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Αγαπητέ κ. Ιωάννου,
Απευθυνόμαστε στο πρόσωπό σας όχι μόνο λόγω 

της θεσμικής σας θέσης ως αντιπεριφερειάρχη στο 
νομό Πρεβέζης αλλά και ως γόνο Λακκιώτικο, γόνο 
Λελοβίτικο. Το αντικείμενο της παρούσης επιστολής 
είναι η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ, της ιστορικής αυ-
τής περιοχής με τα δέκα χωριά της, στην παρούσα 
δύσκολη και μεταβατική για τη χώρα περίοδο και με 
ποιο τρόπο ο καθένας μας από τη θέση του μπορεί 
να συνεισφέρει με καίριες δράσεις και οραματισμούς 
στην αναστροφή της πτωτικής αυτής πορείας. 

1. Είναι γνωστή η σημερινή κατάσταση των χω-
ριών της Λάκκας α) από πλευράς πληθυσμιακής (γη-
ράσκουν και συρρικνώνονται τα χωριά βοηθούσης 
και της φυγής των νέων είτε για σπουδές είτε για ε-
ξεύρεση απασχόλησης) β) από πλευράς οικονομίας, 

δηλαδή τοπικής παραγωγής και ευκαιριών βιώσιμης 
απασχόλησης για όποια οικογένεια θα ήθελε να πα-
ραμείνει στον τόπο μας.

2. Το κράτος σε όλες του τις μορφές και εκφάν-
σεις, όχι μόνο δεν βοηθάει αλλά και περιθωριοποι-
εί τη Λάκκα μας. Οι δημόσιες υπηρεσίες συρρικνώ-
νονται και σχεδόν εξαφανίζονται, τα δε σχολεία των 
χωριών έχουν προ πολλού κλείσει με ελάχιστες ε-
ξαιρέσεις. Ο Καποδιστριακός Δήμος Θεσπρωτικού, 
ο φυσικός συνασπισμός της Λάκκας με επίκεντρο 
το κεφαλοχώρι Θεσπρωτικό, καταργήθηκε και μετα-
φέρθηκε η έδρα του μακριά από τα χωριά της, στη 
Φιλιππιάδα. Οι τράπεζες έκλεισαν, και η Εθνική και 
η Πειραιώς. Ειδικά η Πειραιώς ως διάδοχος της Α-

γροτικής (ΑΤΕ) συγκέντρωνε σχεδόν όλες τις κατα-
θέσεις των αγροτοκτηνοτρόφων μας αλλά και αρκε-
τό μέρος της Άνω Λάκκας του Ν. Ιωαννίνων. Και ό-
μως έκλεισε.

3. Το φυσικό περιβάλλον της έχει υποβαθμιστεί, 
κυρίως από το τεράστιο νταμάρι αδρανών στο βου-
νό Μπούφος Θεσπρωτικού (από το αεροπλάνο φα-
ντάζει το μεγαλύτερο παράξενο σημάδι στην Ήπειρο, 
κυριολεκτικά ξεκοίλιασμα του βουνού, δυσανάλογου 
μεγέθους, χωρίς μάλιστα να απασχολεί Λακκιώτες ό-
πως υπόσχονταν κάποτε). Ο διπλανός δε κάμπος της 
Μαυρής και πολλές φορές της Τύργιας ανταριάζει με 
σκόνη πάνω στις καλλιέργειες υποβαθμίζοντάς τες, 
ειδικά τώρα που προχωρούν εκεί οι νέες φυτείες α-
κτινιδίων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα α-
πό τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και να ελέγ-
χεται η διαχείριση των λυμάτων από τα χοιροστά-
σια για να μη ρυπαίνουν την περιοχή της Μαυρής και 
τα τοπικά ύδατα. Τώρα δε επαπειλείται και με την ε-
γκατάσταση των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στο 
Μπαλντενέσι και στο Ποδογορίτικο βουνό, ακριβώς 
πάνω από τα κεφάλια μας, χωρίς καμία συνεννόηση 
και συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”
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Aριθμός Φύλλου 89
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 σσοςΆΟ
ΕΠΙΣΤΟΛη: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ 

Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» συγχαίρουν τη Λαμπρού-
ση Αντωνία του Ιωάννη και της 
Στυλιανής για την αποφοίτησή 
της από τη Φιλοσοφική Σχολή 
του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθήνας και εύχονται «πάντα επιτυχί-
ες, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία». 
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Κατσάνος 

Ευθύμιος του 
Χρήστου και της 

Μάνθας
 (Θύμιο Χρήστος 

1903-1982)
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Αποφοιτήσεις
Του Παύλου Γ. Χρήστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπόψη τα 
περιοριστικά μέτρα των αρμοδίων φορέων για τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και ότι 
η συνάθροιση πολλών ατόμων βοηθάει στη διά-
δοσή του με αποτέλεσμα να θέτουμε σε κίνδυνο 
την υγεία των συνανθρώπων μας αποφάσισε να 
μη πραγματοποιηθούν και φέτος το καλοκαίρι για 
προληπτικούς λόγους οι τριήμερες εκδηλώσεις στο 
χωριό μας.

Λαμπρούση Αντωνία του 
Ιωάννη και της Στυλιανής

Τους τίτλους της πρωταθλήτριας και κυπελλούχου Γαλλί-
ας πρόσθεσε στην ήδη πλούσια συλλογή της η Ασσιώτισα δι-
εθνής βολεϊμπολίστρια Τζίνα Λαμπρούση. Η asptt Mulhouse  
στην οποία αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι κατέκτη-
σεγια πρώτη φορά στην ιστορία της νταμπλ με την Τζίνα να 
πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης και να συνεισφέρει τα μέ-
γιστα στην απόλυτα πετυχημένη αγωνιστική χρονιά της γαλ-
λικής ομάδας. Υπενθυμίζουμε ότι η Λαμπρούση έχει ήδη στη 
συλλογή της επτά Πρωταθλήματα και έξι Κύπελλα Ελλάδας 
με τον Ολυμπιακό πριν κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα 
της. Ξεχωριστή θέση στην τροπαιοθήκη της έχει το Τσάλεντζ 
Καπ που κατέκτησε με την ομάδα του Πειραιά το 2018 ενώ 
έχει μία ακόμη συμμετοχή σε τελικό κορυφαίας ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης. 

Η Τζίνα Λαμπρούση, η οποία ανανέωσε για έναν ακόμη 
χρόνο το συμβόλαιό της με τη γαλλική ομάδα, μίλησε στην 
εφημερίδα μας για τη νέα της ομάδα και τους στόχους της 
από εδώ και πέρα. 
- Τζίνα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος 
και του Κυπέλλου με την Μιλούζ, στο γαλλικό Πρωτάθλημα. 
Αισθάνεσαι δικαιωμένη για την επιλογή σου ν' αγωνιστείς στο 
εξωτερικό και τη γαλλική ομάδα;

“Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνούσαμε 
όλοι στον κόσμο τα καταφέραμε. Χάσαμε μόνο έναν αγώνα 

λόγω covid 19. Η χρο-
νιά φέτος ήταν άκρως 
επιτυχημένη αφού κα-
τακτήσαμε το Κύπελλο 
και το Πρωτάθλημα 
της Γαλλίας για πρώ-
τη φορά στην ιστορία 
της γαλλικής asptt 
Mulhouse. Ήταν κάτι 
παραπάνω από δικαί-
ωση της προσπάθειάς 
μας και είχε ως αποτέ-
λεσμα την ανανέωση 
του συμβολαίου μου 
για ακόμη μία χρονιά”.
- Η προσαρμογή σου 
στη νέα ομάδα και σε μία ξένη χώρα ήταν εύκολη;

- Ένα από τα όνειρα μου ήταν ν' αγωνιστώ στο εξωτερικό. 
'Όταν η ομάδα της Μιλούζ μου έκανε πρόταση δεν χρειάστη-
κε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δώσω τη θετική μου 
απάντηση. Έφτασα στη Γαλλία και η προσαρμογή μου ήταν 
αρκετά εύκολη διότι οι συμπαίκτριές μου με βοήθησαν να 
προσαρμοστώ τόσο στον τρόπο ζωής όσο και στο αγωνιστικό 
κομμάτι.

- Συγκρίνοντας το επίπεδο του βόλεϊ που παίζεται στο Πρωτά-
θλημα της Ελλάδας με εκείνο της Γαλλίας ποιες διαφορές έχεις 
επισημάνει; 
Τα δύο επίπεδα διαφέρουν σε πολλά σημεία. Η γενική οργά-
νωση στο εξωτερικό είναι διαφορετική από ότι στην Ελλάδα 
και στο θέμα του μάρκετινγκ αλλά και των αθλητικών υπο-
δομών. Όσον αφορά το αγωνιστικό επίπεδο η ταχύτητα είναι 
διαφορετική και οι ομάδες όλου του βαθμολογικού πίνακα 
απαρτίζονται από αθλήτριες υψηλού επιπέδου. 
- Οι στόχοι της Τζίνας Λαμπρούση από εδώ και πέρα ποιοι είναι; 

Οι στόχοι μου από δω και πέρα είναι να παίζω όσο το 
δυνατόν υψηλού επίπεδου βόλλεϋ και να γίνομαι καλύτερη 
παίρνοντας παράλληλα όμορφες εικόνες και εμπειρίες από το 
εξωτερικό. Αλλά πάνω από όλα να έχω υγεία. Σας ευχαριστώ.

Κι εμείς την ευχαριστούμε που μας κάνει υπερήφανους και 
της ευχόμαστε υγεία και ευόδωση όλων των υψηλών στόχων 
και των ονείρων της.

Η Τζίνα Λαμπρούση νταμπλούχος Γαλλίας!
Μετά τον Ολυμπιακό «έλαμψε» και στη Μιλούζ

Θεσπρωτικά όρη - Μπαλντενέζι
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 Ο Δήμας 
Ιωάννης του 
Μάρκου και 
της Λαμπρι-
νής προσέφε-
ρε στην εφη-
μερίδα μας το 
ποσό των 50 Ευρώ στη μνήμη του 
πατέρα του Μάρκου Δήμα (Μάρκο 
Θόδωρου), της μητέρας του Λαμπρι-
νής και του αδελφού του Δημήτρη 
(Μήτσο Μάρκου). Τον ευχαριστού-
με και ευχόμαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτόν και την οικογέ-
νειά του για να τους θυμούνται και να τους έχουν στην 
καρδιά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Ο Δήμας Δημήτριος του Αναστασίου και της Μαρίας 
και οι αδελφές του Γεωργία, Πανάγιω, Θεοδώρα, Γιαν-
νούλα και Παρασκευή προσέφεραν στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 100 Ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους 
Δήμα Ανα-
στασίου του 
Γ ε ω ρ γ ί ο υ 
(Τάσο Γιωρ-
γάκη) και της 
μητέρας των 
Μαρίας. Ευ-
χαρ ισ τούμε 
και ευχόμαστε 
υγεία και μακροημέρευση σε αυτούς και τις οικογένειές 
των για να τους θυμούνται και να τους έχουν στην καρ-
διά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Η Δήμα-Σταθουλοπούλου Θεο-
δώρα του Αναστασίου και της Μα-
ρίας (Θοδώρω του Τάσου Γιωργά-
κη) προσέφερε στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 100 Ευρώ στη 
μνήμη του συζύγου της Θανά-
ση Σταθουλόπουλου. Την ευχαρι-
στούμε και ευχόμαστε υγεία και 
μακροημέρευση σε αυτήν και την 
οικογένειά της για να τον θυμού-
νται και να τον έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη του 
αιωνία.

 Η Θεοδώρου Παρασκευή, Ευστρατία, Χαρίκλεια, Θε-
οδούλη και Ελένη του Σπύρου και της Αικατερίνης προ-
σέφεραν στην εφημερίδα μας το ποσό των 250 ευρώ 
στη μνήμη της αδελφής των Ευαγγελίας Χούθη. Τις ευ-
χαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε 
αυτές και στις οικογένειές των για να την θυμούνται και 
να την έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη της αιωνία.

 Ο Κάλιοσης 
Ευθύμιος του 
Ευστρατ ίου 
και της Μαρί-
ας προσέφε-
ρε στην εφη-
μερίδα μας το 
ποσό των 50 
Ευρώ στη μνήμη του πατέρα του Ευστρατίου Καλεσίου 
(Στράτο Κάλιοση) και της μητέρας του Μαρίας Καλεσί-
ου . Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του για να τους 
θυμούνται και να τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνή-
μη τους αιωνία.

 Ο Κατσάνος Αθανάσιος του Απο-
στόλου και της Βάιας (Νάσιο Πο-
στόλης) προσέφερε στην εφημερί-
δα μας το ποσό των 50 Ευρώ στη 
μνήμη της μητέρας του Βάιας. Τον 
ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτόν και 
την οικογένειά του για να την θυ-
μούνται και να την έχουν στην καρ-
διά τους. Η μνήμη της αιωνία.

 Η Λαμπρούση – Σοφρώνη Ευφρο-
σύνη του Αναστασίου και της Αικα-
τερίνης προσέφερε στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 50 Ευρώ στη μνή-
μη του πατέρα της Αναστασίου Λα-
μπρούση (Τασούλη Κώτση). Την ευ-
χαριστούμε 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.

 Ο Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του 
Σωτηρίου και της Ελένης και η Λα-
μπρούση-Ραφτογιάννη Ουρανία του 
Σωτηρίου και της Ελένης προσέφε-
ραν στην εφημερίδα μας το ποσό των 
50 Ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους 
Λαμπρούση Σωτηρίου του Κωνστα-
ντίνου και της Αλεξάνδρας, της μη-
τέρας του Ελένης 
και του αδελφού 
τους Λάμπρου. 
Τους ευχαριστού-
με και ευχόμαστε 
υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυ-
τούς και στις οικο-
γένειές των για να 
τους θυμούνται 
και να τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

Γεννήσεις
 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν o Πανούσης 

Θεόδωρος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας 
και η Παπαπάνου Παναγιώτα του Ευριπίδη και 
της Ευδοκίας. Στις 29 Απριλίου 2021 στη Μαιευ-
τική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιω-
αννίνων η Παπαπάνου Παναγιώτα έφερε στη ζωή 
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής 
η χαρά του παππού Παναγιώτη και των γιαγιάδων 
Κωνσταντίνας και Ευδοκίας για το ευχάριστο αυτό 
γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς 
Θοδωρή και Γιώτα, στον παππού Παναγιώτη και 
στις γιαγιάδες Ντίνα και Ευδοκία, να τους ζήσει και 
να είναι καλότυχη στη ζωή της.

 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Λαμπρού-
ση Όλγα του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας και 
ο Ψαρρής Απόστολος. Στις 16/3/2020 στο Μαι-
ευτήριο Λητώ η Λαμπρούση Όλγα έφερε στη ζωή 
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η 
χαρά του παππού Βαγγέλη και της γιαγιάς Ανδρι-
άνας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε 
στους ευτυχισμένους γονείς Απόστολο και Όλγα, 
στον παππού Βαγγέλη και στη γιαγιά Ανδριάνα να 
τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του.

Κοινωνικά 
 Στις 4 Απριλίου 2021, σε ηλι-

κία 96 ετών, έφυγε για το αιώ-
νιο ταξίδι η Καλεσίου Μαρία 
του Ευστρατίου (Στράταινα). 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Άσσου και ενταφιάστη-
κε στο κοιμητήριο του Αγίου 
Κωνσταντίνου. Στην τελευταία 
της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγε-
νείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της

 Στις 25 Απριλίου 2021, σε ηλικία 87 ετών, έφυγε για 
το αιώνιο ταξίδι η Χούθη Ευαγγελία του Χρήστου. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 
28 Απριλίου στον Ιερό ναό του 
Αγίου Γεωργίου Άσσου και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο του 
Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία 
της κατοικία την συνόδευσε η οι-
κογένειά της, συγγενείς, φίλοι 
και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Ασσιώτικης γης που 
την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.

 Στις 10 Μαΐου 2021, σε 
ηλικία 89 ετών, έφυγε για 
το αιώνιο ταξίδι η Ντίμε-
ρη-Νικολαΐδου Γεωργία του 
Kωνσταντίνου και της Ευγενί-
ας (Γεωργία του Ντίμερη). 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
την επόμενη ημέρα στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Παντελεήμο-
να Ηγουμενίτσας και ενταφι-
άστηκε στο κοιμητήριο Ηγουμενίτσας. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.

 Στις 11 Μαΐου 2021, σε ηλι-
κία 76 ετών, έφυγε για το αι-
ώνιο ταξίδι η Χούθη-Σίμου 
Ελευθερία του Γεωργίου και 
της Βιργινίας (Λευτερία του 
Γάκη Νάκη Τούση). 
Η εξόδιος ακολουθία εψά-
λη την επόμενη ημέρα στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρί-
ου Δρυμού και ενταφιάστηκε 
στο κοιμητήριο Δρυμού Βόνιτσας. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που τη σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους οικείους 
και τους συγγενείς των μεταστάντων.

Καλεσίου Μαρία του Ευ-
στρατίου (Στράταινα)

Θάνατοι

Χούθη -Σίμου Ελευθερία

Προσφορές στη μνήμη

Χούθη Ευαγγελία

Μνημόσυνα
 Τo Σάββατο 3 Απρι-

λίου 2021 στον Ι.Ν. 
Αγ.  Γεωργίου Άσσου  
ετελέσθη 40/ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής 
της Παφύλλα Ευγε-
νίας του Δημητρίου 
(Μήτσο Σπύραινας). 
Ας είναι αιωνία η μνή-
μη της. 

 Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 στον Ι.Ν. των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ετελέ-
σθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Καλεσίου Μαρίας του Ευστρα-
τίου (Στράταινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 23 Μαΐου 2021 στον Ι.Ν. Αγ.  Γε-
ωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Χούθη Ευαγ-
γελίας του Χρήστου. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στον Ι.Ν. Αγίου 
Παντελεήμονα Ηγουμενίτσας ετελέσθη 40ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Ντί-
μερη - Νικολαΐδου Γεωργίας του Κωνσταντίνου 
και της Ευγενίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Παφύλλα Ευγενία του
 Δημητρίου (Μήτσο Σπύραινα).

Βαπτίσεις
 Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στον ιερό ναό 

Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, ο Απόστολος 
Ψαρρής και η Όλγα Λαμπρούση βάπτισαν 
το αγοράκι τους. Η νονά Γεωργία (Τζίνα) Λα-
μπρούση του χάρισε το όνομα Παναγιώτης. Ο 
παππούς Ευάγγελος Λαμπρούσης και η γιαγιά 
Ανδριάνα δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά 
τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
  Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύ-
χονται στους ευτυχισμένους γονείς  Απόστολο  
και Όλγα, στον παππού   Βαγγέλη (Βαγγέλη του 
Γιώργο Κολιό Κώστα)   στη  γιαγιά  Ανδριάνα  και 
στη νονά  Τζίνα «να τους ζήσει».

Δήμας Δημήτριος

Μάρκος και Λαμπρινή Δήμα

Μαρία και Αναστάσιος Δήμα

Σταθουλόπουλος
Αθανάσιος

Ευστράτιος και Μαρία Καλεσίου

Κατσάνου Βάια

Σωτήριος και Ελένη Λαμπρούση

Λαμπρούσης 
Αναστάσιος

Λαμπρούσης Λάμπρος

Ντίμερη-Νικολαΐδου Γεωργία
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Προσφορές εφημερίδας
• Δήμας Ιωάννης του Μάρκου & της Λαμπρινής ...................................50 €
• Ζαμαρίας Τιμολέων του Γεωργίου ......................................................20 €
• Κάλιοσης Ευθύμιος του Ευστρατίου & της Μαρίας.............................50 €
• Κατσάνος Αθανάσιος του Αποστόλου & της Βάιας ...........................50 €
• Δήμα-Σταθουλοπούλου Θεοδώρα του Αναστασίου & 
 της Μαρίας ...........................................................................................100 €
• Δήμα Γεωργία, Πανάγιω, Θεοδώρα, Γιαννούλα Παρασκευή 
 και Δημήτριος Δήμας του Αναστασίου και της Μαρίας ....................100 €
• Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου & της Γεωργίας ..........................20 €
• Θεοδώρου Παρασκευή του Σπύρου & της Αικατερίνης ....................50 €
• Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του Σπύρου 
 και της Αικατερίνης ............................................................................50 €
• Θεοδώρου Λαμπίρη Χαρίκλεια του Σπύρου & της Αικατερίνης ........50 €
• Θεοδώρου-Φουσέκη Θεοδούλη του Σπύρου & της Αικατερίνης .....50 €
• Θεοδώρου Κώνστα Ελένη του Σπύρου & της Αικατερίνης ...............50 €
• Λαμπρούση-Ραφτογιάννη Ουρανία του  Σωτηρίου & της Ελένης ....25 €
• Λαμπρούση – Σοφρώνη Ευφροσύνη του Αναστασίου 
 & της Αικατερίνης .................................................................................50 €
• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου & της Ελένης ..................25 €
• Μπαρότας Κωνσταντίνος και Αικατερίνη Χούθη 
 του Χρήστου & της Ευαγγελίας ...........................................................250 €
• Χρήστου Γεώργιος του Αναστασίου & της Αικατερίνης .....................50 €
• Χρήστου Κωνσταντίνος του Αναστασίου & της Αικατερίνης .............50 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου & της Λαμπρινής .......................................50 €

Ο Άνθρωπος όταν νιώθει πόνο ... Εί-
ναι ζωντανός... Αλλά όταν νιώθει 
τον πόνο του άλλου τότε είναι Άν-

θρωπος.
Με αυτό τον τίτλο θα θέλαμε να ξεκι-

νήσουμε την ευχαριστήρια Επιστολή στον 
Διευθυντή της Β΄ Παθολογικής κλινικής 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Ιωαννίνων Καθηγητή κ. Λεωνίδα Γ. 
Χρήστου. 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε η οι-
κογένεια της Ευαγγ. Χούθη να εκφράσου-
με την ευγνωμοσύνη μας και τις ευχαρι-
στίες μας στο Γιατρό Λ. Χρήστου. 

Πριν λίγο καιρό χρειάστηκε να νοση-
λευτεί (η μητέρα μας και γιαγιά μας) Ευ-
αγγ. Χούθη στο Π.Γ.Ν.Ι. και να διαγνωστεί 
με μια σοβαρή ασθένεια. Είχαμε την τύχη 
να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Β´ 
Παθολογική κλινική και συγκεκριμένα να 
την εξετάσει ο Καθηγητής κ. Λεωνίδας 
Χρήστου. Η προσέγγιση απέναντι στη μη-
τέρα μας αλλά και απέναντι σε εμάς ήταν 
ανθρώπινη. Τα λόγια του ήταν σταράτα 
αλλά με συναίσθηση σεβασμού δημιουρ-
γώντας μια σχέση εμπιστοσύνης από την 
πρώτη στιγμή. Εμπιστοσύνη τόσο πολύτι-
μη για τη συνέχεια. Το ενδιαφέρον του συ-
γκινητικό, ανθρώπινο με ένα απέραντο με-
γαλείο ψυχής.

Με καθημερινές προσωπικές ή τηλεφω-
νικές επικοινωνίες (να σκεφτείτε ότι είναι 
διευθυντής στη Β´ παθολογική με αρκε-
τά προβλήματα στο κεφάλι του) έβρισκε 
πάντα χρόνο να ενημερώνει για την υγεία 
της, όλα τα μέλη της οικογένειας ακόμα 
και τα αδέρφια της και είμαστε αρκετοί. 
Με καθημερινή παρουσία στο δωμάτιό 
της και μάλιστα πολλές φορές την ημέρα 
της έδινε κουράγιο και ψυχολογική υπο-

στήριξη καθημερινά. Δυστυχώς λόγω της 
ραγδαίας επιδείνωσης της κατάσταση της 
(έσπασε και το πόδι της) χρειάστηκε να με-
ταφερθεί σε διάφορα άλλα τμήματα του 
νοσοκομείου και να εξεταστεί από διάφο-
ρους άλλους γιατρούς που την φρόντισαν 
με την καθοδήγηση του κ. Λ. Χρήστου με 
ιδιαίτερη προσοχή.

Επίσης ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στη Για-
τρό κ. Νατάσα Χρήστου για τη βοήθειά της 
και τις συμβουλές της μέσα στο νοσοκο-
μείο αλλά και για την μετέπειτα περίθαλ-
ψή της εκτός αυτού (είναι κόρη του κ. Λ. 
Χρήστου που αυτό σημαίνει ότι ορισμέ-
νοι άνθρωποι εκτός από τις επιστημονικές 
γνώσεις, μαθαίνουν στα παιδιά τους και 
κάτι πολλή σημαντικό και σπάνιο, την αν-
θρώπινη καλοσύνη και αγάπη) .Θα ήθελα 
να επισημάνω ότι ορισμένα μέλη της οικο-
γένειάς μας, τους γνώριζαν αλλά για ορι-
σμένα ήταν η πρώτη γνωριμία μαζί τους.

Οι λέξεις δεν είναι ικανές να εκφράσου-
με την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στα 
πρόσωπά τους.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 
συγγενείς, γείτονες, συγχωριανούς και φί-
λους για τη συμπαράστασή τους στο βαρύ 
πένθος μας. 

Ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός ν’ ανα-
παύσει την ψυχή της.
Τα παιδιά: Κώστας Μπαρότας και Αικατε-
ρίνη Χούθη, Δημήτρης Σιαπέρας και Βού-
λα Χούθη, Λουτσίνα Χούθη. 
Τα εγγόνια: Σοφία, Βίκη, Ηλίας - Γιάννης 
και Χρήστος Σιαπέρας και Χρήστος Χού-
θης. 
Τα δισέγγονα: Αλίσια Damian, Elian και 
Δημήτρης Σιαπέρας.

Ευχαριστήρια Επιστολή της
οικογένειας Ευαγγελίας Χούθη

Σημαντικά έργα αναβάθμισης στα 
αντλιοστάσια και τις δεξαμενές

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να λύσει χρόνια ζητή-
ματα και να αναβαθμίσει τον τομέα της ύδρευσης σε ολόκληρο τον Δήμο 
Ζηρού, έλαβε έγκριση από το Υπουργείου Εσωτερικών και μπαίνει στο 
τελικό στάδιο υλοποίησης. Πρόκειται για το έργο: “Βελτίωση ενεργεια-
κής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζηρού” προϋπολογισμού 
4.798.765,28 € το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
• Την εγκατάσταση σύγχρονων πινάκων με ρυθμιστή στροφών (Ιnverter) 
προς αντικατάσταση των παλαιών πινάκων των εγκαταστάσεων του Βιο-
λογικού Καθαρισμού.
• Την εγκατά-
σταση Συσκευ-
ών Ασύρματης 
Μ ε τ ά δ ο σ η ς 
Δ ε δ ο μ έ ν ω ν 
σε κεντρικό 
σταθμό για 
την επικοινω-
νία των Τοπι-
κών Σταθμών 
Ελέγχου και τη 
συγκέντρωση 
των μετρούμε-
νων τιμών και 
ενεργειακών 
στοιχείων σε 
βάση δεδομέ-
νων.
• Κάρτες Ι/Ο 
για σύνδε-
ση μετρητών 
ενέργειας και 
ρ υ θ μ ι σ τ ώ ν 
στροφών, με το υφιστάμενο σύστημα τηλεμετρίας. (σ.σ. Πρόκειται για 
έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 
1,5 εκ. €). 
• Την εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας και ευφυών συ-
στημάτων διαχείρισης ενέργειας.
Η συγκεκριμένη πράξη αφορά την εξ’ ολοκλήρου ανακατασκευή του συνό-
λου των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου (σ.σ. είναι 40) συμπεριλαμβα-
νομένων και των βιολογικών Φιλιππιάδας και Θεσπρωτικού.

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

ISSN: 2241-309X

Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου

Παππαδά 27-29, 11526, Αθήνα τηλ.: 210 6982661 

Eπιμέλεια ύλης 
Xρήστου Παύλος του Γεωργίου

Παπαδά 27-29, 11526, Aθήνα, 210 6982661, 6973243309, 
e-mail: p.xristou@hotmail.com

Συντακτική Eπιτροπή:
Συντάσσεται από το Δ.Σ.

Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα 

τις απόψεις του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.

σσοςΆΟ

Φαρμακείο 
Γεώργιος Λ. Χρήστου

Εθνικής Αντιστάσεως 124, Κατσικάς 
Ιωαννίνων, 45550, 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ

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

Πρέβεζα | τηλ.: 2682550055
| e-mail:kostaschristou1@gmail.com

Πωλείται οικία 72 τ.μ. εντός οικοπέδου 

2.500 τ.μ. με καρποφόρα δέντρα 

εντός οικισμού Κερασόβου στον Άσσο.

Για πληροφορίες 210 2525287 – 6984422710.

Για την Κοινότητα του Άσσου το έργο περιλαμβάνει τις 
τρεις δεξαμενές (κάτω και μεσαία με τα αντλιοστάσια 
τους και την επάνω) όπως αναγράφονται στον πίνακα 
χωροθέτησης του έργου. 

Καλαντζής: “Νέα εποχή στην ύδρευση”
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, σε σχε-
τική του δήλωση εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα ανέφερε: 
“Με σταθερά βήματα και με στρατηγικό σχεδιασμό 
υλοποιούμε σημαντικά έργα στον Δήμο μας. Με το 
έργο “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδο-
μών ύδρευσης” ο Δήμος Ζηρού εισέρχεται σε μία νέα 
εποχή στην ύδρευση και στην αποχέτευση. Είναι ένα 
έργο που εκτός από τεχνική επάρκεια θα λύσει μείζονα 
ζητήματα, ενώ θ’ αποφέρει και σημαντική εξοικονό-
μηση χρημάτων. Είναι πρόδηλο ότι αποτελεί πρώτιστη 
προτεραιότητά μας η εξασφάλιση της ανώτερης δυνα-
τής ποιότητας νερού, μέσα από την ανακατασκευή και 
αναβάθμιση όλων των αντλιοστασίων και των υπο-
στηρικτικών παρεμβάσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουνε ήδη ωριμάσει και υπο-
βάλλει 11 προτάσεις για χρηματοδότηση στο πρό-
γραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και αναμένουμε σύντομα 
νέες εντάξεις έργων”.
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συνέχεια από τη σελίδα 1

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1903. Είναι το πέμπτο 
παιδί του Κατσάνου Χρήστου του Αθανασίου (Χρή-
στο Νάσιου, 1852-1950) και της Καλεσίου-Κώνστα 
Μάνθας του Κωνσταντίνου (1860-1956).

 Αδέλφια του: 1) Η Χριστίνα (Ναστασβασίλαινα, 
1884-1980), παντρεύτηκε τον Κώνστα Αναστάσιο 
του Βασιλείου (Ναστάση Βασίλη) από τον Άσσο και 
απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Κώστα Κωνσταντίνο 
(Κώτσο Ναστάση, 1909-2002), τη Γιαννούλα (Περι-
κλή Δήμαινα, 1915-2003), τον Χρήστο (Κίτσο Να-
στάση, 1916-1949), τη Βάια (Νάσιο Κολέσια, 1917-
2015).

2) Η Αλεξάνδρα (Κωνσταντή Λάμπραινα, 1897-
1953), παντρεύτηκε τον Λαμπρούση Κωνσταντί-
νο του Λάμπρου και της Γιαννούλας ( Κωνσταντή 
Λάμπρο, 1898-1938) από τον Άσσο και απέκτησε 
επτά παιδιά: τον Δημήτριο (Δημητράκη Κωνσταντή, 
1919-1992), την Ουρανία (1921-1939), τον Σωτή-
ρη (1923-1963), την Ευαγγελία (Βαγγέλ’ Μπουζού-
καινα, 1924-2015), την Παρασκευή (Μιχάλ’ Μίναινα, 
1924-1989), τη Γιαννούλα (Γιάννη Σιάρκαινα, 1928-
2015).

3) Ο Θωμάς (Θωμά Χρήστος, 1900-1968), πα-
ντρεύτηκε τη Λαμπρούση Λαμπρινή του Κωνσταντί-
νου και της Αικατερίνης (1907-1992,κόρη του Κώ-
τση Ντώνη) από τον Άσσο και απέκτησε οκτώ παιδιά: 
τον Κωνσταντίνο (Κώτση Θωμά, 1925-2005), τη 
Βάια ( Ποστόλαινα, 1927-2020), τη Χρυσαυγή (Νι-
κολάκη Κώτσαινα), τη Βασιλική, τη Βαρβάρα (Μήτσο 
Τάκη Βαγγέλαινα), τον Ευάγγελο (Βαγγέλ’ Θωμά), 
τον Αχιλλέα (Λέα), τον Χρήστο (Τάκη Θωμά Χρήστο). 

4) Η Ουρανία Κατσάνου απεβίωσε ανύπαντρη και 
δεν άφησε απογόνους.

 Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται, 
οι μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν από εμάς 
τους μεγαλύτερους. 

Ο Θύμιο Χρήστος ήταν άνδρας μετρίου αναστή-
ματος, εύσωμος, δίκαιος χωρίς να υπολογίζει το 
ατομικό του συμφέρον, αμερόληπτος, ανυποχώρη-
τος, ασυμβίβαστος, παράτολμος και ριψοκίνδυνος. 
Διακρίνονταν για το απαράμιλλο θάρρος και πάντα 
με παρρησία εξέφραζε τη γνώμη του και υποστήριζε 
τις θέσεις του. Αναλάμβανε πάντοτε τις ευθύνες του 
ανεξάρτητα των συνεπειών για το άτομό του.

Αγωνιζόταν μέχρι την τελική δικαίωση για τις ιδέ-

ες του και τα πιστεύω του. 
Πάντα πρόθυμος να βοηθήσει αναξιοπαθούντα 

άτομα και ιδιαίτερα συγγενικά του πρόσωπα χωρίς 
να υπολογίζει οποιοδήποτε προσωπικό κόστος.

Πολιτικός αλλά και προσωπικός φίλος του βου-
λευτή και πολιτευτή Πρέβεζας Λευκάδας Μάρκου 
Τσαρλαμπά τον οποίο πάντα στήριζε στις βουλευτι-
κές εκλογές.

Στις 12 Απριλίου 1943, ο Θύμιο Κατσάνος, ήταν 
ένας από τους δεκατέσσερις του Λοχαγού Απόστο-
λου Χαλιμά που κατετάγησαν στην αντιστασιακή ορ-
γάνωση Ε.Ο.Ε.Α. Ε.Δ.Ε.Σ. ως ένοπλο μέλος. Με το 
λόχο μηχανημάτων μαζί με τους άλλους Ασσιώτες 
πήρε μέρος σε πολλές μάχες εναντίον των δυνά-
μεων κατοχής. Σε μάχη εναντίον των Γερμανών το 
πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1944 στο Σκρι-
βένικο (ύψωμα στην Κρανιά στο δρόμο προς το χω-

ριό Βρυσούλα) τραυματίστηκε στο μάτι. Με την αριθ. 
4324/1951 πράξη του Υπουργείου Οικονομικών του 
απενεμήθη σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 40%.

Στις κοινοτικές εκλογές στις 5/7/1964 ήταν υπο-
ψήφιος πρόεδρος της κοινότητάς μας (ως αρχηγός 
του β' Συνδυασμού «Νίκη»· ήταν η πρώτη φορά που 
οι συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με αρχηγό,. 
Ο συνδυασμός δεν πλειοψήφησε αλλά ως επικεφα-
λής του συνδυασμού εξελέγη κοινοτικός σύμβουλος 
και άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι 22/5/1968 οπότε 
και παραιτήθηκε. Ως ανάπηρος πήρε άδεια λειτουρ-
γίας περιπτέρου στα τέλη της δεκαετίας του 1950 
και οι μεγαλύτεροι θυμούνται τον μπάρμπα Θύμιο για 
αρκετά χρόνια να εκτελεί χρέη περιπτερά, στο περί-
πτερο που βρίσκονταν στο νοτιοανατολικό άκρο της 
σημερινής κεντρικής πλατείας του Αγίου Γεωργίου.

Από τον γάμο του με την Κατσάνου Δήμητρα του 
Ιωάννη και της Μαρίας από τον Άσσο δεν άφησε 
απογόνους.

 Από τον γάμο του με την Τάτση Πανάγιω του 
Αναστασίου και της Βασιλικής από τις Παπαδάτες 
(1915-2005) απέκτησε έξι παιδιά: 

1) τη Γιαννούλα, η οποία παντρεύτηκε τον Κα-
τσάνο Βασίλειο του Αθανασίου και της Βάιας (Βασίλ’ 
Νάσιο) από τον Άσσο και απέκτησε τέσσερα παιδιά: 
τη Δήμητρα, τον Αθανάσιο, τον Αναστάσιο (1960-
2010) και τον Τριαντάφυλλο. 

2) τον Χρήστο (Τάκη Θύμιο Χρήστο, 1942-2018), 
ο οποίος παντρεύτηκε τη Νάκια Βασιλική του Ευθυ-
μίου και της Δήμητρας (κόρη του Θύμιο Φώτη) από 
τον Άσσο απέκτησε δύο παιδιά: τον Ευθύμιο (Μάκη 
1973-2003) και τη Δήμητρα.

3) τον Αθανάσιο (Νάσιο Θύμιο), ο οποίος πα-
ντρεύτηκε τη Σιδηροπούλου Νίκη του Βασιλείου και 
της Θεοδώρας (1943 - 2020) από το Μεταλλικό 
Κιλκίς και απέκτησε ένα παιδί: την Παναγιώτα.

4) τον Λέανδρο (Λία Θύμιο), ο οποίος παντρεύτη-
κε τη Χούθη Χριστίνα του Γεωργίου και της Ευγενίας 
(κόρη του Γάκη Νακη Τούση) από τον Άσσο και απέ-
κτησε δύο παιδιά: τον Ευθύμιο και τη Βασιλική.

5) τη Βάια, η οποία παντρεύτηκε τον Τσιτάκη Ιω-
άννη από το Άγιο Πνεύμα Σερρών και απόκτησε δύο 
παιδιά: τον Γεώργιο και τον Ηλία.

6) τον Γεώργιο (Γάκη Θύμιο) ο οποίος παντρεύτη-
κε τη Μήτσιου Θεοδώρα του Κωνσταντίνου και της 
Πανάγιως (κόρη του Κώτση Τόκα) από τον Άσσο και 
απέκτησε δύο παιδιά: τον Ευθύμιο και τον Κωνστα-
ντίνο. Από τις 4/9/1982 αναπαύεται στο κοιμητήριο 
του Αγίου Κωνσταντίνου στον Άσσο. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. 

Ας είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου στον αεί-
μνηστο Κατσάνο Ευθύμιο (Θύμιο Χρήστο), αιώνιο 
και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Κατσάνος Ευθύμιος 

του Χρήστου και της Μάνθας (Θύμιο Χρήστος 1903-1982)

του Παύλου Γ. Χρήστου

Ευθύμιος Κατσάνος και η σύζυγός του Πανάγιω.

Η πλατεία του χωριού μετά τον σεισμό του 1981. 
Διακρίνεται αριστερά και το περίπτερο του μπάρμπα Θύμιου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αντώνης Ασσιώτικος
2. Χωριό της Λάκκας – Και έτσι τα ζώα
3. Συμπεραίνει – Το τέλος του τιμώ
4. Μια νότα – Άπορη
5. Άλαλος
6. Η αρχή από την Αρχή – Ο τερματοφύλα-
κας του Ο.Σ.Φ.Π
7. Πλεγμένα κρεμμύδια
8. Υπηρεσία έκδοσης αδειών για εκκλησίες
9. Όχι γερός

ΚΑΘΕΤΑ
1. Τόπος μαρτυρίου στη Λάκκα μας
2. Κοίτα Ασσιώτικο – Έπεσε (Αλβανικά)
3. Έχει 60 λεπτά – Πάμε Ισπανικά
4. Δύο έχει το Νινί–Χέστηκε στο αλώνι
5. Ασύμφωνη χήρα – Μισό τυρί – Θρυλι-
κός Όμιλος Πειραιά (αρχικά)
6. Ένα χρώμα – Συναινεί
7. Νόστιμο χόρτο – Οπτικό δέκα
8. Υπόσχεται – Χορός του γάμου

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Λύση σταυρόλεξου
Οριζόντια 1. ΝΤΩΝΗΣ 2. 
ΤΥΡΙΑ-ΖΑ 3. ΑΡΑ- ΜΩ  4. ΛΑ - 
ΦΤΩΧΗ 5. ΒΟΥΒΟΣ 6. ΑΡ - ΣΑ  
7. ΑΡΜΑΘΑ 8. ΝΑΟΔΟΜΙΑ 9. 
ΣΑΠΙΟΣ

Κάθετα: 1. ΝΤΑΛΑΜΑΝΙ  2. 
ΤΥΡΑ - ΡΑ  3. ΩΡΑ - ΒΑΜΟΣ 4. 
ΝΙ - ΦΟΡΑΔΑ 5. ΗΑ- ΤΥ- ΘΟΠ 
6. ΜΩΒ - ΑΜΙ 7. ΖΩΧΟΣ - ΙΟ 
8. ΘΑ - ΗΣΑΙΑΣ

του Παύλου Ν. Ζήκα

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και 
τους αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν 
για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και 
επαγγελματικό γεγονός (γεννήσεις, βαπτίσεις, 
αρραβώνες, γάμους, θανάτους, επιτυχίες των 
παιδιών τους, αθλητικά γεγονότα, διάφορες δι-
ακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφη-
μερίδα 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 φωτο-
γραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.
Είναι αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα επι-
στρέφονται.

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.

Προτιμήστε τους επαγγελματίες του χωριού 
μας, έτσι ενισχύουμε τους συγχωριανούς μας 
και την οικονομία του χωριού μας.
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5η Ιουνίου: 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και 
αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ 
από το 1972 για την ενημέρωση του πα-
γκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αν-
θρωπότητα.

Το 1972 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 
εξέδωσε ψήφισμα που όριζε την 5η Ιουνί-
ου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
Με το ίδιο ψήφισμα παρότρυνε τις κυβερ-
νήσεις και τους οργανισμούς των Ηνωμέ-
νων Εθνών να αναλαμβάνουν κάθε χρόνο 
την ίδια ημέρα παγκόσμιες δραστηριότη-
τες για τη διατήρηση και την ενίσχυση του 
περιβάλλοντος, με σκοπό την εμβάθυνση 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Για το τρέχον 2021 το μήνυμα κα το 
θέμα της Ημέρας είναι: «Ξανασκέφτομαι. 
Αναδημιουργώ. Αποκαθιστώ». Το φετι-
νό μήνυμα αναφέρεται και στοχεύει στην 
αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 
ισορροπιών των οικοσυστημάτων. Γι' αυτό 
η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021 
και αποτελεί την αφετηρία της ενημερω-
τικής καμπάνιας του ΟΗΕ: «Δεκαετία για 
την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων: 
2021-2030».

Για χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος ζού-
σε στο φυσικό περιβάλλον, όπως και τα 
άλλα έμβια όντα, χωρίς προβλήματα. Τις 
τελευταίες δεκαετίες και κυρίως μετά τη 
βιομηχανική επανάσταση, την οικονομική 
ανάπτυξη, την τεχνολογική εξέλιξη, την 
ανεξέλεγκτη υπεραύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού κα τη δημιουργία των μεγάλων 
αστικών κέντρων, η κατάσταση άλλαξε άρ-
δην και ακολούθησε η ραγδαία επιδείνωση 
του περιβάλλοντος.

«Αυτή είναι η δική μας στιγμή», συ-
μπληρώνει το σύνθημα του εορτασμού, 
παρακινώντας όλους μας να αναλάβουμε 
δράση εδώ και τώρα, για να κάνουμε τον 
κόσμο μας καλύτερο, να βγούμε μπροστά, 
να κάνουμε τον πλανήτη μας βιώσιμο και 
να αλλάξουμε πορεία. 

Ο ΟΗΕ, καλεί τον κόσμο όλον, μέσω 
της επίσημης ιστοσελίδας της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος και επιμένει:

«Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρό-
νο πίσω. Αλλά μπορούμε να φυτέψουμε 
δέντρα, να πρασινίσουμε τις πόλεις μας, να 
ζωντανέψουμε τους κήπους μας, να αλλά-
ξουμε τη διατροφή μας και να καθαρίσου-
με τα ποτάμια και τις ακτές. Εμείς είμαστε 
η γενιά που θα συμφιλιωθεί με τη φύση. 
Ας ενεργοποιηθούμε, χωρίς να ανησυχού-
με. Ας είμαστε τολμηροί, όχι διστακτικοί».

Οι επιστημονικές μελέτες κάθε φορά 
καταδεικνύουν την κρισιμότητα της κα-
τάστασης. Πρόσφατα, στο επιστημονικό 
περιοδικό Nature Climate Change, δη-
μοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μεγάλης 
έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γη 
αποδεικνύεται πως ευθύνεται για περισ-
σότερους από το ένα τρίτο των θανάτων 
από θερμότητα, από το 1991 έως το 2018!

Μάλιστα, η επιστημονική ομάδα που 
διεξήγαγε τη μελέτη, επισημαίνει πως το 
στοιχείο αυτό αποτελεί μόνο ένα κομμάτι 
του συνολικού κόστους της αλλαγής του 
κλίματος: Ακόμη περισσότεροι άνθρωποι 

πεθαίνουν από άλλες ακραίες καιρικές 
συνθήκες που ενισχύονται από την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη, όπως καταιγίδες, 
πλημμύρες και ξηρασία - και οι αριθμοί θα-
νάτων λόγω θερμότητας θα αυξηθούν εκ-
θετικά με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες. 

Οι ίδιες μελέτες επιβεβαιώνουν και τη 
θετική στροφή των πολιτών προς τα θέ-
ματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: 
Είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν παρα-
πάνω για συσκευασίες προϊόντων, που θα 
είναι ανακυκλώσιμες, να επιβραβεύουν τις 
επιχειρήσεις που με τη λειτουργία τους σέ-
βονται το περιβάλλον, αλλά και δηλώνουν 
πως αξιολογούν ως σημαντικότερο πρό-
βλημα της ανθρωπότητας την κλιματική 
αλλαγή 

 Για την προστασία του περιβάλλοντος 
δραστηριοποιούνται Διεθνείς Οργανισμοί, 
Δημόσιοι και Κρατικοί Φορείς, Περιβαλ-
λοντικές Οργανώσεις και Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα.

Αλλά και ο ιδιωτικός τομέας συντάσσε-
ται σε αυτή την προσπάθεια στροφής προς 
τη προστασία του περιβάλλοντος και την 
πράσινη οικονομία και σε πολλές περιπτώ-
σεις πρωτοπορεί. Εταιρείες και βιομηχανί-
ες αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, 
θέτοντας το περιβάλλον σε προτεραιότητα 
και με συνεχείς δράσεις προχωρούν στη 
μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυ-
πώματος, αλλά και στην εκπαίδευση του 
κοινού σε έναν νέο τρόπο σκέψης και πρά-
ξης. Τέτοιου είδους προγράμματα, δράσεις 
και επενδύσεις συμβάλλουν στη συνολική 
μετάβαση της κοινωνίας στις πράσινες λύ-
σεις και ταυτόχρονα οριοθετούν το πλαί-
σιο της αλλαγής για το μέλλον. Διότι, όλοι 
πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για να 
έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον, όπου η κατά-
σταση θα βελτιώνεται διαρκώς, πρέπει να 
έχουμε πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικο-
νομία, πράσινες επενδύσεις και πράσινη 
συνείδηση. Είναι ανάγκη καθ' ένας από 
εμάς να βοηθήσει ώστε να φτάσουμε γρή-
γορα σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Καθένας 
μπορεί να βάλει το λιθαράκι του στον αγώ-
να για την προστασία του περιβάλλοντος 
προστατεύοντας τον δικό του χώρο και 
ελαττώνοντας τα απόβλητα κα ό,τι βλάπτει 
σοβαρά το περιβάλλον. 

Ενδεικτικές ενέργειες: 
• Μπορούμε όλοι να μειώσουμε τα από-
βλητα κι τα απορρίμματα του νοικοκυριού 
μας.
• Μπορούμε να συλλέγουμε και να παρα-
δίνουμε στην ανακύκλωση, όλα τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά.
• Μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλω-
ση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.     
• Μπορούμε να κάνουμε οικονομία στην 
κατανάλωση του νερού.
• Μπορούμε να φυτεύουμε δέντρα για να 
πρασινίσει ο τόπος.
•Μπορούμε να διατηρούμε καθαρούς 
όλους τους κοινόχρηστους τόπους και χώ-
ρους: δρόμους, πλατείες, παραλίες, ποτά-
μια, λαγκάδια, λίμνες κλπ.

Οφείλουμε να παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές ένα περιβάλλον υγιές και βι-
ώσιμο και αν είναι δυνατόν σε καλύτερη 
κατάσταση από αυτήν, στην οποία το πα-
ραλάβαμε. 

Νίκος Νικολάου

Πηγές: https://www.cnn.gr,
https://www.sansimera.gr ›
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 4. Με βάση την παραπάνω ζοφερή εικόνα όλοι οι Σύλλογοι των χω-
ριών της Λάκκας είχαμε απευθύνει στους υποψηφίους των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών του Μαϊου 2019 ένα κείμενο με την πρό-
ταση να δεσμευτούν προεκλογικά για τη στήριξη, μετεκλογικά, της Ανά-
πτυξης και Διάσωσης της Λάκκας με ένα «χωρικό» πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης (βλέπε συνημμένο κείμενο).

Τώρα, σε συνέχεια αυτού, ερχόμαστε στο επόμενο βήμα που είναι 
η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΜΕ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ πριν να είναι πολύ αργά. Εδώ θα μετρηθούμε όλοι 
για το τί θα κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά, γιατί όπως πάμε και 
με την αδιαφορία όλων, φοβούμαστε ότι τέτοια γενιά δε θα υπάρξει. 
Διότι αυτός είναι ο δικός μας φόβος και η έγνοια.

5. Στο παρελθόν έγιναν από τον π. Δήμο Θεσπρωτικού τη δεκαετία 
του 1990 σοβαρές ημερίδες για την τοπική ανάπτυξη (κυρίως του πρω-
τογενούς τομέα) με τη συμμετοχή Ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ Υπ. Γεωργί-
ας, των υπηρεσιών Ν. Πρεβέζης, ΤΕΙ Άρτας, ΕΤΑΝΑΜ κλπ. με μικρά ό-
μως αποτελέσματα. Αυτό διότι έλειπε ο συντονισμός αλλά και ένα συ-
νεκτικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των δράσεων, δηλαδή ένα 
πρόγραμμα τοπικό για τη Λάκκα και όχι ευρύτερο.

6. Η προίκα της Λάκκας και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι 
προφανή: α) το μεγάλο αρδευτικό δίκτυο του κάμπου, περίπου 20.000 
στρεμμάτων (στη κατασκευή του βοήθησε πολύ ο Λελοβίτης καθηγη-
τής ΕΜΠ κ. Κονοφάγος, τ. υπουργός). Παραμένει όμως αναξιοποίητο 
λόγω των ετήσιων καλλιεργειών χαμηλής απόδοσης (καλαμπόκι, τρι-
φύλλι) και λόγω έλλειψης εντατικών καλλιεργειών και αγροτοβιομηχα-
νίας για την απασχόληση μεγάλου αριθμού αγροτικών οικογενειών β) 
τα βουνά και τα βοσκοτόπια της για την παραγωγή κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων (γαλακτοκομικά, κρέας, μαλλί, θηράματα και εκτροφεία ) γ) οι ε-
λαιώνες της λακκιώτικης χοντροελιάς μπορούν αξιοποιούμενες και μετά 
από κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης «ΛΑΚΚΑ» να δώσουν προ-
ϊόντα και επενδύσεις οικονομικής υπεραξίας , επεξεργασμένης ελιάς ή 
όχι (είναι αντίστοιχη της Άμφισσας) δ) το φυσικό αμόλυντο περιβάλλον 
(με την εξαίρεση του νταμαριού στον Μπούφο) για την παραγωγή προ-
ϊόντων ανωτέρας ποιότητας καθώς και βοτάνων και αρωματικών φυ-
τών ε) σοβαροί υδάτινοι πόροι π.χ. οι πηγές της Πριάλας στ) η λίμνη Ζη-
ρού ζ) ο παραδοσιακός Λακκιώτικος Πολιτισμός των χωριών της με ε-
μπειρία στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων προέλευσης καθώς 
και προϊόντων χειροτεχνίας κλπ. Η Λάκκα αποτελεί μια ενότητα στη νό-
τια Ήπειρο σφιχτοδεμένη με ενδογαμίες και με έντονη τοπική προσωπι-
κότητα και ντοπιολαλιά, με παραδοσιακά πέτρινα σπίτια εναρμονισμένα 
σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, με μνημεία αρχαίας, βυζαντινής και 
νεότερης τοπικής αρχιτεκτονικής ιστορίας και κληρονομιάς, μια περιοχή 
κατάλληλη για εναλλακτικό τουρισμό, έναν τόπο που η ιστορία του εί-
ναι γεμάτη εθνικούς αγώνες σε σύμπραξη με τους Σουλιώτες. Μετά από 
όλα τα παραπάνω προβληματιζόμαστε πολύ από τη χειροτέρευση της 
Λάκκας τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την υπαγωγή της στη Φιλιππι-
άδα (ως έδρα του Δήμου Ζηρού), και αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς επεν-
δύσεις η Λάκκα θα «πεθάνει». (Η μόνη αξιόλογη επένδυση στο παρελ-
θόν ήταν η Lee Cooper, εργοστάσιο εντάσεως εργασίας, που τότε έδω-
σε απασχόληση σε μεγάλο αριθμό οικογενειών, όμως έκλεισε προ πολ-
λών ετών και μετά από λάθη πολλών). Για τους παραπάνω λόγους Α Π 
Ε Υ Θ Υ Ν Ο Μ Α Σ Τ Ε σε εσάς, κ. Ιωάννου, και ζητούμε τη βοήθειά σας 
ως δικό μας άνθρωπο, για ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩ-
ΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ που θα διεκδικήσουμε από την Περι-
φέρεια Ηπείρου και το νέο ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποκλει-
στικά για τη Λάκκα. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν στον Εθνικό και Πε-
ριφερειακό προγραμματισμό της χώρας και στο νέο ΕΣΠΑ, είτε ως Ολο-
κληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) είτε ως τοπικής ανάπτυξης με πρω-
τοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, είτε ως τοπικής παρέμβασης σε ορει-
νές/νησιωτικές περιοχές του στόχου 5 του νέου ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια Η-
πείρου το οφείλει στα χωριά της Λάκκας μετά την εντελώς άδικη και δυ-
σανάλογη επιβάρυνσή της με το τεράστιο νταμάρι αδρανών στον Μπού-
φο Θεσπρωτικού. Αναμένοντας τη βοήθειά σας και τις οδηγίες για να 
προετοιμάσουμε και να μεθοδεύσουμε αυτές τις διεκδικήσεις.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
οι Σύλλογοι της Λάκκας: 1. Σύλλογος Αποδήμων Θεσπρωτικού «Τα Λέ-
λοβα» 2. Σύνδεσμος Λελοβιτών Πρέβεζας 3. Περιβαλλοντικός-Πολιτι-
στικός Σύλλογος π. Δήμου Θεσπρωτικού 4. Μορφωτικός Σύλλογος Θε-
σπρωτικού 5. Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού 6. Φιλαρμονικός Σύλ-
λογος Θεσπρωτικού «Ο Απόλλων» 7. Σύλλογος απανταχού Νικολι-
τσιωτών «Η Αγία Κυριακή» 8. Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Μάρκος 
Μπότσαρης»  9. Μορφωτικός- Πολιτιστικός Σύλλογος Άσσου Ιωαννί-
νων 10. Σύλλογος Πολυσταφυλιτών «Η Αγία Τριάδα» 11. Πολιτιστικός 
Σύλλογος Γαλατά 12. Σύλλογος Γυναικών Ριζοβουνίου 13. Αγροτικός 
Γυναικείος Συνεταιρισμός Θεσπρωτικού «Η Μικρή Λάκκα Σούλι».

ΕΠΙΣΤΟΛη: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ 
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Προλεγόμενα

Αποφασίζοντας να γράψω για γυναίκες του “21”, 
ομολογώ στους αγαπητούς αναγνώστες ότι παρω-

θήθηκα σ’ αυτό από διαβάσματα, 
παλιά και τωρινά και με σκοπό, όχι 
να απομυθοποιήσω πρόσωπα ούτε 
να … σκανδαλίσω, αλλά για να φω-
τίσω αθέατες πλευρές του Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας, που πιθανόν να 
αγνοούμε ή να γνωρίζουμε συγκε-
χυμένα πράγματα, που σχετίζονται 
με πρωταγωνιστικά πρόσωπα ή 
συμπεριφορές και που η ακαδημα-
ϊκή ιστοριογραφία τα προσπερνάει, 
είτε τα θεωρεί ήσσονος ιστορικής 

σημασίας, είτε από λόγους … σεμνοτυφίας.

1 ΑΣΗΜΩ ΑΝΑΓΝ. ΛΙΔΩΡΙΚΗ: (Η Γκούραινα)

Ο Γιάννης Γκούρας παντρεύτηκε την ΑΣΗΜΩ ΛΙ-
ΔΩΡΙΚΗ, μια από τις μεγαλύτερες αρχοντοπούλες 
της Αθήνας, κόρη του προύχοντα ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΛΙ-
ΔΩΡΙΚΗ. Ο γάμος έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 1823 
και αναδείχτηκε σε κοσμικό γεγονός της Αθήνας και 
παραβρέθηκε όλη η αθηναϊκή αριστοκρατία. Πανέ-
μορφη η νύφη, λεβέντης ο γαμπρός αποτέλεσαν ένα 
ταιριαστό ζευγάρι. Στην Γκούραινα ο Καραϊσκάκης 
κόλλησε το παρατσούκλι “Νταλλιάνα”, διότι όπως 
ήταν ψηλή γυναίκα και σπαθάτη θύμιζε “νταλλιάνι” 
(ιταλικό μακρύ ντουφέκι). Μάλιστα, της έγραψαν και 
τραγούδι εξυμνώντας τα χαρίσματά της:
“Νταλιάννι είναι στον πόλεμο / κι αρσίκι στο σημάδι
και καριοφύλι στη βροντή / σαν άξιο παλικάρι...”

Ο Γκούρας και η Ασήμω αποφάσισαν να μείνουν 
στο φρούριο της Ακρόπολης κι εκεί έστησαν το “νοι-
κοκυριό” τους. Τους υπηρετούσαν ένας άνδρας, ο 
Καπνόριζας και τρεις δούλες (δύο τουρκάλες και μία 
αραπίνα).

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, είχε φέρει λίγε μέρες, 
πριν τον γάμο και είχε εγκαταστήσει μέσα στο Ερέ-
χθειο: Τη μητέρα του Ακριβή, τη γυναίκα του Ελένη 
και τα αδέρφια του1.

Η Ασήμω “φόρεσε φυσεκλίκια...” όπως παραστατι-
κά γράφει ο Σόλων Γρηγοριάδης, … “γύριζε με το κα-
ριοφύλι στο χέρι...”, “συναναστρεφόταν τους πολεμι-
στές της φρουράς και συχνά στηνόταν πάνω στα τείχη 
πάνοπλη σαν την Αθηνά”. “Δεν έκανε θεατρινισμούς. 
Ήταν πολεμίστρια γεννημένη...”, “… από μικρή τρελαι-
νόταν για τα άρματα”… 

Φιλόδοξη και δυναμική ήθελε ο Γκούρας να γί-
νει ο πρώτος στην Αθήνα κι εκείνη να στέκει δίπλα 
του. Αλλά και οι κοτζαμπάσηδες των Αθηνών επι-
θυμούσαν και προτιμούσαν τον Γκούρα πρώτο γιατί 
θα τον είχαν του χεριού τους. Όλοι οι υποβλέποντες 
τον Οδυσσέα Ανδρούτσο “επιδαψίλευον επιδεικτικώς 
προς τε τον Γκούραν και τη σύζυγόν του παντοίας τι-
μάς”, γράφει ο Μπάμπης Άννινος στο βιβλίο του “Η 
Απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου”. Κι ο Σουρ-
μελής αποδίδει την εικόνα που επικρατούσε στο 
φρούριο των Αθηνών: “...γεννάται αντιζηλία μεταξύ 
των γυναικών και εκάστη των καπιτανισσών θέλει τα 
πρωτεία”.

Έτσι, η Ασήμω ζητούσε επίμονα από τον Γκούρα 
να εξώσει από το Ερέχθειο την οικογένεια του Αν-
δρούτσου κι εκεί να στήσουν το δικό τους σπιτικό, 
αλλά ο Γκούρας δεν έστεργε και δεν πραγματοποι-
ούσε την επιθυμίαν της, γιατί δεν ήθελε να φερθεί 
έτσι στην οικογένεια του αρχηγού. Στον γάμο της 
η Γκούραινα που τελέστηκε πάνω στον ιερό βράχο, 
ενώ κάλεσε την οικογένεια του Ανδρούτσου (ο ίδιος 
έλειπε σε πολεμικούς αγώνες στην Εύβοια), δεν της 
απέδωσε την προσήκουσα τιμή. Και ο Τάκης Λάπ-
πας γράφει: “Από πολύ καιρό η γυναίκα του Γκούρα, 
η πανώρια Ασήμω, δεν μπορούσε να συμπαθήσει και 
να ανεχθεί τις Ανδρούτσαινες… Μ’ όλο πού ‘βλεπε το 
πόσο αγαπιόντανε οι άντρες τους που ήταν “μπράτι-
μοι” (=αγαπημένοι αδελφικοί φίλοι – αδελφοποιη-
μένοι) δεν ανεχόταν ανώτερές της, την Καλαρρυτινή 

Ελένη, τη γυναίκα του Οδυσσέα (κάποτε θαλαμηπόλο 
της Βασιλικής στην αυλή του Αλή Πασά, μήτε κι αυτή 
τη γριά καπετάνισσα τη μητέρα του Οδυσσέα. Η υπε-
ρήφανη Νταλλιάνα σαν φρουραρχίνα που ήταν τώρα 
πια, δεν καταδεχότανε μήτε να τις “καλημερίσει” και 
συχνά φώναζε: “Εγώ είμαι εδώ! Η Γκούραινα. Ζητιάνες 
δε θέλω στο κάστρο”.

Η αγέρωχη μάνα Ανδρούτσαινα1 ανταπέδιδε: 
“Ποια είναι αυτή που μας κάνει την καπετάνισα εδώ 
μέσα. Η Γκούραινα; Ο γιος μου τον είχε υπηρέτη του. 
Τον είχε να φυλάει τον σκύλο του τον Σαμψώνη”.

Ο Οδυσσέας, που βρισκόταν τότε στη Βοιωτία, 
μαθαίνοντας την περιφρονητική συμπεριφορά της 
Γκούραινας στην οικογένειά του, αποφάσισε να την 
επαναφέρει κοντά του, παρά τα παρακαλεστικά και 
κολακευτικά έγγραφα που του στείλανε. Ο Οδυσσέ-
ας έκρινε αυτά υποκριτικά και ψεύτικα. Η διαμάχη 
αυτή μεταξύ των γυναικών έγινε ευρέως γνωστή 
στην Αθήνα. Ο Ανδρούτσος έστειλε τον Άγγλο Τρελ-
λώνη για να παραλάβει την οικογένειά του και να 
την οδηγήσει κοντά του.

“Σαν έφυγε η οικογένεια του Οδυσσέα, ο Γκούρας 
έφκειασε ένα περίφημο ναό, τον γιόμωσε από πάνω 
χώμα να μη πέρναγε η μπόμπα, έβαλε τη φαμελιά του 
μέσα του και καθόταν ο ίδιος”, γράφει ο Μακρυγιάν-
νης… “Η έχθρα των γυναικών κάμνει να γεννηθεί η 
έχθρα των ανδρών”. Μια έχθρα που οδήγησε στη 
στυγερή δολοφονία του ρουμελιώτη σταυραητού 
από το πρωτοπαλίκαρό του τον Γκούρα. Μια δολο-
φονία που κηλίδωσε την όποια προσφορά του Γκού-
ρα. Ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Οδυσσέα 

Ανδρούτσου ο μηχανορράφος σκοτεινός Ιωάννης 
Κωλέττης, αλλά και η Κυβέρνηση Κουντουριώτη – 
Κωλέττη ολόκληρη, η οποία εκμεταλλευόμενη τη φι-
λοχρηματία του Γκούρα, τον “μπούκωσε” με χιλιάδες 
γρόσια χρυσά και λίρες χρυσές για να τον ωθήσουν 
να διαπράξει το φρικτό έγκλημα, αφαιρώντας τη 
ζωή του λεοντόκαρδου Οδυσσέα Ανδρούτσου, που 
θανατώθηκε με το συνηθισμένο βασανιστήριο στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας: “Το στρίψιμο” δηλαδή τη 
σύνθλιψη των όρχεων!!!”.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ: Το βράδυ της 30 Σεπτεμβρίου 
1826, σκοτώθηκε ο Γκούρας, μόλις τριάντα πέντε 
χρονών σε αγώνα με τους Τούρκους, προσπαθώντας 
να εμποδίσει τις λιποταξίες των στρατιωτών του. Το 
βόλι της Νέμεσης, δεκαπέντε μήνες από τον θάνατο 
του Οδυσσέα, τον βρήκε στον κρόταφο και τον άφη-
σε νεκρό, εκεί στα ίδια χώματα που θανατώθηκε ο 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, όπως γράφει συγκλονιστικά 
ο Μακρυγιάννης.

Το άλλο τώρα πρόσωπο: Η όμορφη γυναίκα του 
η Ασήμω: Στην αρχή στάθηκε καλά και φύλαξε το 
κύρος της. Ήταν όμως και νέα, το αίμα της έβραζε. 
Πριν… σαραντίσει ο Γκούρας, έπεσε στο κρεβάτι με 
τον οπλαρχηγό Νικόλαο Κριεζώτη. “Έτσι, δεν υπέ-
μεινε καν έως ου να εξέλθη του Φρουρίου και να 
πενθήσει τον άνδρα της, έξι τουλάχιστον μήνας. Στη 
συνένωσή τους συμφώνησαν και την επεδίωξαν και 
ο αδελφός της Αναστάσιος Λιδωρίκης, αλλά και ο 
Καραϊσκάκης, ο οποίος για να πείσει τον Κριεζώτη 
να μπει στο Κάστρο της Ακρόπολης, όπως μας πλη-
ροφορεί ο Δημήτριος Φωτιάδης, χρησιμοποίησε το 
χωρατό; “Μπράτιμε, είτε εσύ, να μπεις στο κάστρο και 
να πάρεις μαζί με τη Νταλιάνα του Γκούρα το βιος είτε 
να μπω εγώ. Μα ένα φοβάμαι: μη δε με θελήσει εμένα, 
τον αρρωστιάρη και αρπάξει κανένα παλικάρι και χά-
σουμε, μπράτιμε, τόσο βιος. Σένα όμως που είσαι νέος 
και νταβραντισμένος δεν θα ξεκολλήσει από πάνω 
σου...”. Κάτι ήξερε ο Καραϊσκάκης και με το χωρατό 
του γέλασαν όλοι, αλλά και στον ίδιο τον Κριεζώτη 
άρεσε, γιατί σκόπευε σε ύστερο χρόνο να παντρευ-
τεί την Γκούραινα, όπως μας πληροφορούν οι κακές 
γλώσσες της εποχής!

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης, στην “Ιστορική Ανθο-
λογία” του παραθέτει παρέχει πλείστες αυθεντικές 
πληροφορίες για το τέλος της Γκούραινας: “Με την 
έλευση του Κριεζώτη και των παλικαριών του, η 
φρουρά της Ακροπόλεως ενισχύθηκε και η άμυνα 
στην πολιορκία της από τους Τούρκους δυνάμωσε. 
Η πολιορκία της Ακροπόλεως συνεχιζόταν και οι οβί-
δες του Κιουταχή έπεφταν χωρίς σταματημό! (Σύμ-
φωνα με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη μέχρι τον θάνατο 
του Γκούρα, οι Τούρκοι έριξαν πάνω στην Ακρόπολη 
6.325 βόμβες). Μία, λοιπόν, βόμβα έπεσε πάνω στο 
Ερέχθειο και έφερε μεγάλη καταστροφή και στους 
ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα. Έτσι, σκοτώθηκε 
και η Ασήμω και όλη η οικογένεια (έντεκα ψυχές). 
Στις 13 του Γενάρη 1827. Πολλοί απέδωσαν τον θά-
νατο της Γκούραινας και το ξεκλήρισμα του Γκουρέ-
ϊκου στη θεία δίκη για τη δολοφονία του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου.

1. Η μητέρα του Οδυσσέα η Ακριβή Ανδρούτσου (Τσαρ-
λαμπά από την Πρέβεζα) μετά τον θάνατο τον τραγικό του 
πατέρα του Γεωργίου Ανδρούτσου, στις φυλακές του Μπά-
νιου στην Κωνσταντινούπολη το 1797,  παντρεύτηκε με τον 
πρακτικό γιατρό Φίλιππο Καμμένο, με τον οποίο απέκτησε 
πέντε παιδιά: Τον Πάνο, τον Βαγγέλη, τον Γιάννη, την Αγγε-
λική και την Ταρσίτσα. Ο Οδυσσέας έτρεφε μεγάλη αγάπη 
για τα ετεροθαλή αδέρφια του. Περισσότερο κοίτα ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ ΣΚΙΑΘΑΣ: “Τα ερωτικά του “21” (Α΄ Τόμος) – σελ. 12 Κ. 
Υ. Εκδόσεις Διαπολιτισμός – Αθήνα 2019.

Του Τάκη 
Παναγ. 

Παπαδημητρίου

Γυναίκες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο της Επανάστασης του 1821

«Η ηρωίδα της Ακρόπολης» Ασήμω Γκούρα του 
Nicolas Louis François Gosse

''Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ιππεύων'' σχέδιο 
του Άνταμ Φρίεντελ του 1830.
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14. Τοποθεσίες περιοχής Φιλιππιάδος (ή περιοχής Καραβο-
σαρά). Απογράφονται το 1520 στον Καζά Άρτας τουλάχιστον 
τα χωριά Φιλιππιάδα, Άνω Παντάνασσα, Παναγιά, Άγιος Γεώρ-
γιος με τις ονομασίες Flipyada, Epano – Pandonosa, Panaya, 

AyoYorgi. Η ιστορική αυτή περιοχή συ-
σχετίζεται ιστορικά από την αρχαιότητα 
και το Δεσποτάτο της Ηπείρου,με τις 
περιοχές Ποδογόρας, Ζηρού, Καστρίου 
και Καταθηκίου απομένει δε να ερευνη-
θεί, διότι αυτή η περιοχή κατέχει και το 
στρατηγικό πέρασμα παραλιακά.

Το στρατηγικό πλεονέκτημά της πε-
ριοχής πιστοποιεί και η συνεχής από 
την προϊστορική εποχή κατοίκησή της, 
όπως αποδεικνύεται και από τις προϊ-

στορικές θέσεις (α) Σπήλαιο και βραχοσκεπή Ασπροχάλικου 
που ανέσκαψε ο Σωτήριος Δάκαρης το 1962 και (β) θέση Κοκ-
κινοπηλός όπου ο Ε. Higgs ανέσκαψε το 1963 και απέδειξε 
με ευρήματα τη λειτουργία ανοικτών προϊστορικών θέσεων 
(λιθοτεχνίες πχ. από το 35.000 π.Χ.) με λίθινα παλαιολιθικά 
εργαλεία από πυριτόλιθο (κυνήγι με πέτρινους πελέκεις, πέ-
τρινα ξέστρα, μικρολεπίδες κλπ. από την απολέπιση με κρού-
ση μεγάλων σφαιρικών «πυρήνων» πέτρας)

Β. Με βάση όλα τα παραπάνω εξάγονται ορισμένα συμπε-
ράσματα και εγείρεται το κεντρικό ερώτημα για το πότε και 
πώς δημιουργήθηκαν τα χωριά της Λάκκας Ν. Πρεβέζης (ή 
Λάκκας Λελόβου, ή Κάτω Λάκκας Σούλι μετά τον 17ο αιώνα), 
διότι η αρχαία και αιώνια ονομασία της περιοχής ήταν Λάκκα 
ή Λάκκες. 

Φαίνεται λοιπόν ότι τα χωριά μας είναι τα περισσότερα 
πολύ παλαιά και ανευρίσκονται κατά τη μεσαιωνική περίοδο 
στα Οθωμανικά αρχεία του 1520-1530. Υπάρχουν βέβαια οι 
επιφυλάξεις για το πως οι ερευνητές του Παν/μίου της Άγκυ-
ρας έκαναν τη μεταγλώττιση των ονομάτων τους στα νέα 
τουρκικά με λατινικούς χαρακτήρες και κυρίως με φωνήε-
ντα (προφανώς συμβουλεύτηκαν και παλαιούς οθωμανικούς 
χάρτες με τα χωριά της Ηπείρου):

Τα πεδινά Λέλοβα φαίνεται ότι δημιουργούνται αργό-
τερα με διαρροή από προϋπάρχοντες παρακείμενους οικι-
σμούς σύν τους φυγάδες του Μεσομαχαλά από το Λάμποβο 
της Β. Ηπείρου πολύ αργότερα, 1670-1700. (Η καταστροφή 
του Άνω Λαμπόβου Αργυροκάστρου έγινε τέλη 17ου αιώνα). 
Η πύκνωση της οίκησής του με διαρροή από πέριξ κατοίκους 
ίσως ενισχύθηκε και από τις πληθυσμιακές αναστατώσεις 
μετά το 1611 λόγω της επανάστασης του Διονύσιου Φιλόσο-
φου ή Σκυλόσοφου (κύρια όμως αφορούσε τα χωριά της Θε-
σπρωτίας και την πόλη των Ιωαννίνων). Ειδικά για την οίκηση 
του Κάτω Μαχαλά υπάρχει η μαρτυρία ότι ο γενάρχης της 
ιστορικής και προνομιούχου οικογένειας Λογοθέτη – Οικονό-
μου (ευτυχώς σώζονται αναστηλωμένα τα αρχοντικά τους) 
ήταν ο ιερέας Οικονόμου Δημήτριος και κατέβηκε από το Σού-
λι μαζί με άλλες σουλιώτικες οικογένειες της φάρας του περί 
το 1730 και κατοίκησε στη βόρεια παρυφή του Κάτω Μαχαλά 
(περιοχή Κόντρα). Στη φάρα του ανήκουν οι οικογένειες Τσε-
κούρα, Δράκου, Κακαράντζα ή Καρατζόπουλου, Μπαλούμη, 
Κοσμά, Κατάτση, Γεωργαλή, κ.α.) Υπάρχει και η άλλη παλαιά 
οικογένεια Πάτση, η οποία διέθετε αντίστοιχα προνόμια από 
τους Τούρκους.

Τέλος εκτός της ονομασίας «τα Λέλοβα» απαντάται και η 
ονομασία «η Λέλοβα» της Λελόβης βλ. Απομνημονεύματα του 
σουλιώτη Κουτσονίκα αλλά και σε έγγραφα του υπολοχαγού 
Δημητρίου Μπότσαρη, Σουλιώτη, από την απελευθέρωση της 
Ηπείρου 1912-13, (βλ. «Το Μικτό Ηπειρωτικό Στράτευμα», 
Κ.Δ. Στεργιόπουλου – Αθήνα 1968). Η προαναφερόμενη σου-
λιώτικη εκδοχή, «η Λέλοβα», ενισχύει την διατυπωθείσα εκ-
δοχή περί της «Λέλοβας πεδιάδος» ή Λελε-οβα (Λέλε ή Λέλιε 
στα αλβανικά είναι κάτι το ανυπόφορο ή καυτό και οβα σημαί-
νει τόπος ή περιάδα σε πολλές βαλκανικές γλώσσες, ακόμη 
βλέπε και οβή ή ωβή στα αρχαία ελληνικά).

Οι Παπαδάτες επίσης φαίνεται ότι είναι νέο χωριό 
στην ορεινή περιοχή, ίσως μετά από κάποια προοδευτική συ-
νοίκηση με τους προϋπάρχοντες εκεί πολλούς οικισμούς και 
τις πολλές εκεί εκκλησίες, με την καταλυτική όμως προσθήκη 
των αρβανιτογενών Χριστιανών εποίκων που επέβαλαν και τη 
γλώσσα τους στους σκοτεινούς αιώνες της τουρκαλβανοκρα-
τίας που επεκράτησε στην Ήπειρο μετά τον 15ο αιώνα και τη 
διάλυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου (δίγλωσσοι).

Η Ντάρα στα ημιορεινά, βόρεια των Λελόβων: Η ρήση 
«Ντάρα – Μπούρα – Καστροχώρι – Λέλοβαπεντ’ έξη σπίτια» 
ωθεί προς την άποψη ότι προϋπήρχε της ίδρυσης των Λελό-
βων (που έγινε μετά το 1600;). Υπάρχει και η θέση Μπίρα άνω 
του Ντάρα καθώς και το Κάστρο της Βέλιανης που ίσως σχετί-
ζονται με το χωριό – βλ. και Αθαν. Στράτη «Ντάρα Λάκκας 
Σουλίου» Αθήνα 2008).

Ο Καντζάς στον βάλτο είναι από τα νεώτερα χωριά 
της Λάκκας και μάλλον πριμοδοτήθηκε πολύ μετά το 1850 από 
τη διάνοιξη της παραλιακής οδού από τη Γέφυρα του Καλογή-
ρου. Επίσης η επίκοισή του βοηθήθηκε από την προοδευτική 
αποξήρανση του βάλτου του Λούρου ποταμού. (Ο Οδ. Μπέ-
τσος ισχυρίζεται ότι ιδρύθηκε μετά το 1830 – βλ. «Η ιστορία 
του Θεσπρωτικού», Πρέβεζα 2008, φυλλάδιο) Θα πρέπει ακό-
μη να ερευνηθεί και η υπόθεση μήπως η ίδρυση του χωριού 
έχει κάποια σχέση με το καστράκι της Γκάζκας ή το καστράκι 
Καταθήκι στα νότια της αποξηρανθείσης λίμνης Μαυρής.

Η περιοχή της Ποδογόρας (μπροστά και πίσω από το 
βουνό Τσούκα) απογράφεται το 1530 με πολλά χωριά που ήδη 
έσβησαν. Η ύπαρξη πολλών οικισμών εξηγείται από τα πλού-
σια πεδινά εδάφη της περιοχής, (ειδικά στα ανατολικά του 
χωριού) τα πολλά νερά αλλά και γιατί η θέση της περιοχής των 
οικισμών είναι ανοιχτή σε πληθυσμιακές ανταλλαγές προς Φι-
λιππιάδα – Άρτα – Γιάννενα. Αντίθετα η υπόλοιπη περίκλειστη 
λεκάνη της Λάκκας Λελόβου μειονεκτεί, συν το άνυδρο βουνό 
Μπαλντενέσι και τις πολλές ελονοσίες του λιμναίου περιβάλ-
λοντός της. Οι πολλές εκκλησίες της περιοχής Ποδογόρας και 
τα πολλά ερείπια αποδεικνύουν την έντονη κατοίκηση στο 
χρόνο (Η παλαιοχριστιανική Παναγία του Καστρίου σχετίζο-
νταν με το Δεσποτάτο της Άρτας; Διότι η κοντινή παλαιοχρι-
στιανική της Παντάνασσας σχετίζονταν άμεσα με τους Δεσπό-
τες της Άρτας και την οικογένειά τους). Τέλος για την ύπαρξη 
πολλών εγκαταλειμένων χωριών ειδικά στην πεδινή περιοχή, 
πρέπει να συνυπολογισθούν και οι επιδημίες της μαύρης πα-
νούκλας που έχει ενσκήψει κατά το παρελθόν. Μία τέτοια σο-
βαρώτατη περιγράφει το 1816-1817 ο Σερ. Ξενόπουλος που 
ερήμωσε η Άρτα και τα πέριξ και κατέπαυσε μόνο με τον ερ-
χομό της κάρας του Αγίου Βησσαρίωνος από την Ι. Μ. Δουσί-
κου Τρικάλων, βλ. και την ίδρυση του Ι. Ναού Αγ. Βησσαρίωνα 
Φιλιππιάδος. Ο Σ. Ξ. αναφέρει και άλλη το 1863.

Γ. Εν κατακλείδι απαιτούνται εξειδικευμένες γραπτές 
μαρτυρίες και καταγραφές για την ιστορία των χωριών της 
Λάκκας κατά τους 16ο και 17ο αιώνα για να απαντηθεί το 
ερώτημα των αρβανίτικης ντοπιολαλιάς στη Λάκκα και της 
διγλωσσίας της περιοχής, το πότε και το πώς έγινε (είναι λίαν 
πιθανή η μείξη με τους ντόπιους των χωριών αν ληφθεί υπό-
ψη το απομονωμένο της Λάκκας και οι έντονες ενδογαμίες 
μεταξύ των χωριών της). 

Η ύπαρξη σοβαρών γραπτών μαρτυριών του παρελθόντος 
από αρχεία κρατών θα βοηθήσει και στην επίλυση του προ-
βλήματος αυτού.

Γ. Παπαγιάννης
Αθήνα, 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιπλέον πληροφορίες για τα μνημεία 

επί του λόφου Καστρί Ριζοβουνίου
• Βαρβάρας Παπαδοπούλου «Η Λάκκα Σουλίου κατά την ύστε-
ρη αρχαιότητα και τον μεσαίωνα» από τον τόμο Λάκκα Σουλί-
ου ΙΙ – 2012:

Αναφέρεται η Β.Π. στην υψηλότερη επισκευή των τειχών 
περί τον 6ο αιώνα (πιθανότατα από τον αυτοκράτορα Ιουστινι-
ανό, όπως έκανε και στην Νικόπολη) πάνω από την κατώτερη 
βάση του τείχους με τους πολυγωνικούς ογκόλιθους [άρα τον 
6ο αιώνα υπήρχε το πόλισμα, με την ονομασία Βατιές (;)] βλ. 
ιστορικό Προκόπιο.

Τη χρονολόγηση αυτή ενισχύει και το σωζόμενο τμήμα της 
παλαιοχριστιανικής τρίκλιτης Βασιλικής (με στήριξη σκεπής 
πιθανότατα με πεσσοστοιχίες). Σώζονται ενσωματωμένα η 
αψίδα [κόγχη] και τμήμα του ανατολικού και νοτίου τοίχου. 
Εκεί βλέπουμε τετραπλή σειρά πλίνθων σε οριζόντια διάτα-
ξη. Οι πεσσοστοιχίες στήριζαν τα πλάγια κλίτη της σκεπής με 
τόξα (μονόριχτες στέγες). Χρονολογείται στο β’ ήμισυ του 6ου 
αιώνα. Η Βασιλική φανερώνει τη διαχρονική συνέχιση της αρ-
χαίας πόλης.

Υπάρχει και το μεγάλο αρχαίο κτίριο, τα θεμέλια του οποί-
ου φαίνονται δίπλα από την νότια πλευρά του μικρού σήμερα 
ναού (κτισμένο με πολυγωνικό σύστημα). Το όνομα του αγίου 
άγνωστο, καθώς και της πόλης τότε. Ο Προκόπιος παραθέτει 
ονόματα 24 φρουρίων που επισκεύασε ο Ιουστινιανός.

Το φρούριο ίσως έχει κάποια σχέση με τον τότε υπάρχοντα 
οικισμό του Ριζοβουνίου (βλ. κατάλοιπα μεγάλων διαστάσεων 
κτιρίου εκεί. Πιθανότατα δε και η Αγία Σοφία έχει κτισθεί επί 
παλαιοχριστιανικού κτιρίου με ψηφιδωτά;) Ίσως δηλ. υπήρχε 
στην θέση του Ριζοβουνίου δεύτερος οικισμός κατά την ύστε-
ρη Ρωμαϊκή περίοδο.

Τέλος αναφέρεται στην σπουδαιότητα της μεγάλης οδού 
που συνέδεε την Ηπειρωτική ενδοχώρα και Δωδώνη κατά την 
πρωτοχριστιανική εποχή με το Καστρί και την Νικόπολη (βλ. και 
Παλαιοχριστιανικές βασιλικές στις θέσεις Κουπάκια Πολυστά-
φυλου καθώς και Αγίας Βαρβάρας Στεφάνης). Η βασιλική της 
Στεφάνης ήταν επί της οδού Νικοπόλεως προς Αμβρακία [και 
Ρωγούς ή τότε Βουχαίτιο και Βατίες]. Στην ίδια θέση ανεγέρθη-
κε στο κεντρικό κλίτος της βασιλικής, ο μικρός σημερινός ναός 
της Αγ. Βαρβάρας που χρονολογείται περί τον 10ο ή 11ο αιώνα. 
• Έλενας Αικατερίνη «Η κτητορική Επιγραφή της Ι.Μ. Καστρί-
ου», Πρακτικά Επιστ. Συμποσίου – ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ ΙΙ – 2012 
(τόμος):

Στο δεύτερο μισό του 17ου αι. ο λόφος φιλοξενούσε σημα-
ντική μοναστική κοινότητα, καθώς το 1670 γίνεται η ανέγερση 
και αγιογράφηση του καθολικού (μονόχωρος, καμαροσκεπής 
ναός). Το 1695 οικοδομείται και ο νάρθηκας. Σήμερα σώζονται 
στα δυτικά του τα κελιά ή Ηγουμενείο, διώροφο κτίσμα του 
όψιμου 19ου αι. και μία στεγασμένη δεξαμενή ίδιας περιόδου.

Φαίνεται ότι ο επιτόπου παλαιοχριστιανικός μεγάλος ναός 
[βλ. αναπαράστασή του υπό του καθηγ. Σταύρου Μαμαλού-
κου, στον ίδιο τόμο σελίδα 176] ήταν σε ερειπιώδη κατάστα-
ση και ανηγέρθη το καθολικό εκ βάθρων, πάνω στο κεντρικό 
κλίτος του παλαιού ναού, από τον τότε ηγούμενο Διονύσιο και 
πέντε λαϊκούς και την μοναχή Συγκλητική.

Ο τότε μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρτης Βαρθολομαίος 
αρχιεράτευσε 1660-1692, ήταν λογιώτατας και ενίσχυσε την 
Σχολή της Άρτας με επιφανείς λογίους.

Το όνομά του αναφέρεται και στις ανακαινίσεις των ναών 
(α) Κοίμησης της Μονής των Ρωγών – 2ο μισό του 17ου αιώ-
να, (β) της Αγίας Παρασκευής Κερασώνος το 1687 όπου ανα-
φέρεται ως μουσικώτατος, και (γ) στον ναό Αγίας Παρασκευής 
Πιστιανών Άρτας το β’ ήμισυ του 17ου αι.

Στον νάρθηκα αναφέρει με αραβικούς αρ. το έτος 1695. 
Αναφέρεται επίσης εκεί το «ξάγι» δηλ. το άλεσμα, μέτρο βά-
ρους και χωρητικότητας των δημητριακών και καθιερωμένη 
αμοιβή σε είδος του μυλωνά. Αναφέρεται δε μισοσβησμένο 
το «οκτακόσια», πιθανότατα ως αμοιβή του ζωγράφου (800 
άσπρα) ή σε είδος (άλεσμα αξίας 800 άσπρα).
• Ιωάννη Χουλιάρα «Η Ζωγραφική του καθολικού της Μονής 
Καστρίου Ριζοβουνίου» στον ίδιο τόμο – 2012:

Στην ένθρονη Θεοτόκο στην αψίδα φαίνονται στον θρόνο 
οι δυτικές και κρητικές επιδράσεις καθώς και στην Γέννηση οι 
λεπτομέρειες (γονατιστή Θεοτόκος και καλαθόπλεκτη φάτνη). 
Στην Έγερση του Λαζάρου πιθανή παλαιολόγεια βυζαντινή 
προέλευση. Η Ανάσταση είναι δυτικού τύπου. Τέλος, ιδιαίτερη 
είναι η απεικόνιση του Αγίου Μηνά με περιβολή μάρτυρα και 
σπαθί και σταυρό (παλαιολόγειος τύπος).

Γενικά το σκηνικό βάθος και οι χρωματικές επιλογές του 
ζωγράφου προσδίδουν τον εκλεκτικισμό του. Ο αξιόλογος αυ-
τός ζωγράφος, που δεν υπογράφει εδώ, ταυτίζεται με ένα απ’ 
τα συνεργεία που δρουν τον 17ο αιώνα στην Ήπειρο – Θεσσα-
λία – Αιτωλοακαρνανία. Στο έργο του πρέπει να εντάξουμε τη 
Μονή Τζώρας κοντά στα Ιωάννινα (1664) και την Κοίμηση της 
Θεοτόκου στα Πλαίσια Κατσανοχωρίων (1664) και τον Άγιο Δη-
μήτριο ΓρεβενίτηΖαγορίου (1688) και κυρίως την Μονή Πλάκας 
(1680). Ένας τέτοιος ζωγράφος είναι και ο υπογράφων στον 
Άγιο Γεώργιο Σκλίβανης Ιωαννίνων (1683) ο ιερέας ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΟΣ. Γενικά η δράση του συνεργείου αυτού καλύπτει και την 
Θεσσαλία πριν την πρώτη δράση του στην Ήπειρο στην Μονή 
Τζώρας (πιθανότατα οι πρώτοι δάσκαλοι του συνεργείου αυ-
τού, κατάγονταν από την Θεσσαλία, περιοχή Αγιάς). 

Τα τότε συνεργεία της Βορειοδυτικής Ελλάδος διέσχιζαν 
την Πίνδο και εργάζονταν ένθεν κακείθεν αλλά και στη δυτική 
Στερεά και Μακεδονία. 

ΤΕΛΟΣ

Τα χωριά της Λάκκας Ν. Πρεβέζης την πρώιμη Τουρκοκρατία

Του Γεωργίου Μ. 
Παπαγιάννη

συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 88

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε 

στο www.Hpeiros.gr- επιλογή e-book
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Γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1966 στη 
Γερμανία, στην πόλη Χάγκεν της Βεστφαλίας (15 χιλ. 
νότια του Ντόρτμουντ). Εκεί βρίσκονταν την περίοδο 
αυτή οι γονείς της, ως οικονομικοί μετανάστες. Σε 
ηλικία 6 μηνών βρέθηκε στον Άσσο και μεγάλωσε, ό-
πως και τα αδέλφια της, με τη φροντίδα του παππού 
και της γιαγιάς, μέχρι την επιστροφή της μητέρας της 
από τη Γερμανία στα γυμνασιακά χρόνια και του πα-
τέρα της στα λυκειακά. Είναι το τρίτο από τα τρία παι-
διά του Λαμπρούση Αναστασίου του Κωνσταντίνου 
και της Ευφροσύνης (Τασιουλ-ΚώτσηΝάσιου) και 
της Νάκια Αικατερίνης του Φωτίου και της Γεωργίας. 
Αδέλφια της ο Μάνθος και η Σπυριδούλα, σύζ. 
Ιωάννη Θεοδώρου του Γεωργίου και της Ελισάβετ.

 Φοίτησε στο Νηπιαγωγείο του Άσσου και το σχ. 
έτος 1971-72, στο Δημοτικό Σχολείο. Είχε την τύχη 
να έχει φωτισμένους και εξαιρετικούς δασκάλους: 
την Κοίλια Δωροθέα από τα Πλαίσια Ιωαννίνων 
στην Α΄ και Β΄ τάξη, τον Αχιλλέα Σωτηρίου από το 
Νικολίτσι στη Γ΄ και Δ΄ και τον Ευάγγελο Παπαδήμα 
από το Ριζοβούνι στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη. Για τους δα-
σκάλους της έχει πάντα να λέει τα καλύτερα, τονί-
ζοντας ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος τους για την 
εξέλιξή της. 

Στο διάβα της από το Γυμνάσιο και Λύκειο 
Θεσπρωτικού συνάντησε πολύ εξαιρετικούς δασκά-
λους στα φιλολογικά μαθήματα. Στο Γυμνάσιο την 
Καπράλου Μαρία και στο Λύκειο τους Κασκάνη, 
Ραγιά και Ηλία, οι οποίοι της εμφύσησαν την αγά-
πη για το διάβασμα και το βιβλίο, συντελώντας 
καθοριστικά στην επιλογή της να ακολουθήσει τη 
Θεωρητική κατεύθυνση, παρότι αγαπούσε ιδιαίτερα 
τα θετικά μαθήματα. Οι εξαιρετικοί αυτοί δάσκαλοι 
δημιούργησαν ένα άριστο παιδαγωγικό κλίμα, η ευ-
γενής άμιλλα των μαθητών βρέθηκε στο ανώτερο 
δυνατό επίπεδο και είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο 
των συμμαθητών της να έχει πολλές επιτυχίες και 
στη συνέχεια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Το1983 εισάγεται στη Φιλοσοφική σχολή του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας 
(Ε.Κ.Π.Α.), που τότε ήταν η πιο υψηλόβαθμη σχο-
λή της Θεωρητικής κατεύθυνσης και ακολουθεί το 
Νεοελληνικό-Βυζαντινό τμήμα. Παράλληλα, παρα-
κολουθεί μαθήματα γαλλικής γλώσσας (είναι κά-
τοχος διπλώματος C1) και παίρνει πτυχίο από τη 
Φιλοσοφική τον Σεπτέμβριο του 1987.Στα φοιτη-
τικά της χρόνια παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές. Παράλληλα, εργάζεται στον οργανισμό 
προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) για 
τη διαλογή των δελτίων και τα καλοκαίρια ομαδάρ-
χης σε κατασκηνώσεις, μέσω προγραμμάτων του 
Ε.Ι.Ν. (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας). Ως έντονα πολιτι-
κοποιημένο άτομο, ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση 
μέσα από τη συνδικαλιστική φοιτητική παράταξη 
της Π.Α.Σ.Π. (Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική 
Παράταξη).

 Από τον Ιανουάριο του 1988 μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 1990 εργάζεται ως επιστημονικός 
συνεργάτης στην έδρα Φιλοσοφίας του τμήματος 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Από τη Γενική συνέλευση του τμήματος ο-
ρίστηκε υποψήφια Διδάκτωρ. Στη συνέχεια από το 
1990 έως 1995 προσλαμβάνεται αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Φιλόλογος στο Γυμνάσιο Ζεφυρίου, στο 
2ο Λύκειο Δάφνης, στο 16ο Λύκειο Αθηνών, στο 1ο 
Γυμνάσιο Υμηττού και στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών.

Τον Σεπτέμβριο του 1995 διορίζεται μόνιμα στη 
Διεύθυνση Β/μιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας 
και τοποθετείται στο Λύκειο Καλαβρύτων. Παραμένει 
εκεί για 3 χρόνια (δυσπρόσιτη περιοχή). Ανάμεσα 
στις ωραίες εμπειρίες και αναμνήσεις από την περίο-
δο αυτή στον ιστορικό αυτό τόπο, είναι και η απονο-
μή δια χειρός κ. Κωστή Στεφανόπουλου, Προέδρου 

τότε  της  Ελλην ικής 
Δημοκρατίας, άθλου 
ποιήσεως για την προ-
ετοιμασία και διάκριση 
μαθητών σε ποιητικό δι-
αγωνισμό.

Το  1998  με  με -
τάθεση τοποθετείται 
στο 2ο Γενικό Λύκειο 
Περιστερίου, στο οποίο 
υπηρετεί με οργανική 
θέση συνεχώς από τότε, 
διδάσκοντας μαθήματα 
Θεωρητικής κατεύθυν-
σης, βαθμολογώντας 
γραπτά Πανελλαδικών 

κάθε χρόνο και επιβλέποντας για αρκετά χρόνια 
την πρακτική άσκηση φοιτητών της Φιλοσοφικής 
του ΕΚΠΑ, μέσω προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Έχει συνολική υπη-
ρεσία σήμερα, ως μάχιμη φιλόλογος, 32 έτη, εκ των 
οποίων τα 30 σε Λύκειο.

Πιστεύει στη δια βίου μάθηση, λαμβάνοντας μέ-
ρος σε σεμινάρια και ημερίδες, κυρίως πάνω στη δι-
δασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων του Λυκείου 
και έχει πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ. 

Αγαπάει τη δουλειά της, γιατί αγαπάει τα παιδιά 
και θέλει να προσφέρει σ’ αυτά. Αναπτύσσει μια ιδι-
αίτερη σχέση με τους μαθητές της, κερδίζοντας πο-
λύ γρήγορα την εκτίμησή τους και την εμπιστοσύνη 
τους, έχοντας έτσι άριστα αποτελέσματα στο εκπαι-
δευτικό της έργο. Τη Φρόσω την χαρακτηρίζει η α-
πλότητα, η ευγένεια η ταπεινοφροσύνη, η καλοσύνη, 
η γρήγορη και καθαρή σκέψη και η ευσυνειδησία.

Η Φρόσω στερήθηκε την παρουσία των γονέων 
της, γιατί, όπως ανέφερα και παραπάνω, για πολ-
λά χρόνια βρίσκονταν ως οικονομικοί μετανάστες 
στη Γερμανία, αλλά όχι την αγάπη και το ενδιαφέ-
ρον τους. Παρότι τα οικονομικά τους ήταν λιγοστά, 
φρόντισαν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν με όσο το 
δυνατό περισσότερες ανέσεις και ιδιαίτερα δεν τους 
στέρησαν οτιδήποτε είχε σχέση με τη μόρφωση και 
την εξέλιξή τους, όπως βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λε-
ξικά, φροντιστήρια κ.λπ. 

Το συναισθηματικό κενό από την απουσία των 
γονέων το κάλυψε η καταλυτική παρουσία του παπ-
πού και της γιαγιάς (γονείς του πατέρα της) που την 
ανέθρεψαν (μαζί με τα αδέλφια της) με πολλή αγάπη 
και χωρίς να αφήσουν κανένα συναισθηματικό κενό 
ενώ τη γαλούχησαν με αξίες καθοριστικές για την 
ύπαρξή της και τη βιοθεωρία της.

 Ο παππούς και η γιαγιά της, πράγματι, ήταν χαρι-
σματικά άτομα και ως χαρακτήρες σπάνιοι. Η γιαγιά 
της ξεχωριστή και δυνατή προσωπικότητα, με ιδιαί-
τερη ευφράδεια και ευστροφία, με αυστηρές ηθικές 
αρχές, γνωστή για τη νοικοκυροσύνη της και τη φι-
λόξενη διάθεσή της και ο παππούς φιλαλήθης, δίκαι-
ος και εργατικότατος.

Τη Φρόσω την γνωρίζω από τα παιδικά της χρό-
νια, γιατί τα σπίτια μας στο χωριό είναι γειτονικά. 
Από μικρή αγαπούσε το διάβασμα και διάβαζε λογο-
τεχνικά βιβλία (Καζαντζάκη, γενιά του ΄30, Σαίξπηρ 
κλπ) που της τα προμήθευα, αλλά συνεχώς ζητούσε 
και άλλα. Διάβαζε, επίσης, από τότε έντυπα άρθρα 

και παρακολουθούσε με ενδιαφέρον πολιτικές ανα-
λύσεις δικές μου και των αδελφών μου (ιδιαίτερα 
του αδελφού μου Χρήστου) και αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα, όπως λέει και η ίδια, να διευρύνει τους ορίζο-
ντές της και να διαμορφώσει από πολλή μικρή ηλικία 
πολιτική συνείδηση.

 Μέσα από την πολυσχιδή δράση της δεν μπο-
ρούσε να απουσιάζει και η κοινωνική της προσφορά. 
Αποτελούσε ενεργό μέλος του Συλλόγου Αποδήμων 
Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για έν-
δεκα συνεχή χρόνια (8-Φεβρουαρίου-1987 έως 
25-Φεβρουαρίου-1998 και συγκεκριμένα:

Αντιπρόεδρος: από 25-3-1987 έως 8-2-1988. 
Γεν. Γραμματέας: από 9-Φεβρουαρίου-1988 έως 

9-Δεκεμβρίου-1991(δύο συνεχόμενες θητείες). 
Πρόεδρος: από 10-Δεκεμβρίου-1991 έως 

9-Ιανουαρίου 1994.
Ειδ. Γραμματέας: από 10 Ιανουαρίου 1994 έως 

25 Φεβρουαρίου 1998.
 Επίσης, στα εφηβικά της χρόνια συμμετείχε στη 

χορευτική ομάδα του Μορφωτικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου του χωριού μας.

 Είναι παντρεμένη με τον Σοφρώνη Γεώργιο, 
Καθηγητή Θεολόγο στη Μέση Εκπαίδευση, που έ-
χει διατελέσει για αρκετά χρόνια Διευθυντής του 
Οργανισμού καταπολέμησης ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.
ΝΑ), Ειδικός Σύμβουλος στον υπουργό Επικρατείας 
(2000-2002) και Διευθυντής του πολιτικού Γραφείου 
του Βουλευτή Ευρυτανίας Καρανίκα Ηλία. Έχει δύο 
παιδιά, την Ελισάβετ, φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή 
του Α.Π.Θ. και τον Νίκο, φοιτητή στη Νομική Σχολή 
(τμήμα Νομικής) του Α.Π.Θ.

Οι αποδράσεις της γίνονται στη Θεσσαλονίκη, 
λόγω των σπουδών των παιδιών, στις Κορυσχάδες 
Ευρυτανίας, παραδοσιακό και ιστορικό χωριό δίπλα 
στο Καρπενήσι, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία και 
στο αγαπημένο της χωριό, τον Άσσο.

Η Φρόσω είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, στην ο-
δό Λαμπάκη 77, στον Άγιο Ελευθέριο, όπου γεννήθη-
κε και μεγάλωσε ο σύζυγός της. Τηλ.:2102113851/ 
6940857697.

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

Η εφημερίδα μας έχει αποφασίσει να αφιερώνει σε κάθε φύλλο της μία στήλη γνωριμίας που να 
αναφέρεται σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό το φύλλο θα γίνει αναφορά στην εκπαιδευτικό Β/
θμιας εκπαίδευσης, φιλόλογο καθηγήτρια, Λαμπρούση Ευφροσύνη του Αναστασίου και της Αικατερίνης.

Του Παύλου Γ. Χρήστου

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 συλ-
λόγου «Καλό Καλοκαίρι».

Το Δ.Σ του συλλόγου αποφάσισε την καλλιτε-
χνική βιβλιοδεσία με σκληρό εξώφυλλο των φύλ-
λων της εφημερίδας «Ο Άσσος», από το 53ο φύλλο 
μέχρι και το 87ο (ήδη έχουν βιβλιοδεθεί τα πρώτα 
52 φύλλα). Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί κάποιο 
αντίτυπο να το δηλώσει σε κάποιο μέλος του Δ.Σ 
ή στον υπεύθυνο έκδοσης Παύλο Γ. Χρήστου, γιατί 
ο αριθμός των αντιτύπων θα είναι περιορισμένος. 
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να προτρέψουμε όλους 
τους χωριανούς μας, που έχουν στα χέρια τους όλα 
τα φύλλα του «Άσσου», να τα βιβλιοδέσουν, για να 
μη χαθούν και να είναι πιο εύχρηστα και προσιτά. 
Νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο.

Σημ: Ενημερώνου-
με τους αναγνώστες 
της εφημερίδας μας 
ότι τα ταχυδρομικά 
τέλη για την αποστο-
λή της εφημερίδας 
σχεδόν διπλασιάστη-
καν. Παρακαλούμε 
όσοι από τους ανα-
γνώστες της εφημε-
ρίδας έχουν τη δυ-
νατότητα και το επι-
θυμούν να παίρνουν 
την εφημερίδα μόνο ηλεκτρονικά να το δηλώ-
σουν γνωστοποιώντας παράλληλα και την ηλεκτρο-
νική του διεύθυνση στο e-mail της εφημερίδας μας. 
p.xristou@hotmail.com

Βιβλιοδεσία των φύλλων 

της εφημερίδας μας


