Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου
με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
σας προσκαλούν στην είσηγηση
του
εκδότη & ιστορικού ερευνητή

Νίκου Ασημακόπουλου
με θέμα

H συμβολή των Σουλιωτών στην επανάσταση του 1821
Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021, 19:00
Join Zoom Meeting

λίγα λόγια…
Κεντρική θέση στο ερευνητικό έργο του Νίκου
Ασημακόπουλου καταλαμβάνει η άποψη πως η συνεισφορά
των Σουλιωτών στην Επανάσταση του 1821 ήταν τεράστια και
ότι χωρίς τους αγώνες και τις θυσίες τους η Ελληνική
Επανάσταση θα κινδύνευε να συντριβή στο ξεκίνημά της ή

κατά τους πρώτους χρόνους της. Υπ’ αυτή την έννοια
τρεισήμισι μήνες πριν από την Επανάσταση του 1821, κατά τον
κρίσιμο Δεκέμβρη του 1820, παίχτηκε στη Ήπειρο, με
πρωταγωνιστές τους Σουλιώτες και ακούσιο καταλύτη τον Αλή
Πασά, η ίδια η ύπαρξη ολόκληρου του Ελληνικού Έθνους. Το
γιατί συνέβη αυτό είναι το θέμα της αποψινής εισήγησης: η
εμβάθυνση στις άγνωστες προϋποθέσεις της επιτυχίας που
οδήγησε στην ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους αλλά και η
ουσιαστική γνωριμία με το τρομερό «πολεμικό όπλο» που
διέθετε το έθνος μας εκείνη την εποχή: τους
Σουλιώτες.
Νίκος Ασημακόπουλος
O Νίκος Χαρ. Ασημακόπουλος, με οικογενειακή ρίζα από τα
Λαγκάδια Γορτυνίας, γεννήθηκε στο Αλποχώρι Πύργου Ηλείας
στις 26-10-1949. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, συγγραφέας,
Ιστοριοδίφης και Ιδρυτής του εκδοτικού οίκου "Βεργίνα" από
το 1977. Έχει εκδώσει φροντιστηριακά βιβλία για όλες τις
τάξεις Γυμνασίου –Λυκείου, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Φυσικής,
που είχε επιμεληθεί ο Ακαδημαϊκός και καθηγητής του Ε.Μ.Π.
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου και Αναλύσεις λογοτεχνικών
κειμένων και Εκθέσεων. Επίσης φροντιστηριακά βοηθήματα
Μαθηματικών, Εκθέσεων και Γραμματικής για όλες τις τάξεις
του Δημοτικού Σχολείου. Από το 1995 επιμελείται και εκδίδει
ιστορικά βιβλία για την Αρχαιότητα, για την άνοδο και πτώση
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καθώς και όλα τα
απομνημονεύματα των αγωνιστών του 1821. Επίσης
επιμελείται και εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία που καλύπτουν όλα
τα είδη της πεζογραφίας και της ποίησης. Σε ένα περίπου μήνα
εκδίδεται το ιστορικό πόνημά του με τίτλο: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821» (Σχ.17χ24,σελ.600)
και σε τρεις μήνες το Ιστορικό του Μυθιστόρημα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ» (Σχ.17χ24, σελ.400).

