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 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» θα βραβεύ-
σει και φέτος τους αριστούχους μαθη-
τές Γυμνασίου και Λυκείου που κατά-
γονται από τον Άσσο. Θα βραβευτούν 
όσοι μαθητές έχουν προαγωγικό βαθ-
μό μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα οκτώ 

(18) τη σχολική χρονιά 2015-2016. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
προσκομίσουν αποδεικτικό προαγω-
γής των μαθητών. Επίσης θα βραβευ-
τούν και οι επιτυχόντες στα ανώτερα 
και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της χώρας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί φέτος το 14ο 
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 τρία 
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 
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. 

Η μουσική ορχήστρα με κλαρίνο τον Κώστα 

Κάκκο και τραγούδι τον Κώστα Σκανδάλη 
μάς υπόσχεται μια ανεπανάληπτη βραδιά. 

Επίσης οι παρευρισκόμενοι 
θα έχουν την ευκαιρία 
να  παρακολουθήσουν, 
ν α  κ α μ α ρ ώ σ ο υ ν  κ α ι 
ν α  α π ο λ α ύ σ ο υ ν  τ ο 
χορευτικό του μορφωτικού 
εκπολιτιστικού συλλόγου 
του χωριού μας

Η  π α ρ ο υ σ ί α  κ α ι  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. 
Το Σάββατο το απόγευμα (30 Ιουλίου) 

στο γήπεδο του Άσσου στη Βελανιδιά θα 
πραγματοποιηθεί φιλικός ποδοσφαιρικός 

αγώνας και με συμμετοχή παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών του χωριού μας.

Την Κυριακή 31 Ιουλίου μετά τη θεία 
λειτουργία και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί 
ο 6ος Γύρος του Άσσου "Κων/νος Π. Δήμας".

Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν απόσταση 
2.700 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 δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα

Στο τρ ιήμερο των εκδηλώσεων 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.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
29 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2016

Παρασκευή 29 Ιουλίου το Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

Άσσος, ο: Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής κοι-
νότητας Άσσου-Δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού. Ανήκει στο Δήμο 
Ζηρού (έδρα του Δήμου η Φιλιππιάδα) της περιφερειακής ενότη-
τας Πρέβεζας που βρίσκεται στην περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα 
με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με 
το πρόγραμμα Καλλικράτης. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελ-
λάδας με το σχέδιο «Καποδίστριας» μέχρι και το 2010, ο Άσσος 
ανήκε στο τοπικό διαμέρισμα Άσσου, του πρώην Δήμου Θεσπρω-
τικού Νομού Πρεβέζης. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιφε-
ρειακής 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 γε-
ωγραφικό 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. 

Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η 
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαί-
ρουν τη Θεοδώρου Ελένη του 
Θεοδώρου και της Χρυσαυγής 
για την αποφοίτησής της, (ορ-
κωμοσία στις 7 Ιουνίου 2016 
στην αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) από 
τη Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και εύ-
χονται «πάντα επιτυχίες, επι-
στημονική και επαγγελματική 
σταδιοδρομία». 

Κώστας

Κάκκος

Κώστας

Σκανδάλης

Η Ελένη Θεοδώρου με τους γονείς της
Μήτσιος Χρήστος 

του Αναστασίου και της Πανάγιως (Τάκη Ναστάση Χρήστος, 1912 – 1941)

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Από το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθι-

ερώσαμε τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπι-
νες μνήμες επιχειρώντας να τιμήσουμε τη 

μνήμη συγχωριανών μου που έφυγαν για το αιώ-
νιο ταξίδι τον προηγού-
μενο αιώνα. Έχοντας 

βαθιά συνείδηση του χρέους προς τους αποδημή-
σαντες σύμφωνα με τα λόγια του ποιητή.
«Χρωστάμε σ΄ όσους ήρθαν,
Πέρασαν, θα ‘ρθουνε, θα περάσουν
Κριτές να μας δικάσουν
Οι αγέννητοι, οι ΝΕΚΡΟΙ¨.

Κωστής Παλαμάς.

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 
"Ο Μάρκος Μπότσαρης" και η εφημερίδα ο "Άσσος" εύχονται  
στα μέλη, στους χωριανούς και στους φίλους του συλλόγου 

"Καλό Καλοκαίρι"

συνέχεια στη σελίδα 5
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/ Την Κυριακή 
12 Ιουνίου 2016 
στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδω-
να Καματερού 
τελέστηκε ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής του Λα-
μπρούση Χρήστου του Γεωργίου και 
της Παρασκευής (Χρήστο Γάκη Πανέ-
λη). Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της Κούση 
Χρυσαυγής του Γεωργίου (Γακη-Βα-
σίλαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη 
της. 
 

Προσφορές στη μνήμη
/ Η Δήμα-Σταθουλοπούλου Θεο-
δώρα του Αναστασίου και της Μαρί-
ας (Θεοδώρα του 
Τάσιο Γιωργάκη) 
προσέφερε στην 
εφημερίδα μας 
το ποσό των 50 
ευρώ στη μνήμη 
του συζύγου της 
Αθανάσιου Στα-
θουλόπουλου. 
Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε 
υγεία σε αυτήν και την οικογένειά 
της και να τον θυμούνται. Η μνήμη 
του αιωνία.
/ Ο Χρήστου Παύλος του Γεωρ-
γίου και της Λαμπρινής προσέφερε 
στην εφημερίδα μας το ποσό των 

50 ευρώ στη μνήμη 
της θείας του Μαρίας 
Κατσάνου του Ιωάν-
νη (1919-2010)) και 
του θείου του Ιωάννη 
Κατσάνου του Θωμά 
(Νάκο Θωμά, 1907-
1988). Τον ευχαρι-
στούμε και ευχόμαστε 
υγεία σε αυτόν και 
την οικογένειά του και 
να τους θυμούνται. Η 
μνήμη τους αιωνία.

Μνημόσυνα
/ Την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 
στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου 
Άσσου ετελέσθη 
ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Νά-
κια Χρήστου του 
Δημητρίου και της 
Βασιλικής (Τάκη 
Τούση). Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης 
Άσσου ετελέσθη 
ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Κα-
τσάνου Βάιας του 
Αθανασίου (Νάσιο 
Κολέσιας). 
Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της. 
/Την Κυριακή 14 Μαΐου 2016 στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
& Ελένης Άσσου 
ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής της Βε-
ζυρτζόγλου-Κα-
τσάνου Ευθυμίας 
συζ. του Κατσά-
νου Χρήστου 
του Θωμά (Τάκη 
Θωμά Χρήστου). Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της.
/Την Κυριακή 21 Μαΐου 2016 στον 
Ιερό Ναό Kοιμή-
σεως της Θεο-
τόκου Μελιανών 
ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής της Λα-
μπρούση Ευαγ-
γελίας του Κων-
σταντίνου και της 
Αλεξάνδρας σύζ. Ευαγγέλου Μπου-
ζούκη (Βαγγελμπουζούκαινας). Ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη της.

Γεννήσεις
/ Τρίτο παιδί απέκτησαν ο Αναστάσιος Ζήκας 
του Σπύρου και Ειρήνη Γρηγορίου. Στις 10 Μαΐ-
ου 2016 στη Μαιευτική κλινική του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Ρίου η Ειρήνη Γρηγορίου 
έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο 
κοριτσάκι. Ο παππούς Σπύρος Ζήκας (Σπύρος 
του Τασιούλη Θωμά) και η γιαγιά Πόπη δεν κρύ-
βουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γε-
γονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς 
Τάσο και Ειρήνη, στον παππού Σπύρο και στη γι-
αγιά Πόπη να τους ζήσει.
 / Δεύτερο παιδί απέκτησαν η Λαμπρούση Κων-
σταντίνα του Γεωργίου και της Βασιλικής και ο 
Χρήστου Βασίλειος του Κωνσταντίνου και της 
Γιαννούλας. Στις 31 Μαΐου 2016 η Κωνσταντί-
να Λαμπρούση, στη μαιευτική κλινική του Πα-

νεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, έφερε 
στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσά-
κι. Ο παππούς Γιώργος (Γιώργο Δημητράκη Πά-
νος) και οι γιαγιάδες Κούλα και Γιαννούλα δεν 
μπορούν να κρύψουν τη μεγάλη χαρά τους για 
το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους 
ευτυχισμένους γονείς Κωνσταντίνα και Βασίλη, 
στον παππού Γιώργο και στις γιαγιάδες Κούλα 
και Γιαννούλα , να τους ζήσει.
/ Αγόρι και το τέταρτο παιδί του Λαμπρούση 
Δημητρίου του Κωνσταντίνου και της Αργυρώς. 
Στις 16 Ιουνίου 2016 η σύζυγός του Γεωργία 
Φελέσκουρα, στη μαιευτική κλινική του Νοσο-
κομείου Έλενα, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο 
και χαριτωμένο αγοράκι. Ο παππούς Κωνσταντί-
νος (Κωστάκη Δημητράκη Κωνσταντής) και η γι-
αγιά Ρούλα έχουν μεγάλη χαρά για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους 
γονείς Δημήτρη και Γεωργία, στον παππού Κώ-
στα και στη γιαγιά Ρούλα, να τους ζήσει.

Κοινωνικά 

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις 
Aποδήμων Aσσιωτών

 “O Mάρκος Mπότσαρης”

Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου

Σωκράτους 137, 13671, Αχαρνές
τηλ.: 210 2468541-6982970065

Eπιμέλεια ύλης 
Xρήστου Παύλος του Γεωργίου
Παπαδά 27-29, 11526, Aθήνα, 
210 6982661, 6973243309, 

e-mail: p.xristou@hotmail.com

Συντακτική Eπιτροπή:
Συντάσσεται από το Δ.Σ.

Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
απαραίτητα τις απόψεις του Συλλόγου αλλά του 

υπογράφοντος.

Σας παρακαλούμε τα κείμενο που στέλνετε στην 
εφημερίδα μας για δημοσίευση να είναι μέχρι το 
πολύ δύο σελίδες και αν είναι δυνατόν σε ηλε-
κτρονική μορφή. Μεγάλα κείμενα δεν είναι δυνα-
τόν να τα δημοσιεύσουμε ολόκληρα λόγω χώρου, 
και αναγκαζόμαστε να τα βάζουμε σε συνέχειες 
με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνοχή του 
περιεχομένου.

Υπεύθυνος Παραγωγής: Apiros Hora
Πρεβέζης 93, Αθήνα τηλ. 210 5154920,

apiroshora@yahoo.gr
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Γάμοι
/ Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Τριάδος Γλυφά-
δας ο Ζήκας Αναστά-
σιος του Θωμά και της 
Αλεξάνδρας από τον 
Άσσο παντρεύτηκε την 
εκλεκτή της καρδιάς 
του Μαυρικάκη Ειρή-
νη του Μηνά και της 
Αγγελικής. Κουμπάροι 
ο Στράτος Μοσχόπου-
λος και η Παρασκευή 
Αθανασίου. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι 
δεξιώθηκε τους προ-
σκεκλημένους του στο 
«κτήμα Βαλασία» στο Κορωπί.
/ Την Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 στον Ιερό Ναό 
Ευαγγελιστρίας στην Καλλιθέα η Ελεάνα Κατσά-
νου του Ανδρέα και της Ελένης από τον Άσσο πα-
ντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Ιωάννη 
Βαζούρα. Κουμπάροι ο Νικόλαος και η Κωνσταντι-
νιά Παγανιά. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους 
προσκεκλημένους του στο Αρχοντικό «Hall» Καρ-
πενησίου 20 Περιστέρι.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχε-
ται στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή 
ανέφελη, πολλούς και καλούς απογόνους». Στους 
γονείς, συγγενείς και κουμπάρους των νιόπαντρων 
ζευγαριών «πάντα χαρές». 

Θάνατοι
/ Πλήρης ημερών, σε ηλικία 94 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι στις 19-5-
2016 η Κούση Χρυσαυγή του Γεωργί-
ου (Γακη-Βασίλαινα). Η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον 
Ιερό Αγίου Γεωργίου Άσσου και ενταφι-
άστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικο-
λάου Άσσου. 
Στην τελευταία της κατοικία την συνό-
δευσε η οι-
κ ο γ έ ν ε ι ά 
της, συγγε-
νείς, φίλοι 
και πολλοί 
χωριανοί. Ας 
είναι ελαφρύ 
το χώμα της 
Ασσιώτικης 
γης που την 
σκέπασε.
 Αιωνία η μνήμη της. 
/ Στις 14 Ιουνίου 2016, σε ηλικία 63 
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Λα-
μπρούσης Παναγιώτης του Ιωάννη και 
της Μαρίας (Πάνο Γιάννη Πανέλης). Ο 
αδόκητος θάνατος βύθισε σε βαρύ πέν-
θος την οικογένειά του, συγγενείς και 
φίλους. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
στις 16 Ιουνίου 2016 στον Ιερό ναό 
του Αγίου Νικολάου («εις Κοπάνους») 
της πόλεως Ιωαννίνων και ενταφιάστη-
κε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολά-
ου Κοπάνων 
Ιωαννίνων. 
Στην τελευ-
ταία του κα-
τοικία τον 
συνόδευσε 
η οικογένειά 
του, συγγε-
νείς, φίλοι 
και πολλοί 
χ ω ρ ι α ν ο ί . 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Γιαννια-
ώτικης γης που τον φιλοξενεί. Αιωνία 
η μνήμη του. 
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημε-
ρίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια 
τους οικείους και τους συγγενείς των 
μεταστάντων.

Βαπτίσεις
/ Την 26 Ιουνίου 2016 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Παντελεήμονα στην Κερατέα Αττικής βάπτισαν 
το αγοράκι τους η Πετρουλάκη Ιωάννα του Βα-
σιλείου και της Αλεξάνδρας και ο Γεώργιος Κότ-
της. Ο νονός Κωνσταντίνος Πετρουλάκης του 
χάρισε το όνομα Αλέξανδρος. 
/ Ο παππούς Βασίλης Πετρουλάκης και η για-
γιά Αλεξάνδρα (ο μικρός Αλέξανδρος φέρει το 
όνομά της) δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά 
τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.

 Ο μικρός Αλέξανδρος είναι εγγονός της χωρι-
ανής μας Κατσάνου Αλεξάνδρας του Γεωργίου 
και της Αγγελικής (Αλεξάνδρα του Γάκη Νικο-
λάκη).
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύ-
χονται στους ευτυχισμένους γονείς Ιωάννα και 
Γιώργο, στη γιαγιά Αλεξάνδρα, στον παππού Βα-
σίλη και στον νονό Κώστα Πετρουλάκη «να τους 
ζήσει». 

Προσφορές εφημερίδας
• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου και της 
Αναστασίας  ...................................................50 €
• Γούλας Παναγιώτης του Γεωργίου και 
της Βάιας  ......................................................30 €
• Δήμα – Σταθουλοπούλου Θεοδώρα του 
Αναστασίου και της Μαρίας  ..................50 €
• Κατσάνου-Πετρουλάκη Αλεξάνδρα του 
Γεωργίου και της Αγγελικής  ..................20 €
• Παπαθανασίου-Παπαδιώτη 
Παναγιώτα του Ευαγγέλου και της Χριστί-
νας  ...................................................................50 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της 
Λαμπρινής  .....................................................50 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου και της 
Λαμπρινής  .....................................................50 €
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Ο Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος 
ΔΕ Θεσπρωτικού, θέλοντας για μια ακό-

μα φορά να καταγράψει, αναδείξει και τιμήσει 
τη μεγάλη και αδιαμφισβήτητη προσφορά των 
συγγραφέων συντοπιτών μας που έχουν κατα-
πιαστεί με τη συγγραφή, διοργανώνει εκδήλωση 
με τίτλο: Λακκιώτικη Πνευματική Δημιουργία
Οι Λακκιώτες πνευματικοί δημιουργοί, που 
έχουν συγγράψει και δημοσιεύσει βιβλία και 
έντυπα Λακκιώτικου ενδιαφέροντος, συμπλη-
ρώνουν έναν μακρύ κατάλογο με περισσότερες 
από 100 εγγραφές. Σε αυτά, αν προσθέσουμε 
δημοσιεύσεις γενικού ενδιαφέροντος (επιστη-
μονικά, λαογραφικά κλπ), ο κατάλογος πολλα-
πλασιάζεται, συνθέτοντας έτσι ένα ογκώδες και 
αξιέπαινο πνευματικό έργο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
7 Αυγούστου και ώρα 11.00 (π.μ.) στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου-
Λυκείου Θεσπρωτικού, με ομιλητές τους:
Λαοκράτη Βάση με θέμα: «Το πολιτιστικό αντί-
δοτο στην κρίση που περνάει ο τόπος μας»
Τάκη Παπαδημητρίου με θέμα: «Τα βιβλία για 
τη Λάκκα μας. Η πολύτιμη προσφορά τους για 
την επιστροφή στις ρίζες μας». 
Μουσικά διαλείμματα με:
Χαρά Γιάννου, μουσικός - σολίστ πιάνου
Βασίλης Πνευματικό, δάσκαλος - μουσικός
Παράλληλα με την εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί και έκθεση βιβλίων των Λακκιωτών 
συγγραφέων και ποιητών η οποία και θα δι-
αρκέσει μέχρι τις 14 Αυγούστου 2016 και θα 
μεταφερθεί σε κεντρικό σημείο της αγοράς του 
Θεσπρωτικού σε σημείο που θα ανακοινωθεί.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνερ-
γασία της «Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών» και 
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ζηρού.

2nd Polistafilo MTB & MTRUΝ

Στους ρυθμούς του 2ου αγώνα Ορεινού Τρεξίμα-
τος (MTRUN) αλλά και του 1ου αγώνα Ορεινής 
Ποδηλασίας (ΜΤΒ), ζει και να αναπνέει το Πολυ-

στάφυλο Πρέβεζας, αλλά και όλος ο Δήμος Ζηρού και η 
ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου. 

Με διοργανωτή τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυστα-
φυλιτών και με τη στήριξη του Δήμου Ζηρού θα διορ-
γανωθούν οι 2οι αγώνες Ορεινού Τρεξίματος (MTRUN) 
το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016. Η εκκίνηση θα δοθεί 
στις 18:00 από την πλατεία του χωριού. Το μήκος της 
διαδρομής είναι 15 χιλιόμετρα και το θετικό υψομετρικό 
προφίλ 650 μέτρα.

Επίσης την Κυριακή 14 Αυγούστου 2016 και ώρα 
10:00 το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση για το αγώνισμα 
της Ορεινής Ποδηλασίας 33 χιλ. (MTB) με αφετηρία και 
τερματισμό τον Αχέροντα ποταμό, το σημείο όπου στις 
12 Αυγούστου το βράδυ έχει προγραμματιστεί να διορ-
γανωθεί το περίφημο ACHERON RIVER PARTY. Η δια-
δρομή είναι μήκους 33 χιλ. με θετικό υψομετρικό προ-
φίλ 1.280 μέτρα και περιλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο 
μέρος μονοπάτια μέτριας τεχνικής δυσκολίας.

Οι αγώνες είναι OPEN και μπορούν να λάβουν μέρος 
σύλλογοι, ομάδες και μεμονωμένοι αθλητές. Οι δύο δι-
αδρομές είναι μικτές: κυρίως μονοπάτια δασικοί δρόμοι, 
διάσχιση του μυθικού ποταμού Αχέροντα και ελάχιστα 
συνδετικά σημεία με άσφαλτο. Το τερέν είναι κυρίως 
χωμάτινο με φυσική σκίαση λόγω του πυκνού δάσους 
και με συνεχόμενη εναλλαγή του υψομετρικού προφίλ.

Οι απονομές θα γίνουν την αντίστοιχη μέρα για το 
κάθε αγώνισμα και θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι. O 
πρώτος Κύπελλο και μετάλλιο, οι άλλοι δύο μετάλλιο 
κατάταξης, ενώ μετάλλιο συμμετοχής θα πάρουν όλοι 
οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Όλοι 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει πριν τον αγώνα να υπογρά-
ψουν ειδική δήλωση ότι είναι απόλυτα υγιείς και ότι τρέ-
χουν με δική τους ευθύνη. Κατά τη διάρκεια των αγώνων 
θα υπάρχουν σταθμοί υδροδοσίας, ιατρική κάλυψη και 
βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει υποστήριξη 
από εθελοντές ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και εθελο-
ντές διασώστες! Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα 
αλλαγών των διαδρομών και των όρων διεξαγωγής των 
αγώνων. Θα υπάρχει φωτογραφική κάλυψη και όλες οι 
φωτογραφίες θα διατεθούν δωρεάν! Μετά τις απονο-
μές θα ακολουθήσει δωρεάν pasta party για όλους. Για 
τους αθλητές που θέλουν να διανυκτερεύσουν διατίθε-
νται δωρεάν δύο κατασκηνωτικοί χώροι (Camping) με 
ντους και τουαλέτα. 

Εγγραφές: μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στη σελίδα 
στο Facebook: 2nd Polistafilo MTB & MTRUN μέσω e-
mail: polistafilomtb@yahoo.gr (αναγράφοντας: όνομα, 
ηλικία, σύλλογο, τηλέφωνο, διεύθυνση) ή τηλεφωνικά: 
6977356003 (Καρζής Κων/νος).

Ο Σύλλογος Πολυσταφυλιτών Πρέβεζας ζητάει την 
στήριξη χορηγών αλλά και εθελοντών προκειμένου οι 
αγώνες να έχουν την μέγιστη δυνατή επιτυχία, κάτι που 
συνέβη και πέρυσι. 

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν είτε χορηγικά είτε με 
την εθελοντική τους προσφορά τους αγώνες, μπο-
ρούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο e-mail: 
Polistafilomtb@yahoo.gr, αλλά και τηλεφωνικά επικοι-
νωνώντας με τον συντονιστή των αγώνων Καρζή Κώ-
στα στο τηλέφωνο: 6977 356003. 
Οι κατηγορίες για τα δύο αγωνίσματα MTRUN & MTB:

ΓΕΝΙΚΗ: 

• Έφηβοι μπορούν να τρέξουν μόνο με υπεύθυνη δήλω-
ση γονέα ή κηδεμόνα και εφόσον γνωρίζουν το άθλημα 
και διαθέτουν πολύ καλή φυσική κατάσταση. 
• Απαραίτητη η χρήση κράνους για τους αθλητές της 
Ορεινής Ποδηλασίας.

ΑΝΔΡΩΝ: 
Εφήβων
Α1  18 -29 
Α2  30 – 39
Α3 40-49 
Α4 50 και άνω

ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Νεανίδων
Α1  18 -29 
Α2  30 – 39
Α3 40-49 
Α4 50 και άνω

Πλούσιο σε πολιτιστικές - αθλητικές εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες είναι το “2ο 
Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ζηρού”. Για 

δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Ζηρού, στηρίζει 
και ενισχύει τις εκδηλώσεις συλλόγων και φο-
ρέων με στόχο, τη διατήρηση, καλλιέργεια και 
ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομι-
άς και παράδοσης του τόπου μας. 
Επιδίωξη του Δήμου, όπως σημειώνει σε δήλω-
σή του ο δήμαρχος κ. Καλαντζής Νικόλαος, εί-
ναι: “Σ’ αυτή τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική συ-
γκυρία να στηριχτούν οι εθελοντικές προσπάθειες 
συλλόγων και φορέων, να ενισχυθεί η επικοινω-
νία και συνεργασία των πολιτών και σε συνδυα-
σμό και με τις εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο 
Δήμος να διευρυνθούν οι πολιτιστικοί ορίζοντες 
της περιοχής μας”.
Και ο κ. Καλαντζής πρόσθεσε: “Με την ευκαιρία 
θέλω να συγχαρώ τα προεδρεία και τα μέλη όλων 
των συλλόγων και φορέων του Δήμου μας για τις 
πρωτοβουλίες τους και τις διοργανώσεις πολιτι-
στικών και αθλητικών εκδηλώσεων και να καλέ-
σω όλους και κυρίως τους νέους, ν’ αγκαλιάσουν 
αυτές τις προσπάθειες και να έχουν ενεργό συμ-
μετοχή. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις εκδη-
λώσεις”. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που 
υπολείπονται για το φετινό καλοκαίρι: 

15 Ιουλίου. Θεσπρωτικό: 7ο φεστιβάλ μοντέρ-
νου - παραδοσιακού χορού και παραδοσιακής 
μουσικής με διοργανωτή τον Μορφωτικό Σύλ-
λογο Θεσπρωτικού.
 - Νέα Κερασούντα: Παραδοσιακή μουσική εκ-
δήλωση από τον σύλλογο “Κατσαντώνης”.
18-24 Ιουλίου. Θεσπρωτικό: 4ο Τουρνουά 
μπάσκετ 3Χ3 με διοργανωτή τον Αθλητικό Γυ-
μναστικό Όμιλο Θεσπρωτικού.
18 Ιουλίου: Φιλιππιάδα: Θερινό Σινεμά με δύο 
παραστάσεις (η μία Παιδική)
19 Ιουλίου: Θεσπρωτικό: Θερινό σινεμά με δύο 
παραστάσεις (η μία Παιδική).
25 Ιουλίου: Βούλιστα Παναγιά: Μουσική εκδή-
λωση.
29 Ιουλίου: Άσσος: Αντάμωμα Ασσιωτών.
30-31 Ιουλίου: Άσσος: Πολιτιστικές και αθλη-
τικές εκδηλώσεις με διοργανωτή τον σύλλογο 
αποδήμων Ασσιωτών “Μάρκος Μπότσαρης”..
31 Ιουλίου: Κλεισούρα – Πέντε Πηγάδια: Εκ-
δήλωση στο Κάστρο.
1 Αυγούστου: Κρανιά: Μουσική εκδήλωση στη 
θέση Αγνάντιο, με διοργανωτή τον Μορφωτικό 
σύλλογο Κρανέας.
2 Αυγούστου: Κρανιά: Ερασιτεχνική φωτογρά-
φιση άγριων αλόγων.
3 Αυγούστου: Κρανιά: Ορειβασία βουνού Ράντος.
3 Αυγούστου: Γυμνότοπος: Θεατρική παρά-
σταση με τίτλο: “Ο κλέφτης των αστεριών” από 
ομάδα κατοίκων της Τ.Κ. Γυμνοτόπου
4-5 Αυγούστου: Κρανιά: Θεατρική παράσταση.
4 Αυγούστου: Γυμνότοπος: Εκδήλωση με διορ-
γανωτή τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυμνοτόπου.
5 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Παράσταση Καρα-

γκιόζη με διοργανωτή τον Σύλλογο Γυναικών 
Θεσπρωτικού. 
5-6 Αυγούστου: Κερασώνας: Παραδοσιακό 
πανηγύρι.
6 Αύγουστου: Θεσπρωτικό: Συναυλία με την 
Apollon band Θεσπρωτικού.
- Κρανιά: Γιορτή κτηνοτρόφου από τον Μορ-
φωτικό Σύλλογο Κρανέας.
- Γαλατάς: Γιορτή γίδας.
- Ανώγειο: Μουσική εκδήλωση. Διοργάνωση: 
Aδελφότητα Ανωγειατών “Ο Παπαγιώτης”.
7 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Εκδήλωση Περι-
βαλλοντικού - Πολιτιστικού συλλόγου Θεσπρω-
τικού (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου 
Λυκείου -ώρα 11.00 π.μ.).
- Ριζοβούνι: Θεατρική παράσταση με διοργανω-
τή τον Σύλλογο Γυναικών Ριζοβουνίου.
8 Αυγούστου: Κερασώνας: Φεστιβάλ παραδο-
σιακών χορών.
10 Αυγούστου: Άγιος Γεώργιος: Συναυλία Δη-
μήτρη Υφαντή στο Πλατανόδασος (βράδυ). Διορ-
γάνωση Μορφωτικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου.
12 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Αχέρων RIVER 
PARTY.
- Κλεισούρα: Παραδοσιακό πανηγύρι με διορ-
γανωτή τον σύλλογο ‘Άγιοι Ταξιάρχες’.
- Παπαδάτες: Θεατρική παράσταση με διοργα-
νωτή τον Μορφωτικό -εκπολιτιστικό Σύλλογο 
Παπαδατών.
12-13 Αυγούστου: Λίμνη Ζηρού: Zero Festival 
με διοργανωτή τον Σύλλογο Νέων Φιλιππιάδας 
(Imam Baildi, folk n Roll κ.ά). 
12-13 Αυγούστου: Γοργόμυλος: Rock Festival 
με τον τίτλο Rapido Molino (Θάνος Μικρούτσι-
κος, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Γάκης, Λεωνί-
δας Μπαλάφας κ.ά).
13 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Αγώνες ορει-
νού τρεξίματος.
14 Αυγούστου: Ριζοβούνι: Παραδοσιακό πανη-
γύρι στο Καστρί.
- Φιλιππιάδα: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Πα-
λαιά Φιλιππιάδα. 
- Ελαία –Νικολιτσίου: Εκδήλωση από τον Μορ-
φωτικό – Πολιτιστικό Σύλλογο.
- Βούλιστα Παναγιά: Παραδοσιακό πανηγύρι.
- Πολυστάφυλο: Αγώνας ορεινής Ποδηλασίας
15 Αυγούστου: Γοργόμυλος: Ολοήμερο γλέντι.
- Πολυστάφυλο: Ημερήσιο παραδοσιακό -θρη-
σκευτικό πανηγύρι στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
16 Αυγούστου: Νέα Κερασούντα: Εκδήλωση 
Ποντιακού συλλόγου.
- Πολυστάφυλο: Εκδήλωση για παιδιά.
18 Αυγούστου: Παπαδάτες: Πάρτι νεολαίας.
19 Αυγούστου: Λίμνη Ζηρού: Συναυλία με τον 
Βασίλη Λέκκα από τον Σύλλογο Περί Βιβλίου. 
20 Αυγούστου: Παπαδάτες: 5ος ημιμαραθώ-
νιος. Αγώνας ορεινού δρόμου με την επωνυ-
μία: “Μονοπάτι του Αγίου Κοσμά”. Διοργάνωση: 
Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός σύλλογος Παπα-
δατών «Ο Άγιος Κοσμάς» & Τοπική Κοινότητα. 
23 Αυγούστου: Παπαδάτες: Πανηγύρι Αγίου 
Κοσμά.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ζηρού
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Η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλή ή Παναγία 
Μπαλουκλιώτισσα είναι Ιερό Χριστιανικό αγί-
ασμα που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη 

έξω από τη Δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρ-
χαν τα λεγόμενα «Παλάτια των Πηγών» στα οποία 
παραθέριζαν την Άνοιξη οι Βυζαντινοί αυτοκράτο-
ρες. Πήρε την ονομασία από το Τουρκικό balik που 

σημαίνει ψάρι, πιθα-
νότατα λόγω ύπαρξης 
ψαριών στα νερά της 
περιοχής και αποτε-

λείται από το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγί-
ασμα. Το αγίασμα βρίσκεται στον υπόγειο Ναό σε 
μαρμαρόκτιστη πηγή, το νερό της οποίας θεωρείται 
αγιασμένο. Για το αγίαμα υπάρχουν οι εξής εκδοχές: 
Σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλλιστο την εκκλησία 
της Ζωοδόχου Πηγής έκτισε ο Αυτοκράτορας Λέων 
ο Θραξ ή Λέων ο Μέγας (457-474) κοντά σε μια πηγή 
που τα νερά της ήταν θαυματουργά. Σύμφωνα με τον 
ιστορικό Προκόπιο το μοναστήρι και την εκκλησία 
έκτισε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Πιθανότερη 
εκδοχή είναι ο Λέων να έκτισε για πρώτη φορά την 
εκκλησία και η εκδοχή του Ιουστινιανού να ανάγε-
ται στην ανακαίνιση και επέκταση των κτισμάτων 
το έτος 559. Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής είναι αφι-
ερωμένος στην Παναγία και ονομάζεται έτσι, γιατί 
γέννησε τη ζωή που είναι ο Χριστός. Η εκκλησία μας 
γιορτάζει τη Ζωοδόχο Πηγή πέντε ημέρες μετά το 
Άγιο Πάσχα, την Παρασκευή της Διακαινησίμου.

 Η Ζωοδόχος Πηγή είναι κινητή εορτή και εξαρτάται 
από την εορτή του Πάσχα και καθιερώθηκε σε ανά-
μνηση των εγκαινίων του Ναού από τον Αυτοκράτορα 
Λέοντα τον Μέγα. Η Ζωοδόχος Πηγή είναι γιορτή 
προς τιμήν της Παναγίας που δεν αναφέρεται στη 
ζωή της όπως οι άλλες Θεομητορικές εορτές, αλλά 
στις θαυμαστές επεμβάσεις της υπεραγίας Θεοτόκου 
για τη σωτηρία εκείνων, που την επικαλούνται με 
πίστη. Οι αγιογράφοι της εκκλησίας μας προκειμέ-
νου να αγιογραφήσουν την εικόνα της Ζωοδόχου 
Πηγής, μας παρουσιάζουν την Παναγία, μέσα σε ένα 
συντριβάνι από το οποίο χύνεται άφθονο νερό και 

να κρατεί στην αγκαλιά της το Χριστό, που ευλογεί. 
Δύο άγγελοι τη στεφανώνουν και κρατούν ειλητάριο 
που γράφει. «Χαίρε ότι υπάρχει Βασιλέως καθέδρα, 
Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα». Γύρω 
από το συντριβάνι εικονίζεται ο αυτοκράτορας και 
ασθενείς με ποικίλες ασθένειες. Στην άκρη, υπάρχει 
μία δεξαμενή με ψάρια, αφού η τοποθεσία που χτί-
στηκε ο Ναός λέγεται Μπαρουκλή, που σημαίνει, τό-
πος ψαριών. Από την Κωνσταντινούπολη διαδόθηκε 
ο τύπος της Ζωοδόχου Πηγής σε όλον τον ορθόδοξο 
κόσμο. Έτσι σε πολλά μέρη ανεγέρθηκαν Ναοί προς 
τιμήν της Παναγίας «της Ζωοδόχου Πηγής». Ένας 
τέτοιος Ναός χτίστηκε και στο χωριό μας. Το Ιερό 
παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής της ενορίας των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου βρίσκεται 
στον κάμπο του Άσσου στη θέση Λάκκα, ανατολικά 
του ποταμού που διασχίζει τον κάμπο του Άσσου. Ο 
Ναός είναι πέτρινος, δρομικός, μονόχωρος, εξωτερι-
κών διαστάσεων μήκους 7,5 μ. και πλάτους 5,2μ. Στις 
διαστάσεις δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη 
του ιερού. Έχει μία είσοδο από τη δυτική πλευρά 
και για το φωτισμό τρία παράθυρα, ένα βόρειο και 
δύο νότια. Μέχρι στιγμής δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν έχει ταβάνι και η στέγη είναι ξύλινη κεραμο-
σκεπής, φέρει γαλλικό κεραμίδι. Δεν είναι αγιογρα-
φημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες. Το τέ-
μπλο είναι χτιστό και το Ιερό είναι υπερυψωμένο 
κατά ένα σκαλί από τον κυρίως ναό. Το δάπεδο είναι 
στρωμένο με τετράγωνα πλακάκια. 

Εντός του ναού έχει τοποθετηθεί ένα ξύλινο κάθι-
σμα (στασίδι) τεσσάρων θέσεων και πέντε καρέκλες. 

Επίσης υπάρχει ένα πολυέλαιο, πέντε καντήλια και 
αναλόγιο. 

Πριν από δέκα περίπου χρόνια αποκαταστάθηκαν 
οι ζημιές που είχε υποστεί ο Ναός. Τις ζημιές αποκα-
τέστησε ο αείμνηστος αρχιμάστορας του χωριού μας 
Γεώργιος Κάλιοσης (Γάκη Κάλιοσης). 

 Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα μία 
φορά τον χρόνο την Παρασκευή της Διακαινησίμου 
(την πρώτη Παρασκευή μετά το Άγιο Πάσχα). 

 Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος 
πιστός ζητήσει το άνοιγμα του παρεκκλησίου προ-
κειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα.

Ο Ιερός Ναός είναι κτίσμα του 18ου αιώνα ή του 
πρώιμου 19ου αιώνα και με τη με αριθμό ΥΑΥΠΠΟ/
ΑΡΧ/Β1/Φ33/29679/953/10-6-1997 Υπουργική απόφα-
ση ΦΕΚ 700/Τ.Β/19-8-1997 έχει κηρυχθεί ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο. Σύμφωνα με την παράδοση οι 
εκκλησίες της ζωοδόχου πηγής κτίζονται κοντά σε 
πηγές θαυματουργές ή ζωοδόχες. Έτσι και το πα-
ρεκκλήσι του Άσσου κτίστηκε βορειοανατολικά της 
πηγής του μύλου σε απόσταση (300) περίπου μέ-
τρων. Η πηγή του μύλου έχει γάργαρο και δροσερό 
νερό και είναι σε ποσότητα η μεγαλύτερη από τις 
εξήντα και πλέον φυσικές πηγές που έχει το χωριό 
μας. Είναι η πηγή που έδινε ζωή (ζωοδόχος πηγή) 
στο χωριό μας. Με τα νερά της πηγής λειτουργούσε 
ο αλευρόμυλος, η νεροτριβή και το μαντάνι, αρδεύ-
ονταν όλα τα χωράφια του κάμπου του Άσσου και 
μέρος από τον κάμπο του Νικολιτσίου, πότιζαν τα 
ζώα τους οι κτηνοτρόφοι. Επίσης από την πηγή του 
Μύλου προμηθεύονταν το πόσιμο νερό οι κάτοικοι 
της περιοχής καθώς και νερό για τις οικιακές τους 
ανάγκες. Ήταν πράγματι πηγή ζωής για το χωριό μας. 
Σήμερα δεν λειτουργεί ο αλευρόμυλος, η νεροτριβή, 
το μαντάνι. Τα χωράφια του κάμπου (πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων) δεν καλλιεργούνται, ζώα ελάχιστα 
και στην περιοχή αυτή δεν κατοικεί κανείς πλέον. Η 
επίσκεψη στο Ιερό παρεκκλήσιο για προσκυνημα-
τικούς λόγους και το άναμμα ενός αγιοκεριού είναι 
συγχρόνως και ένας ευχάριστος περίπατος, γιατί η 
περιοχή διαθέτει ομορφιά απείρου κάλλους και έχει 
πανοραμική θέα. Το ιερό παρεκκλήσιο συνδέεται με 
την 10η επαρχιακή οδό Θεσπρωτικού Άσσου με αυ-
τοκινητόδρομο και απέχει από την κεντρική πλα-
τεία του Άσσου 4,3 χλμ. Ο αυτοκινητόδρομος μέχρι 

τη γέφυρα της Στρίκας 
(3,1χλμ.) είναι ασφαλτο-
στρωμένος και με λίγη συ-
ντήρηση στο υπόλοιπο μη 
ασφαλτοστρωμένο τμήμα 

του δρόμου εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο πα-
ρεκκλήσιο με αυτοκίνητο καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Όπως προαναφέραμε το Ιερό παρεκκλήσιο 
λειτουργεί προγραμματισμένα μια φορά τον χρόνο 
την πρώτη Παρασκευή μετά την εορτή του Πάσχα. 
Τη θεία λειτουργία αυτή την ημέρα παρακολουθού-
σαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Άσσου αλλά και 
πολλοί κάτοικοι των γειτονικών χωριών Νικολιτσίου, 
Μελιανών, Χαλάσματος, Παπαδατών κλπ. Με το τέ-
λος της θείας λειτουργίας στο προαύλιο του Ιερού 
Ναού και κάτω από τον ίσκιο των δένδρων έπαιρ-
ναν θέση οι Ασσιώτες μουσικοί και άρχιζε το ημε-
ρήσιο γλέντι που διαρκούσε σχεδόν όλη την ημέρα 
(χασομέρι). Για τους Ασσιώτες ήταν μια ξεχωριστή 
ημέρα. Ήταν μέρα γιορτινή, μέρα χαράς και διασκέ-
δασης. Ιδιαίτερα γιορτινή ήταν για τους Ασσιώτες 
που κατοικούσαν ανατολικά του ποταμού. Στα 
σπίτια τους φιλοξενούνταν και γευμάτιζαν οι επι-
σκέπτες του Ιερού παρεκκλησίου την ημέρα αυτή. 
Συγκεκριμένα την ημέρα αυτή δέχονταν επισκέπτες 
τα σπίτια των: Νικολάου Ζήκα (Κολιο-Ζήκα), Ιωάννη 
Ζήκα (Γιαννη-Ζήκα), Γεωργίου Λαμπρούση (Λιώλη-
Νάσιου), Ευθυμίου Λαμπρούση (Θύμιο Λώλη), 
Μιχαήλ Λαμπρούση (Μιχαλη-Λάμπρου), Θεοδώρας 
Λαμπρούση (Θοδωρηβάσαινας), Γεωργίου Θεοδώρου 
(Γάκη Θοδωρή), Κωνσταντίνου Κατσάνου (Κώτση 

Βάγια), Θωμά Δήμα (Θωμα-Γιωρδήμου), Γεωργίου 
Γούλα (Γιωργο-Γούλα), Αναστασίου Γούλα (Σουλ-
Γούλα), Περικλή Γούλα (Περεκλη-Γούλα), Χρήστου 
Γούλα (Χρηστακη-Γούλα), Αναστασίου Λαμπρούση 
(Τασιουλ-Τούση), Ευαγγέλου Λαμπρούση (Βαγγελ-
Τούση ή Βαγελ-Κωνσταντή), Κωνσταντίνου 
Λαμπρούση (Κωνσταντη-Τούσης), Χρήστου 
Πανούση (Τακη-Πανούση), Σταύρου Λαμπρούση 
(Σταυρο-Πανέλη), Φίλιππα Πανούση (Φιλ-Βαγγέλη), 
Ευάγγελου Φ. Πανούση (Βαγγελ-Φίλη), Ευθυμίου 
Δήμα (Θυμιο-Τούση), Σπύρου Δήμα (Πήλιο Θύμιου), 
Αναστασίου Δήμα (Τασιο-Γιωργάκη), Ευαγγέλου 
Π. Πανούση (Βαγγελ-Πανοβαγγέλη), Νικολάου 
Πανούση (Νικολακη-Πάνου), Ευθυμίου Κατσάνου 
(Θυμιο-Κολιού), Νικολάου Κατσάνου (Νικολακη-
Θυμιοκολιού), Χριστόδουλου Κατσάνου (Χρηστο-
Θυμιοκολιού), Ιωάννη Δήμα (Γιανν-Σπύρου), Δήμα 
Ελένη (Σπυροτούσαινα), Αθανασίου Δήμα (Νασιο-
Γιωρδήμου), Λάμπρου Δήμα (Λαμπρο-Νάσιου), 
Θεόδωρου Δήμα (Θοδωρη-Γιωρδήμου) Χρήστου 
Δήμα (Τακη-Θυμιοτούση), Θωμά Δήμα (Θωμα-
Νότη), Σταύρου Δήμα (Σταυρο-Νότη), Κωνσταντίνου 
Κάλιοση (Κωνσταντη-Κάλιοση), Ευστρατίου Κάλιοση 
(Στρατο-Κάλιοση), Αθανασίου Δήμα (Νασδήμα), 
Παναγιώτη Δήμα (Παναγιωτη-Δήμα), Αναστασίου 
Μάρκου (Τασιουλ-Χριστούλα), Κωνσταντίνου 
Κατσάνου (Κωτση-Κολιού), Νικολάου Κατσάνου 
(Νικολακη-Κώτση), Απόστολου Κατσάνου (Ποστολ-
Κολιού), Αντωνίου Κατσάνου (Ντων-Κωνσταντή), 
Παπαθανασίου Θεόδωρου (Θοδωρη-Ντώνη). Όλα 
τα παραπάνω σπίτια είναι ανατολικά του ποταμού. 
Επισκέπτες δέχονταν και μερικά παραποτάμια σπί-
τια δυτικά του ποταμού των: Ευθυμίου Κατσάνου 
(Θυμιο-Χρήστου), Ιωάννη Κατσάνου (Γιανν-Κώτση), 
Δημητρίου Κατσάνου (Μητσο-Γιάννη) και Μήτσιου 
Πανάγιω (Νασταση-Χρήσταινα). Τα περισσότε-
ρα από τα ανωτέρω σπίτια σήμερα δεν υπάρχουν 
είναι ερείπια , μερικά έχουν συντηρηθεί αλλά δεν 
κατοικούνται. Κατοικούνται μόνο τέσσερα από 
τα προαναφερόμανα σπίτια: Νικολάου Πανούση 
(Νικολάκη Πάνου), Λαμπρούση Σταύρου (Σταύρο 
Πανέλη), Κατσάνου Παρασκευής (Κωτση-Βάγαινας) 
και Γεωργίου Γούλα (Γιωργο-Γούλα). Αν υπάρχει κά-
ποιο λάθος ή κάποια παράλειψη παρακαλώ να μου 
το γνωστοποιήσετε προκειμένου να γίνει η ανάλο-

γη διόρθωση. Το όμορφο αυτό προγονικό έθιμο δεν 
συνεχίζεται πλέον. Έχει σταματήσει από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1960. Τις δύο τελευταίες δεκαε-
τίες με πρωτοβουλία της εκκλησιαστικής επιτροπής 
του ενοριακού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης και κατοίκων της περιοχής έγινε αναβίωση 
του προγονικού αυτού εθίμου, μεταλλαγμένο σε 
μεγάλο βαθμό. Δεν φιλοξενούνται στα σπίτια, για-
τί πλέον δεν κατοικούνται. Γλεντάνε και χορεύουν 
τις περισσότερες φορές με στερεοφωνική μουσική. 
Έχουν διαμορφώσει τον χώρο γύρω από το παρεκ-
κλήσι και κατασκεύασαν κιόσκι (στέγαστρο) διαστά-
σεων (10μ. μήκους και 5μ. πλάτους στην σκιά του 
οποίου έχουν τοποθετήσει μεταλλικά τραπέζια και 
καθίσματα απολαμβάνοντας έτσι το φαγητό και το 
ποτό την ημέρα αυτή ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες. Η πρωτοβουλία αυτή αξίζει συγχαρητηρί-
ων και μέλημα των κατοίκων του Άσσου το πατρο-
παράδοτο αυτό έθιμο όχι μόνο να έχει συνέχεια αλλά 
να εμπλουτιστεί και ενδυναμωθεί.

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Το παρεκκλήσι της 
Ζωοδόχου Πηγής

Ο π. Ευθύμιος Χούθης και 
ο Υπενομωτάρχης Θεοχάρης 
Βόιδαρος. Στο βάθος ο παλιός 
ναός (1960-61)
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Γνωστοποίηση - 
Κάλεσμα

Όλοι οι καταγόμενοι από τον Άσσο γνωρίζουν 
ότι το χωριό μας γιορτάζει και πανηγυρίζει κάθε 
χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου 
(Γεννέσιον της Θεοτόκου). Επειδή όμως η μετά-
βαση 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 καθιερώ-
σει εδώ και αρκετά χρόνια την παραμονή της γι-
ορτής να τελείται στην Αθήνα Μέγας Εσπερινός 
μετά Αρτοκλασίας.  Για δωδέκατη  συνεχή χρο-
νιά 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 γιορτά-
ζει και πανηγυρίζει το χωριό μας.

Στις 17 Ιουνίου 2016, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού ψήφισε ομόφω-
να την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 
ανάμεσα στον Δήμο και την Ι.Μ. Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης με σκοπό τη συμπλήρωση φα-
κέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας για 
τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστα-
σης στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου 
(Λαμποβίτισσα) της τοπικής κοινότητας Άσσου 
του Δήμου Ζηρού. Η διαλυμένη μονή Γενεσίου 
της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα), από 
το 1997 έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο. Το μικρό οικοδομικό συγκρότημα πε-
ριλαμβάνει καθολικό, δρομικό ξυλόστεγο ναό 
με νάρθηκα και ημιερειπωμένο χαγιάτι στη 
νότια πλευρά-κτίσμα που στο εξωτερικό μέρος 
του Ιερού είναι χαραγμένη η χρονολογία 1828 
(από τις τοιχογραφίες στην κόγχη του Ιερού 
χρονολογείται ως κτίσμα του 18 αιώνα)- τα κε-
λιά, μικρό ισόγειο κτίσμα με δύο χώρους και 

τον περίβολο πιθανότατα του πρώτου μισού 
του 19 αιώνα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Ζηρού 
κ. Νικόλα Καλαντζή και όλα τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για το έντονο ενδια-
φέρον που επέδειξαν, καθώς και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου, τον τοπογράφο-μηχανι-
κό κ. Μισηρλή Γιώργο, τον πολιτικό μηχανικό 
Τ.Ε. κ. Βράκα Μιχάλη, τον τεχνικό μελετών κ. 
Παπαδημητρίου Γιάννη, τον πολιτικό μηχανι-
κό κ. Βέργο Γιάννη και όλους όσοι συνέβαλαν 
στην κατεύθυνση υλοποίησης του έργου.

Μήτσιος Χρήστος 
του Αναστασίου και της Πανάγιως

(Τάκη Ναστάση Χρήστος, 1912 – 1941)
Γεννήθηκε στον Άσσο το 1912. Είναι το πρώ-

το από τα τρία παιδιά του Μήτσιου ή Χρήστου 
Αναστάσιου του Χρήστου και της Βασιλικής 
(Ναστάση Χρήστου, 1878-1932) και της Γιάννου 
Πανάγιως του Σπύρου και της Λαμπρινής (1885-
1977), η οποία κατάγονταν από το Νικολίτσι. Είχε 
δύο αδέλφια: Τον Γιώργο ( Γάκη Ναστάση Χρήστο, 
1914-1999) και τη Μαρία (1919-2010) σύζυγο του 
Κατσάνου Ιωάννη του Θωμά και Γεωργίας (Νάκο 
Θωμά, 1907-1988). Ασσιώτες που τον γνώρισαν 
και τον θυμούνται και βρίσκονται σήμερα στη 
ζωή είναι πολύ λίγοι. Φιλοδοξώ μέσα από αυτό 
το αφιέρωμα να μάθουν γι’ αυτόν όσο το δυνατόν 
περισσότεροι χωριανοί.

 Εγώ άμεσα δεν τον γνώρισα καθότι γεννήθηκα 
έντεκα χρόνια μετά το θάνατό του. Έμαθα όμως 
πολλά γι’ αυτόν από τις διηγήσεις και τις περιγρα-
φές ανθρώπων που τον γνώρισαν, από τους συγ-
γενείς μου και ιδιαίτερα από την μητέρα μου, την 
αδελφή του Μαρία, τη γιαγιά και τον πατέρα μου. 
Συχνά ο πατέρας μου μιλούσε για τον μεγαλύτε-
ρο αδελφό του τον Τάκη με λόγια που έδειχναν 
την αμοιβαία αγάπη και τον αλληλοσεβασμό και 
πάντα συγκινημένος. Ο Τάκη Ναστάση Χρήστος 
ήταν άνδρας σωματώδης, εύσωμος, υψηλόσωμος 
αναστήματος 1,85μ , ευθυτενής, επιβλητικός, έξυ-
πνος, δραστήριος, τολμηρός, εργατικός, ανήσυχος, 
αποφασιστικός, έντονα συναισθηματικός, φιλότι-
μος, καλοσυνάτος, καλοπροαίρετος, εμφανίσιμος, 
με ωραία και αδρά χαρακτηριστικά του προσώπου 

και μαύρα πυκνά μαλλιά.
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο του Άσσου. 

Από γραπτά κείμενά του διαπιστώνεται ότι ήταν 
καλλιγράφος και γνώριζε καλή ορθογραφία. 
Ασχολήθηκε με γεωργικές και κτηνοτροφικές ερ-
γασίες και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 βρέ-
θηκε στην πόλη της Καβάλας ως οικονομικός με-
τανάστης μαζί με άλλους χωριανούς. Υπηρέτησε 
τη στρατιωτική του θητεία ως κληρωτός από το 
1933-1935. Την 1η Οκτωβρίου του 1940 με ατο-
μικό φύλλο πορείας επιστρατεύεται, ύστερα από 
διαταγή της 8ης μεραρχίας και κατατάσσεται στο 
2ο τάγμα πολυβόλων κινήσεως. Την ίδια ημερο-
μηνία επιστρατεύτηκε και ο αδελφός του Γιώργος. 
Η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον βρί-
σκει στην πρώτη γραμμή. Οι μάχες στα Αλβανικά 
βουνά διεξήχθησαν κάτω από δύσκολες καιρικές 
συνθήκες με καθημερινές χιονοπτώσεις και θερ-
μοκρασίες πολικές. Έχοντας βαθιά τη συναίσθη-
ση του καθήκοντος και της θυσίας πολέμησε με 
γενναιότητα, θάρρος, αποφασιστικότητα και αυ-
ταπάρνηση σύμφωνα με ομολογίες χωριανών αλ-
λά και άλλων συμπολεμιστών του. Στο Αλβανικό 
μέτωπο βρέθηκαν συνολικά τριάντα έξι (36) παλι-
κάρια από το χωριό μας και μάλιστα μερικοί στα 
ίδια χαρακώματα με τον Τάκη Ναστάση Χρήστο 
και έχουμε τις δικές τους ομολογίες και μαρτυρίες 
για τη γενναιότητα και τον ηρωισμό του.

Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο ύψωμα 1216 
στον αυχένα Βερμετίου ή Λέκλι την 24η Μαρτίου 
1941. Έπεσε πάνω στο ιερό καθήκον υπεράσπισης 
της πατρίδας. Πλήρωσε και αυτός το τίμημα, μα-
ζί με τους χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες που έπε-
σαν στο Αλβανικό μέτωπο, της Ελευθερίας και της 
Δημοκρατίας που απολαμβάνουμε και εμείς σήμε-
ρα. Ενταφιάστηκε πρόχειρα από τους συμπολεμι-
στές του στον τόπο της θυσίας. Μετέπειτα η κατο-
χή και το κλείσιμο των συνόρων από το Αλβανικό 
κράτος στέρησε τη δυνατότητα στην οικογένειά 
του για τη μεταφορά των οστών του στη γενέτειρά 
του. Δεν στάθηκε τυχερός, αφού σε λίγες ημέρες οι 
μάχες σταμάτησαν και θα επέστρεφε στο σπίτι του 
κοντά στην οικογένειά του. Οι Ασσιώτες συμπο-
λεμιστές ήταν τυχεροί και επέστρεψαν όλοι υγιείς 
στα σπίτια τους εκτός από τον αδελφό του Γιώργο, 
που υπέστη κρυοπαγήματα στο ύψωμα Μάλισπατ 
Τεπελενίου με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό 
των δακτύλων του δεξιού ποδιού και του μικρού 
δακτύλου του αριστερού μετά του μεταταρσίου. Η 
μονάδα του ενημέρωσε με το παρακάτω τηλεγρά-
φημα τον πρόεδρο της κοινότητας Άσσου για το 
θλιβερό συμβάν, με την παράκληση μεταβίβασης 
των θερμών συλλυπητηρίων στην οικογένειά του. 

«Προς τον κ. πρόεδρο της κοινότητος Άσσου 
Φιλιππιάδος»

Φιλιππιάδα.
«Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι εκ 

της υμετέρας κοινότητος καταγόμενος στρατιώτης 
Μήτσιος Χρήστος του Αναστασίου κλάσεως 1933, 

εφονεύθη το εσπέρας της 24ης τρέχοντος μηνός, 
μαχόμενος υπέρ πατρίδος εις ύψωμα 1216 αυχένα 
Βερμιτίου, και να παρακαλέσωμεν όπως μεταβι-
βάσετε τα θερμά συλλυπητήρια των αξιωματικών 
και οπλιτών του τάγματος στους οικείους του». 
Παντρεύτηκε την Πανούση Θεοδώρα του Κων/
νου και της Αικατερίνης(κόρη του Κωνσταντή 
Πανούση και αδελφή του Τάκη Πανούση) από 
τον Άσσο και το 1938 απέκτησε τον μοναχο-
γιό του Αναστάσιο (Τάσιο Ναστάση Χρήστο). Η 
σύζυγός του Θεοδώρα ήρθε σε δεύτερο γάμο με 
τον Σοφόπουλο Ελευθέριο από τον Αρχάγγελο 
Πρέβεζας και ο γιος Αναστάσιος μεγάλωσε με τη 
φροντίδα και επιμέλεια του θείου του Γιώργου και 
της θείας του Μαρίας και με πολλή αγάπη από 
τη γιαγιά του Παναγιώτα. Ο Αναστάσιος Μήτσιος 
το 1961 βρέθηκε ως οικονομικός μετανάστης στη 
Γερμανία και μέχρι σήμερα είναι μόνιμος κάτοικος 
Γερμανίας στην πόλη Μπόχουμ. Έχει τρία παιδιά: 
τον Χρήστο την Παναγιώτα και τον Γιώργο και 
τρία εγγόνια από την κόρη του Παναγιώτα: την 
Παρθενία, τον Παύλο και την Άρτεμη-Αικατερίνη. 
Κάθε τόπος, περιοχή, χωριό και πόλης οφείλει να 
τιμάει τους ήρωες. Έτσι και το χωριό μας οφείλει 
να τιμήσει τον Ασσιώτη ήρωα του Αλβανικού με-
τώπου. Κάποιος δρόμος ή πλατεία πρέπει να θυ-
μίζει το όνομά του. Ακόμα και μια προτομή στην 
κεντρική πλατεία του χωριού θα είναι ελάχιστος 
φόρος τιμής. Ανάλογη τιμή οφείλουμε σε κάθε  
Ασσιώτη που έπεσε υπέρ Πατρίδος.

 Τιμή και δόξα αιώνια στον ήρωα Μήτσιο 
Χρήστο (Τάκη Ναστάση Χρήστο). 

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Καθιστός Μήτσιος Χρήστος και όρθιοι αριστερά ο 
Κατσάνος Αθανάσιος (Νάσιο Κολιός) και Κατσάνος 
Σπυρίδων (Πήλιο Κωνσταντή Πήλιος). Καβάλα αρ-
χές 1930.

Μήτσιου Πανάγιω με τον εγγονό της Αναστάσιο.

Ευχαριστήριο

Παναγία η Λαμποβίτισσα
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Η ημέρα της Ανάστασης

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη 
σε λαογραφικές εκδη-
λώσεις εορτή των ορ-
θόδοξων Χριστιανών 
και για τον εκκλησια-

στικό υμνωδό «εορτή των εορτών και πανήγυρις 
των πανηγύρεων».

Η λέξη Πάσχα είναι Εβραϊκή και σημαίνει διά-
βαση. Η αντίστοιχη στο ελληνικό λεξιλόγιο είναι 
η λέξη Λαμπρή, γιατί είναι ημέρα ανάστασης του 
Χριστού, μέρα χαράς, μέρα αγάπης, μέρα συνα-
δέλφωσης, μέρα λαμπερή (Λαμπρή). Το Πάσχα 
είναι κινητή γιορτή και γιορτάζεται για εμάς τους 
ορθοδόξους την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέ-
ληνο της εαρινής ισημερίας (την Κυριακή μετά την 
πανσέληνο της 21 Μαρτίου). Οι ημερομηνίες εορ-
τής του Πάσχα κυμαίνονται από 4 Απριλίου μέχρι 
8 Μαΐου.  Το Χριστιανικό Πάσχα διαρκεί δύο εβδο-
μάδες. Η πρώτη εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή 
των Βαΐων (είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα) 
και τελειώνει το Μ. Σάββατο. Η εβδομάδα αυ-
τή είναι η εβδομάδα των Παθών και ονομάζεται 
Μεγάλη Εβδομάδα. Λεπτομέρειες για τα ήθη και 
τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας περιέχονται στο 
29ο  φύλλο της εφημερίδας «ο Άσσος» (Απρίλιος-
Μάιος-Ιούνιος 2006).

Η δεύτερη εβδομάδα αρχίζει την Κυριακή του 
Πάσχα και τελειώνει την Κυριακή του Θωμά. 
Η εβδομάδα αυτή ονομάζεται Εβδομάδα του 
Πάσχα ή Λαμπροβδομάδα ή Eβδομάδα της 
Διακαινησίμου. Την εβδομάδα αυτή πρέπει και οι 
χριστιανοί να αναστηθούν και να αναγεννηθούν 
ηθικά και πνευματικά να γίνουν «καινοί» νέοι άν-
θρωποι. Όλες οι ημέρες της εβδομάδας αυτής εί-
ναι ημέρες χαράς, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. 
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν το Πάσχα την Ανάσταση 
του Θεανθρώπου και τη διάβαση από τον θάνατο 
στη ζωή, ενώ οι Εβραίοι την απελευθέρωσή τους 
από τους Αιγυπτίους και τη διάβαση της Ερυθράς 
θάλασσας.

Με τη λέξη Ανάσταση εννοούμε τη Λαμπροφόρο 
Ανάσταση την ημέρα του Πάσχα και ειδικότερα την 
ώρα του «Χριστός Ανέστη». Έχουμε τρεις αναστά-
σεις: την πρώτη που είναι προαναγγελτική το πρωί 
του Μ. Σαββάτου. Το πρωί του Μ. Σαββάτου μαζί 
με την πρώτη Ανάσταση έρχεται και η πρώτη χα-
ρά μετά από το πένθος των τόσων ημερών που 
προηγήθηκε, τη Λαμπροφόρο  ανάσταση  (είναι 
η ακολουθία που ψάλλεται τα μεσάνυχτα του Μ. 
Σαββάτου) που γίνεται στις δώδεκα (12) ώρα τα 
μεσάνυχτα ή το χάραμα της Κυριακής του Πάσχα 
και την τρίτη Ανάσταση ( Πρώτος εσπερινός της 
αγάπης) που γίνεται το απόγευμα της Κυριακής. 

Στην Ήπειρο το Πάσχα γιορτάζεται με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα. Τα πασχαλινά έθιμα πολλά, αρκετά 
από τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Το χωριό μας 
ο Άσσος, ένα καθαρό ηπειρώτικο χωριό (βρίσκε-
ται περίπου στο κέντρο της Ηπειρώτικης γης), δεν 
μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και να μην έχει 
επηρεαστεί από την Ηπειρώτικη εθιμοτυπική πα-
ράδοση. Οι Ασσιώτες (Νασσιαρίτες) πιστοί στην 
παράδοση, κάθε χρόνο όπου και αν βρίσκονται 
προγραμματίζουν το Πάσχα να το γιορτάσουν στο 
αγαπημένο τους χωριό, τον Άσσο παρέα με τα 
συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα.

Στο χωριό μας η ανάσταση μέχρι και τη δεκα-
ετία του 1970 γίνονταν στις τρεις τα μεσάνυχτα 
(ξημερώματα Κυριακής) και η λειτουργία τελείωνε 
με το λυκαυγές και αυτό για δύο λόγους.

Οι κάτοικοι του χωριού, στο σύνολό τους κτη-
νοτρόφοι, έπρεπε πρώτα να τακτοποιήσουν τα ζω-
ντανά τους αλλά και να τους έχουν εξασφαλίσει 

τροφή και για την επόμενη μέρα. Το χωριό μας 
ήταν αραιοκατοικημένο και αρκετά σπίτια βρίσκο-
νταν σε μεγάλη απόσταση από την κεντρική εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου.

Η μετάβαση από τα σπίτια τους στην εκκλησία 
και η επιστροφή τους ήταν διάρκειας περίπου δύο 
ωρών. Ήταν πολύ δύσκολη και σε μερικές περι-
πτώσεις αδύνατη (ηλικιωμένοι, ασθενείς κτλ) αυτή 
η μετακίνηση με τα πόδια σε δύσβατους, πετρώ-
δεις και ανηφορικούς δρόμους και μάλιστα πολ-
λές φορές σε βαθύ σκοτάδι.    Οι περισσότεροι 
από τους ηλικιωμένους που τα σπίτια τους βρί-
σκονταν σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο του 
χωριού, φρόντιζαν για τον λόγο αυτό το βράδυ 
της ανάστασης να φιλοξενηθούν σε συγγενικά ή 
φιλικά  σπίτια που βρίσκονταν πλησίον της εκκλη-
σίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 που 
εξέλειπαν οι ανωτέρω λόγοι η ανάσταση γίνεται 
στις δώδεκα 12 τα μεσάνυχτα. Πριν την δεκαετία 
του 1980 ξημερώνοντας η Κυριακή του Πάσχα 
στις 3 ή 4 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα χτυπούσε η 
καμπάνα. Ο ήχος ήταν γλυκός, χαρούμενος, δια-
φορετικός, επίμονος, διαπεραστικός και γέμιζε με 
συγκίνηση και χαρά τις καρδιές μας. Ήταν ένας 
ήχος που μας καλούσε να γιορτάσουμε όλοι μα-
ζί το χαρμόσυνο γεγονός της ανάστασης. Με το 
πρώτο κτύπημα της καμπάνας  όποιος από την κά-
θε γειτονιά ξυπνούσε πρώτος έκανε τον κράχτη σε 
όλη τη γειτονιά. Θυμάμαι στην παλιά μου γειτονιά 
τον ρόλο του κράχτη είχε αναλάβει αποκλειστι-
κά ο αείμνηστος Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του 
Αθανασίου και της Μαρίας (Κώτση Νάσιο Μήτος). 
Με το κτύπημα της καμπάνας όλοι ξυπνούσαν φο-
ρούσαν τα γιορτινά τους, έπαιρναν τις λαμπάδες 
και ξεκινούσαν για την εκκλησία. Φωνές ακούγο-
νταν από παντού, οι δρόμοι γεμάτοι από κόσμο. 
Σε κάθε παρέα υπήρχαν, φακοί, δαδιά, λαμπάδες 
προκειμένου με το λιγοστό αυτό φως να διευκο-
λύνονται στο βάδισμά τους. Όσοι περνούσαν από 
στενά και δύσβατα μονοπάτια φορούσαν πρόχειρα 
παπούτσια ή ακόμα βάδιζαν και ξυπόλητοι, προ-
κειμένου να μη χαλάσουν τα καινούργια παπού-
τσια ή παπούτσια των εορτών. Τα εορταστικά πα-
πούτσια τα φορούσαν λίγα μέτρα πριν φθάσουν 
στην εκκλησία. Ανάσταση δεν έβγαινε αν δεν είχαν 
έρθει όλοι οι χωριανοί. Έπρεπε όλοι οι χωριανοί 
να είναι παρόντες στο «Δεύτε λάβετε φως εκ του 
ανεσπέρου φωτός» και να ακούσουν και στη συ-
νέχεια να ψάλουν όλοι μαζί το «Χριστός Ανέστη».  
Κυριαρχούσα μορφή ήταν φυσικά ο παπα-Θύμιος. 
Ήταν η προσωποποίηση της αγιότητας. Τον θυμά-
μαι να βγαίνει στην ωραία πύλη και να ρωτάει: «ήρ-
θαν οι Κατσαναίοι του Κάμπου, οι Πανουσαίοι και 
οι Ζηκαίοι»; Αν δεν είχαν έρθει περίμενε να έρθουν 
και μετά την προσέλευσή τους και τη διαβεβαίωση 
από τον πρόεδρο του χωριού ότι «δεν περιμένου-
με άλλους» όλα ήταν έτοιμα για την ακολουθία 
της  Λαμπροφόρου Αναστάσης.  Ρώτησα  κάποτε 
τον παπα-Θύμιο γιατί ρωτούσε  μόνον αν είχαν έρ-
θει οι Κατσαναίοι, οι Ζηκαίοι και οι Πανουσαίοι και 
δεν ρωτούσε για άλλους. «Αυτοί» μου είπε «μέ-
νουν μακριά και βαδίζουν ώρες μέσα στο σκοτάδι, 
περνούν το ποτάμι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 
δικαιολογημένα μπορεί καμιά φορά να καθυστερή-
σουν.  Όσοι  μένουν  κοντά   δεν έχουν καμιά δικαι-
ολογία και πρέπει να είναι από τους πρώτους στην 
εκκλησία». Όσοι πενθούσαν δεν πήγαιναν στην εκ-
κλησία την ανάσταση, ενώ εκκλησιάζονταν όλη τη 
Μ. Εβδομάδα. Όταν διαπιστώνονταν η παρουσία 
όλων των χωριανών έρχονταν η κορυφαία στιγ-
μή. Κορυφαία στιγμή ήταν όταν ο καλλικέλαδος με 
το ήρεμο και ιεροπρεπές ψάλσιμό του ιερέας του 
χωριού, ο αείμνηστος παπα-Θύμιος, έβγαινε στην 
ωραία πύλη με το τρικέρι στο χέρι αναμμένο και 
έλεγε το «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανέσπερου 

φωτός». Επικρατούσε συνωστισμός.  Όλοι τότε 
προσπαθούσαν  να ανάψουν  πρώτοι αυτοί τη λα-
μπάδα τους από τη λαμπάδα του ιερέα. Πρώτος 
έπαιρνε ο τυχερότερος, ο επιδεξιότερος και αυτός 
που είχε φροντίσει από νωρίς να βρίσκεται κο-
ντά στην ωραία Πύλη. Στη συνέχεια όλοι οι πιστοί 
έπαιρναν το αναστάσιμο φως. Το φως αυτό πρέπει 
να είναι καινούργιο, γι’ αυτό προηγουμένως έσβη-
ναν όλα τα φώτα μέσα στο ναό και άναβαν ξανά 
από τη λαμπάδα του ιερέα. Και στη συνέχεια ο νε-
ωκόρος άναβε τα κανδήλια και τα μανουάλια και ο 
ναός έλαμπε από το αναστάσιμο φως και όλοι μαζί 
έβγαιναν στο προαύλιο της του Ιερού Ναού για να 
ακούσουν το «Χριστός Ανέστη». 

Η ανάσταση και σήμερα βγαίνει στο προαύλιο 
της εκκλησίας. Μετά το «Χριστός Ανέστη ….» του 
Ιερέα οι πιστοί χωρίζονται σε δύο ή περισσότερες 
ομάδες και ψέλνουν εναλλάξ το «Χριστός Ανέστη 
εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και  εν τοις 
μνήμασι ζωή χαρισάμενος». Ανταλλάσουν  ευχές 
και δίνουν το θερμό φιλί της ανάστασης, της αγά-
πης, της συγχώρησης και γι’ αυτό ο υμνογράφος 
γράφει «Αναστάσεως ημέρα… συγχωρήσωμεν 
πάντα τη αναστάσει…». Μόλις ο ιερέας ψάλει  το 
«Χριστός Ανέστη» γίνεται χρήση κροτίδων, οι οποί-
ες αρκετές φορές είναι επικίνδυνες για τη σωματική 
ακεραιότητα των παρευρισκομένων. Οι λαογράφοι 
πιστεύουν ότι παλαιότερα η χρήση κροτίδων για 
τη δημιουργία θορύβων οφείλονταν στη δοξασία 
του λαού ότι οι θόρυβοι διώχνουν τα εχθρικά και 
κακά πνεύματα. Σήμερα η αντίληψη για τη  δει-
σιδαιμονική αυτή αφετηρία έχει λησμονηθεί και η 
διατήρηση του εθίμου έχει καθαρά ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα. Στη συνέχεια ο ιερέας έμπαινε μέσα 
στην εκκλησία για το υπόλοιπο της ακολουθίας. 
Αρκετοί από τους πιστούς τον ακολουθούσαν και 
παρακολουθούσαν με κατάνυξη τη θεία λειτουρ-
γία και στο τέλος έπαιρναν τη θεία κοινωνία. Στη 
θεία κοινωνία είχαν προτεραιότητα  τα μικρά παι-
διά και μετά οι ηλικιωμένοι . Όταν γλυκοχάραζε 
επέστεφαν όλοι στα σπίτια τους με αναμμένες λα-
μπάδες. Πήγαιναν όλοι το Άγιο φως της ανάστα-
σης  στα σπίτια τους. Κατά αρχάς με το άγιο φως  
της λαμπάδας έκαναν το σχήμα του σταυρού στο 
ανώφλι της κεντρικής πόρτας του σπιτιού τους και 
στη συνέχεια άναβαν το καντήλι στο εικονοστάσι. 
Επίσης πήγαιναν το άγιο φως στους στάβλους και 
τα μαντριά τους  γιατί πίστευαν ότι προστατεύει 
τα ζωντανά τους από τις ασθένειες καθώς και στα 
δέντρα για καλύτερη καρποφορία. Στο φως της 
ανάστασης απέδιδαν εκτός από την αποτρεπτική 
δύναμη των κακών και γονιμοποιό. Τη λαμπάδα 
αυτή την φύλαγαν ως το επόμενο Πάσχα.

Το Χριστός Ανέστη για σαράντα (40) ημέρες 
αντικαθιστούσε την καλημέρα και την καλησπέρα 
και ανταποδίδονταν με το «Αληθώς Ανέστη». Το 
κύριο πασχαλινό τραπέζι δεν γίνονταν την Κυριακή 
(πρώτη ημέρα του Πάσχα) αλλά τη Δευτέρα 
(Δευτέρα της Διακαινησίμου). Την Κυριακή του 
Πάσχα δεν έτρωγαν αυγά. Πίστευαν ότι αν φάνε 
αυγά την ημέρα αυτή θα αρρωστήσουν τα ζωντα-
νά τους θα πάθουν αυγουλήθρες (διάφορα εξο-
γκώματα στο σώμα τους στο μέγεθος του αυγού).  

Η προετοιμασία του στομαχιού για να δεχτεί 
τον οβελία του Πάσχα θα γίνει την πρώτη ημέρα 
με γαλακτερά, γαλατόπιτες, τυρόπιτες, σούπες, 
μαγειρίτσα και γενικά φαγητά με λίγο λίπος λό-
γω της αυστηρής νηστείας της Μ. Σαρακοστής και 
ιδιαίτερα της Μ. Εβδομάδας. Το τραπέζι με φαγη-
τά πλούσια σε λίπος την πρώτη ημέρα του Πάσχα  
αποφεύγονταν για λόγους υγείας. Οβελίας, μέχρι 
τη δεκαετία του 1970, δεν υπήρχε ανήμερα του 
Πάσχα αλλά τη δεύτερη μέρα του Πάσχα (Δευτέρα 
της Διακαινησίμου). 

συνέχεια στη σελίδα 7

Του Παύλου Γ. Χρήστου, 
Δασκάλου

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ: Το Πάσχα ή η Λαμπρή και η Λαμπροβδομάδα ή Εβδομάδα της Διακαινησίμου.
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Το Σάββατο 7 Μαΐου 2016 
στο Γήπεδο Ρωμανού διε-
ξήχθη φιλικός ποδοσφαι-
ρικός αγώνας μεταξύ των 

ομάδων Αχέρων Ρωμανού-Α.Ο. 
Λάκκα Σουλίου Άσσου. Νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα του Άσσου 
με σκορ 3-2. Σκόρερ για την ομά-
δα του Άσσου: Κούσης Σπύρος (1), 
Κατσάνος Κων/νος (1) και Γούλας 
Γεώργιος (1). 

Με την ομάδα του Άσσου αγω-
νίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος, 
Κ ο υ τ ρ ο ύ μ π α ς  Χ ρ ή σ τ ο ς , 
Χωραβάτης Παναγιώτης, Καλέσιος 
Ευάγγελος, Γούλας Γεώργιος, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος, Φέκας 
Γεώργιος ,  Νίκας Σπυρίδων, 
Κούσης Ευάγγελος, Παππάς 
Νικόλαος, Κούσης Σπυρίδων, 
Κατσάνος Κων/νος ,  Κ ιοράι 
Πέτρος, Παπασπύρος Ευθύμιος, 
Μπόμπορης Βασίλειος.

Την ποδοσφαιρική περίοδο 
2015-2016 η ομάδα του Άσσου 
αγωνίστηκε στο τοπικό πρω-
τάθλημα της Ε.Π. Σωματείων 
Πρέβεζας-Λευκάδας στο Β’ όμιλο 
της Β΄ κατηγορίας και έδωσε συ-
νολικά είκοσι (20) αγώνες.

Με την ομάδα του Άσσου αγω-
νίστηκαν οι παρακάτω ποδοσφαι-
ριστές: Καλέσιος Ευάγγελος (20), 
Νίκας Σπυρίδων (20), Κατσάνος 
Δημήτριος (19), Δημολίτσας 
Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  ( 1 7 ) , Π α π π ά ς 
Νικόλαος (17), Κατσάνος Κων/
νος (15), Κούσης Ευάγγελος 

(15), Φίντζος Γεράσιμος του 
Γεωργ ίου  (14 ) ,   Καλέσ ιος 
Χρήστος (13),  Νταλαγιάννης 
Θεόδωρος (12), Σιάρκος Ιωάννης 
(11), Παπασπύρος Ευθύμιος 
(10), Φίντζος Γεράσιμος του 
Ευαγγέλου (10), Γούλας Κων/
νος (8), Καλδάνης Ευάγγελος 
(8), Κονταξής Ευάγγελος (8), 
Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα 
(8), Κουτρούμπας Χρήστος (5), 
Τσολάκος Παναγιώτης (5), Γούλας 
Ευάγγελος  (4 ) ,  Μπαλάφας 
Γεώργιος (4), Κατραχούρας Κων/
νος (3), Χωραβάτης Παναγιώτης 
(3), Κατσάνος Αθανάσιος (2), 
Κιοράι Πέτρος (1) και Σιάρκος 
Σταύρος (1). Εντός παρενθέσεων 
ο αριθμός των συμμετοχών σε 
αγώνες κάθε ποδοσφαιριστή. 

Την ποδοσφαιρική περίοδο 
2015-2016 η ομάδα του Άσσου 
πέτυχε δέκα εννέα (19) γκολ. 
Σκόρερς: Κατσάνος Κων/νος (5), 
Γούλας Κων/νος (3), Κονταξής 
Ευάγγελος (3), Νίκας Σπύρος 
(3), Δημολίτσας Αλέξανδρος 
(2), Κούσης Ευάγγελος (2) και 
Νταλαγιάννης Θεόδωρος (1). 

 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποπερά-
τωση του τοίχου της Σοφτσάλιας στη θέσηΤσού-
καζη (από τη δεξαμενή της ύδρευσης μέχρι τον 
δρόμο που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο και το 
γήπεδο). Ο τοίχος άρχισε να κτίζεται τον Ιούλιο του 
2010 , με πρωτοβουλία κατοίκων του χωριού μας. 
Για την ανέγερση του τοίχου (48 τ.μ.) την πέτρα και 
την άμμο είχε προσφέρει ο Δήμος Θεσπρωτικού. 
Ο Σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» είχε προσφέρει το ποσό των πεντα-
κοσίων (500) Ευρώ για την αγορά και τη μεταφο-
ρά υλικών (τσιμέντα, ασβέστη κτλ). Τα χρήματα για 
τα εργατικά αξίας εννιακοσίων (900) Ευρώ είχαν 
προσφέρει ισόποσα οι παρακάτω χωριανοί: 

Ανωπολιτάκης Άγγελος του Φίλιππα
Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Καλέσιος Αντώνιος του Ιωάννη
Κατσάνος Ιωάννης του Λάμπρου
Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου
Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
Παφίλας Γεώργιος του Ιωάννη
Παφίλας Ευγένιος του Κωνσταντίνου
Παφίλας Σπυρίδων του Αθανασίου
Σιάρκος Αλέξανδρος του Ιωάννη
Σιάρκος Δημήτριος του Ιωάννη
Σταύρου Γεώργιος του Περικλή
Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου
Χρήστου Δημήτριος του Γεωργίου
Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου
Χρήστου Παύλος του Γεωργίου
Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου.

Τον Μάρτιο του 2016 ο τοίχος αποπερατώθηκε, 
αφού κτίστηκαν επί πλέον (22 τ.μ.). Ο τοίχος κτίστη-
κε από τους μαστόρους Γιάννη Πάπα και Λεονάρντο 
Σέχα. Αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι κατοικούν 
και εργάζονται στην περιοχή μας. Την πέτρα και την 
άμμο προσέφερε ο Δήμος Ζηρού. Τις χωματουργι-
κές εργασίες προσέφερε ο Αντώνιος Καλέσιος, ο 
οποίος είναι πάντα παρών σε τέτοιες πρωτοβουλί-
ες. Τα χρήματα για τα εργατικά, την αγορά και την 
μεταφορά των υλικών (τσιμέντα, ασβέστη κτλ) αξί-
ας 330 Ευρώ προσέφεραν οι παρακάτω χωριανοί:

Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Κατσάνος Θωμάς του Ανδρέα
Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου
Ξάνθης Χρήστος του Στεφάνου
Παφίλας Σπυρίδων του Αθανασίου
Σιάρκος Αλέξανδρος του Ιωάννη
Σιάρκος Δημήτριος του Ιωάννη
Σταύρου Γεώργιος του Περικλή
Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου
Χρήστου Παύλος του Γεωργίου

 Στο εικονοστάσι του τοίχου τοποθετήθηκε φο-
ρητή εικόνα της Αγίας Σοφίας από τον εφημέριο 
του χωριού μας π. Αλέξανδρο Σιάρκο και άναψε 
το καντήλι για πρώτη φορά τη Μ. Δευτέρα στις 27 
Απριλίου 2016. Ας φροντίσουν οι ευσεβείς πιστοί 
του χωριού μας το καντήλι αυτό να είναι πάντα 
αναμμένο. Ο τοίχος αυτός είναι αφιερωμένος στη 
γερόντισσα Σοφία (Σοφτσιάλια ή Σόφω Τσάλια), 
μητέρα σύμφωνα με την παράδοση Μητροπολίτη, 
η οποία διέμενε στην τοποθεσία αυτή σε μια φτω-
χική καλύβα. Λεπτομέρειες για την παράδοση που 
αναφέρεται στη Σοφτσιάλια και τον γιο της μπο-
ρείτε να βρείτε σε προηγούμενα φύλλα της εφη-
μερίδα μας και συγκεκριμένα στα φύλλα 11 και 
12 σε άρθρο του πρώην προέδρου του Συλλόγου 
μας Κων/νου Δημ. Λαμπρούση και στο φύλλο 
52 σε άρθρο του εφημέριου του χωριού μας π. 
Αλέξανδρου Σιάρκου.

Ο τοίχος της Σόφω Τσάλιας (Σοφτσάλιας) στην Τσούκαζη

Κατσάνος Κων/νοςΚαλέσιος Ευάγγελος Χρήστου ΓεώργιοςΚατσάνος Δημήτρης

συνέχεια από τη σελίδα6

Την Κυριακή το απόγευμα όλοι στην 
εκκλησία για την ακολουθία της τρίτης 
Ανάστασης (πρώτος εσπερινός της αγά-
πης). Μετά το τέλος του εσπερινού της 
«ΑΓΑΠΗΣ» δεν έφευγε κανείς όλοι συγκε-
ντρώνονταν στην κεντρική πλατεία του 
χωριού για τον Λαμπριάτικο χορό. Πρώτος 
άνοιγε τον χορό ο Ιερέας του χωριού.    
Μετά οι άρχοντες του χωριού (προεστοί 
και πρωτογέροντες). Τον κύκλο του χορού 
συμπλήρωναν οι μονοφωνάρηδες, οι με-
ρακλήδες και οι καλλίφωνοι. Στον λαμπρι-
άτικο χορό έπαιρναν μέρος όλοι, άνδρες 
και γυναίκες σε δύο ξεχωριστούς κύκλους 
(πρώτος κύκλος των ανδρών και δεύτερος 
των γυναικών). Απουσίαζαν από το χορό 
μόνο όσοι πενθούσαν. Ο χορός κρατούσε 
αρκετές ώρες. Έπρεπε να νυχτώσει για να 
τον σταματήσουν. Με το τέλος του χορού 
γίνονταν ανταλλαγή των πασχαλινών αυ-
γών που είχαν φροντίσει οι γυναίκες να 
φέρουν από το σπίτι και άρχιζε το τσού-
γκρισμα μέχρι να αναδειχθεί ο τελικός νι-
κητής. Στη συνέχεια οι γυναίκες πήγαιναν 
στο σπίτι για τις τελευταίες ετοιμασίες  της 
επόμενης ημέρας και οι άνδρες στα γειτονι-
κά στην πλατεία καφενεία για κουβεντολόι 
και κανένα ουζάκι.  Η όμορφη αυτή προγο-
νική παράδοση δεν συνεχίζεται πλέον. Έχει 
σταματήσει στις αρχές της δεκαετίας του 
1970.( Γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης 
και καταγραφής των λαμπριάτικων τρα-
γουδιών. Έχουν καταγραφεί μερικά. Στην 
προσπάθεια αυτή κάθε βοήθεια θα είναι 
πολύτιμη. Στο επόμενο φύλλο όσα λαμπρι-
άτικα τραγούδια έχουν καταγραφεί θα τα 
δημοσιεύσουμε. 

Η ημέρα της Ανάστασης

Ο π. Αλέξανδρος Σιάρκος και ο Αναστάσιος Λαμπρούσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκας ΣπύροςΚονταξής Ευάγγελος

Κούσης ΕυάγγελοςΔημολίτσας Αλέξανδρος

Γούλας Κων/νοςΚατσάνος Κων/νος

Νταλαγιάννης Θεόδωρος

Οι σκόρερς

Οι αρχηγοί

Αρχηγοί: Καλέσιος 
Β α σ ί λ ε ι ο ς , 
Κ α τ σ ά ν ο ς 
Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , 
Κατσάνος Κων/
νος και Χρήστου 
Γεώργιος.
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Ο π. Σταύρος Τσιάβας είναι το τέ-
ταρτο από τα τέσσερα παιδιά του 
Τσιάβα Χρήστου του Χρήστου και 
της Ελένης από το Νικολίτσι και της 
Κατσάνου Χριστίνας του Σπύρου 
και της Πανάγιως από τον Άσσο. 
Αδέρφια του ο Ιωάννης Τσιάβας 
(1920-1995), η Νίκη συζ. Του 
Ευάγγελου Τζόλου και η Λαμπρινή 
συζ. του Στέργιου Τούση. Η μητέ-
ρα του Χριστίνα (1890-1976), κόρη 
του Πήλιο Κολιού) από τον Άσσο 
είχε πέντε αδέλφια: την Αικατερίνη 
(1875-1965) συζ. του Ευάγγελου 
Καλέσιου του Κων/νου (Βαγγέλη 
Κάλ ιοση) ,  τον  Κωνσταντ ίνο 
(Κωνσταντή Πήλιο, 1889-1946), τη 
Χρυσαυγή (1892-1956) συζ. Ιωάννη 
Λαμπρούση του Βασιλείου (Νάκη 
Βάση), τον Νικόλαο (Νικολάκη 
Πήλιο, 1894-1969), τον Γεώργιο 
(Γιώργο Πήλιο Κολιό). 

Ο π. Σταύρος γεννήθηκε το 1932 
στον Άσσο. Τελείωσε το δημοτι-
κό σχολείο του Νικολιτσίου, το 
ημιγυμνάσιο Θεσπρωτικού και το 
1950 απεφοίτησε από το Γυμνάσιο 
Πρέβεζας. Τα παιδικά του χρόνια 
πέτρινα, αφού σε ηλικία εννέα ετών 
έμεινε ορφανός από πατέρα. Το κενό 
του πατέρα αναπλήρωσε ο μεγάλος 
αδελφός του Ο Γιάννης, ο οποίος 
φρόντισε και για τις σπουδές του. 
«Του οφείλω πολλά» επαναλαμβά-
νει σε κάθε ευκαιρία ο π. Σταύρος 
συγκινημένος. Κατ΄ αρχάς ήθελε να 
γίνει εκπαιδευτικός. Η κλονισμένη 
υγεία του από μια ασθένεια που τον 

ταλαιπώρησε προσωρινά την πε-
ρίοδο αυτή στάθηκε εμπόδιο στην 
εκπλήρωση αυτής επιθυμίας του. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία 
στο πεζικό και παράλληλα δούλευε 
ως πλανόδιος έμπορος υφασμά-
των και για λίγο χρονικό διάστημα 
ως σημειωτής στη μηχανοκαλλι-
έργεια. Η βαθιά πίστη και η αγάπη 
του για τον Χριστιανισμό καθώς 
και η παρότρυνση των χωριανών 
του Βελλαϊτών δασκάλων Αχιλλέα 
Σωτηρίου και Ευάγγελου Κολιού τον 
οδήγησαν να ακολουθήσει τον δρόμο 
της ιεροσύνης. Φοιτά για δύο χρόνια 
στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο του 
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων 
και στις 21 Νοεμβρίου 1959 στον 
Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου 
Λούρου χειροτονείται Διάκονος από 
τον τότε Μητροπολίτη Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης Στυλιανό και στις 22 
Νοεμβρίου 1959 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Βησσαρίωνα Φιλιππιάδος χει-
ροτονείται Πρεσβύτερος και τοποθε-
τείται ως εφημέριος στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Πλησιών Άρτας. 

Τον Σεπτέμβριο του 1963 βρίσκε-

ται στην Αθήνα προκειμένου να 
φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθήνας στην οποία είχε εισαχθεί 
αυτή τη χρόνια ύστερα από εισα-
γωγικές εξετάσεις. Ασκεί τα ιερα-
τικά καθήκοντα για ένα χρόνο στο 
Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας και 
στη συνέχεια στον Ιερό Ναό του 
Προφήτη Ηλία στη Μεταμόρφωση 
(Κουκουβάουνες) Αττικής. Μετά 
την αποφοίτησή του από τη 
Θεολογική το 1968 επιστρέφει στην 
Ιερή Μητρόπολη Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης και για ένα χρόνο λει-
τουργεί, στον Μητροπολιτικό Ναό 
της Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, 
Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. 
Πριν επιστέψει στην Πρέβεζα είχε 
φροντίσει για τον διορισμό ερα-
νικής επιτροπής με σκοπό την 
ανακαίνιση και επέκταση του 
Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία 
Μεταμόρφωσης Αττικής. Το 1969 
επιστρέφει στην Αθήνα και ασκεί τα 
ιερατικά του καθήκοντα στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στη Μεταμόρφωση Αττικής μέχρι 
τη συνταξιοδότησή του το 2011. 
Διετέλεσε Αρχιερατικός επίτρο-
πος (Διοικητικός Προϊστάμενος 
μιας επιμέρους Μητροπολιτικής 
Περιφέρειας). Επίσης διετέλε-
σε πρόεδρος του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου του Ιερού Ναού 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και 
με εντολή του οικείου Ιεράρχη έκα-
νε και χρέη πνευματικού-εξομολό-
γου. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
των ενοριών της Αγίας Βαρβάρας 
και των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στη Μεταμόρφωση. Ο π. 
Σταύρος Τσιάβας είναι μειλίχιος, 
ήρεμος, πράος και ιερωμένος με 
περισσή ιεροπρέπεια. Ευχάριστος 
συνομιλητής, ο λόγος του μεστός, 

απολαυστικός και διανθισμένος με 
πλούσιο χιούμορ και πολλή αγάπη 
για τον πλησίον του και τον συνάν-
θρωπό του. Αγάπησε το ποίμνιό του, 
το οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση 
για σαράντα και πλέον έτη. Ήταν 
πάντα κοντά στο ποίμνιό του, αφού 
δεν έκανε ποτέ χρήση του δικαιώ-
ματος αδείας. Οι ενορίτες του Ι.Ν. 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής στη Μεταμόρφωση μιλά-
νε με τα καλύτερα λόγια για τον π. 
Σταύρο, γιατί εκτός από τα Ιερατικά 
και Θεολογικά καθήκοντα έχει 
πλούσιο κοινωνικό, ανθρωπιστικό 
και φιλανθρωπικό έργο και σε όλες 
τις δύσκολες στιγμές υπήρχε ένας 
άνθρωπος που τους παρηγορούσε, 
τους συμπαραστέκονταν και τους 
βοηθούσε. 

Μετά τη συνταξιοδότησή του κα-
τόπιν αδείας του οικείου Ιεράρχη 
συνεχίζει να λειτουργεί στο Ιερό 
παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου 
στη συνοικία Μποφίλια της 
Μετάμόρφωσης. Πρεσβυτέρα η 
Σάκκουλα Μαλβίνα από την Ανέζα 
Άρτας. 

Ο π. Σταύρος παντρεύτηκε τον 
Απρίλιο του 1957 και απέκτησε τρία 
παιδιά: τη Μάνθα, ιατρό παθολόγο, 
τον Ιωάννη, εκπαιδευτικό Π.Ε. (δά-
σκαλο) και τον Δημήτρη, ε.α. ταξί-
αρχος της Ελληνική Αστυνομίας. Ο 
παπα-Σταύρος έχει τέσσερις εγγο-
νές: τη Μαλβίνα και τη Στεφανία 
από τον γιο του Ιωάννη και την 
Αικατερίνη και Σταυρούλα από 
τον γιο του Δημήτρη. Κατοικεί μό-
νιμα στην οδό Κώστα Βάρναλη 
στη Μεταμόρφωση Αττικής μα-
ζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια 
του και κοντά στον Ιερό Ναό της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και 
στο ποίμνιό του, που διακόνησε με 
αγάπη και ανιδιοτέλεια για τέσσε-
ρις περίπου δεκαετίες. 

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς
Η ε φ η μ ε ρ ί δ α  μ α ς  έ χ ε ι 

αποφασίσει να αφιερώνει 
σε κάθε φύλλο της μία 

στήλη γνωριμίας που να αναφέρεται 
σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό 
το φύλλο θα αναφερθούμε στον π. 
Σταύρο Τσιάβα. 

  Την Κυριακή 5 Ιουνίου 
2016 στο Μενίδι και στο κα-
φέ-ουζερί του προέδρου του 
συλλόγου μας Ευάγγελου 
Θεοδώρου βρέθηκαν τα μέ-
λη των ομάδων χορού και 
χορωδίας του συλλόγου μας 
για το αποχαιρετιστήριο, 
για τη φετινή περίοδο, γλέ-
ντι. Τριάντα και πλέον άτομα 
ήταν παρόντα στην εκδήλω-
ση αυτή. Παρόντες ο δάσκα-
λος του χορευτικού Νίκος 
Τριανταφύλλου και ο δάσκαλος της χορωδίας παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών 
Τάκης Παπαδημητρίου. Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά με κέφι, τραγούδι, χορό, πλούσιο 
φαγητό, και άφθονο κρασί. Η ομάδα της χορωδίας με τον δάσκαλο Τάκη Παπαδημητρίου 
και μονοφωνάρισσα την Ελένη Πανούση τραγούδησαν για τους παρευρισκόμενους αρκετά 

παραδοσιακά δημοτι-
κά τραγούδια. 
  Η χορευτική ομάδα 
για ακόμα μια φορά 
έπεισε ότι βρίσκεται 
σε πολύ καλό δρόμο
  Τα μέλη του χορευ-
τικού και της χορω-
δίας έδωσαν ραντε-
βού για τον επόμενο 
Οκτώβρη.

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