Απριλίου του 1821, σε
αυτή την περιοχή και εξεδίωξαν τους Τούρκους.
Ήταν αγώνας για την Ειρήνη και το ύψιστο αγαθό της
ελευθερίας. Ήταν όμως και αγώνας άρρηκτα συνυφασμένος με την επιβίωσή τους και τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης.
Η νίκη τους αναπτέρωσε το ηθικό των ήδη επαναστατημένων Ελλήνων, αλλά συνεχίζει ν’ αναπτερώνει και το
ηθικό όλων μας και να μας δίνει ένα επιπλέον έναυσμα ν’
αγωνιστούμε με περισσότερο σθένος και αισιοδοξία.
Και ο Δήμαρχος Ζηρού πρόσθεσε: Σήμερα τιμούμε
τους Σουλιώτες και Λακκιώτες και μαζί τους όλους εκείνους που υπηρέτησαν πανανθρώπινες αξίες. Αυτό το
μήνυμα θέλουμε να υπογραμμίσουμε αλλά και να μεταφέρουμε στις νέες και τις επόμενες γενιές.
Κλείνοντας ο κ. Καλαντζής, αφού ευχήθηκε καλό
Πάσχα και καλή Ανάσταση, ευχαρίστησε για μία ακόμη
φορά την οικογένεια του αείμνηστου Λάμπρου Δήμα για
την ευγενική δωρεά του χώρου για την ανέγερση του
Συνέχεια από τη σελίδα 1

3η Ημέρα

λα (Λάκη Γάκη Βαγγέλη 1951-2021). • Αναστασίου Ιωάννη Κατσάνου (Τάσο Γιάννη Κώτση, 1924-2008). • Λάμπρου Γεωργίου Κατσάνου (Λάμπρο Βάγια, 1928-1991). • Βασιλείου Πέτρου Δήμα (Βασίλη Πέτρου, 19501998). • Θεοδώρου Πέτρου Δήμα (Θοδωρή Πέτρου, 1952-2006). • Ευθυμίου Φωτίου Νάκια (Θύμιο Φώτη, 1928-1996). • Γεωργίου Παναγιώτη Τσόγκα (Γιώργο Τσόγκα,
1920-1991) • Βασιλείου Ευαγγέλου Παφύλλα (Βασίλη Βαγγέλη Μήτρου, 1940-2001).

Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 στον Ιερό
ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των αποδημησάντων ιδρυτικών μελών
του συλλόγου μας.
• Ευθυμίου Κωνσταντίνου Λαμπρούση
(Θύμιο Κωνσταντή, 1932-2003). • Δημητρίου Μάρκου Δήμα (Μήτσο Μάρκου, 19492017). • Κωνσταντίνου Δημητρίου Μήτσου (Κώτση Τόκα, 19272014). • Κωνσταντίνου Δημητ.
Λαμπρούση (Κωστάκη Δημητράκη Κωνσταντή, 1950-2021).
• Γεωργίου Ευαγγέλου Παφύλλα (Γάκη Βαγγέλη, 1931-2001).
Κωνσταντίνος
• Ευαγγέλου Γεωργίου ΠαφύλΔ. Μήτσιου

Λάμπρος Γ. Κατσάνος

Βασίλειος Π. Δήμας

Μνημείου, καθώς επίσης τους τοπικούς Συλλόγους, τον
πρόεδρο της Κοινότητας του Άσσου κ. Κώστα Κατσάνο,
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου αλλά και όλους όσοι
συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.
Μετά τις καταθέσεις στεφάνων τα παιδιά του δημοτικού ΚΔΑΠ «Το Μελίσσι» Ριζοβουνίου, συγκίνησαν με
το χορευτικό δρώμενο και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων όσων είχαν την τύχη να παραβρεθούν
στην επετειακή εκδήλωση. Τα παιδιά χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια με αναφορά στο Σούλι και τους αγώνες των Σουλιωτών και των Λακκιωτών.
Ακόμη παρέδωσαν στον Δήμαρχο κάδρο με την απεικόνιση του ήρωα της ελληνικής επανάστασης και της
μάχης της Μπογόρτσας, Μάρκου Μπότσαρη, το οποίο
είχαν φιλοτεχνήσει με την καθοδήγηση του εικαστικού
Χάρη Γεώργα και των εκπαιδευτικών τους. Το κάδρο,
όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ζηρού, θα κοσμήσει την καινούργια βιβλιοθήκη του Δήμου στη Φιλιππιάδα, η οποία
επρόκειτο να εγκαινιαστεί το επόμενο διάστημα.
Ήταν ένα από τα εικαστικά με χειροτεχνίες κολάζ
που έλαβαν μέρος με μεγάλη επιτυχία στον Πανελλήνιο
Εικαστικό Διαγωνισμό του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού με τίτλο «Ανακαλύπτοντας την ιστορία της Ελληνικής επανάστασης που κατοικεί κοντά μου» καθώς
τα έργα τους ξεχώρισαν και επιλέχτηκαν από ιστορικούς
και επιστήμονες του ιδρύματος. Ο κ. Καλαντζής, ευχαρίστησε τα παιδιά και εξήρε την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που έχουν την καθοδήγησή τους.

Κωνσταντίνος
Δ. Λαμπρούσης

Θεόδωρος Π. Δήμας

Γεώργιος Ε.
Παφύλλας

Ευθύμιος Φ. Νάκιας

Στεφάνια κατέθεσαν: • Για τον Δήμο Ζηρού ο δήμαρχος κ. Καλαντζής Νικόλαος. • Για την κοινότητα Άσσου ο
πρόεδρος κ. Κώστας Κατσάνος. • Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζηρού ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Πανούσης. • Για το Αστυνομικό Τμήμα Δήμου Ζηρού ο αστυνόμος κ. Ιωάννης Γουρούνας. • Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσπρωτικού ο πυρονόμος κ. Χρήστος Σιουμάλας.
• Για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ν.
Πρέβεζας ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Γιώτης. • Για το Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού ο υποδιευθυντής κ. Σωτήριος
Κολοβός. • Ο κ. Κώνστας Βασίλειος ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ζηρού, αντιστράτηγος Πυροσβεστικού σώματος ε.α. • Για τον σύλλογο Αποδήμων Ασσιωτών Ιωαννίνων, ο πρόεδρος κ. Δημήτριος Λαμπρούσης • Για τον Σύλλογο αποδήμων Ασσιωτών Αθήνας “Ο
Μάρκος Μπότσαρης” η ταμίας Μαρία Σπυριάδου -Παφίλα. • Για τον Ποδοσφαιρικό – Αθλητικό Σύλλογο Άσσου
ο κ. Ιωάννης Θεοδώρου. • Για τον Εξωραϊστικό Σύλλογο
Νικολιτσίου ο πρόεδρος κ. Χρήστος Κώστας. • Ο κ. Ευθύμιος Νάκιος, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου του πρ. Δήμου Θεσπρωτικού. • Ο. κ.
Ιωαννίδης Γεώργιος πρόεδρος του Συλλόγου Μελιανιτών «Ο Προφήτης Ηλίας». • Ο κ. Γρόπας Κωνσταντίνος,
από το Πολυστάφυλο. • O κ. Κίτσιος Σπυρίδων από την
Ένωση Αποστράτων Χωροφυλακής, Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Ιωαννίνων. Την παρουσίαση της επετειακής
εκδήλωσης έκανε η υπεύθυνη των ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού
κα Αλεξάνδρα Τσιάτσιου, η οποία είχε και την επιμέλεια
του εξαιρετικού χορευτικού δρώμενου.
Πέρα από τον Δήμο Ζηρού και προσωπικά τον δήμαρχο κ. Νικόλαο Καλαντζή, τους ιερείς π. Αλέξανδρο
Σιάρκο, π. Βασίλειο Κούση και π. Θωμά Σωτηρίου, ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία της
εκδήλωσης οφείλονται στον πρόεδρο της κοινότητας κ.
Κώστα Κατσάνο, τον συγχωριανό μας δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ζηρού (ΚΕΔΗΖΗ) κ. Θεόδωρο Πανούση, στην υπεύθυνη
των ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού, κα Αλεξάνδρα Τσάτσου, όπως
και στις νοικοκυρές του χωριού μας που επιμελήθηκαν
τα κεράσματα με παραδοσιακά εδέσματα, τα οποία προσφέρθηκαν στους προσκεκλημένους με το πέρας της εκδήλωσης. Εκτός από τον δήμαρχο Ζηρού κ. Νικόλαο Καλαντζή, τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΖΗ κ. Θεόδωρο Πανούση, τον πρόεδρο της Κοινότητας του Άσσου κ. Κωνσταντίνο Κατσάνο, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο αντιδήμαρχος κ. Ζήκος Ρεμπής, ο συγχωριανός
μας ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ζηρού
κ. Βασίλειος Κώνστας, πρόεδροι γειτονικών κοινοτήτων,
εκπρόσωποι συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
9ος Γύρος του Ασσου
(Κων/νος Π. Δήμας)

Ευθύμιος Κ.
Λαμπρούσης

Ευάγγελος
Γ. Παφύλλας

Γεώργιος Π. Τσόγκας

Δημήτριος Μ.
Δήμας

Αναστάσιος
Ιωάν. Κατσάνος

Βασίλειος Ε.Παφύλλας

Την Κυριακή 31 Ιουλίου το απόγευμα
και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί ο 9ος
Γύρος του Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας)
Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν απόσταση 2.400 μέτρων και θα ακολουθήσουν
την παρακάτω διαδρομή: Αφετηρία από την
κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου-Τζούμα βάρη-Κορύτσαζη-Τζίμαινα -Καράβα –Κότρα- Τσούκαζη και τερματισμός στην κεντρική πλατεία. Η συμμετοχή έστω και βαδίζοντας θα είναι προσωπική νίκη για τον καθένα μας. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν και αγώνες τάβλι, σκάκι και δηλωτής. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες να το
δηλώσουν και όλοι μαζί να αποφασίσουν
για τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού.

Ά σσος
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Μορφές του πρόσφατου παρελθόντος

Ευστράτιος Ιωάννου (ο μπαρμπα-Στράτος)

Δ

εν είναι βέβαια δυνατόν να
ξεχάσουμε και να μη μνημονεύσουμε τον μπαρμπαΣτράτο, τον ισόβιο πρωταθλητή των
πολιτικών πραγμάτων που διαδραματίστηκαν στο Θεσπρωτικό από το
1930 ως το 1981. Δεν υπήρξε καμιά
πολιτική κίνηση μικρή ή μεγάλη, σημαντική ή ασήμαντη στο χωριό μας Του Κωστή Σιώζη
που να μην είχε βάλει το χέρι του.
Κανονικού αναστήματος, εύσωμος, με πρόσωπο παχουλό και ζωηρούς οφθαλμούς που έδειχναν διαύγεια
πνεύματος και καλοπροαίρετη διάθεση. Πληθωρικός,
υπεραισιόδοξος, με πλήρη αυτοπεποίθηση, πράγματα
που τον βοήθησαν να διεξέλθει καταστάσεις δύσκολες,
ανώμαλες για τον τόπο όσο και γι’ αυτόν τον ίδιο.
Η πολιτική για τον μπαρμπα-Στράτο ήταν το Α και το
Ω της ζωής του.
Καμιά άλλη φροντίδα δεν τον απασχολούσε όσο
αυτή, είτε αφορούσε τα κοινοτικά πράγματα είτε τη γενικότερη κατάσταση της χώρας. Έμοιαζε να γεννήθηκε
γι’ αυτή και χωρίς αυτήν θα ήταν αδύνατο να ζήσει. Και
επειδή η πολιτική χρειάζεται πολύ χρόνο, ρύθμισε κατά
τέτοιο τρόπο τα της ζωής του ώστε να μπορεί να ασχολείται άνετα με αυτήν. Ασχολήθηκε κυρίως με τα κοινοτικά, χρηματίσας πολλά χρόνια Πρόεδρος Κοινότητας και
αργότερα Δήμαρχος.
Από τα πρώτα του πολιτικά βήματα εντάχθηκε στο
Κόμμα των Φιλελευθέρων που ήταν η προοδευτική κίνηση της εποχής και αργότερα, μεταπολεμικά, ακολούθησε
τα δεξιά κόμματα όπως αυτά εμφανίζονται σαν Λαϊκό
Κόμμα, ΕΡΕ, ΝΔ, και τα τοιαύτα. Τα κοινοτικά πράγματα
ήταν το κυριότερο αντικείμενο της πολιτικής του ενασχολήσεως και κάθε πολιτική κίνηση στο Θεσπρωτικό άρχιζε
απ’ αυτόν και κατέληγε σ’ αυτόν.
Γραμματικές γνώσεις είχε μόνο 4/ταξίου δημοτικού
σχολείου γιατί ορφάνεψε μικρός και πέρασε δύσκολα
παιδικά χρόνια. Είχε όμως πάντοτε επαφή με τις εφημερίδες και τον έντυπο λόγο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα
τόσο τη γραμματική όσο και την πνευματική του διεύρυνση και αναβάθμιση.
Θα μπορούσε ίσως να επιδιώξει και βουλευτική έδρα
γιατί η πολιτική κατάσταση τον ευνοούσε μεταπολεμικά αλλά δεν είχε τα οικονομικά και έτσι περιορίστηκε
στα κοινοτικά και στη βοήθεια του κόμματός του κατά
τις εκλογικές αναμετρήσεις. Εκεί βρισκόταν στο στοιχείο
του. Άριστος διοργανωτής του προεκλογικού αγώνα της
περιοχής εξασφάλιζε για το κόμμα του μεγάλο αριθμό
ψήφων. Είχε τέτοιο ταμπεραμέντο που δεν μπορούσε
κανείς να του παραβγεί στο σπορ αυτό. Επιλογή προσώπων, καταρτισμός ομάδων ψηφοθηρίας, κατάλληλες
κινήσεις στην κατάλληλη στιγμή ήταν πράγματα που τα
διαχειριζόταν με αφάνταστη μαεστρία και συγχρόνως το
απολάμβανε. Ήταν η πεμπτουσία της ζωής του. Όλη δε
αυτή η προσπάθεια και η δραστηριότητα και φροντίδα
δεν απέβλεπε ποτέ σε χρηματισμό ή προσπορισμό οφέλους.
Η πολιτική για την πολιτική. Αμοιβή η χαρά της νίκης
από την πολιτική κατατρόπωση του αντιπάλου. Βεβαίως
πίστευε πως η πολιτική την οποία υποστήριζε ήταν η καλύτερη και για τον τόπο γενικότερα, αλλά για προσωπικό
όφελος δεν εκινήθη ποτέ. Απόδειξη ότι δεν απέκτησε,
όπως άλλοι όμοιοί του, περιουσία και χρήματα.
Όποια ήταν η περιουσιακή του κατάσταση όταν άρχι-

σε την καριέρα του αυτή παρέμεινε ως το τέλος της ζωής
του χωρίς να προσθέσει τίποτε.
Το μόνο κέρδος του ήταν η πολυμελής οικογένειά
του. Είχε αποκτήσει πέντε αγόρια και μια θυγατέρα. Τα
ανάθρεψε σωστά και έκαμαν και αυτά σωστές οικογένειες. Ήταν καλός και στοργικός οικογενειάρχης και ο
τρόπος συμπεριφοράς μοναδικός και υποδειγματικός.
Είχε ένα καφενείο στο κεντρικότερο σημείο του χωριού, που ήταν το κέντρο τόσο της επαγγελματικής όσο
και της πολιτικής δραστηριότητας. Άριστος επαγγελματίας τραβούσε κοντά του τον καθένα οποιασδήποτε πολιτικής τοποθετήσεως και να ήταν. Με το «καλημέρα» δεν
περίμενε αυτός να του παραγγείλει ο πελάτης ποτό. «Έλα
κάθισε, τι θέλεις να σε κεράσουμε, καφέ, ούζο, κονιάκ,
κάτι θα πάρεις, μη φοβάσαι δε φτωχαίνουμε, όλα εδώ
θα μείνουν». Και το εννοούσε. Αργότερα, όταν παροπλισμένος συνταξιούχος με μικρή σύνταξη του ΤΕΒΕ έβγαινε πάντοτε παρέα με τη σύζυγό του στο συνηθισμένο
του περίπατο συναντούσε τους φίλους και γνωστούς με
τους οποίους κάποτε είχε έστω και μια καλημέρα, τους
καλούσε να τους κεράσει κι ας μην είχε στην τσέπη του
παρά μονάχα τον καφέ το δικό του να πληρώσει. Κάποια
εποχή προς το τέλος της Κατοχής μετακόμισε στην Πρέβεζα. Εκεί άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο για λαϊκές τάξεις.
Το εστιατόριο αυτό ήταν κέντρο συναντήσεως όλων των
από το Θεσπρωτικό και τα γύρω χωριά κατερχομένων
στην Πρέβεζα. Εκεί ο μπαρμπα-Στράτος πάντοτε παρών
όπως και στο καφενείο που είχε γρηγορότερα, τους υπεδέχετο, τους κερνούσε και τους χόρταινε και φαγητό
φτηνό γιατί ήξερε αυτός από φτώχεια. Πολλοί μάλιστα
έτρωγαν και επί πιστώσει.
Εκεί κατέλυα και εγώ πολλές φορές όταν με έφερνε ο δρόμος γιατί υπηρετούσα ως δάσκαλος σε χωριά
της περιοχής και ήταν πολύ ανακουφιστικό το κατάλυμα
εκείνο με την πατρική συμπεριφορά του καταστηματάρχη.
Στις καθημερινές του σχέσεις ήταν εκδηλωτικός, φιλικός, με τα μικροπειράγματα για τους πολιτικούς αντιπάλους του και τους μικροεπαίνους στους συνομηλίκους
για να γίνεται αγαπητός και να αναπτύσσεται η ανθρώπινη ζεστασιά ανάμεσά τους.
Η πολιτική του δραστηριότητα μπορεί να χωριστεί σε
τρεις περιόδους: Η πρώτη η προπολεμική από το ’30 ως
το ’39, η δεύτερη κατά την Κατοχή ΄41-’45 και η Τρίτη
μεταπολεμική μέχρι το ’81 οπότε και σταμάτησε «γιατί
τον πήραν τα χρόνια».
Κατά την προπολεμική περίοδο χρημάτισε πρόεδρος
κοινότητος και είχε πλούσιο έργο. Εγκατέστησε τον πρώτο φωτισμό των κεντρικών δρόμων με φανάρια, μερίμνησε για τον σαφή καθορισμό των ορίων με τις γειτονικές κοινότητες, διαπλάτυνε τους δρόμους, έφτιαξε και
το καλντερίμι στο δρόμο από την εκκλησία στην αγορά,
φρόντισε για την εξοικονόμηση πόρων για την ανέγερση
του νέου δημοτικού σχολείου καθώς και την παραχώρηση του παλαιού νεκροταφείου για την ανέγερσή του.
Έκανε και μια αποτυχημένη προσπάθεια γεώτρησης με
αρτεσιανό. Επιτυχία θεωρήθηκε και η διάνοιξη ενός πηγαδιού που έβγαζε πολύ νερό κυρίως για τη λάτρα του
σπιτιού και ονομάστηκε «το πηγάδι του Στρατο-Γιάννου».
Η δικτατορία του Μεταξά τον καθήρεσε από πρόεδρο
αλλά με την Κατοχή επανήλθε στα καθήκοντά του. Σε
όλη τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και με την εμφάνιση του αντάρτικου του
ΕΔΕΣ έγινε πρόεδρος της Επιτροπής του Εθνικού Αγώ-
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νος στο χωριό και είχε στενές επαφές με το αρχηγείο και
το στρατηγό Ζέρβα.
Έπρεπε όμως συγχρόνως να ελίσσεται ανάλογα
ώστε να μην προκαλέσει και τις υποψίες των κατακτητών και να προστατευτεί η περιοχή από διώξεις και καταστροφές. Στο ρόλο αυτό αποδείχτηκε αριστοτέχνης.
Πολλές φορές το χωριό κινδύνεψε να καταστραφεί από
την μήνιν των κατακτητών ένεκα της παρουσίας αντάρτικων ομάδων αλλά αυτός πάντοτε παρών στο πόστο του,
περιστοιχιζόμενος από φίλους και συνεργάτες, απάλυνε την οργή τους με τη θαρρετή συμπεριφορά του και
την προσφορά δώρων, όπως αυγών, πουλερικών, ούζου
κλπ. Είχε πάντοτε μαζί του 2-3 αγροφύλακες οι οποίοι διέτρεχαν το χωριό και συγκέντρωναν τα δώρα για
τους τακτικούς επισκέπτες κατακτητές και αυτός όρθιος
με την μπουκάλα στο χέρι κάλμαρε την οργή τους. Αυτοί έλεγαν: «Παρτιζάν, παρτιζάν» και αυτός απαντούσε:
«Νιξ παρτιζάν, νιξ παρτιζάν, κλέφτες-κλέφτες». Κανένας
άλλος δεν μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο με τόση
επιτυχία την εποχή εκείνη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη προσφορά του ανθρώπου αυτού προς το χωριό και τη γύρω
περιοχή.
Βλέποντας οι κατακτητές τον άνθρωπο αυτόν με
τόσο θάρρος και αυτοπεποίθηση να τους κερνά, να τους
περιποιείται περιστοιχιζόμενος από αρκετούς γύρω του
έδιναν πίστη στα λεγόμενά του και δεν προχωρούσαν
σε αντίποινα. Η θαρραλέα αυτή στάση του έδινε και σε
μάς τους άλλους θάρρος και απεφεύγετο ο πανικός και
η φυγή που προκαλούσαν τις υποψίες και τα αντίποινα
των κατακτητών. Και μόνο γι’ αυτήν την προσφορά αξίζει
να μνημονεύεται. Πολλές φορές κινδύνεψε η ζωή του
γιατί οι αρχές Κατοχής δε λογάριαζαν ούτε σέβονταν κανένα. Υπήρξαν τότε πολλές δύσκολες στιγμές.
Κατά την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 διορίστηκε δήμαρχος και έκανε σωστή χρήση του αξιώματος.
Η διοίκησή του υπήρξε χρηστή και παρότι ότι δεν υπήρχε
έλεγχος, δεν επέτρεψε στον εαυτό του και στους υπ’ αυτόν καμιά παρανομία ή κακή διαχείριση. Μάλιστα έκανε
και τακτικό απολογισμό των πεπραγμένων, όπως ορίζει
ο νόμος.
Κατά την διάστημα της δημαρχίας του μερίμνησε για
την εκτέλεση έργων, όπως: το κτίριο του Γυμνασίου, το
Νηπιοτροφείο και Νηπιαγωγείο στην κάτω συνοικία του
Ακραίου, χαρακτηρισμός του σταδίου ως Εθνικού, επέκταση του δικτύου ύδρευσης κλπ.
Στο διάστημα μέχρι το ’81 που δεν είχε διοικητικό
ρόλο στα δημοτικά πράγματα, πρόσφερε τις υπηρεσίες
του στο κόμμα της συμπάθειάς του και ο ρόλος του ήταν
σημαντικός στον τομές αυτόν.
Το ’81 με την αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας και
την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία απογοητεύτηκε για
πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν το περίμενε. Για μια στιγμή νόμισε πως ήλθε η συντέλεια του κόσμου. Σ’ αυτό
συνετέλεσε και η ασκούμενη προπαγάνδα από τα μέσα
ενημέρωσης. Δεν μπορούσε να εννοήσει πώς ήταν δυνατόν να χάσει η παράταξή του και να βρεθεί ξαφνικά
εκτός εξουσίας. Νόμισαν ότι η εξουσία τους ήταν δεδομένη άνωθεν. Έκτοτε πήραν άλλοι τη σκυτάλη, αλλά
ο μπαρμπα-Στράτος δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τα
πολιτικά μέχρι το τέλος της ζωής του.
Πέθανε το 1982 σε ηλικία 86 ετών.
Επειδή το DNA κληρονομείται, τη σκυτάλη την έχει
πάρει ο εγγονός του Ευστράτιος Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου εδώ και πολλά χρόνια, εκλεγόμενος
συνεχώς. Η δράση του αξιόλογη, αλλά εμείς εδώ στο
χωριό δεν τον βλέπουμε καθόλου. Μάς έμεινε μόνο το
πατρικό του για να θυμόμαστε τα περασμένα, αλλά μόνο
εμείς οι παλιοί, γιατί οι νεότεροι δεν έχουν ιδέα.
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Η αφήγηση του Λελοβίτη πολεμιστή.

Από τη μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922,
Στο Συνήρκιοϊ του Αφιόν Καραχισάρ. Το τραγικό λάθος
του εφοδεύοντος αξιωματικού
Στη συνέχεια αποφασίστηκε η κατάληψη του Εσκί-Σεχίρ, όχι πλέον από
εμάς, αλλά από τμήματα του 3ου Σώματος Στρατού που μας
αντικατέστησαν. Εμείς
φύγαμε και, έπειτα από
πέντε μέρες πορεία,
φθάσαμε στην Ορτάνζα, παρά τον ΜαίανΤου Αθανάσιου δρο ποταμό, αντικαθιΠαπαθανασίου στώντας βέβαια άλλα
τμήματα, τα οποία θα εξορμούσαν για
την κατάληψη των Ουσάκ-Ντουλού
Μπουνάρ και Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί
καθίσαμε περίπου 20 μέρες. Λάβαμε
διαταγή να προχωρήσουμε και εμείς
προς Αφιόν Καραχισάρ, αφού βέβαια
πρώτα αντικατασταθήκαμε από άλλα
τμήματα.
Προχωρήσαμε και φθάσαμε στο
Μπουλατζάν Τσεβρίλ Αζιέ. Μόλις
περάσαμε από τις παραπάνω περιοχές, μας επιτέθηκε η 9η τουρκική
Μεραρχία, διοικούμενη τότε από τον
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ. Χτύπησε πίσω την εφοδιοπομπή μας και αιχμαλώτισε τους
λίγους άνδρες που την ακολουθούσαν.
Τότε έφτασε ο σύνδεσμός μας και μας
ανέφερε τα συμβάντα. Αμέσως σταματήσαμε την πορεία μας και ένα Τάγμα
γύρισε πίσω, κατεδίωξε τους Τούρκους
και απελευθέρωσε τους αιχμαλωτισθέντες στρατιώτες. Εκεί πάνω στη
συμπλοκή σκοτώθηκε ο διοικητής της
εφοδιοπομπής ανθυπολοχαγός ΛΕΚΚΟΣ. Στη συνέχεια προχωρήσαμε προς
το Ουσάκ, μετά στο Ντουλού Μπουνάρ
και από εκεί φθάσαμε στα προάστια
του Αφιόν Καραχισάρ. Εκεί στρατοπεδεύσαμε σε ένα χωριό που ονομαζόταν
Συνήρκιοϊ, όπου περάσαμε τη χειμερινή
περίοδο μέσα σε χωματένια σπίτια
(πάτωμα και σκεπή από χώμα).
Μέρα και νύχτα ο σκοποί φρουρούσαν το στρατόπεδο. Οι έφοδοι
γίνονταν με αυστηρότητα. Καμία ραθυμία δεν συγχωρούνταν. Και όμως, ένα
βράδυ ο σκοπός αποκοιμήθηκε στη
σκοπιά. Ο εφοδεύων αξιωματικός
πλησίασε και του αφαίρεσε από το
όπλο του το κινητό ουραίο. Και έφυγε
χωρίς να γίνει αντιληπτός. Ο σκοπός,
όταν ξύπνησε και είδε τι του έκαναν,
φοβήθηκε την ποινή που οπωσδήποτε
επέσυρε το παράπτωμά του, πήγε κρυφά στον θάλαμο και αφαίρεσε κινητό
ουραίο από όπλο άλλου στρατιώτη, και
το έβαλε στο δικό του. Μετά πάροδο
κάποιας ώρας, ο αξιωματικός έκανε
πάλι έφοδο στον σκοπό, με τη βεβαιότητα ότι το όπλο του σκοπού είναι εκτός
λειτουργίας. Στην εκφώνηση, από τον
σκοπό, του παραγγέλματος αναγνώρισης: «Αλτ! Τις ει;», μια και δυο φορές, ο

εφοδεύων αξιωματικός δεν υπάκουσε
και προχώρησε. Ο σκοπός
του την «άναψε»!...
Ο αξιωματικός πλήρωσε με τη ζωή
του το λάθος
του.
Ήταν
πολύ λυπηρό,
αλλά αδικαιολόγητο να Κωνσταντίνος Χούχλας
χαραμίζονται
ζωές, όταν η πατρίδα τις έχε ανάγκη
για το πεδίο της μάχης.
Όσο μέναμε αργοί είχαμε και τις
σκανδαλιές μας. Μια μέρα, ο λοχίας
είπε σε έναν στρατιώτη να πάει να
φέρει ένα πρόβατο να το φάμε. Αυτός
πήγε και πήρε εξήντα (60)! Ένα κοπάδι. «Τα πενήντα εννιά (59)» του είπε ο
λοχίας, «να τα πας πίσω· ένα θέλουμε».
Και έφυγε. Εμείς κρατήσαμε δέκα (10),
τα οποία τα σφάξαμε και τα κρύψαμε
στην αποθήκη οπλισμού. Τα σκεπάσαμε με τα πολυβόλα. Ήταν μια μικρή
παρεκτροπή από όσα επέβαλλε η τάξη
και η πειθαρχία.

Δεν ήξερα ότι κοιμόμουν αγκαλιά
με Τούρκο στρατιώτη
που ξεψυχούσε

Αφού πέρασε η χειμερινή περίοδος
και ήλθε η άνοιξη, διαταχθήκαμε να
εισέλθουμε μέσα στο Αφιόν Καραχισάρ
προς ανάπαυση. Το πρώτο Σώμα Στρατού και δύο Μεραρχίες του δευτέρου
Σώματος επιτέθηκαν προκειμένου να
καταλάβουν την Άγκυρα. Μάχονταν με
τους Τούρκους σώμα με σώμα πέραν
των υψωμάτων Κιουτάχειας – Ντουγέρ Καμπαλάρ, με τελικό σκοπό να
καταλάβουν το τελευταίο οχυρό της
Άγκυρας, το περίφημο Καλε-Κρότι, που
βάφτηκε με αίμα Ελληνικό.
Από το Αφιόν Καραχισάρ ξεκίνησε η
9η Μεραρχία μας, η οποία δια μέσου
της Αλμυράς ερήμου βάδιζε χωρίς οι
στρατιώτες μας να έχουν ψωμί και
νερό.
Κατά την πορεία μας, και ενώ το
πρόβλημα της δίψας ήταν βασανιστικό,
οι αξιωματικοί έστειλαν έναν άνδρα με
το ζώο να πάρει νερό από μια βρύση
που ήταν κοντά σ’ ένα χωριό.
Ο στρατιώτης γύρισε όχι μόνο χωρίς
νερό, αλλά και δίχως το ζώο. Το
είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι κάτοικοι του
χωριού. Για αντίποινα, ο αξιωματικός
έδωσε στους δικούς μας την άδεια να
μπουν σ΄εκείνο το χωριό και για τρεις
μέρες να κάνουν ό,τι θέλουν. Βέβαια,
το είπε πάνω στο θυμό του και δεν
πραγματοποιήθηκε.
Εξαντλημένοι, φθάσαμε στις πηγές
του ποταμού Σαγγάριου. Εκεί σταματήσαμε, μαγειρέψαμε λίγο πλιγούρι

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

συνέχεια από το προηγούμενο.

(σιτάρι κομμένο), φάγαμε, γεμίσαμε τα
παγούρια μας με νερό και συνεχίσαμε
την πορεία μας στην Αλμυρά έρημο
κάπου 10 έως 12 μέρες, μέχρις ότου
φθάσαμε στα γύρω βουνά του Καλε –
Κρότι. Εκεί είχαν δώσει σκληρές μάχες
άλλα τμήματά μας όπως η 5η Μεραρχία, η 7η Μεραρχία και άλλα.
Αφού φθάσαμε εμείς (9η Μεραρχία)
εκεί στους πρόποδες του Καλε-Κρότι,
μας ειδοποίησαν ότι την επόμενη μέρα
θα επιτεθούμε για να καταλάβουμε το
γερά οχυρωμένο φυσικό οχυρό, που η
5η και 7η Μεραρχία, κατόπιν αλλεπαλλήλων επιθέσεων, δεν μπόρεσαν να το
καταλάβουν.
Το βράδυ πλησιάσαμε το οχυρό,
τοποθετήσαμε τα φυλάκια πίσω και
μπροστά. Εμένα με έστειλαν φρουρά
προς τα πίσω και, αφού τοποθέτησα
φυλάκια, πήγα να ξαπλώσω λίγο για
να ξεκουραστώ, ίσως και να κοιμηθώ.
Σκοτάδι ήταν, ψιλόβρεχε και λίγο, δεν
έβλεπα καλά, σχεδόν τίποτε, και τυχαίως πήγα και κάθισα σε ένα μέρος,
όπου εκεί είδα θαμπά ένα σώμα στρατιώτη. Δεν ανησύχησα γιατί υπέθεσα
ότι είναι στρατιώτης δικός μας και
κοιμάται. Εκεί δίπλα του κοντά-κοντά
ξάπλωσα και εγώ και σε λίγο, από
την κούραση που είχα, γύρισα και τον
αγκάλιασα, αλλά άκουα ροχαλητό και
του λέω επί λέξει: «Έ, συνάδελφε, κάνε
λίγο πέρα!». Αλλά μιλιά δεν άκουσα και
τότε αναγκάστηκα να τραβηχτώ εγώ
λίγο παραπέρα.
Το πρωί ξύπνησα τι να δω! Τούρκος
στρατιώτης σκοτωμένος, με καμένα
τα περισσότερα ρούχα του! Τότε με
έπιασε σαν φόβος, σαν ρίγος, αλλά τι
να έκανα; Συγκέντρωσα τους στρατιώτες και πήγαμε στο λόχο. Φαίνεται
ο Τούρκος στρατιώτης δεν φονεύθηκε
ακαριαία και την ώρα που ροχάλιζε
μάλλον ξεψυχούσε.

Στο οχυρό Καλέ Γκρότι: «προχωρείτε!». Το όνειρο του λοχία
Στον λόχο που επέστρεψα συνάντησα κάποιον λοχία ονόματι ΝΤΑΛΑΚΑΣ,
που ήταν και διμοιρίτης μου. Με καλεί
εμένα και κάποιον άλλον στρατιώτη
ονόματι ΤΑΚΑΣ και μας λέει: «Παιδιά, εγώ απόψε είδα ένα κακό όνειρο
και με την πρώτη μάχη θα σκοτωθώ.
Έχω στην τσέπη μου 800δρχ. και ένα
ρολόγι. Το μεν ρολόγι να το κρατήσετε
εσείς, τα δε χρήματα, αφού τα πάρετε, να τα στείλετε στο σπίτι μου. Έχω
δύο αδελφές ανύπαντρες». Πράγματι,
μόλις φθάσαμε και άρχισε η μάχη, ο
λοχίας σκοτώθηκε.
Πριν όμως γίνει η επίθεση, το πρωί,
συγκεντρώθηκαν τα φυλάκια, κάλεσε
όλο το Σύνταγμα ο τότε αρχηγός του
μεραρχιακού πεζικού συνταγματάρχης
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ και μας έβγαλε λόγο.
Μας είπε: «Τον βλέπετε αυτόν τον
Παρακαλούνται οι αναγνώστες της
εφημερίδας μας να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής των, προκειμένου να παίρνουν
την εφημερίδα μας και να έχουμε τη
δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί
τους, όταν χρειαστεί.

βράχο; Εκεί ο εχθρός αμύνεται. Σας
θέλω στις 12 η ώρα το μεσημέρι να
φωνάξετε εκεί ψηλά: Ζήτω το 3/40
Σύνταγμα!».
«Κουραμάνααα!» φώναζαν οι τσολιάδες. Ο αρχηγός μάς απάντησε ότι
«Κουραμάνα θα πάρουμε μόλις καταλάβουμε τον βράχο. Από εκείνη την
πλευρά είναι οι φούρνοι». Τότε οι τσολιάδες φώναξαν: «Αέρααα!». Αμέσως ο
αρχηγός μεραρχιακού πεζικού διέταξε
τον σαλπιγκτή να σημάνει εξόρμηση
κατά του Καλε-Γκρότι. Κάθε αξιωματικός ετοίμασε τον λόχο του για επίθεση.
Παρατάχτηκαν δύο τάγματα σε δύο
κύματα. Το πρώτο κύμα αποτελούσαν
οι τυφεκιοφόροι, οπλοπολυβόλα, χειροβομβίδες και ό,τι άλλο χρειάζονταν
για την εξόρμηση, και το δεύτερο κύμα
αποτελούσαν τα πολυβόλα.
Προτού δοθεί το σύνθημα της επίθεσης, άρχισαν πρώτα να βάζουν καταιγιστικά πυρά 75 δικά μας πυροβόλα, με
σκοπό να καθηλώσουν τους Τούρκους.

Αμέσως δόθηκε το σύνθημα: «προχωρείτε!». Και τα πρώτα τμήματα ξεκίνησαν, υποστηριζόμενα από τα πολυβόλα
που έβαζαν κατά του βράχου, για να μη
σηκώσει κεφάλι ο εχθρός. Ταυτόχρονα
ακολουθήσαμε και μεις που αποτελούσαμε τα δεύτερα κύματα. Οι τσολιάδες
ανέβηκαν πάνω στον βράχο, πιάστηκαν
λόγχη με λόγχη και, αφού τους εκδίωξαν από τον βράχο και τους έτρεψαν
σε φυγή, ένας αξιωματικός μας έριξε φωτοβολίδα, με σκοπό να δώσει
στα πυροβόλα μας να επιμηκύνουν τη
βολή τους, έτσι ώστε τα βλήματα να
πέφτουν πιο μπροστά στον εχθρό που
έφευγε κακήν κακώς, γιατί οι τσολιάδες είχαν πλέον ανέβει στον λόφο.
Ο αξιωματικός όμως αυτός έκανε
λάθος! Αντί να ρίξει κίτρινη φωτοβολίδα, έριξε κόκκινη, που σημαίνει ότι
κινδυνεύουμε και πρέπει να συνεχιστεί
η βολή των πυροβόλων στον βράχο.
Αντιλήφθηκε το λάθος του αλλά, έως
ότου ρίξει άλλη φωτοβολίδα κίτρινη
πλέον, τα πυροβόλα μας είχαν ρίξει 5
έως 6 βολές, με συνέπεια να σκοτωθούν πολλοί δικοί μας από δικά μας
βλήματα.
Ο εχθρός αμέσως έκανε ισχυρή
αντεπίθεση με νέα κύματα, αλλά αποκρούστηκε με πολλές απώλειες και στο
τέλος υποχώρησε καταδιωκόμενος από
τους τσολιάδες. Εκεί εγώ είδα τσολιάδες με Τούρκους καρφωμένους λόγχη
με λόγχη. Από το δικό μου στοιχείο
σκοτώθηκαν ο σκοπευτής, γεμιστής,
βοηθός γεμιστή και ο λοχίας ΝΤΑΛΑΚΑΣ, που πιο πάνω σας ανέφερα.
Το πρωί της άλλης μέρας μάς αντικατέστησε η 7η Μεραρχία, ενώ εμείς
συγκεντρωθήκαμε, κάναμε προσκλητήριο και διαπιστώθηκε ότι είχαμε μεγάλες απώλειες. Από τα δύο Τάγματα που
συμμετείχαν στην επίθεση είχαμε 77
νεκρούς και 450 τραυματίες.
Συνέχεια στο επόμενο
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Από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας (1920-22)
Διηγήσεις του Σταύρου Κολιού, όπως τις κατέγραψε ο γιος του, Αποστόλης Κολιός
Ο Σταύρος Κολιός,γεννημένος το1892, τιμήθηκε με
τρεις διακρίσεις από την ελληνική πολιτεία: μία εύφημο
μνεία, τον Πολεμικό Σταυρό και το Αριστείο Ανδρείας.
Πολεμούσε συνεχώς για δώδεκα χρόνια.Στη μικρασιατική εκστρατεία υπηρέτησε ως ιπποκόμος στο Υγειονομικό κοντά στον ΑναστάσηΠαπαμιχάλη, τον γιατρό.
Ακολουθούν τα ανδραγαθήματα και ο τρόπος με τον
οποίο κερδήθηκαναυτά τα μετάλλια από τον συμπατριώτη Λελοβίτη.

Εύφημος μνεία
Η μεγάλη μάχη του ΕσκίΣεχίρ διήρκεσε 14 μέρες.
Ήταν μια μάχη δυναμική είχε όμως και αγριότητες. Οι
Τούρκοι είχαν αιχμαλωτίσει δέκα Έλληνες στρατιώτες
και τους ξέντυσαν και τους παλούκωσαν περνώντας
στον κώλο παλούκι. Τους στήσαν σαν πινακίδα σκοποβολής. Όταν πήραμε το ύψωμα έδωσε εντολή ο επικεφαλής αξιωματικός και τους θάψαμε τους σκοτωμένους, τους δε αιχμαλώτους Τούρκους εμείς τους είχαμε
στείλει πίσω όλους μαζί χωρίς καμία άλλη βιαιοπραγία.
Όταν οι Έλληνες πήραν το Καραμπουγιντάν, κράτησαν
15 αιχμαλώτους και τους πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα.
Η μάχη γινόταν σε καθημερινή βάση. Οι Τούρκοι
είχαν καλά οχυρά. Είχαν επισημάνει από πριν τις θέσεις
και ήταν έτοιμοι. Ένα βράδυ ήρθε σήμα στο λόχο του
πατέρα μου να πάει έναν νέο ανθυπολοχαγό. Οι αξιωματικοί όλοι τους είχαν άλλοι σκοτωθεί και οι πιο πολλοί τραυματιστεί. Δεκαέξι βαθμοφόροι. Τώρα τον λόχο
διοικούσε ένας έφεδρος αξιωματικός. Κοντά στην επιχείρηση αυτή ήταν η μονάδα του πατέρα μου και διατάχτηκε να τον πάει. Δεν υπήρχε διαθέσιμος στρατιώτης.
Ο υπασπιστής του λόχου φωνάζει τον πατέρα μου:
- Να ξεφορτώσεις τα μπαούλα του υγειονομικού και να
φορτώσεις τα πράγματα του ανθυπολοχαγού και να τον
πας να αναλάβει τον δεύτερο λόχο, οπωσδήποτε.
Όταν άκουσε για τον δεύτερο λόχο ο πατέρας μου
ήταν σαν να τον είχαν κιόλας σκοτώσει. Κανένας από
όσους προσπάθησαν να περάσουν τους λάκκους δε
βγήκε ζωντανός απέναντι. Με κρύα καρδιά φόρτωσε τα
πράγματα του ανθυπολοχαγού και με βοηθό την Παναγία ξεκίνησαν. Ήταν βράδυ. Το σκοτάδι πυκνό. Με χίλιες
προφυλάξεις φτάσαν στον πρώτο λάκκο. Το πολυβόλο
θέριζε, ο ανθυπολοχαγός άρχισε να τρέμει. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν σε πόλεμο, μόλις είχε βγει από
τη σχολή. Μάζεψε το καπίστρι, το έδεσε στο σαμάρι και
φώναξε στο άλογο «Πάμε!». Μαθημένο στις προσταγές
το άλογο ξεκίνησε, έκανε καμιά δεκαριά μέτρα δρόμο
και σταμάτησε. Σήκωσε το κεφάλι του και το κουνούσε
πέρα δώθε κάνοντας «χρουμ, χρουμ» ένδειξη ότι υπήρχε κίνδυνος.
Η εντολή ήταν ρητή: «Πάση θυσία πρέπει να περάσετε!». Ρώτησε τον αξιωματικό εάν είναι πολύ βαριά τα
ατομικά του πράγματα και εάν είναι όλα χρήσιμα. Του
λέει:
- Να πάρω τα μισά εγώ φορτωμένος, τα μισά εσύ και
να δέσω το άλογο με τα μπαούλα εδώ. Εάν τελικά
περάσουμε με το καλό, μπαούλα θα σου δώσουν από
το Λόχο Διοικήσεως. Σε άλλη περίπτωση θα τα πάω
στο Υπασπιστήριο και στέλνεις τον ιπποκόμο σου και
τα παίρνει.
-Εντάξει, πώς όμως να περάσουμε; Δεν ακούς τι γίνεται;
Τα μυδράλια έριχναν τουλάχιστον από 600 μέτρα.
Ο αξιωματικός τα είχε χαμένα. Ο πατέρας μου βγάζει
το μαχαίρι του και κόβει ένα κλαράκι, σαν παλιούρι
ήταν. Το καθάρισε και άφησε 60-70 πόντους την τούφα μόνο. Έκοψε την κλάρα 60 πόντους πιο πάνω από
το μπόι τους. Φορτώθηκαν τα πράγματα μοιρασμένα
και πρώτος ξεκίνησε ο πατέρας μου. «Εσύ να έρχεσαι
κοντά σε μένα και ό,τι κάνω εγώ να κάνεις κι εσύ. Μη
φοβάσαι», του είπε. Ο πατέρας μου ήταν ψημένος από
πολέμους…άλλο καλό. Δώδεκα χρόνια πόλεμο συνεχώς. Προχώρησε με την κλάρα μπροστά σαν σημαία,
ανεβασμένη πολύ πιο πάνω από το μπόι τους. Με αυτόν
τον τρόπο πέρασαν τον πρώτο λάκκο. Βάδισαν λίγο πιο
πέρα με την ίδια προφύλαξη. Ο αυχένας δεν βαλλόταν.

Φτάσανε κοντά στον δεύτερο λάκκο. Τέντωσε την κλάρα από μακριά, έλεγξε το μέρος, κατέβηκε πιο χαμηλά.
Ο ανθυπολοχαγός τον ακολουθούσε. Βγήκαν απέναντι.
Τώρα ο αξιωματικός είχε ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του. Συνεργαζόταν πολύ καλά μέχρι τον τελευταίο
λάκκο.Φτάσαν στο λόχο. Εκεί γινόταν πανζουρλισμός,
στριγκές φωνές, βλαστήμια και [προσταγές. Ο λοχίας
έδινε τις τελευταίες οδηγίες. «Έφτασε δύναμη, μπράβο!
Μπράβο!» Ακούστηκαν να φωνάζουν όλοι τους μαζί
«Παιδιά, θα τους φάμε τους κερατάδες μόλις ξημερώσει». Τα παιδιά δίναν κουράγιο μεταξύ τους.
Ο αξιωματικός αμέσως προτού φύγει ο πατέρας
μου είχε συνεργασία με τον λοχία και τους διμοιρίτες. Ο
πατέρας μου άφησε τα πράγματα του ανθυπολοχαγού,
τού ευχήθηκε καλή τύχη και έφυγε κρατώντας σφιχτά
την κλάρα. Τώρα βάδιζε μόνος και ήταν θεοσκότεινα.
Με τον ίδιο τρόπο πέρασε τους τέσσερις λάκκους.
Μόλις έφτασε στο άλογό του που είχε δέσει, αυτό το
καημένο τον μύριζε και του έγλειφε τα χέρια σαν να
ήθελε να σιγουρευτεί ότι το αφεντικό του ήταν καλά.

Έφτασε στη μονάδα του, έδεσε το άλογο δίπλα στη
σκηνή του και πήγε κατευθείαν στον Υπασπιστή. Αυτός
αμέσως τον παρουσίασε στον Διοικητή. Ο Διοικητής τον
ρώτησε με αγωνία:
-Τι έγινε; Πέρασαν; Πήγαν στο λόχο χωρίς κανένα πρόβλημα;
Και ο πατέρας μου τον ενημέρωσε για όλα:
- Το ηθικό, κύριε διοικητά, των στρατιωτών αναπτερώθηκε μόλις μάς είδαν. Βγάλαν μια δυνατή φωνή «Αύριο
θα τους φάμε τους κερατάδες!». Ο λοχίας εκείνη τη
στιγμή έδινε τις τελευταίες οδηγίες για τις σκοπιές και
τι πρέπει να προσέξουν. Αμέσως άρχισε να ενημερώνει
τον ανθυπολοχαγό.
- Μπράβο τους! Ήρωες είναι όλοι τους αφού άντεξαν
τέσσερις μέρες χωρίς αξιωματικό! Για πες μου τώρα,
εσύ πώς τα κατάφερες; Είχαν σταματήσει τα πολυβόλα;
- Όχι, κύριε διοικητά, δεν σταμάτησαν, αυτά έβαλλαν
συνεχώς.
Του διηγήθηκε πώς έδεσε το άλογο, πώς φορτώθηκαν τα απαραίτητα, και με τη μέθοδο της κλάρας
που την ανεβοκατέβαζε για να καταλάβει τι κίνδυνος
υπάρχει και σε τι ύψος. Άκουσε με πολλή προσοχή τη
διήγηση και με τον τρόπο που ενήργησε ο πατέρας και
του λέει: «Μπράβο σου, τσολιά, έσωσες το λόχο!» και
είπε στον υπασπιστή του: «Κράτησε τα στοιχεία του
στρατιώτη»
Το πρωί η ημερήσια διαταγή διαβάστηκε και έγινε
δίδαγμα στους στρατιώτες πώς ενήργησε ένας απλός
εκπαιδευτής.
Η πράξη αυτή διαβιβάστηκε στο 3/40 Σύνταγμα
Ευζώνων και από εκεί στο Στρατηγείο και του απονεμήθηκε «Εύφημος μνεία» για την πράξη αυτή.

Πολεμικός Σταυρός
Το τάγμαείχε σταθμεύσει για λίγες μέρες για ξεκούραση. Στο τούρκικο μικρό καφενεδάκι αντάμωσαν τρεις
χωριανοί. Γεώργιος Τρύπας, Ευάγγελος Αναστασιάδης,
Γεώργιος Κ. Ντόβας. Το καφενεδάκι το είχε μία Ελληνίδα που είχε παντρευτεί Τούρκο άντρα. Τις μέρες που
είχε στρατοπεδεύσει ο ελληνικός στρατός για ξεκούραση έφκιανε καφέδες και κανένα κρασάκι, ούζο. Η
Ελληνίδα καφετζού την τρίτη μέρα της ξεκούρασης εκεί
που πίναν τον καφέ οι τέσσερις πατριώτες πήγε στο
τραπέζι τους με ένα αρκετά χοντρό βιβλίο στα χέρια.
Ήταν σαν σύνοψη. Άρχισε και είπε. Στον πρώτο «Θα πας
καλά στην πατρίδα σου» Στον δεύτερο επίσης, καθώς
και στον τρίτο. Ο τέταρτος ήταν ο Γεώργιος Κ. Ντόβας
«Εσύ, παιδί μου, θα αργήσεις να πας στην πατρίδας

σου». Πράγματι, είχε πιαστεί αιχμάλωτος. Ήρθε στην
πατρίδα μετά τρία χρόνια, με την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Του απενεμήθη ο Πολεμικός Σταυρός.
Φεύγοντας από την ξεκούραση πήγαν στις μάχες.
Βάδισαν δύο μέρες και έφτασαν κοντά στη μάχη. Ο
πρώτος λόχος είχε προχωρήσει και έπιασε καίριες
θέσεις. Το πυροβολικό το δικό μας έβαλλε ακατάπαυστα. Τρεις μέρες κράτησε η μάχη. Οι Τούρκοι από απέναντι είχαν επισημάνει τα περάσματα. Το βουνό εκείνο
δεν είχε πέτρες, είχε ασπράγκαθα και ήταν όλο χώμα. Ο
Στρατηγός του συντάγματος διεύθυνε τη μάχη και ήταν
σε απόσταση 1500 μέτρων από την αριστερή μεριά και
καλύπτονταν από τους δικούς μας. Όλο το επιτελείο
ήταν εκεί. Κάποια στιγμή ακούγονται φωνές από τους
δικούς μας: «Στείλτε μας πολεμοφόδια!». Στέλνουν μια
ομάδα φορτωμένη με κάσες. Είχαν φτάσει πολύ κοντά
στους δικούς μας, λίγο και θα φτάναν. Μόλις προχώρησε ο πρώτος, το τούρκικο πυροβολικό που είχε κάνει τις
επισημάνσεις, άρχισε βολή. Το πρώτο βλήμα τίναξε στον
αέρα δύο. Προχωρούν οι υπόλοιποι. Μέσα σε λιγότερο
από μισή ώρα χάσαμε δέκα λεβέντες. Στέλνουν άλλη
ομάδα και αυτή τα ίδια, την ίδια τύχη. Οι μαχόμενοι
άρχισαν δυνατά να φωνάζουν: «Πολεμοφόδια, αδέρφια,
πολεμοφόδια!» Στέλνουν άλλους δύο, τους χτύπησαν κι
αυτούς. Κοντά στο Επιτελείο και τον Στρατηγό ήταν
πολλοί στρατιώτες που έβλεπαν τη μάχη. Ο πατέρας
μου, όταν είδε και τους δύο τελευταίους στρατιώτες να
πέφτουν είπε: «Κρίμα! Τζάμπα πήγαν τόσοι στρατιώτες».
Αυτό ακούστηκε. Το είπε κάπως δυνατά και με νεύρα.
Το είπαν στον Στρατηγό. Ο Στρατηγός θέλησε να μάθει
ποιος το είπε αυτό. Δεν μίλαγε κανείς. Τελικά στο δεύτερο ερώτημα «Ποιος το είπε αυτό» βγήκε ο πατέρας
μου και ανέφερε:
-Εγώ, στρατηγέ μου, το είπα.
-Γιατί, παιδί μου, πήγαν τζάμπα;
-Στρατηγέ μου, γιατί ξεχάσαμε την εκπαίδευση που μάς
κάναν εν ώρα ειρήνης.
-Ποια εκπαίδευση, παιδί μου;
-Έρποντας, Στρατηγέ μου.
-Δείξε πώς. Πήγαινε μια κάσα!
Του δίνουν μια κάσα πυρομαχικά και βάδιζε για τον
θάνατο. Το επικίνδυνο σημείο ήταν από τα χίλια μέτρα
και πάνω. Βάδισε όρθιος μέχρι τα 800 μέτρα. Έπειτα
ξάπλωσε κάτω, έβαλε το κιβώτιο στα πόδια του και
άρχισε με τους αγκώνες να σέρνεται. Το κιβώτιο κρατιόταν απ’ τα τσαρούχια. Σιγά-σιγά και με μεγάλη αγωνία
και φόβο κατόρθωσε να φτάσει στον προορισμό. Άφησε
τα πυρομαχικά και άρχισε να κατηφορίζει έρποντας.
Κατηφόρισε αρκετά μέτρα απ’ ό,τι ομολόγησε. Δεν εκτίμησε την απόσταση, νόμισε ότι καλύπτεται και σηκώθηκε. Δεν πρόλαβε να σηκωθεί και μία βόμβα χτυπάει στα
πόδια του και σκάει. Ευτυχώς το βουνό είχε όλο χώμα
και η οβίδα έσκαψε και μετά έσκασε και βρέθηκε μέσα
στο λάκκο που άνοιξε η οβίδα. Τα χώματα τον είχαν
μισοσκεπάσει και ο μεγάλος κρότος τον είχε κουφάνει.
«Α, τον καημένο!», είπε ο Στρατηγός που συνεχώς
έβλεπε με τα κυάλια.
Σε διάστημα δέκα λεπτών συνήλθε. Δεν είχε πάθει
τίποτε. Όπως ήταν μέσα στο λάκκο, άρχισε να τινάζει το
κεφάλι και τα αυτιά του που είχαν γεμίσει χώμα. Ψάχτηκε μήπως είχε χτυπήσει. Ήταν εντελώς καλά. Όπως
ήταν μέσα στο λάκκο γύρισε μπρούμητα και άρχισε να
κατεβαίνει. Έφτασε σχεδόν στα 100 μέτρα κοντά στους
δικούς μας και τότε σηκώθηκε. Όταν έφτασε, ρώτησε ο
Στρατηγός:
-Πώς τα πήγες;
-Στρατηγέ μου, καλά τα πήγα, αλλά στο γυρισμό
χτυπήθηκα, δεν υπολόγισα καλά.
-Άργησες να φτάσεις, πώς είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν τόσα πυρομαχικά;
-Στρατηγέ μου, είναι δυνατόν. Το πρόβλημα είναι
μέχρι να φτάσει ο πρώτος, μετά δεν θα έχουν μέρος
να τα βάλουν. Δηλαδή, εκατό στρατιώτες ξεκινάνε όλοι
μαζί. Φτάνοντας ο πρώτος και αφήνοντας το κιβώτιο,
έρχεται ο δεύτερος σε μισό λεπτό. Οι εκατό σε τριάντα
λεπτά θα παραδώσουν εκατό κιβώτια.
Στήθηκε η επιχείρηση όπως τους υπέδειξε ο πατέρας μου και σώθηκαν. Γέμισαν την πυροβολαρχία πυρομαχικά χωρίς την παραμικρή πλέον απώλεια.
Για την πράξη αυτή τού απονεμήθηκε ο Πολεμικός
Σταυρός.
συνεχίζεται σε επόμενο φύλλο

Ά σσος
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στις ρίζες του μπαλντενέζι
Συνέχεια από το προηγούμενο

Για σκέπη του είχε το ίδιο το Μπαλντενέζι που του
'κρυβε νωρίς το δειλ(ι)νο τον ήλιο κι έριχνε βιαστικά
τ' απόσκια του. Πόσα νυχτόβραδα κάτσαμε το χειμώνα στη γωνιά συμμαζεύοντας τάχατες τη φωτιά,αλλά
θέλοντας να ακούσομε παραμύθια από τη βάβω1 και
τον πάππο, που είχαν ένα τρόπο και τα πιο πρόσφατα
γεγονότα να τα παρουσιάζουν με ένα τρόπο παραμυθένιο που δεν σε άφηνε να ξεχαστείς, αλλά ρουφούσες κάθε λέξη. Και τι ιστορίες δεν είχαμε ακούσει!
Κάθε φορά βάζανε και κάτι διαφορετικό και η παλιά
ιστορία γινότανε μια καινούρια.
Tι για ντζίνες2 και για ισκιώματα3 που βγαίνουν
τη νύχτα ή παραφυλάνε να αρπάξουν όποιον βρούνε
μοναχό του!
Τι για τους αμίτες4 που μπήκαν στο χωριό και όλοι οι χωριανοί διάβηκαν στον Άμπουλα5 για να κρυφτούνε!
Τι για το Νταλαμάνι6 που σκότωσαν τόσους και
τόσους οι αμίτες και σα διαβείς νύχτα από κείθε ακούς ακόμα τα πολυβόλα,τα κλάματα και τα βογκητά! Τι για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς και πώς
σκότωσαν τον τάδε ή τον δείνα!
Τι για τη Σοφ Τσάλια7 και το Δεσπότη παιδί της!
Τι για τον άγιο Κοσμά και τις κατάρες που έδωκε
στο χωριό μας και τις ευχές που έδωκε στους Μελιανίτες και στους Παππαδιώτες!
Τι για τον πόλεμο της Μικρασίας!
Κι ύστερα έρχονταν τα πιο πρόσφατά τους. Ήταν
το αλβανικό και το αντάρτικο. Ιστορίες που εκτός από το φόβο κέντριζαν και το ενδιαφέρον μας να μάθουμε. Και όλο ρωτάγαμε για τούτο και για κείνο.
Και οι μεγάλοι με έναν φυσικό τρόπο φτιάχνανε στη
στιγμή μια ιστορία τόσο αληθινή που ήταν δύσκολο
να μην την πιστέψεις.
Κι εμείς άλλο που δε θέλαμε! Καθόμασταν με τις
ώρες καρσί8 στη φωτιά κι ακούγαμε, γιατί σκεπτόμασταν κιόλας πού να πάμε να κοιμηθούμε στο παγωμένο "δωμάτιο" και να σκεπαστούμε με το σάισμα9
και το χεράμι10 από γιδομάλλι που δε σε άφηναν να
κοιμηθείς από τη φαγούρα. Και όταν αργά πηγαίναμαν να κουμπήσομε11 όσο να μας πάρει ο ύπνος τα
γυρίζαμε όλα όσα ακούσαμε στο μυαλό μας και πάντα αναρωτιόμασταν: Νάναι αληθινά όλα αυτά για
ψέματα!
Κι ύστερα ερχότανε οι ζωντανές επιβεβαιώσεις!
Στη Μικρασία, έλεγε ο μπάρμπα Θωμάς, που χειμώνα -καλοκαίρι μόνο βραστό ρακί, "πόντζι" τόλεγε,
έπινε, συναντήσαμε κάτι ανθρώπους θεόρατους. Με
κάτι πλάτες ναααα! Ήταν χριστιανοί. Ήξεραν και κάτι
αλλόκοτα ελληνικά! Μας έδωκαν να φάμε. Κάποιοι
απ' αυτούς έφερναν λίγο με τούτον ή με κείνον από
το χωριό μας. Στην κουβέντα μας είπανε ότι πολλά
χρόνια πριν πολλοί από αυτό το χωριό ήρθαν στην
Ελλαδα,στην Ήπειρο και φτιάξανε ένα χωριό με το
όνομα Νάσαρη. Εγώ λέω πως από κει είμαστε εμείς.
Γιατί το χωριό αυτό το λέγανε Άσαρι. Και συνέχιζε
δίνοντας εξηγήσεις για την καταστροφή που ήρθε: Δεν έφταιγε ο στρατός, αλλά ο Βενιζέλος. Δεν
έστελνε εφόδια και ξεμείναμε από σφαίρες. Πώς να
πολεμούσαμε! Καλά την πείνα την τελεύαμε αλλά οι
τούρκοι δεν κρατιούνταν με κλάρες!12. Εμείς γυρίσαμε μέσα από την Αντριανούπολη με τα ποδάρια. Ευτυχώς που κλέψαμε μια φοράδα από ένα Τούρκο και
καβαλικεύαμε πότε ο ένας πότε ο άλλος. Αξιωματικοί
πουθενά! Αυτοί πήραν τα καράβια και μας παράτησαν
εμάς! Κι ύστερα ήρθαν όλοι αυτοί οι Έλληνες από τη
Μικρασία στην Ελλάδα.
Ήρθαν κι εδώ στην Πρέβεζα. 'Ήταν έξυπνοι άνθρωποι. Εμείς κοιτάγαμαν να κάτσουμε στα βουνά και στα
σιουλιάρια13 κι αυτοί διαβήκανε στον κάμπο και κάνανε
προκοπή κι εμείς τους ζηλεύομε τώρα και πάμε και για
μεροκάματο στα χωράφια τους.
Είχε ένα τρόπο τούτος ο γέροντας να σου φέρνει
ίσια μπροστά σου την εικόνα που αυτός είχε ζήσει και
πιο πολύ είχε στολίσει με τη φαντασία του, έτσι όπως
τάλεγε καμαρώνοντας, φορώντας αυτή τη χοντρή
μάλλινη "κιλότα"14 το μάλλινο σακάκι ριγμένο στην
πλάτη χειμώνα -καλοκαίρι και το λαθραίο τσιγάρο με
ροκόφυλλο κολλημένο στα χείλια του.

Κι ύστερα για τον πόλεμο του 40. Εδώ τα γεγονότα ήταν πιο πρόσφατα. Είχαν ζήσει οι ίδιοι οι γονέοι
μας την απελπισία του πολέμου.
Είχαν χάσει ανθρώπους τους στο μέτωπο και ήταν πολύ πιο εύκολο να σκαριάσουν ολόκληρη ιστορία στη στιγμή.
Την ξομπλιάζανε15 μάλιστα και με πρόσωπα υπαρκτά και γνωστά μας με τρόπο που τίποτε να μην
επιδέχεται αμφισβήτηση. Για άλλον έλεγαν πως κράτησε μοναχός του ένα τάγμα Ιταλών. Για άλλον ότι
σκότωσε τόσους Γερμανούς με πολύ λίγες σφαίρες
γιατί τους βαρούσε δυο -δυο ή και τρεις -τρεις.
Άλλοτε πάλι είδαν τους Ιταλούς στο ποτάμι να
μαζεύουν μπακακάκια16 και χελώνες που τα μαγειρεύανε και τα τρώγανε στην αυλή του Ναη Βάση. Κι
όσοι σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς, γιατί οι Ιταλοί ήταν καλοί άνθρωποι, δε σκοτώθηκαν στη μάχη,
αλλά αργότερα και με μπαμπεσιά.
Είχαν τόσο έντονες τις αναμνήσεις από το αλβανικό αυτοί που το '40 ήταν στρατιώτες, που έλεγαν
με τη σειρά όλα τα χωριά που συνάντησαν και όλα τα
υψώματα που πολέμησαν. Κάνανε τόσο έντονες περιγραφές, σαν να ξαναζούσαν πάλι κάθε στιγμή τους
στον πόλεμο. Πως τους υποδέχονταν αυτά τα χωριά
οι Έλληνες, πως πολλοί στρατιώτες έπαθαν κρυοπαγήματα και γύρισαν με κομμένα ποδάρια, πως φέρονταν οι ίδιοι στους Ιταλούς αιχμαλώτους,... Τούτοι
οι καλοκάγαθοι άνθρωποι θεωρούσαν τον πόλεμο
πανηγύρι, γι αυτό βάζανε ασυλλόγιστα ίσως και το
κεφάλι στο ντορβά για την πατρίδα.
Ήταν όλοι ετούτοι οι χωριανοί μας, οι πατεράδες
μας, που στελέχωναν την όγδοη μεραρχία που μόνη
αυτή, τουλάχιστον αρχικά, κλήθηκε να αντιμετωπίσει
την ιταλική επίθεση. Και ήταν μεγάλη τιμή για αυτά
τα αγαθά χωριατόπαιδα να είναι μουλαράδες ή στην
πρώτη γραμμή να πολεμάν για να πάρουν πίσω την
Κορυτσά, "τη μικρή αδερφή" και το Αργυρόκαστρο.
Καμιά φορά μολόγαγαν και τα παθήματά τους.
- Όταν πιάσαμε, λέγανε, πρώτη φορά, κάμποσους
Ιταλούς αιχμαλώτους τους κοιτάγαμαν από δω, τους
κοιτάγαμαν από κει, ήταν ίδιοι με μας. Τους ρωτάγαμε
γιατί ήρθαν να μας πολεμήσουν αφού δεν τους κάναμαν εμείς τίποτα μα αυτοί ούτε που καταλάβαιναν. Μετά ανοίξαμε τους γυλιούς17 τους, γιατί μας είχε κόψει
και η πείνα και είχαν μέσα ένα σωρό πράματα. Μικρές
κοσέρβες με κρέας και τυρί και πολύ σκληρά παξιμάδια. Είχαν και κάτι κουτιά με ένα άσπρο μυρωδάτο
βούτυρο. Ώσπου να μας πει ο αξιωματικός μας να μη
το φάμε γιατί δεν ήταν βούτυρο είχαμε προλάβει να
αλείψομε λίγο στην κουραμάνα μας αλλά βούτυρο μια
φορά δεν ήταν.
Κι ύστερα είχαν σειρά οι φοβερές ιστορίες με τους
αμίτες18. Ίδιες όλες οι περιγραφές και τόσο έντονες
που αν βλέπαμε αμίτη θα τον αναγνωρίζαμε γιατί θα
ήταν άγριος με γένια και μακριά μαλλιά, γιομάτος
ψείρες και με βρώμικα ρούχα. Αν ήταν και ξυπόλητος
τότε σίγουρα ήταν αμίτης. Που δεν πολέμαγε τους
Γερμανοϊταλούς, αλλά τους Έλληνες.
Που δεν πίστευε στο δικό μας Θεό και τους Αγίους μας, αλλά σε έναν άλλο Θεό. Που ήθελε τον
κόσμο αλλιώτικο, χωρίς οικογένεια, χωρίς παιδιά,
χωρίς εκκλησία. Κανένας να μην έχει σπίτι αλλά να
είναι ολουνών, να τρώνε όλοι το ίδιο φαϊ κι ας είναι
κατσαμάκι19 με καλαμποκάλευρο.
Όλα αυτά μας κάνανε να μισήσουμε αυτούς τους
ανθρώπους και να βλέπουμε σαν ήρωες κάμποσους
χωριανούς μας που βγήκαν στο αντάρτικο να πολεμήσουν τους Γερμανοϊταλούς, μα πιο πολύ τους αμίτες.

Ήταν καλοπροαίρετοι άνθρωποι και ευκολόπιστοι. Οι πιο πολλοί είχαν πολεμήσει στο αλβανικό
μέτωπο και ήθελαν έτσι να υπερασπιστούν και πάλι
την πατρίδα βγαίνοντας στο βουνό. Γιατί τώρα ήταν
πιο μεγάλος ο εχθρός. Γιατί δεν ήθελε μόνο τα χωράφια τους αλλά ήθελε και όλα όσα πιστεύανε μέσα
τους.
Και ήταν καμπόσοι αυτοί. Καναδυό μάλιστα ήταν
και οπλαρχηγοί στο Ζέρβα μα οι πιο πολλοί ήταν ''απλοί'' αντάρτες. Κάμποσοι βγήκαν γιατί παίρνανε μισή χρυσή λίρα το μήνα χωρίς καν να σκεφτούν που
τις βρήκαν τάχατες τις χρυσές λίρες μέσα σ' αυτή την
κοσμοχαλασιά; Και κάμποσοι γιατί πιέστηκαν με χίλιους δυο τρόπους να βγουν στο βουνό. Αυτός ήταν και ο λόγος που βγήκαν αντάρτες και πολλοί σε
διαφορετικές ομάδες και με οπλαρχηγούς μόνιμους
αξιωματικούς.
Και βγήκαν από κάποια σόια όλοι οι άντρες. Και
στήθηκε μεγάλος χορός παίζοντας τα όργανα οι επιτήδειοι σκοτώνοντας ο αδερφός τον αδερφό με
αποκορύφωμα για τα χωριά της Λάκας μας το Νταλαμάνι.
Γιατί ποιος από τους χωριανούς μας και τους άλλους λακασουλιώτες που βγήκε στο βουνό ήξερε τίποτε για τον κομμουνισμό ή για τον καπιταλισμό που
υπερασπίζονταν με τη ζωή τους;
Κάποιοι πολύ αργότερα κατάλαβαν ότι από όλη
αυτή την ιστορία κάποιοι ωφελήθηκαν και γίνανε
σπουδαίοι και τρανοί και κάποιοι σαν τους χωριανούς μας ξαναγύρισαν στα γνώριμα κατατόπια τους
τα χώματα και τα σιουλιάρια με μοναδικό κέρδος το
παράσημο του αντάρτη.
Όπως και νάχε όμως οι ιστορίες τους ήταν τόσο
παραστατικές που έλεγες ότι στις μάχες που περιγράφανε απ' την κείθε μεριά ήταν ο Γολιάθ και από
τη δώθε ο Δαυίδ. Και μιας και ο Δαυίδ ήταν με το
δικό μας Θεό και με τους Έλληνες δε μπορούσε παρά
να νικήσει και τους άθεους αμίτες και τους αλλόθρησκους γερμανοΐταλούς. Κι ας ήρθε κάποια στιγμή η
ώρα που οι πιο πολλοί χωριανοί πήραν τη μεγάλη απόφαση να πάνε να δουλέψουν στα εργοστάσια των
αλλόθρησκων Γερμανών.
Και όλες αυτές οι ιστορίες είχαν ένα μόνο σκοπό:
" Έχουν συμβεί τόσα πολλά! Μπορεί να ξανασυμβούν
άλλα τόσα και χειρότερα! Τα μάτια σας δεκατέσσερα".
Και από κοντά σα δεν κάναμε ό,τι μας λέγανε να
και οι φωνές ή και το ξύλο στολισμένα με κομμάτια
ή πρόσωπα από τις ιστορίες που μας είχανε διηγηθεί
αμέτρητες φορές.
- Θα γίνεις σαν το "Σντράβο"20 αν δεν ακούς και θα
σε περιμένει ο "Βόιδαρης"21.
- Ανοίξτε τα μάτια σας, διαβάστε να μη γίνετε χουσμεκιάρηδες22 του ενός και του αλλουνού. Να φύγετε
από τη μιζέρια του χωριού. Να μην ανακατεύετε σαν
εμάς τα σιουλιάρια και τα χώματα και προκοπή καμιά.
- Μη χωσεύετε23 όλη μέρα δώθε κείθε σαν χαϊντούτηδες24. Ανοίξτε κάνα βιβλίο να διαβάσετε. Ακούστε το δάσκαλο.
Και σε κάθε συμβουλή τσουκ φέρνανε και για παράδειγμα, χωρίς σημάδι φθόνου ή ζήλειας, το παιδί
του τάδε ή του δείνα που διάβαζε και πρόκοψε και
έρχεται στο χωριό σαν κύριος με σκαρπίνια και γραβάτα!
Νασσιαρίτης Δ.

στο επόμενο φύλλο η συνέχεια
1. Γιαγιά
2. Φαντάσματα
3. Σκιές φαντασμάτων
4. Μέλη του ΕΑΜ
5.Το ποτάμι στο πιο πλατύ του
σημείο
6. Πυκνό δάσος προς την Πλευρά των Δερβιζιάνων
7. Κουτσή Σοφία.
8. Ακριβώς απέναντι
9. Σκέπασμα από γιδόμαλλο
10. Στρωσίδι χαλί, από γιδόμαλλο
11. Ξαπλώνουμε για ύπνο
12. Μεγάλα κλαδιά
13. Πολύ μικρές πέτρες/χαλίκια/
πετρώδες έδαφος

14. Αντρικό ένδυμα μάλλινο,
πολύ στενό και με κουμπιά κάτω
από το γόνατο και πολύ πλατύ
εν είδει βράκας πάνω από το
γόνατο
15. Στολίζανε
16. Βατράχια
17. Στρατιωτικό σακκίδιο
18. Μέλη του Εθνικού Απελευθρωτικού Μετώπου (ΕΑΜ).
19. Χυλός
20. Όνομα ΕΑΜιτη αντάρτη με
δράση στην Ήπειρο.
21. Αστυνόμος στη Νάσσαρη.
22. Υπηρέτες
23. Γυρίζετε άσκοπα
24. Αντάρτες (Σλάβικη προέλευση).

Ά σσος
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Βαγγέλης Κάλιοσης: Από τη Μπάφρα μεχρι τη ΝΑΣΑ

Η «μυθιστορηματική» βιογραφία της πρώτης σπουδαίας Ελληνίδας αστροφυσικού Δρ Μαίρης Κοντιζά

Α

ΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στην κορυφαία
Ελληνίδα Αστροφυσικό Δρ Μαίρη Κοντιζά, που αποτελεί ιστορία, μύθο και καταγραφή του φιλολόγου
Βαγγέλη Κάλιοση, με αυτοβιογραφικά
στοιχεία, που για τον αναγνώστη έχουν
πληροφοριακό χαρακτήρα.
Μας μιλάει ο επιμελητής για τις δύο
πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες στο
κείμενό του «Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ», τους
Δρ Ευάγγελο Κοντιζά και τη Δρ Μαίρη Κοντιζά. Πως και πότε έγινε η γνωριμία μαζί τους και πλέκει με ιστορική
ακρίβεια ώστε να είναι εύκολο να διαφυλαχθούν απόλυτα οι πληροφορίες,
που του εμπιστεύτηκαν. Μέσα από τις
σελίδες του βιβλίου με την πρώτη γνωριμία του ζεύγους το 1966, που έζησαν
τα γεγονότα του καιρού τους. Όμως,, η
Δρ Μαίρη Κοντιζά είχε τη δυνατότητα
να σπάσει το φράγμα του χρόνου και ν’
αναφερθεί στους προγόνους της, Άρχοντες στη Μπάφρα του Πόντου το 1923.
Οι πληροφορίες προέρχονται από τεκμηριωμένες πληροφορίες και ο συγγραφέας φιλόλογος Βαγγέλης Κάλι-

οσης τα μεταφέρει στο βιβλίο του με
απλό, λιτό ύφος, διανθισμένα με διαλόγους εκείνα τα γεγονότα της εποχής.
Έτσι, βλέπουμε τη δραματική προσπάθεια να γνωρίσει ο Ελληνισμός – τότε
και σήμερα – την ελεεινή απανθρωπιά
και σκληρότητα του του Τουρκικού κράτους των δεκαετιών του 1910 και 1920
προς τους Χριστιανικούς πληθυσμούς

της Μικρασίας και ιδιαίτερα προς τους
Έλληνες του Πόντου.
Από τη Μπάφρα οι δικοί της ταξίδεψαν το 1921 στην Αμισό (Σαμψούντα)
που απείχε περίπου οχτώ εννιά ώρες με
το παϊτόνι. Πήραν το άθλιο ταξίδι της
προσφυγιάς. Είχαν γλιτώσει σαν από
θαύμα και τους περίμενε το λοιμοκαθαρτήριο στον Άγιο Γεώργιο του Πειραιά. Οι περιπλανήσεις της οικογένειας
της Δρ. Μαίρης Κοντιζά ήταν πολλές.
Στην Καλαμάτα πήγαν οι γονείς της.
Ύστερα στην Κρήτη που γεννήθηκε το
1944 και έζησε τα πρώτα χρόνια της.
Επέστρεψαν όταν η Μαίρη ήταν έξι (6)
χρονών στην Καστέλα, μετά στα Ταμπούρια, Δραπετσώνα, Αμφιάλη, Ζωγράφου, Καλλιθέα και Ταμπούρια.
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ τη μαθητική ζωή,
της Μαίρης, βλέπουμε να εισάγεται στο
Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Να παίρνει το Διδακτορικό της
στο Εδιμβούργο. Να γίνεται η Διεθνή
καταξίωσή της και η Δρ. Μαίρη Κοντιζά
να παίρνει μια άξια θέση στην Ελληνική
Ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΩΛΟΣ, ο δικός μας ερμηνευτής, το νέο

διού με ένα νέο του τραγούδι! ευχόμαστε στο δικό μας
παιδί, καλή επιτυχία στη νέα δισκογραφημένη δουλειά
που όλοι μπορούμε να απολαύσουμε και μέσω της
εφαρμογής YOU ΤUBE κάτω από τον τίτλο: «ΘΑ ΓΙΝΩ
ΠΑΠΑΣ», ένα άκρως χορευτικό τραγούδι που και με
τη δική μας συνδρομή ελπίζουμε να πάει ψηλά στις
τάσεις. Καλή επιτυχία στον Σπύρο και από εμάς!

Νέοι ιεροφάντες

βλέπω πως οι άνθρωποι αυτοί για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα και μερικοί ισοβίως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο αυτό σχεδόν σαν αποκλειστική τους
απασχόληση. Δεν φαίνεται να λογαριάζουν τη δική τους
ραστώνη σαν να είναι αυτό έργο ζωής. Δεν μπορώ παρά
να τους θαυμάζω. Σχεδόν όλοι τους είναι και μέλη της
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Μαζί με τον ακάματο
πρόεδρο της ΕΕΛ Λευτέρη Τζόκα, χρόνια τώρα, βοηθούν
παντοιοτρόπως τους νέους Έλληνες λογοτέχνες και ποιητές στην ανέλιξή τους. Οπωσδήποτε η ενασχόλησή
τους αυτή που ομοιάζει ιερόν μένος δείχνει χαρακτήρες
με ιδιαίτερες ευαισθησίες και λεπτά αισθήματα που βρίσκουν ιδιαίτερη ικανοποίηση σε ό,τι ωραίο προσφέρει η
τέχνη, είτε αυτή είναι λογοτεχνία, ποίηση, μουσική καθώς και η εθνική παράδοση και ιστορία. Ο χώρος αυτός
των εθελοντών της πολιτιστικής προσφοράς καλύπτεται και από τα δύο φύλα και από όλη την περιοχή μας,
δηλαδή όλων των χωριών της Λάκκας Θεσπρωτικού,
και μάς κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. Είναι οι νέοι ιεροφάντες. Τελειώνοντας την αναφορά μου αυτή στους
ωραίους συντοπίτες μας και τον θαυμασμό μου, θέλω
να επισημάνω πως ό,τι επιτυγχάνουν το επιτυγχάνουν
γιατί στο χώρο αυτό έχουν αποβάλει τελείως κάθε κομματική τους προτίμηση. Είναι, πιστεύω, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί ο κομματισμός παραλύει τελείως
κάθε προοδευτική δραστηριότητα και είναι αιτία των
διαχρονικών συμφορών μας ως Έθνους. Μένω ταπεινός
θαυμαστής της προσφοράς των και εύχομαι υγεία και
μακροημέρευση.

παιδί με καταγωγή από το Αγρίνιο και βαθιές ρίζες από
την Ήπειρο, με σπουδαία πορεία στο χώρο του παραδοσιακού τραγουδιού, με παππού και πατέρα μουσικούς και ερμηνευτές, με άριστες σπουδές πάνω στη
Βυζαντινή και Παραδοσιακή μουσική, δάσκαλος, μουσικός, συνθέτης και ερμηνευτής ο ίδιος με πλούσια και
καθάρια παραδοσιακή δισκογραφία με τη δυνατή στεντόρεια και καθάρια κρυστάλλινη φωνή, σαν τα κρυστάλλινα νερά της ιδιαίτερης Πατρίδας μας... έρχεται
στο σήμερα, να προσαρμόσει με μία νέα οπτική ματιά
στο χώρο του δημοφιλούς πλέον στη νεολαία, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε δημοτικοφανούς τραγου-

Ό

πως έχω γράψει και σε προηγούμενο κείμενό
μου, σε κάθε τοπική κοινωνία, κάποιοι εθελοντές του πολιτιστικού γίγνεσθαι αναλαμβάνουν
οικειοθελώς πρωτοβουλίες προς ικανοποίηση της ανάγκης του κοινωνικού περίγυρου να ζει και να χαίρεται
τις επιτυχίες του, τις παραδόσεις του και να τιμά τους
προγόνους του, να γιορτάζει.
Γιατί «βίος ανεόρταστος, μακρά οδός
απανδόκευτος». Τέτοιοι ωραίοι εθελοντές υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν. Σήμερα εκπροσωπούνται
από τα μέλη τοπικών Συλλόγων και
του Περιβαλλοντικού Συλλόγου του
πρώην Δήμου Θεσπρωτικού. Η δράση
όλων αυτών είναι γνωστή και εκτιΤου Κωστή Σιώζη
μάται ιδιαίτερα από όλους μας. Δεν
είχα δει το νεότευκτο μνημείο που κατασκευάστηκε στον
Άσσο, στην περιοχή της Μπογόρτσας, όπως λέγεται, και
πήγα προχθές. Είναι απέριττο και λιτό και τα αναγραφόμενα στη μαρμάρινη πλάκα επεξηγούν το γεγονός.
Είναι έργο επιμόνου προσπάθειας του τοπικού Συλλόγου του Άσσου με τη συνδρομή του Περιβαλλοντικού
Συλλόγου και την οικονομική δαπάνη του Δήμου Ζηρού.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάστηκε επίμονη προσπάθεια
των μελών του Συλλόγου, όπως είπα, και ιδιαίτερα του
κ. Παύλου Χρήστου. Εγώ περισσότερο ως παρατηρητής

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ο συγγραφέας Βαγγέλης Κάλιοσης στο σύζυγό της Δρ. Ευάγγελο Κοντιζά με την κατασκευή του
«Αρίσταρχου», που είναι το μεγαλύτερο
τηλεσκόπιο των Βαλκανίων και δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Το ζευγάρι Κοντιζά έχει μια άριστη κι αρμονική σχέση και ο μοναδικός σκοπός της
ζωής τους είναι η επιστημονική δοτικότητα και γενναιοδοσία στους φιτητές
τους και την ανθρωπότητα. Στο τέλος
του βιβλίου Έλληνες αστροφυσικοί μιλούν και πρώην φοιτητές Αστροφυσικοί
μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τη Δρ.
Μαίρη Κοντιζά. Αυτοί είναι οι καρποί
των αγώνων του ζευγαριού Κοντιζά και
τα’ αμάραντο στεφάνι στην επιστημονική τους πορεία στην ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ.
Είναι τα χαρίσματα που αναβλύζουν
από τα κατάβαθα της ψυχής τους με τη
γνωριμία του ΟΥΡΑΝΟΥ και του ΚΟΣΜΟΥ, για το καλό της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ!
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β. ΤΖΟΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ.

Γνωστοποίηση - Κάλεσμα
Όλοι οι καταγόμενοι από τον Άσσο γνωρίζουν ότι το χωριό μας γιορτάζει και πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου (Γενέσιον της Θεοτόκου).
Επειδή όμως η μετάβαση στο χωριό όλων
μας την ημέρα αυτή, για να εκκλησιαστούμε
στον Ιερό Ναό της Παναγία της Λαμποβίτισσα
και να πανηγυρίσουμε, είναι πολύ δύσκολη,
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει καθιερώσει
εδώ και αρκετά χρόνια την παραμονή της
γιορτής να τελείται στην Αθήνα Μέγας Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας.
Για δέκατη πέμπτη χρονιά φέτος ο Μέγας
Εσπερινός και η αρτοκλασία θα γίνουν στον
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων (Πλατεία Αμπελοκήπων) στις 7 Σεπτεμβρίου ώρα 6 μ.μ.
Γι' αυτό προσκαλούνται όλοι οι χωριανοί
αλλά και φίλοι του Συλλόγου μας να παρευρεθούν στον εορτασμό, για να τιμήσουν την
Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας.
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