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Το μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου 2015, στην 
κοσμική ταβέρνα "Ο ΜΩΡΙΑΣ" Λ. Φυλής 57 στη Φυλή 
(Χασιά) τηλ. 210 2411804, από Αττική οδό έξοδος 6, θα 

πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του συλλόγου μας. 
Στην εκδήλωση αυτή θα κόψει ο σύλλογός και την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα. Όλοι οι Ασσιώτες και φίλοι του συλλόγου πρέπει να δώσουν 
το παρόν. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι παρέα με ένα 
πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η τιμή της πρόσκλησης είναι 15 ευρώ. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ποτά και τα αναψυκτικά. Για την 
προμήθεια προσκλήσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ. Σ. του συλλόγου μας.

Ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

Ο σ ύ λ λ ο γ ο ς  α π ο δ ή μ ω ν  Α σ σ ι ω τ ώ ν  « Ο  Μ Α Ρ ΚΟ Σ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» θα βραβεύσει και φέτος τους αριστούχους 
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που κατάγονται από τον 

Άσσο. Θα βραβευτούν όσοι μαθητές έχουν προαγωγικό βαθμό 
μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα οκτώ (18) τη σχολική χρονιά 2012-
2013. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στα 
γραφεία του συλλόγου αποδεικτικό προαγωγής των μαθητών.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

συνέχεια από το φύλλο 61
Οι ενοριακοί ναοί

1) αγιος Γεωργιος
Ο ενοριακός του Αγίου Γεωργίου 
στον Άσσο βρίσκεται στην 

κεντρική πλατεία του χωριού, 
δυτικά και βόρεια των δύο 
ομώνυμων Ναών, εξωτερικών 
διαστάσεων (13,50 Χ 10,70 Χ 
12,50 μ). 

συνέχεια στη σελίδα 5

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν

ΕκκλησΙες του Ασσου
Του Παύλου Γ. Χρήστου

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Από το φύλλο 57 της εφημερί-
δας μας καθιερώσαμε τη στήλη 
Ασσιώτικες ανθρώπινες μνήμες 

επιχειρώντας να τιμήσουμε τη μνήμη 
συγχωριανών μου που έφυγαν για το 
αιώνιο ταξίδι τον προηγούμενο αιώνα. 
Έχοντας βαθιά συνείδηση του χρέους 
προς τους αποδημήσαντες 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.

Κατσάνος Κωνσταντίνος 
του Αναστασίου 

και της Θεοδώρας
(Κωσιούλας, 1909-1995) 

 
Γεννήθηκε στον Άσσο το 1909. Γονείς 
του ο Κατσάνος Αναστάσιος του 
Χρήστου και της Δήμητρας (Σουλκίτσης, 
1884-1945) και η Χρήστου-Δημητρίου 
Θεοδώρα του Χρήστου και της Βασιλικής 
(1885-1977), κόρη του Χρήστο Δημήτρη 
από τον Άσσο. Είχε έξι αδέλφια: α) την 
Αλεξάνδρα (Λαζαράκαινα, 1903-1937), 
β) τη Βιργινία (Ευγενία) Κατσάνου (Νίτσα 
ή Γάκη Νάκη Τούσαινα,1905-1973), γ) 
τον Γεώργιο (Γάκη Σούλα, 1912-1943), 
εφονεύθη στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 

της κατοχής ενώ υπηρετούσε ως αστυ-
νομικός (ήταν ο πρώτος αστυνομικός 
από το χωριό μας), δ) τη Βασιλική (Γάκη 
Λάμπραινα), ε) τον Χρήστο (Τάκη Σούλα, 
1919-1998), στ) την Αικατερίνη (Πήλιο 
Γάκαινα, 1923-2013) 
 Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον 
θυμούνται, οι μικρότεροι πρέπει να τον 
γνωρίσουν από εμάς τους μεγαλύτε-
ρους. 

συνέχεια στην 5η σελίδα

1η Ημέρα 1 Αυγούστου 2014 
Την πρώτη ημέρα των τριήμερων εκδηλώσεων 
με απόφαση του Δ.Σ του συλλόγου δεν 
πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική 
εκδήλωση. Η ματαίωση της εκδήλωσης 
έγινε λόγω πένθους του συλλόγου από τον 
πρόσφατο θάνατο του Γεν. Γραμματέα του 
συλλόγου Ευγένιου Κ. Παφίλα. 

2η Ημέρα 2 Αυγούστου 2014
Φιλικός Ποδοσφαιρικός αγώνας 

στο Γήπεδο της Βελανιδιάς.
Το Σάββατο το απόγευμα στις 2 Αυγούστου 
2014, τη δεύτερη ημέρα των τριήμερων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων διεξήχθη φιλικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο της 

Βελανιδιάς. Σε μεικτές ομάδες πήραν 
μέρος ποδοσφαιριστές όλων των ηλικιών 
(παλαίμαχοι μέχρι και μικρά παιδιά). Ο 
αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη 
του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της 
ομάδας του Α.Ο. Άσσου «Λάκκα Σουλίου», 
αείμνηστου Ευγένιου Παφίλα. Τον αγώνα 
παρακολούθησαν αρκετοί Ασσιώτες, 
μικροί και μεγάλοι, και στο σύνολό τους 
οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, που για 
διαφόρους λόγους δεν φόρεσαν την 
αθλητική τους στολή σε αυτόν τον αγώνα. 
Όλοι οι θεατές έφυγαν ευχαριστημένοι, γιατί 
είχαν παρακολουθήσει έναν ωραίο αγώνα 
που είχε δύναμη, τεχνική και ωραίες φάσεις. 

συνέχεια στην 6η σελίδα

Στο κλαμπ των παντρεμένων ο πρόεδρος του 
συλλόγου μας Ευάγγελος Θεοδώρου.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

Άσσος, ο
Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπι-
κής κοινότητας της περιφερειακής 
ενότητας Πρέβεζας. Κάτοικοι του 
χωριού 343 (2011). Υψόμετρο 400 μ. 

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νο-
μού, στις βορειοανατολικές υπώρειες 
των Θεσπρωτικών ορέων. Οι κάτοικοι 
ασχολούνται κυρίως με την εκτροφή 
μικρών κοπαδιάρικων ζώων και, κατά 
δεύτερο λόγο, με τη γεωργία. 

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
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Γεννήσεις
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Παπα-
θανασίου Παναγιώτα του Ευαγγέλου και 
της Χριστίνας και ο Παπαδιώτης Ευάγγε-
λος του Δημητρίου. Στις 28- Μαρτίου 2014 
η Γιώτα Παπαθανασίου, στο μαιευτήριο Ρέα, 
έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμέ-
νο κοριτσάκι. Ο παππούς Βαγγέλης Παπαθα-
νασίου (Βαγγελ-Θοδωρής) και η γιαγιά Χρι-
στίνα δεν κρύβουν τη μεγάλη χαρά τους για 
το ευχάριστο αυτό γεγονός Ευχόμαστε στους 
ευτυχισμένους γονείς Βαγγέλη και Γιώτα, 
στον παππού Βαγγέλη και στη γιαγιά Χριστί-
να, να τους ζήσει. 
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Ξάν-
θη Αγγελική του Χρήστου και της Πανωραί-
ας και ο Ελευθέριος Κοντογιαννόπουλος. 
Η Αγγελική Ξάνθη στις 9 Ιουλίου 2014, στο 
μαιευτήριο Έλενα, έφερε στη ζωή ένα υγιέ-
στατο και χαριτωμένο αγοράκι. Ο παππούς 
Χρήστος Ξάνθης και η γιαγιά Πανωραία Κού-
ση δεν κρύβουν τη μεγάλη χαρά τους για το 
ευχάριστο αυτό γεγονός Ευχόμαστε στους 
ευτυχισμένους γονείς Λευτέρη και Αγγελική, 
στον παππού Χρήστο και στη γιαγιά Πανω-
ραία, να τους ζήσει. 
Σημ: Η Αγγελική Ξάνθη είναι κόρη της xωρι-
ανής μας Πανωραίας Κούση του Κωνσταντί-
νου και της Γιαννούλας (Πανωραίας του Κώ-
στα Πάνου).

Βαπτίσεις
/ Την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 στον Ιερό 
Ναό Ευαγγελιστρίας των Άνω Λιοσίων ο Νι-
κόλαος Δήμας του Παναγιώτη και της Βασι-
λικής και η Παναγιώτα Χρυσικάκη βάπτισαν 
το αγοράκι τους. Η νονά Μαρία Ασαριωτάκη 
του χάρισε το όνομα Θεοφάνης.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Νίκο και Παναγιώτα, στον παππού Παναγιώ-
τη (Πάνο Τάκη Θύμιο), στη γιαγιά Κούλα και 
στη νονά Μαρία να τους ζήσει. 
/ Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου 
ο Κατσάνος Νικόλαος του Ιωάννη και της 
Χριστίνας και η Αικατερίνη Μαλέσκου βά-

πτισαν το αγοράκι τους. Ο νονός Βασίλειος 
Μαλέσκος από την Τύρια του χάρισε το όνο-
μα Κωνσταντίνος.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Νίκο και Κατερίνα, στον παππού Γιάννη (Γιάν-
νη Νικολάκη Κώτση), στη γιαγιά Χριστίνα και 
στον νονό Βασίλη να τους ζήσει. 
/ Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014 στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Αλεποχωρίου Μπότσαρη 
ο Δημήτρης Παππάς και η Λαμπρινή Λα-
μπρούση του Ευαγγέλου και της Σωτηρίας 
βάπτισαν το αγοράκι τους. Οι νονές Αργυρώ, 
Βάια και Βασιλική Δήμα του χάρισαν το όνο-
μα Ευάγγελος.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Δημήτρη και Λαμπρινή, στη γιαγιά Ρούλα 
και στις νονές Αργυρώ, Βάια και Βασιλική να 
τους ζήσει. 
/ Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2014 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ο Χούθης 
Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Βασι-
λικής και η Χρήστου Κωνσταντίνα βάπτι-
σαν το αγοράκι τους. Η νονά Πελαγία Χρή-
στου από την Αθήνα του χάρισε το όνομα 
Χρήστος. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Γιώργο και Κωνσταντίνα, στον παππού Κώστα 
(Κώστα Γάκη Νάκη Τούση), στη γιαγιά Βασιλι-
κή και στη νονά Πελαγία να τους ζήσει. 
/ Την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρανέας η Πα-
παθανασίου Παναγιώτα του Ευαγγέλου 
και της Χριστίνας και ο Παπαδιώτης Ευάγ-

γελος του Δημητρίου 
βάπτισαν το κοριτσά-
κι τους. Η νονά Ελένη 
Γρηγοροπούλου της 
χάρισε το όνομα Ανα-
στασία.
Ο σύλλογος αποδή-
μων Ασσιωτών « Ο 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο 
«ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γο-
νείς Βαγγέλη και Γιώτα, στη γιαγιά Χριστίνα 
και στη νονά Ελένη να τους ζήσει. 

Γάμοι
/ Στις 12 Ιουνίου 2014 στο Δημαρχείο της 
Νίκαιας, η Γούλα Αναστασία του Διονυσίου 
και της Σταυρούλας από τον Άσσο παντρεύ-
τηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Γλεντζάκη 
Δημήτριο του Χαραλάμπους από τον Κορυ-

δαλλό. Κουμπάροι ο Γλεντζάκης Ιωάννης και 
η Λυκομήτρου Σοφία.
/ Το Σάββατο 12 Ιουλίου 2014 στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στην Πρέβεζα 
η Κώνστα Λαμπρινή του Κωνσταντίνου και 
της Γιαννούλας από τον Άσσο παντρεύτηκε 
τον εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτρη Δημη-
τρίου του Ιωάννη και της Βασιλικής από τις 
Παπαδάτες. Κουμπάροι η Φωτεινή Λαμπρού-

ση του Σπύ-
ρου και της 
Δήμητρας 
και ο Γε-
ώργιος Δη-
μητρίου. Το 
νιόπαντρο 
ζευγάρι δε-
ξ ι ώ θ η κ ε 
τους προ-

σκεκλημένους στο κτήμα Τσουμάνη στο Λού-
ρο Πρέβεζας.
/ Την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρανέας η Πα-
παθανασίου Παναγιώτα του Ευαγγέλου 

και της Χριστίνας από τον Άσσο παντρεύ-
τηκε τον εκλεκτό της καρδιάς Παπαδιώτη 
Ευάγγελο του Δημητρίου από την Κρανέα.. 
Κουμπάρα η Ελένη Γρηγοροπούλου. Το νιό-
παντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλη-
μένους στο κοσμικό κέντρο Ελάτρεια στο 
Λούρο.

Στο κλαμπ των παντρεμένων 
ο πρόεδρος του συλλόγου μας 

Ευάγγελος Θεοδώρου.
/ Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014 στον 
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θρακομακεδόνων 
ο Ευάγγελος Θεοδώρου του Θεοδώρου 
και της Ευδοξίας από τον Άσσο ενώθηκε 
με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της 
καρδιάς του Τζένη Τζιάκου του Πέτρου 
και της Παναγιώτας από το Βουβοπόταμο. 
Κουμπάροι οι Δήμητρα Δήμα και ο Ιωάν-
νης Πλαβούκος. Παρακούμπερος ο αγαπη-
τός φίλος του γαμπρού και αντιπρόεδρος 
του συλλόγου μας Δημήτριος Γούλας. Το 
νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προ-
σκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα «Γι-
αννιώτικη Καλύβα» Λ. Πάρνηθος 19ο χ.μ. 
Επακολούθησε τρικούβερτο γλέντι με την 
αναβίωση πολλών εθίμων της ιδιαιτέρας 
πατρίδας μας.

Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχεται στα νιόπαντρα ζευγάρι «βίο 
ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη, πολλούς και κα-
λούς απογόνους». Στους γονείς, συγγενείς 
και κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών 
«πάντα χαρές». 

Κοινωνικά 

Μνημόσυνα
/ Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Ζήκα Ελένης 
του Παναγιώτη (Πάνο Γάκη 
Ζήκαινας). Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της ασσιώτικης 
γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της. 
/ Την Κυριακή 6-Ιουλίου-2014 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/

ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής 
της Παφύλλα Δήμητρας 
του Ιωάννη (Γιαννακού-
λαινας). Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της ασσιώτικης 
γης που την σκέπασε. Αι-
ωνία η μνήμη της.

/ Το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Τριάδος Βαλανίδας Ελασ-
σόνας ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Πανούση Χρή-
στου του Δημητρίου και της Κρυσταλίας. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιω-
νία η μνήμη του. 
 /Την Κυριακή 17 Αυγούστου στον Ιερό 
ναό Εισοδίων Θεοτόκου Πετρούπολης ετε-
λέσθη40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής του Παφίλα Ευγενίου του 
Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη του. 

/Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελέ-

νης Άσσου ετελέσθη ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της 
Ζήκα Βάιας του Αλεξάν-
δρου (Λέξη Ζήκαινας). Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα της 
ασσιώτικης γης που την 
σκέπασε. Αιωνία η μνή-
μη της. 

/Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Καλεσίου 
Γεωργίου του Χρήστου και της Αικατερίνης 
(Γιώργο Τάκη Βαγγέλη). Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. 
Αιωνία η μνήμη του. 
/Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέ-
σθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Δήμα Λαμπρινής του Μάρ-
κου (Μάρκαινας). Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιω-
νία η μνήμη της. 
/Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014 στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Σταύρου Χρή-
στου του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης 
(Χρήστο Κώτση Μάρου). Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. 
Αιωνία η μνήμη του.

Προσφορές εις μνήμη
/ Ο Σταύρου Βασίλειος του Χρήστου και 

της Ελένης προσέφερε 
στην εφημερίδα μας το 
ποσό των 100 Ευρώ για 
τη μνήμη του πατέρα του 
Χρήστου (Χρήστο Κώτση 
Μάρου) και της μητέρας 
του Ελένης. Τον ευχαρι-
στούμε και του ευχόμα-
στε να είναι πάντα καλά 
με την οικογένειά του, να 
τους θυμούνται. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της ασ-
σιώτικης γης που τους 
σκέπασε. Αιωνία η μνή-
μη των. 

/ Η Λ. Λιαπάτη προσέφερε στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 50 Ευρώ 
στη μνήμη του Αντωνίου, 
της Μάνθας και της Μα-
ρίας Λαμπρούση. Την ευ-
χαριστούμε και ευχόμα-
στε να είναι καλά να τους 
θυμάται. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της ασσιώτικης 

γης που 
τ ο υ ς 
σκέπα -
σε. Αι-
ωνία η 
μ ν ή μ η 
των. 

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

Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου

Σωκράτους 137, 13671, Αχαρνές
τηλ.: 210 2462189 - 6977 687932

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 
ηλεκτρονική μορφή. Μεγάλα κείμενα δεν είναι δυ-
νατόν να τα δημοσιεύσουμε ολόκληρα λόγω χώρου, 

και αναγκαζόμαστε να τα ράβουμε σε συνέχειες 
με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνοχή του 

περιεχομένου.

Υπεύθυνος Παραγωγής: Apiros Hora
Πρεβέζης 93, Αθήνα τηλ. 210 5151920,

apiroshora@yahoo.gr

σσοςΆΟ

Αντ. Λαμπρούσης

Μάνθα ΛαμπρούσηΜαρία Λαμπρούση

Το νιόπαντρο ζευγάρι έχοντας δεξιά του τους γονείς 
της νύφης κι αριστερά του τους γονείς του γαμπρού 

Το νιόπαντρο ζευγάρι 
με τη μητέρα της νύφης Χριστίνα
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Θάνατοι
Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Γεν. 

Γραμματέας του συλλόγου μας

/ Στις 15 Ιουλίου 2014, σε ηλικία 53 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Παφίλας Ευ-
γένιος του Κωνσταντίνου και της Αικατερί-

νης. Ο αδόκητος θάνατος βύθισε σε βαρύ 
πένθος την οικογένειά του, συγγενείς και φί-
λους. Έχασε την άνιση μάχη που έδινε τον τε-
λευταίο καιρό με την επάρατη νόσο. Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα 
στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Πετρούπο-
λης και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Πε-
τρούπολης. Στην τελευταία του κατοικία τον 
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φί-
λοι, συνάδελφοι, πάνδημη η ασσιώτικη κοι-
νότητα της Αθήνας και πολλοί χωριανοί που 
ταξίδεψαν από το χωριό για το λόγο. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη του. Ο εκλιπών ήταν Γενικός Γραμμα-
τέας του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Το Δ.Σ του συλλόγου αποδήμων ασσιωτών 
όταν πληροφορήθηκε το θλιβερό αυτό γε-
γονός συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε 
ομόφωνα:
1.Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
2.Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακο-
λουθία.
3.Να καταθέσουν στεφάνι στη σορό του.
4.Να ματαιωθεί η προγραμματισμένη ψυχα-
γωγική εκδήλωση στο χωριό (αντάμωμα των 
απανταχού Ασσιωτών) για την 1-Αυγούστου.

5. Στις 2 Αυγούστου να πραγματοποιηθεί φι-
λικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο της 
Βελανιδιάς αφιερωμένος στη μνήμη του.
Τον αγαπητό μας Ευγένιο, Γενικό Γραμματέα 
του συλλόγου μας, εκ μέρους των αποδήμων 
Ασσιωτών αποχαιρέτησε ο Παύλος Γεωργίου 
Χρήστου, επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου.

«Αγαπητέ Ευγένιε
Βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, η σύζυγός σου, 
τα παιδιά σου, οι γονείς σου, τα αδέλφια σου, 
οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί 
σου και πάνδημη η ασσιώτικη αποδημία για το 
στερνό αντίο. 
Αποχαιρετώ και εγώ τον ξεχωριστό φίλο μου, 
που η πορεία μας ήταν κοινή. Μια πορεία που 
ξεκινάει από την παιδική ηλικία χωρίς διακο-
πές μέχρι και σήμερα. 
Μια πορεία με αγώνες για τη μόρφωση και 
την επαγγελματική σταδιοδρομία. Μια πορεία 
με πολιτιστική, αθλητική, κοινωνική και πολιτι-
κή δραστηριότητα. Η σχέση σου με την πατρι-
κή μου οικογένεια ξεχωριστή. Αμέτρητες ώρες 
κοντά στο τζάκι άλλοτε κουβεντιάζοντας και 
τις περισσότερες φορές διαβάζοντας. 
Φεύγεις σήμερα από κοντά μας για το μεγάλο 
ταξίδι που όλοι μας θα το ακολουθήσουμε κά-
ποια στιγμή. Αλλά ως θεολόγος γνωρίζεις ότι 
νόμος αιώνιος και ακατάλυτος, νόμος σκληρός 
αλλά δίκαιος. 
-Κατά τη θεολογική ερμηνεία- έχει καθοριστεί 
ότι παν γεννώμενο προώρισται να αποθάνει. 
Ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Μόνο ο θεός ως 
άναρχος και αΐδιος, είναι αιώνιος και άφθαρ-
τος. Φεύγεις νωρίς στην πιο αποδοτική ώρα 
για την οικογένειά σου, την υπηρεσία και την 
κοινωνία. 
Φαίνεται πως είναι αληθινός ο λόγος ότι «Ον 
οι Θεοί φιλούσι θνήσκει νέος» γιατί, όπως συ-
μπληρώνει η Αγία Γραφή, ο Θεός παίρνει κο-
ντά του τον εκλεκτό και σπάνιο άνθρωπο, για 
να ζήσει σε ένα καλύτερο κόσμο.
Ως πρωτοχορευτή του χορευτικού ομίλου του 
χωριού μας σε καμαρώναμε. 
Ως ποδοσφαιριστή σε θαυμάζαμε. Οι καταπλη-
κτικές σου ποδοσφαιρικές ικανότητες σε έκα-
ναν ευρέως γνωστό σε ολόκληρη την περιοχή 
μας από νεαρή ηλικία. Με αυτή τη δραστηρι-
ότητα προσέφερες μεγάλες συγκινήσεις και 
δόξασες την ομάδα του χωριού μας. Μερικά 
δε από τα τέρματα που πέτυχες ήταν σπάνια 
ομορφιάς (σε έμπνευση και εκτέλεση). 
Ήσουν εκλεκτό μέλος της ασσιώτικης απο-
δημίας. Με την απουσία σου ο σύλλογος των 

αποδήμων του χωριού μας, τον οποίον υπηρέ-
τησες για πολλά χρόνια ως μέλος του Δ.Σ. και 
μέχρι σήμερα ως Γενικός Γραμματέας, σίγουρα 
θα είναι φτωχότερος. Η κοινωνική σου ευφυΐα, 
η διεισδυτική αντίληψη των διαφόρων γεγο-
νότων και θεμάτων σε συνδυασμό με την εύ-
στοχη και μερικές φορές σκωπτική κρίση ήταν 
παρομοιώδης. Με τις πνευματικές και διπλω-
ματικές ικανότητες που διέθετες μπορούσες 
να φέρεις σε αίσιο πέρας και την πιο δύσκο-
λη αποστολή. Στη μνήμη μας και στην καρ-
διά όλων μας μένει χαραγμένη η μορφή σου. 
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Άλλωστε δεν μπο-
ρεί να γίνει αυτό, διότι, εκτός των άλλων, στις 
οικογενειακές και φιλικές συζητήσεις οι λίαν 
επιτυχείς ατάκες σου (όπως δεν παίζεσαι δι-
αφορετικά για κάποιο σκληρό και αντιαθλητικό 
ποδοσφαιρικό μαρκάρισμα) και άλλες πολλές 
θα είναι πάντα επίκαιρες και θα μνημονεύονται 
διαρκώς.
Θυμάμαι ήταν Παρασκευή, πριν από την καθα-
ρά Δευτέρα, όταν πριν από δύο χρόνια μου ζή-
τησες να πάμε μαζί στο νοσοκομείο γιατί δεν 
αισθανόσουν καλά. Δεν πέρασε ποτέ από το 
μυαλό μου ότι άρχιζε για εσένα ένας άνισος 
αγώνας. Αγώνας που για εμένα προσωπικά 
είχε αρχίσει μερικά χρόνια νωρίτερα. Θέλω 
σήμερα να δηλώσω ότι εσύ ήσουν ο καλύτε-
ρος συμπαραστάτης μου.
Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για εμένα. Εκ-
φράζοντας τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυ-
πητήρια στην οικογένειά σου, που πρέπει να 
αισθάνεται περήφανη για εσένα, σε αποχαιρε-
τώ και εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα της 
Αττικής γης που θα σε φιλοξενήσει. Καλό σου 
ταξίδι».

/ Στις 4 Αυγούστου 2014 σε ηλικία 80 
ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Καλέσι-
ος Γεώργιος του Χρήστου και της Αικατε-

ρίνης (Γιώργο 
Τάκη Βαγγέ-
λης). Η εξόδιος 
ακολουθία εψά-
λη την επόμε-
νη ημέρα στον 
Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελέ-
νης Άσσου και 
ε ν τ α φ ι ά σ τ η -
κε στο κοιμητή-
ριο του Αγίου 
Κωνσταντίνου. 

Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε 
η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και πολ-
λοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη του. 
/ Πλήρης ημερών σε ηλικία 92 ετών έφυ-

γε για το αιώ-
νιο ταξίδι, στις 
7 Αυγούστου 
2014 η Δήμα 
Λαμπρινή του 
Μάρκου (Μάρ-
καινα). Η εξό-
διος ακολου-
θία εψάλη την 
επόμενη ημέ-
ρα στον Ιερό 
ναό του Αγίου 
Γεωργίου Άσ-
σου και εντα-
φιάστηκε στο 

κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στον Άσσο. 
Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε 
η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι, συνάδελ-
φοι και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της ασσιώτικης γης που την σκέπασε. 
Αιωνία η μνήμη της.
/ Στις 16 Αυγούστου 2014, σε ηλικία 78 
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Σταύρου 

Χρήστος του 
Κωνσταντίνου 
και της Αικατε-
ρίνης (Χρήστο 
Κώτση Μά-
ρως). Η εξό-
διος ακολου-
θία εψάλη την 
επόμενη ημέ-
ρα στον Ιερό 
ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου 
και Ελένης και 
ε ν ταφ ιάστη -

κε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. 
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε 
η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, και πολ-
λοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη του. 
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» συλλυπείται τους οικείους και τους 
συγγενείς των μεταστάντων.

Προσφορές στην εφημερίδα μας
•Ζήκας Αναστάσιος του Θωμά και της Βαρβάρας  ................................. 20 €
•Δήμας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας  .................. 20 €
•Δήμα-Πλαβούκου Δήμητρα του Γεωργίου και της Σταυρούλας............ 20 €
•Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του Σπύρου και της Αικατερίνης 20 €
•Θεοδώρου-Κούβαρη Παναγιώτα του Θεοδώρου και της Παρασκευής 20 €
•Θεοδώρου Λαμπρινή του Παναγιώτη και της Εφορίας ........................ 20 € 
•Θεοδώρου-Λαμπίρη Χαρίκλεια του Σπύρου και της Αικατερίνης ........ 20 € 
•Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου και της Λαμπρινής ...................... 30 €
•Κατσάνος Μάριος του Χρήστου και της Ελένης .................................... 25 € 
•Κατσάνος Χρήστος του Βασιλείου και της Γιαννούλας  ........................ 25 € 
•Κατσάνος Χρήστος του Θωμά και της Λαμπρινής ................................ 20 € 
•Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάμπρου και της Αικατερίνης  .... 20 € 
•Λαμπρούση Αναστασία του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας  ............ 30 € 
•Λαμπρούση-Τάτση Αικατερίνη του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας  . 20 €
•Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου και της Ελένης  ................. 20 €
•Λιαπάτη Λαμπρινή  ................................................................................ 50 €
•Νάσης Αιμίλιος του Ιωάννη .................................................................. 30 €
•Πανούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας ................. 20 € 
•Πανούσης Κωνσταντίνος του Φίλιππα και της Αικατερίνης  ................ 20 € 
•Πανούσης Φίλιππας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας  .................. 20 € 
•Πέτρου Αθανάσιος (από Μανωλιάσα Ιωαννίνων)  ............................... 50 € 
•Σιάρκος Βασίλειος του Γεωργίου και της Παρασκευής  ....................... 20 €
•Σιώζης Κωνσταντίνος (Δάσκαλος από το Θεσπρωτικό)  ...................... 20 €
•Σταύρου Αικατερίνη του Χρήστου και της Ελένης  ................................ 20 €
•Σταύρου Βασίλειος του Χρήστου και της Ελένης  ...............................100 €
•Χούθη-Μπαρουτά Αικατερίνη του Χρήστου και της Ευαγγελίας  ......... 30 €
•Χρήστου Δημήτριος του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ......................... 25 €

Χορευτικό τμήμα 
Ο σύλλογός μας σε μια προσπάθεια 
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του τόπου μας, οργάνωσε τμήμα 
εκμάθησης παραδοσιακών χορών για 
όλες τις ηλικίες, το οποίο θα λειτουργήσει 
από 1 Νοεμβρίου 2014. Τα μαθήματα 
χορού θα γίνονται κάθε Σάββατο και ώρα 
5 μ.μ έως 6 μ.μ. στην αίθουσα το «ΗΡΩΪΚΟ 
ΣΟΥΛΙ», οδός Αγίου Κων/νου 4 Ομόνοια, 
2ος όροφος. Χοροδιδάσκαλος θα είναι 
ο πατριώτης μας Νίκος Τριανταφύλλου. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 
πρόεδρο του συλλόγου μας Ευάγγελο 
Θεοδώρου. Τηλ.6982970065.
Αστυνόμος Α΄ ο 
Θεοδώρου Θεόδωρος
Στο βαθμό του αστυνόμου Α΄ προήχθη 
ο Θεοδώρου Θεόδωρος του Ιωάννη και 
της Μαρίας. Ο Θεόδωρος Θεοδώρου 
υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Αθηνών (Γ.Α.Δ.Α.) και 
είναι γιος του Θεοδώρου Ιωάννη του 
Θεοδώρου (Γιάννη Θοδωράκη). Ο 
σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» η εφημερίδα 
«Ο ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν αυτόν και την 

οικογένειά του και του εύχονται σε 
ανώτερα.
Εσπερινός μετά 
αρτοκλασίας
Πραγματοποιήθηκε και φέτος για δέκατη 
συνεχή χρονιά στις 7 Σεπτεμβρίου 
2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Αμπελοκήπων,  Εσπερινός  μετά 
αρτοκλασίας, προκειμένου να τιμήσουν 
οι απόδημοι Ασσιώτες στην Αθήνα την 
Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της 
γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας.
Παναγία-Λαμποβίτισσα
Γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό 
μας κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη, 
Γέννηση της Θεοτόκου (Γενέσιον 
της Θεοτόκου). Όπως κάθε χρόνο, 
πραγματοποιήθηκε και φέτος θεία 
λειτουργία στον Ιερό Ναό Γενέσιον της 
Θεοτόκου «Παναγία Λαμποβίτισσα» 
για να προσευχηθούν και υμνήσουν οι 
πιστοί την υπεραγία Θεοτόκο».
Γλέντι στον Άγιο Κοσμά
Για 13η συνεχή χρονιά την παραμονή της 
εορτής του Αγίου Κοσμά, στο ομώνυμο 
παρεκκλήσι, πραγματοποιήθηκε και 
φέτος μετά το πέρας του εσπερινού  το 
παραδοσιακό γλέντι. 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 
«ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΨΗΤΟ»

 Στο Ναύπλιο στην οδό Χαριλάου 
Τρικούπη 8 και στο Ψητοπωλείο «μπες 
στο ψητό» θα βρείτε ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ-
ΧΑΠΜΟΥΡΓΚΕΡ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ-ΠΙΤΕΣ-
ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ-ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΛΑ ΣΤΑ 
ΚΑΡΒΟΥΝΑ. Το ψητοπωλείο «μπες 
στο ψητό» είναι η νέα επιχειρηματική 
δραστηριότητα του Φίλιππα. 
Ο Φίλιππος είναι γιος του Άγγελου 
Ανωπολιτάκη και της Σπυριδούλας 
Κατσάνου. 

Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα 
ο «ΑΣΣΟΣ» εύχεται στον αγαπητό 
Φίλιππο καλές δουλειές και να είναι 
σίγουρος ότι δεν θα αργήσουμε να 
μπούμε στο ψητό για δοκιμάσουμε τις 
γευστικές νοστιμιές του. τηλ. 27520 
28108, κιν. 6985722000.

Ειδήσεις- Νέα-Γεγονότα
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Ο σεισμός 5,6 Ρίχτερ που 
χτύπησε το χωριό και τη Λάκκα 
στις 10-3-1981 και ώρα 17.17. 
προξένησε ανεπανόρθωτες 
ζημιές και στον ενοριακό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου, ο 
οποίος αρχικά θεωρήθηκε μη 
επισκευάσιμος. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
να αρχίσουν ενέργειες για 
την ανέγερση νέου Ναού, του 
σημερινού ενοριακού. 

Στις 2-9-1987 από την Ιερά 
Μητρόπολη Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης υπεβλήθη αίτηση στο 
Γραφείο Ναοδομίας της Ιεράς 
Συνόδου της εκκλησίας της 
Ελλάδος για έκδοση σχετικής 
άδειας. Το γραφείο Ναοδομίας 
εξέδωσε την με αριθμό 537/9-
91987 άδεια ανεγέρσεως Νέου 
Ιερού Ναού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
Άσσου Πρεβέζης.

Τη γενική επίβλεψη του έργου σύμφωνα με την 
άδεια θα είχε ο Πρεβεζιάνος πολιτικός Μηχανικός 
Αναστάσιος Τσουμάνης.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
θεμελιώθηκε από τον Μακαριστό Μητροπολίτη 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρό Μελέτιο στις 
28 Αυγούστου 1988 και από τις 6 Απριλίου 
1997 οι Ασσιώτες εκκλησιάζονται σε αυτόν. 
Στην πρώτη Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν 
ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. 
Βαρνάβας Λαμπρόπουλος και ο εφημέριος του 
Ιερού Ναού κ. Αλέξανδρος Σιάρκος.

Ο Ιερός Ναός 
Αγίου Γεωργίου 
Ά σ σ ο υ  ε ί ν α ι 
β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ 
ρ υ θ μ ο ύ , 
σταυροειδής μετά 
τρούλου και οι 
εργασίες έγιναν 
μ ε  οπλ ισμένο 
σκυρόδεμα. Έχει 
τρεις εισόδους 
α π ό  β ό ρ ε ι α , 
δ υ τ ι κ ά  κ α ι 

νότια. Σήμερα ως 
κύρ ι α  ε ί σ ο δο ς 

χρησιμοποιείται η δυτική. Στο νοτιοδυτικό μέρος 
του Ναού βρίσκεται το καμπαναριό. 

Τα εγκαίνια του ιερού Ναού έγιναν με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα την 31η Μαΐου 2008 ημέρα Σάββατο 
από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης κυρό Μελέτιο.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν: ο 
πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης πατήρ 
Ιωαννίκιος Μπίλιας. 

Οι πρωτοπρεσβύτεροι : 1) π. Γεώργιος 
Πετσούκης από το Ριζοβούνι, 2) π. Φώτιος 
Μπάρκας εφημέριος Παναγιάς, 3) π. Χρήστος 
Μάνθος εφημέριος Παντάνασσας, 4) π. Σωτήριος 
Καραμέτσης εφημέριος Παναγίας Θεσπρωτικού. 

Οι Ιερείς: 1) π. Αλέξανδρος Σιάρκος εφημέριος 
Άσσου, 2) π. Ανδρέας Μότσιος εφημέριος 

Ριζοβουνίου, 3) π. Νικόλαος 
Πετσούκης εφημέρ ιος 
Γαλατά- Ζερβού, 4) Θωμάς 
Σω τ η ρ ί ο υ  εφη μ έ ρ ι ο ς 
Γαλήνης (Χάλασμα), 5) π. 
Δημοσθένης Ντάκουλας 
εφημέριος Ιερού Ναού 
Ελεούσας Άρτας, 6) π. 
Απόστολος Κιτσαντάς 
εφημέριος Κρανιάς-Τύριας, 
7) π. Χρήστος Σμπόνιας 
εφημέριος Αηδονιάς, 8) 
π. Πέτρος Παπανικολάου 
εφημέριος Άνω Σκαφιδωτής, 
9) π. Ξενοφών Ντούλας 
εφημέριος Παπαδατών, 
10) π. Ιωσήφ Κοκκίνης 
εφημέριος Στεφάνης, 11) 
π. Χριστόδουλος Νίτσος 
εφημέριος Ελαίας.

Οι Διάκονοι : Συμεών 
Ντούσκας Ιεράς Μονής 
Π ρ οφ ήτ η  Η λ ι ο ύ ,  2 ) 

Γεώργιος Κατραχούρας από Φιλιππιάδα.
Οι  ι εροψάλτες :  1 )  Νεκτάριος Θάνος , 

πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού 
Πρεβέζης, 2) Θεόδωρος Χρόνης από Πρέβεζα, 3) 
Γεώργιος Αντωνίου από Δεσποτικά, 4) Ηρακλής 
Διαμάντης από Βαριάδες. 

Επίσης παρακολούθησαν τη θεία Λειτουργία 
ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παπαχρήστος 
από το Θεσπρωτικό και ο Ιερέας Κωνσταντίνος 
Τούσης εφημέριος Σερζιανών.

Στο τέλος ο Σεβασμιότατος συγκινημένος 
απηύθυνε λόγο μεστών νοημάτων, ευχαρίστησε 
τους συλλειτουργούντες που έλαβαν μέρος στην 
τελετή των Ιερών εγκαινίων και στην πρώτη θεία 
λειτουργία που τελέστηκε στην καθηγιασμένη 
Αγία Τράπεζα. Συνεχάρη τον εφημέριο του Ναού 
π. Αλέξανδρο Σιάρκο και ευχαρίστησε τους 
συνεργάτες του και όλους τους ενορίτες του 
Άσσου για το τεράστιο έργο τους. Την τελετή 
των εγκαινίων παρακολούθησαν όλοι οι πιστοί 
της ενορίας και αρκετοί πιστοί από γειτονικές 
ενορίες. 

Στον Σεβασμιότατο, τους σεβαστούς πατέρες 
και τους λοιπούς επισήμους το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο παρέθεσε γεύμα στην ταβέρνα του 
χωριού μας «το καταφύγιο». 

Στο Ναό πριν από το Πάσχα του 2002 
τοποθετήθηκε πανέμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο, 
αξίας 9.000.000 δραχμών, το οποίο φιλοτέχνησε 
ο Γιαννιώτης γλύπτης Αθανάσιος Κόκκαλης. Στον 
Ναό έχουν τοποθετηθεί καθίσματα για να κάθονται 
οι πιστοί, αιρκοντίσιον για θέρμανση και ψύξη και 
στον τρούλο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορα. 
Με προσφορές των κατοίκων συνεχίζεται η 
αγιογράφηση του Ιερού Ναού από τους Ηπειρώτες 
αγιογράφους αδελφούς Μιχάλη και Δημήτριο 
Ανδρούτσο. Όλες οι εργασίες έγιναν αποκλειστικά 
με προσφορές των κατοίκων του χωριού μας. 
Στον αύλειο χώρο και στο βόρειο μέρος του Ναού 
δεσπόζει η προτομή του επί σαράντα χρόνια 
(Φεβρουάριος 1943-Μάρτιος 1983) ποιμενάρχη 
του χωριού μας μακαριστού π. Ευθυμίου Χούθη 

(1906-1985). 
Στο βορειοδυτικό μέρος 
του αυλείου χώρου του 
Ναού έχει κατασκευαστεί 
πέτρινη ράμπα για την 
ευκολότερη και πιο άνετη 
πρόσβαση στον Ιερό Ναό 
των ηλικιωμένων και 
των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες (Α. Μ. Ε. Α.). Η 
ράμπα κατασκευάστηκε 
το έτος 2006 και όλα τα 

έξοδα κατασκευής προσέφερε ο χωριανός μας 
Αθανάσιος Γ. Χρήστου. 

συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν

ΕκκλησΙες του Ασσου

Αριστερά π. Θωμάς Σωτηρίου, 
δεξιά π. Αλέξανδρος Σιάρκος

Από τα 
θυρανοίξια 
από τον 
Μακαριστό 
Μητροπολίτη 
Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης 
Κυρό 
Μελέτιο.

Του Παύλου
Γ. Χρήστου

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 Γράφει ο Τάκης Παπαδημητρίου

Αθανάσιος Δημητρ. Στράτης:
Ντάρα Λάκκας Σουλίου
(Ελαία Θεσπρωτικού Πρεβέζης) Λαογραφία
Εκδόσεις apiroshora – Αθήνα

Είναι το 3ο κατά σειρά βιβλίο του ακάματου ερευ-
νητή της τοπικής ιστορίας, της γενέθλιας Παρά-
δοσης και του Προγονικού Πολιτισμού μας, του 

πολυαγαπητού μου συμπατριώτη και ακριβού μου φίλου 
Θανάση Δημητρ. Στράτη.
Προηγήθηκαν τα βιβλία: 1) «Ντάρα Λάκκας Σουλίου, 
Ιστορία  - Τοπωνύμια» (Αθήνα, 2008) και 2) «Ντάρα 
Λάκκας Σουλίου – Αι Γενεαί Πάσαι» (Γενεαλογικά δέντρα 
οικογενειών). Έτσι με το 3ο βιβλίο «Ντάρα Λάκκας Σου-
λίου – Λαογραφία», συμπληρώνεται η πολύτιμη τριλογία 
του συγγραφέα, προϊόν αγάπης και αφοσίωσης προς το 
γενέθλιο λίκνο καταγωγής του. 
Μια εργώδης προσπάθεια για πατριδογνωστική γνωρι-
μία του χωριού του Ντάρα Θεσπρωτικού, με στόχο την 
παρουσίαση τόσο του στενού επαρχιακού χώρου με 
βάση τον ανθρώπινο πυρήνα του χωριού του, που με 
τα γειτονικά χωριά λειτούργησαν και λειτουργούν κατά 
παρόμοιο τρόπο. Έχουμε δηλαδή μια σχολιασμένη ει-
κονική περιγραφική διάσταση της ζωής γενικότερα στη 
«Λάκκα» μας. 
Διαβάζοντας και τούτο το μοναδικό βιβλίο του ασίγα-
στου δημιουργού Θ. Στράτη είναι σαν να … ξαναανα-
καλύπτεις άλλον ένα «χαμένο» θησαυρό, έναν θησαυρό 
μαγικό, που κάποτε βιώσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά 
… λησμονήσαμε, κάποιοι υποψιάζονται ακόμα την ύπαρ-
ξή του και οι νεότεροι κάτι κάποτε άκουσαν από παπ-
πούδες, γιαγιάδες και γονείς!
Τώρα, όμως με το βιβλίο τούτο, που είναι ένας κρίκος 
ζωής του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, Ντα-
ρανίτες, Λακκιώτες, Λακκοσουλιώτες και όλοι οι συμπα-
τριώτες, μπορούμε να τον δούμε μόνοι μας αυτόν τον 
«θησαυρό’, να τον επαναγευτούμε και να τον απολαύ-
σουμε. Διότι αποτελείται από «γνήσια νομίσματα» και 
«αγνά υλικά» που σήμερα, δυστυχώς, δεν έχουν πια … 
πέραση ή έχουν πάρα πολύ μικρή … ανταλλακτική αξία.
Η Ιστορία, νομοτελειακά, έχει προσπεράσει τον Λαϊκό 
Πολιτισμό, που τόσο θετικό ρόλο έπαιξε στη γέννηση, 
την προκοπή και το μεγάλωμα των Λαών και των Κοι-
νωνιών. Νομίζω πως στις τόσο κρίσιμες στιγμές που 
περνούμε ήρθε η ώρα να ξαναανακαλύψουμε το πολι-
τισμικό μας παρελθόν, χωρίς φανφάρες, δοξολογικές 
προγονικές εξάρσεις για τις …»ευγενικές και περιούσιες 
ρίζες μας», πράγματα που τόσο πετυχημένα εκμεταλλεύ-
ονται επαγγελματίες κι θλιβεροί ερασιτέχνες της πολιτι-
κής ρητορείας, αλλά που αφήνουν παγερά αδιάφορους 
τους νεότερους.
Η Λαογραφία είναι ένας κλάδος της ιστορικής επιστή-
μης, που πολλά έχει και μπορεί να μας διδάξει. Όχι για 
τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας, αλλά για τη ζωή των 
απλών ανθρώπων και τα δρώμενα της λαϊκής ψυχής 
που συγκροτούν τον λαϊκό πολιτισμό: δηλαδή πώς σκέ-
φτονταν οι παλιότεροι, τι πίστευαν, τι τους συγκινούσε, 
πώς οργάνωναν τη ζωή τους, πώς στήνανε σχέσεις, πώς 
διασκέδαζαν, τι πνευματικά έργα δημιουργούσαν κ.λπ. 
Χωρίς αυτή τη «γνώση» κι «επίγνωση» της κληρονομιάς 
τους οι νεότερες γενιές μένουν απροστάτευτες κι εκτε-
θειμένες στην ηλεκτρονική αδιστακτικότητα της εποχής 
μας, τα ηλεκτρονικά επικίνδυνα παιγνίδια, της εισαγόμε-
νης κατά διαδοχικά κύματα αισθητικής, μουσικής και … 
κάθε καλλιτεχνικής ασχήμιας και κακόγουστης προχει-
ρότητας. 
Η «Λαογραφία της Ντάρας Λάκκας Σουλίου» του Θα-
νάση Δημητρ. Στράτη αποτελεί μια συναγωγή λαογρα-
φικού υλικού, ενός σπάνιου επιπέδου για το εύρος, την 
πληρότητα και την ποιότητά του. Σε ογδόντα (80) και 
πλέον ενότητες θησαύρισε τους λαογραφικούς θησαυ-
ρούς του χωριού του, που επί τόσα χρόνια μάζευε και 
επεξεργαζόταν.
Ο γενέθλιος τόπος, που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και 
δημιουργήσαμε, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα που 
τόσο σφιχτά δεμένη με τη ζωή μας, είναι το μέρος που 
οι πρόγονοί μας δημιούργησαν πολιτισμό. 

συνέχεια στην 5η σελίδα
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Άντρας υψηλόσωμος, λιπόσαρκος, 
μελαχρινός, με μαύρα πυκνά μαλλιά. 
Σοβαρός, λιγομίλητος, ευγενικός. 
Ενέπνεε σεβασμό και ετύγχανε με-
γάλης εκτίμησης από τους συγχω-
ριανούς του και πάντοτε η άποψή 
του, η γνώμη του και οι συμβουλές 
του λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. 
Συνεπής στις υποχρεώσεις του και ο 
λόγος του συμβόλαιο. Άτομο κοινω-
νικό, ήταν πάντα παρών σε σοβαρά 
κοινωνικά γεγονότα (λύπες, χαρές 
κλπ). Ασχολούνταν παράλληλα με 
γεωργικές και κτηνοτροφικές εργα-
σίες. Εργάζονταν σκληρά στα κτήμα-
τά του, ήταν πολύ σχολαστικός στην 
καλλιέργεια των χωραφιών του και 
πολύ καλός στο μπόλιασμα (εμβο-
λιασμό) των δένδρων. Άριστος τε-
χνίτης της πέτρας. Εκτός των άλλων 
δούλεψε στην κατασκευή των υδα-
τοδεξαμενών του χωριού και μαζί 
με τους, χωριανούς Κατσάνο Θωμά 
(Θωμά Χρήστο), Λαμπρούση Χρήστο 
(Τάκη Νάκο), Λαμπρούση Δημήτριο 
(Δημητράκη Κωνσταντή) και τον 
Νικολιτσιώτη αρχιμάστορα Γεώργιο 
Κίτσιο (Γάκη Κώτση Στούση) έκτισαν 
το πέτρινο σχολείο του Άσσου στην 
Τσούκαζη. Για δώδεκα συνεχή χρόνια 
από το 1951 έως το 1963 ήταν μέ-
λος της σχολικής εφορείας (σχολικής 
επιτροπής) του Δημοτικού σχολείου 
Άσσου και μάλιστα στο αξίωμα του 
προέδρου. Ως πρόεδρος της σχολι-
κής εφορίας μαζί με τον Θρασύβουλο 
Φίντζο Διευθυντή του Δημοτικού 
σχολείου και τους προέδρους της 
κοινότητας Θεόδωρο Θεοδώρου του 
Σωτ., Κωνσταντίνο Λαμπρούση του 
Γεωργίου ήταν οι κύριοι συντελεστές 
ανέγερσης του πέτρινου Δημοτικού 
σχολείου του χωριού μας.
Αγαπούσε το χωριό και τον εν-

διέφεραν τα κοινοτικά δρώμενα. 
Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλε-
σε πρόεδρος του χωριού μας. Πήρε 
μέρος στις εκλογές στις 5-7-1964 
με τον Α΄ συνδυασμό «Πρόοδος» με 
υποψήφιο πρόεδρο τον Θεοδώρου 
Θεόδωρο του Σωτηρίου (Θοδωράκη 
Σωτήρη), ο συνδυασμός πλειοψηφεί 
και ο Κωνσταντίνος Κατσάνος είναι 
πλειοψηφών κοινοτικός σύμβουλος. 
Εκλέγεται αντιπρόεδρος και ασκεί τα 
καθήκοντα του αντιπροέδρου μέχρι 
στις 24-7-1966. Μετά την παραίτηση 
του προέδρου θεοδώρου Θεόδωρου, 
τις 24-7-1966, για προσωπικούς λό-
γους εκλέγεται πρόεδρος και ασκεί τα 
καθήκοντα του προέδρου μέχρι 3-1-
1969. Συνεχίζει όμως να ενδιαφέρε-
ται για τα κοινοτικά δρώμενα σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του. 
Μία από τις σπουδαιότερες και ση-
μαντικότερες αποφάσεις που πήρε 
ως πρόεδρος ήταν η αναδάσωση του 
βουνού το 1966.
Το χωριό μας βρίσκεται στους πρόπο-
δες του βουνού « Μπαλτανέζι», ενός 
βουνού απότομου και με μεγάλη κλί-
ση. Το ύψος του είναι περίπου 1100 
μ.
 Μερικές φορές και ιδιαίτερα όταν 
γίνονταν σεισμός, μεγάλοι ογκόλιθοι 
αποσπώνταν και κατρακυλούσαν με 
μεγάλη ταχύτητα.
 Τα δέντρα του δεν ήταν επαρκή για 
να αποτρέψουν αυτή την επικίνδυνη 
κατολίσθηση. 
 Οι κάτοικοι, τα σπίτια και τα ζώα 
ήταν εκτεθειμένοι σε αυτό τον κίνδυ-
νο. Περισσότερο εκτεθειμένοι ήταν 
οι μικροί μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου. 
 Η ανασφάλεια και η ανησυχία ήταν 
μεγάλη, έπρεπε να αντιμετωπισθεί 
αυτός ο κίνδυνος, έπρεπε να βρεθεί 
μια αποτελεσματική λύση. 
 Συλλαμβάνει την ιδέα της αναδάσω-

σης του βουνού και σε συνεργασία με 
το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίσθη-
κε η αναδάσωσή του. Οι αρχικές αντι-
δράσεις των αρμόδιων δασικών υπη-
ρεσιών Πρεβέζης, Άρτας, Ιωαννίνων 
και ορισμένων κτηνοτρόφων δεν 
μπόρεσαν να ακυρώσουν τη σημα-
ντική αυτή απόφαση. Από τα σχετικά 
έγγραφα που υπάρχουν στο αρχείο 
φαίνεται ότι στο έργο τους αυτό εί-
χαν τη συνδρομή του Διευθυντή του 
Δημοτικού Σχολείου του Επιθεωρητή 
των Δημοτικών Σχολείων και του 
Νομάρχη Πρέβεζας. Σήμερα ύστερα 
από μισό αιώνα περίπου οι κάτοι-
κοι απολαμβάνουν την ομορφιά του 
και αισθάνονται ικανοποιημένοι για 
την ευνοϊκή επίδραση που έχει στην 
ασφάλειά τους και στην υγεία τους.
Επίσης επί προεδρίας του ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες του κοινοτικού 
καταστήματος του χωριού μας στην 
Τσούκαζη.
Παρών σε όλα τα εθνικά προσκλη-
τήρια. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του 
θητεία ως κληρωτός το 1930. Πήρε 
μέρος στην εθνική αντίσταση με την 
αντιστασιακή οργάνωση (Ε.Ο.Ε.Α.-
Ε.Δ.Ε.Σ) του στρατηγού Ναπολέοντα 
Ζέρβα. Τον Δεκέμβριο του 1944 μετά 
την αποχώρηση των δυνάμεων της 
αντιστασιακής οργάνωσης (Ε.Ο.Ε.Α.-
Ε.Δ.Ε.Σ) από την Ήπειρο και τη με-
τάβασή τους στην Κέρκυρα με πλοίο 
του αμερικάνικου ναυτικού μέσω 
Πρέβεζας ο Κωνσταντίνος Κατσάνος 
(Κωσιούλας), ο Θεοδώρου Θεόδωρος 
(Θοδωράκη Σωτήρης) και Λαμπρούσης 
Χρήστος (Τάκη Νάκος) με τη σύζυγό 
του Πανάγιω ήταν οι Ασσιώτες που 
πήραν το δρόμο της προσφυγιάς και 
για ένα τετράμηνο βρέθηκαν στο νησί 
της Κέρκυρας σε ένα πανέμορφο χω-
ριό, τον Ποταμό, φιλοξενούμενοι από 
οικογένειες του χωριού. Επέστρεψαν 
στο χωριό το Απρίλιο του 1945 με-
τά την υπογραφή της συνθήκης της 
Βάρκιζας (12 Φεβρουαρίου 1945) 
όταν πλέον τα πράγματα κατά κάποιο 
λόγο είχαν ομαλοποιηθεί. Δεν απο-
μακρύνθηκε ποτέ από το χωριό παρά 

μόνον όταν υπηρέτησε τη στρατιωτική 
του θητεία. Το 1974 η μοίρα τον δο-
κίμασε σκληρά. Ήπιε το πικρό ποτήρι 
του χάρου για το χαμό του μεγαλύτε-
ρου γιού του Βαγγέλη. Ο Ευάγγελος 
Κατσάνος (Βαγγέλ Κωσιούλας) αξιω-
ματικός του ελληνικού στρατού έπε-
σε υπέρ πατρίδος στις 22-7-1974 
κατά την εισβολή των Τούρκων 
στη Μεγαλόνησο. Παντρεύτηκε την 
Κατσάνου Σπυριδούλα (Πηλιώνη) του 
Θωμά και της Γεωργίας (1909-1992), 
κόρη του Θωμά Νάκου από τον Άσσο 
και απέκτησε πέντε παιδιά. 
1) τη Δήμητρα (Βαγγελβασίλαινα), 
η οποία παντρεύτηκε τον Κούση 
Ευάγγελο του Βασιλείου και της 
Βάιας από τον Άσσο και έχει ένα παι-
δί: α) τη Βάια.
 2) τον Ευάγγελο (Βαγγέλη Κωσιούλα, 
1937-1974), αξιωματικός του ελ-
ληνικού στρατού, εφονεύθη στις 22 
Ιουλίου 1974 κατά την εισβολή των 
Τούρκων στην Κύπρο, ο οποίος πα-
ντρεύτηκε τη Ζήκου Δήμητρα του 
Νικολάου και της Ευγενίας, από τον 
Πεντόλακκο (Ζιώριστα) Ιωαννίνων, και 
απέκτησε ένα παιδί: α) τον Ευάγγελο.
3) τον Δημήτρη (Τάκη Κωσιούλα), ο 
οποίος παντρεύτηκε τη Λαμπρούση 
Ελένη του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας (κόρη του Κώτση Γάκη) από 
τον Άσσο και απέκτησε δύο παι-
διά: α) τη Σπυριδούλα και β) την 
Κωνσταντίνα. 
4) την Καλλιρρόη, η οποία παντρεύ-
τηκε τον Αρκουμάνη Χριστόφορο από 
το Αγρίνιο και απέκτησε τρία παιδιά: 
α) την Αναστασία, β) την Ελένη, και γ) 
την Αθανασία.
5) τον Γιώργο (Γιώργο Κωσιούλα), 
ο οποίος παντρεύτηκε την Παφίλα 
Αθηνά του Ιωάννη και της Βασιλικής 
(κόρη του Γιάννη Παφίλα) από τον 
Άσσο.
Ο μπάρμπα Κωνσταντής στέκεται 
ψηλά στη συνείδησή όσων τον γνώ-
ρισαν για την προσφορά του. Από τις 
17-7-1995 αναπαύεται στο χώμα της 
Ασσιώτικης γης. Αιωνία η μνήμη του. 

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

συνέχεια από την 4η σελίδα
 Εδώ γνωρίσαμε μια κοινωνική πραγ-
ματικότητα με εκδηλώσεις ποικίλες, με 
πλούσια έθιμα, μια υποδειγματική οικο-
γενειακή ζωή, γεμάτη πίστη, λατρεία, 
αφοσίωση και σεβασμό προς τις αξίες 
και τα ιδανικά.
Ο γενέθλιος τόπος μας ακόμα είναι το 
«θέατρο δράσης» μιας ζωής αρωματι-
σμένης από την ευωδία που σκόρπισαν 
τα πρόσωπα, οι ιδέες, το ήθος ζωής, οι 
αντιλήψεις, οι παραδόσεις, οι ζωντανές 
αξίες και η ομορφιά της μητέρας γης.
Έτσι, μ’ αυτό το άρωμα αρωματισμένη 
η ψυχή του συγγραφέα έσκυψε, έψαξε, 
αφουγκράστηκε τον παλμό της νταρα-
νίτικης γενέθλιας γης, πλησίασε τους 
ανθρώπους της, ερεύνησε την ιστορία 
τους, άκουσε τη «γλώσσα» τους, τους 
μύθους τους, τις παραδόσεις τους, τα 
πνευματικά τους δημιουργήματα, που 
άλλωστε και ο ίδιος κουβαλούσε, ως 
βιώματα μέσα του, τα συνταίριασε και  
μας χάρισε το τρίτο λαογραφικό βιβλίο 
του για τη γενέτειρά του, που καλύπτει 
όλο το φάσμα της Λαογραφικής κατα-
γραφής όχι μόνο του χωριού του αλλά 
και ολόκληρης της σκληροτράχηλης πε-
ριοχής μας.

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από το πείσμα, 
την επιμονή και την ακοίμητη και ακά-
ματη φροντίδα του δημιουργού του. 
Ένας ανάλαφρος τόνος, μια γλαφυ-
ρότητα κι ένας λυρικός στοχασμός 
διατρέχει το πολύτιμο βιβλίο του μα 
προπαντός το ταλέντο, το μεράκι και 
η αγάπη του συγγραφέα για τον τόπο 
του. Είναι, τέλος, το βιβλίο αυτό γεμάτο 
με «ομιλούσες» φωτογραφίες μια προ-
σφορά γενικότερα στην σημερινή εποχή 
και κοινωνία, όπου οι τοπικές ιδιομορ-
φίες έχουν ισοπεδωθεί, οι λεγόμενες 
«παραδοσιακές» δραστηριότητες δεν 
είναι πια ούτε ομαδικές ούτε αυθόρμη-
τες, αλλά φαινόμενα κι εκδηλώσεις του 
σύγχρονου πολιτισμού ντυμένα παρα-
δοσιακά. Γι’ αυτό και η αξία του είναι 
μεγάλη. Συγχαρητήρια πολλά γι’ αυτό, 
κι εγκάρδια στον Θανάση Δημ. Στράτη, 
τον συγγραφέα, λαογράφο και ιστορι-
ογράφο συμπατριώτη μας για όσα κά-
νει για τον τόπο  του και τον τόπο μας. 
Αξίζει η τοπική κοινωνία , η πνευματική 
μαγιά του τόπου και οι Αυτοδιοικητικοί 
Ηγέτες του να συνδράμουν με κάθε 
τρόπο τέτοιες προσπάθειες. Το ευχόμα-
στε και το περιμένουμε.

Βιβλιοπαρουσίαση
«Τα απομνημονεύματα ενός αγω-
νιστού, Λοχίας Ιωάννης Φίντζος»
Γράφει ο Θανάσης Δημ. Στράτης

Ένα ξεχωριστό βιβλίο κυκλοφόρησε στις 
αρχές του 2014. Ένα βιβλίο μοναδικό του 
είδους στη Λάκκα Σούλι και από τα λίγα, 
ανάλογου περιεχομένου, στην Ελλάδα. Ο 
τίτλος του: «Τα απομνημονεύματα ενός 
αγωνιστού, Λοχίας Ιωάννης Φίντζος». Τα 
πρωτότυπα χειρόγραφα του συγγραφέως 
διαφυλάχθηκαν στα χέρια της εγγονής 
του Λαμπρινής Θρασυβούλου Φίντζου 
και την επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου 
είχε ο υιός του συγγραφέα Κων/νος Ι. Φί-
ντζος. Στις 166 σελίδες παρατίθενται τα 
χειρόγραφα φωτογραφικά και προστέθη-
καν φωτογραφίες των αντίστοιχων γεγο-
νότων. Στον εκτενή πρόλογο ο επιμελητής 
κατατοπίζει τον αναγνώστη για το περι-
εχόμενο και δίνει πληροφορίες για τον 
συγγραφέα. Στο βιβλίο Α’ ο συγγραφέας 
αρχίζει την εξιστόρηση από το 1917 που 
εκλήθη στις τάξεις του στρατού. Το ξεκί-
νημα από τη γενέτειρα, το Θεσπρωτικό και 
την πορεία μέχρι την Ξάνθη. Περιγράφει 
όχι μόνο τα της διαδρομής, αλλά σημειώ-
νει και διάφορα γεγονότα που είχαν λάβει 

χώρα στις περιοχές αυτές. Στο βιβλίο Β’ 
περιγράφει γεγονότα μέχρι και την εν-
δοχώρα της Μικράς Ασίας. Στο Βιβλίο Γ’ 
αναφέρεται στην εκστρατεία στην Άγκυ-
ρα, την μάχη του Καλαιγκρόττο και άλλες 
περιπέτειες. Στο βιβλίο Δ’ αναφέρεται 
στην οπισθοχώρηση και την Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922. Και στον επίλογο 
ο Κ. Μ. Σιώζης σημειώνει χαρακτηριστικά 
μεταξύ άλλων: «Καταπληκτικό, ιστορικό 
και αυθεντικό ρεπορτάζ της Μικρασιατι-
κής εκστρατείας… Γραμμένο σε γλώσσα 
αρχαΐζουσα με καταπληκτική πληρότητα 
αλλά και την αναγκαία λακωνικότητα δί-
νει σαφή ιστόρηση των γεγονότων…. Το 
ιστορικό αυτό κειμήλιο είναι από εκείνα 
που πρέπει να τοποθετηθούν στο Εθνικό 
Μουσείο και σε περίοπτη θέση και να καί-
ει δίπλα του ακοίμητο καντήλι».
Δυστυχώς ο συγγραφέας δεν δίνει πλη-
ροφορίες για την περιοχή μας (της εποχής 
εκείνης), ούτε για τους συγχωριανούς του 
και άλλους Λακκασουλιώτες που σίγου-
ρα θα συνυπηρέτησαν στις ίδιες στρατι-
ωτικές μονάδες. Μακάρι να υπήρχαν και 
άλλα ντοκουμέντα σαν τούτο, αλλά και 
αν υπάρχουν σε κάποιο σεντούκι καλό θα 
ήταν να δημοσιευθούν. Γιατί η ιστορία και 
η παράδοση ανήκει σε όλους μας.

(Ιούλιος 2014)

Αθανάσιος Δημητρ. Στράτης: Ντάρα Λάκκας Σουλίου
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συνέχεια από την 6η σελίδα

Ήταν πράγματι μια ποδοσφαιρική 
γιορτή. 
Διαιτητές του αγώνα: Χρήστου Παύλος 
του Γεωργίου, Ζήκας Νικόλαος του 
Βασιλείου, Κούσης Παναγιώτης του 
Ευαγγέλου.

Κίτρινοι-Κόκκινοι 1-1
Κίτρινοι: 1) Σιάρκος Ιωάννης του 
Αλεξάνδρου, 2) Παφίλας Χρήστος 
του Σπύρου, 3) Καλέσιος Σπύρος του 
Ευαγγέλου, 4) Σιάρκος Σταύρος του 
Αλεξάνδρου, 5) Κατσάνος Κωνσταντίνος 
του Ευαγγέλου, 6) Ζήκας Θωμάς του 

Αναστασίου, 7) Κούσης Στέφανος του 
Παναγιώτη, 8) Ψάλλα Κωνσταντίνα 
(Νάντια) του Αποστόλου, 9) Παφίλας 
Αθανάσιος του Σπύρου, 10) Κατσάνος 
Ευάγγελος του Γεωργίου 11) Κατσάνου 
Ελπίδα του Αθανασίου και 12) Γούλας 
Κωνσταντίνος του Χρήστου.
Σκόρερ για την ομάδα των κίτρινων ο 
Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου.
Κόκκινοι: 1) Κατσάνος Ευθύμιος 
του Γεωργίου, 2) Νάκιας Ευάγγελος 
του Φωτίου, 3) Νάκιας Χρήστος του 
Δημητρίου, 4) Καλέσιος Ευάγγελος-
Βασίλειος του Σπύρου 5) Γούλας 
Ευάγγελος του Παντελή, 6) Κατσάνος 
Θωμάς του Ευαγγέλου, 7) Χρήστου 
Γεώργιος του Λεωνίδα, 8) Παφίλας 
Ιάσονας του Σπύρου, 9) Διαμάντης 
Παύλος, 10) Κούσης Σπυρίδων του 
Παναγιώτη, 11) Παφίλας Γεώργιος 
του Ηλία και 12) Γούλας Λάμπρος του 
Βασιλείου. Αγωνίστηκαν επίσης οι: 1) 
Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρήστου, 
2) Ζήκας Σπυρίδων του Γεωργίου,3) 
Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου, 4) 
Παφίλας Σπύρος του Χρήστου και 5) 
Παφίλας Δημήτριος του Σπύρου.
Ο αγώνας είχε και μια πρωτοτυπία: για 
πρώτη φορά πήραν μέρος στον αγώνα 
και δύο κορίτσια, που έπαιξαν με την 
ομάδα των κίτρινων και όσοι βρέθηκαν 
στο γήπεδο διαπίστωσαν ότι γνωρίζουν 
πολύ καλά τα μυστικά της μπάλας. 
Σκόρερ για την ομάδα των κόκκινων ο 
Παφίλας Γεώργιος του Ηλία.

3η Ημέρα 3 Αυγούστου 2014
4ος Γύρος του Άσσου 
(Κων/νος Π. Δήμας) 

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος 
ο γύρος του χωριού, για τέταρτη χρονιά 
την Κυριακή το πρωί στις 3 Αυγούστου 
2014. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από 
την πλατεία του χωριού και ακολούθησαν 
τη διαδρομή Τζούμα Βάρη-Κορύτσαζη-
Τσέπουρη-Τζίμαινα-Καράβα-Κότρα και 
τερματισμός στην πλατεία του χωριού. 
Ασσιώτες όλων ηλικιών πήραν μέρος 
και έτρεξαν τη διαδρομή των 2.700 μ 
με πολύ κέφι, χαρά και ενθουσιασμό. Η 
ικανοποίηση των μεγάλων και η χαρά των 
μικρών ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα 
όλων των συμμετεχόντων, αφού και η 
απλή συμμετοχή είναι προσωπική νίκη 
για τον καθένα. Στους συμμετέχοντες 
απενεμήθη από το σύλλογο Αποδήμων 

Ασσιωτών αναμνηστικό δίπλωμα. 
Ευχόμαστε του χρόνου η συμμετοχή να 
είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο σύλλογος 
Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα 
ο Άσσος ευχαριστεί και συγχαίρει όσους 
πήραν μέρος. Νικητές είναι όλοι οι 
συμμετέχοντες ανεξάρτητα από τη σειρά 
που τερμάτισαν. Με απόφαση του Δ.Σ 
του συλλόγου ο γύρος του Άσσου, στα 
πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
θα διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι 
αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου 
προέδρου του συλλόγου μας Κων/νου 
Πέτρου Δήμα (Κώστα Πέτρου). Δρομείς 
που πήραν μέρος στον Γύρο του Άσσου 

στις 3-8-2014.
1) Καλέσιος Σπύρος του Ευαγγέλου και της 
Παναγιώτας, 2) Πανούσης Κωνσταντίνος 
του Φίλιππα και της Δήμητρα, 3) Καλέσιος 
Ευάγγελος –Βασίλειος του Σπύρου και 
της Γιαννούλας, 4) Πανούσης Ιωάννης 
του Δημητρίου και της Σουλτάνας,5) 
Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρήστου και 
της Μαρίας, 6) Παφίλας Γεώργιος του 
Ηλία και της Ευαγγελίας, 7) Παφίλα 
Γεωργία του Σπύρου και της Βασιλικής, 
8) Ζήκας Σπυρίδων του Γεωργίου και της 
Ιωάννας, 9) Πανούση Μαρία-Στέλλα του 
Φίλιππα και της Δήμητρας, 10) Πανούση 
Γεωργία του Φίλιππα και της Δήμητρας, 
11) Διαμάντης Παύλος του Νικολάου 
και της Βάιας, 12) Καλεσίου Ιωάννα του 
Ευαγγέλου και της Παναγιώτας, 13) Ζήκα 

Ελένη του Γεωργίου και της Ιωάννας, 4) 
Παφίλας Σπυρίδων του Χρήστου και της 
Αγγελικής, 15)  Θεοδώρου Δημήτριος του 
Χρήστου και της Μαρίας, 16) Κατσάνος 
Γεώργιος του Αποστόλου και της Βάιας, 
17) Διαμάντη Αγγελική του Νικολάου 
και της Βάιας, 18) Χρήστου Παύλος 
του Γεωργίου και της Λαμπρινής, 19) 
Πανούσης Φίλιππος του Κωνσταντίνου 
και της Γεωργίας, 20) Αδάμ Ευάγγελος 
του Βασιλείου και της Τρισεύγενης, 21) 
Ψάλλα Ανθή-Αλίκη του Αποστόλου και 
της Λαμπρινής, 22) Αδάμ Μαρία του 
Βασιλείου και της Τρισεύγενης, 23)  
Πανούσης Αλέξανδρος του Δημητρίου 
και της Σουλτάνας, 24) Πανούσης 
Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της 
Γεωργίας, 25) Κατσάνου Λαμπρινή του 
Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, 26) 
Παφίλα Αλεξάνδρα του Χρήστου και της 
Βασιλικής, 27) Λουλάκη Δήμητρα του 

Ελευθερίου και της Αγγελικής, 28) Νάκια-
Κατσάνου Γεωργία του Ευαγγέλου και της 
Κωνσταντίνας, 29) Ψάλλα Κωνσταντίνα 
του Αποστόλου και της Λαμπρινής, 30) 
Νάκια-ψάλλα Λαμπρινή του Ευαγγέλου 
και της Κωνσταντίνας.                

Αγώνας Δηλωτής
 Την Κυριακή 3-8-2014, τρίτη μέρα 
των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έγιναν 
στο χωριό αγώνας για την ανάδειξη 
νικητών στη δηλωτή. Μονομάχησαν 
ζευγάρια για πολλές ώρες κάτω από τα 
βλέμματα πολλών θεατών. Η αγωνία τις 
περισσότερες φορές στο κατακόρυφο. 
Υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις. Πριν από 
τους αγώνες οι περισσότεροι δήλωναν 
ότι θα είναι νικητές, γιατί όποιος ξέρει 

να παίζει δε χρειάζεται να έχει και 
την τύχη με το μέρος του. Μετά τους 
αγώνες κανένας δεν είχε κάνει κάποιο 
λάθος, ο νικητής γιατί είχε κερδίσει και 
ο ηττημένος δήλωνε «τόσο άσχημο χαρτί 
δεν είχα ποτέ στη ζωή μου, όποιος και 
να έπαιζε θα έχανε». Όσοι πήραν μέρος 
έδωσαν ραντεβού για του χρόνου. 
Πήραν τα παρακάτω ζευγάρια: 1) 
Ζήκας Γεώργιος του Σπύρου-Κατσάνος 
Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, 2) 
Καραγιώτης Ευθύμιος-Θεοδώρου 
Ευάγγελος του Θεοδώρου, 3) Αδάμ 
Βασίλειος του Ευαγγέλου-Καλέσιος 
Κωνσταντίνος του Σπύρου, 4) Θεοδώρου 
Σπύρος του Χρήστου-Κατσάνος Γεώργιος 
του Αποστόλου, 5) Κούσης Σπύρος 
του Παναγιώτη-Σιάρκος Ιωάννης του 
Αλεξάνδρου, 6) Κατσάνος Θωμάς του 
Ευαγγέλου-Χωραβάτης Παναγιώτης του 
Αποστόλου και 6) Χρήστου Παύλος του 

Γεωργίου-Νάκια Βασιλική του Ευθυμίου.
Στον τελικό αγωνίστηκαν οι: Σιάρκος 
Ιωάννης του Αλεξάνδρου και Κούσης 
Σπύρος του Παναγιώτη με τους Ζήκα 
Γεώργιο του Σπύρου και Κατσάνο Γεώργιο 
του Αποστόλου Νικητές αναδείχθηκαν 
ο Ζήκας Γεώργιος του Σπύρου και Ο 
Κατσάνος Γεώργιος του Αποστόλου. 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Περιοχή Πρέβεζας

Η παραπάνω λεζάντα που αναφέρε-
ται στην περιοχή της Πρέβεζας και εί-
ναι από το εβδομαδιαίο ψυχαγωγικό 
και μορφωτικό περιοδικό «Σάββατο» 
και από το τεύχος 1690 της περιόδου 
02 μέχρι 08 του Οκτωβρίου 2014. 
Η συντακτική επιτροπή της εφημερί-
δας μας «Ο ΑΣΣΟΣ» την απευθύνει 
στους απανταχού Ασσιώτες φοιτητές 
και μαθητές με την παράκληση να 
λύσουν το σταυρόλεξο και διαγρά-
φοντας τις πόλεις και τα χωριά ορι-
ζοντίως, καθέτως και διαγωνίως, να 
συμπληρώσουν τα ονοματεπώνυμα 
των πέντε επιφανών Πρεβεζιάνων 
που αναφέρονται στο κάτω μέρος 
του σταυρολέξου και να αποστείλουν 
το απόκομμα της εφημερίδας στα 
γραφεία του συλλόγου μας (Παπαδά 
27-29 τ.κ. 11526 Αθήνα. Εκείνος/η 
που θα το αποστείλει πρώτος/η λυμέ-
νο και συμπληρωμένο το σταυρόλεξο 
το καλοκαίρι του 2015 και στις ετή-
σιες εκδηλώσεις του συλλόγου μας 
(αντάμωμα ασσιωτών) που γίνονται 
στη γενέτειρά μας, θα βραβευθούν με 
συμβολικό χρηματικό έπαθλο και εφ’ 
όσον το επιτρέψουν τα οικονομικά 
του συλλόγου μας.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

Το διαιτητικό δίδυμο Παύλος 
Χρήστου, Νίκος Ζήκας

Το γυναικείο ποδοσφαιρικό 
δίδυμο αριστερά Κων/να Ψάλλα 

και δεξιά Ελπίδα Κατσάνου

Από δεξιά: Kαλέσιος Σπύρος, 
Καλέσιος Ευάγγελος-Βασίλειος 

και Πανούσης Κωνσταντίνος

Γύρος του Άσσου
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• Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας 
επαναδραστηριοποιήθηκε και δήλωσε 
συμμετοχή στο τοπικό πρωτάθλημα. Ο Α.Ο. 
Άσσου «Λάκκα Σούλι» την ποδοσφαιρική 
σεζόν 2014-15 θα αγωνίζεται στο πρωτά-
θλημα της ενώσεως ποδοσφαιρικών σω-
ματείων Πρέβεζας Λευκάδας στο Β΄ όμιλο 
στη Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία. Το Δ.Σ της 
ομάδας με συντονισμένες ενέργειες σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα τακτοποίη-
σε όλα τα διαδικαστικά θέματα που απαι-
τούνταν για τη συμμετοχή της ομάδας στο 
πρωτάθλημα. Ευχόμεθα καλή επιτυχία. Το 
Δ.Σ. αποτελείται: πρόεδρος Χρήστου Λεω-
νίδας του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Γούλας 
Παντελής του Ευαγγέλου, Γενικός Γραμ-

ματέας Κούσης 
Παναγιώτης του 
Ευαγγέλου, ταμίας 
Λαμπρούσης Ανα-
στάσιος του Ευαγ-
γέλου και Γενικός 
αρχηγός Θεοδώ-
ρου Ιωάννης του 
Γεωργίου και της 
Ελισάβετ.

Αρωγός στην προσπάθεια ανασυγκρό-
τησης και επαναδραστηριοποίησης της 
ομάδας με τη συμμετοχή της στο τοπικό 
πρωτάθλημα ως φροντιστής και φυσικοθε-
ραπευτής ο βετεράνος αμυντικός της ομά-
δας μας Κατσάνος Ευθύμιος του Γεωργίου 
και πάντα παρών με ενεργή συμμετοχή ο 
παλαίμαχος αμυντικός Παφίλας Χρήστος 
του Σπύρου (Χρήστο Καράβας).Στα πλαί-
σια της καλύτερης προετοιμασίας για τους 
αγώνες του πρωταθλήματος ο Α.Ο. Άσσου 
έδωσε μια σειρά από φιλικούς αγώνες
• Στις 3 Αυγούστου 2014 στο γήπεδο « 
Κατερίνα Θάνου» στο Θεσπρωτικό διεξή-
χθη φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων 
Άσσου και Γαλατά. Νικήτρια αναδείχθηκε 
η ομάδα του Άσσου με σκορ 9-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
1) Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 2) 
Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, 3) Χω-
ραβάτης Παναγιώτης του Νικολάου, 4) 
Πανούσης Θεόδωρος του Παναγιώτη, 5) 
Καλέσιος Ευάγγελος-Βασίλειος του Σπύ-
ρου, 6) Κούσης Στέφανος του Παναγιώ-

τη, 7) Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, 8) 
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, 9) Γούλας 
Κωνσταντίνος του Χρήστου, 10) Κατσάνος 
Θωμάς του Ευαγγέλου, 11) Κούσης Σπυ-
ρίδων του Παναγιώτη.
Αγωνίστηκαν επίσης: 1) Καλέσιος Σπυρί-
δων του Ευαγγέλου, 2) Παφίλας Γεώργιος 
του Ηλία,3) Κατσάνου Ελπίδα του Ιωάν-
νη,4) Κατσάνος Αθανάσιος του Ιωάννη,5) 
Κατσάνος Ευάγγελος του Γεωργίου. 6) 
ψάλλα Κωνσταντίνα (Νάντια) του Απο-
στόλου, 7) Χωραβάτης Σταύρος του Ηλία, 
8) Παφίλας Αθανάσιος του Σπύρου και 9) 
Πανούσης Γεώργιος του Παναγιώτη.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου οι: Γού-

λας Κωνσταντίνος του Χρήστου (3), Παφί-
λας Γεώργιος του Ηλία (2), Παφίλας Αθα-
νάσιος του Σπύρου (1), Κούσης Στέφανος 
του Παναγιώτη (1), Χωραβάτης Σταύρος 
του Ηλία (1) και Κατσάνου Ελπίδα του Ιω-
άννη(1). 
• Στις 9 Αυγούστου 2014 στο γήπεδο «Κα-
τερίνα Θάνου» στο Θεσπρωτικό διεξήχθη 
φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων Άσ-
σου και Γαλατά. Νικήτρια αναδείχθηκε η 
ομάδα του Άσσου με σκορ 4-0.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 1) 
Καλδάνης Ευάγγελος, 2) Σιάρκος Ιωάννης 
του Αλεξάνδρου, 3) Σιάρκος Σταύρος του 
Αλεξάνδρου, 4) Γούλας Ευάγγελος του Πα-
ντελή, 5) Καλέσιος Ευάγγελος-Βασίλειος 
του Σπύρου, 6) Κούσης Στέφανος του Πα-
ναγιώτη, 7) Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, 
8) Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου, 9) 
Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, 
10) Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου, 11) 
Κούσης Σπυρίδων του Παναγιώτη.
 Αγωνίστηκαν επίσης: 1) Καλέσιος Σπυρί-
δων του Βασιλείου, 2) Παφίλας Γεώργιος 
του Ηλία,3) Κατσάνου Ελπίδα του Ιωάν-
νη, 4) Διαμάντης Παύλος του Νικολάου, 
5) Ζήσης Θωμάς του Ευαγγέλου, 6) Ζή-
σης Χρήστος του Ευαγγέλου. 7) Παφίλας 
Αθανάσιος του Σπύρου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου οι: 
Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου (1), 
Παφίλας Γεώργιος του Ηλία (1), Κούσης 
Στέφανος του Παναγιώτη (1) και Κούσης 
Σπυρίδων του Παναγιώτη (1).
• Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο γήπε-
δο του Λούρου διεξήχθη φιλικός αγώνας 
μεταξύ των ομάδων Άσσου και Στεφάνης. 
Νίκη Στεφάνης-Α.Ο. Άσσου «Λάκκας Σου-
λίου» 3-1.
Η ομάδα του Άσσου αγωνίστηκε με τους: 
1) Κατσάνο Δημήτριο του Νικολάου, 2) 
Καραβίδας Χρήστο του Κωνσταντίνου, 3) 
Σιάρκο Ιωάννη του Αλεξάνδρου, 4) Σιάρκο 
Σταύρο του Αλεξάνδρου, 5) Γούλα Ευάγ-
γελο του Παντελή, 6) Κυροχρήστο Ιωάν-
νη, 7) Χρήστου Γεώργιο του Λεωνίδα, 8) 
Νίκα Σπύρο του Κωνσταντίνου, 9) Τσολά-
κο Παναγιώτη, 10) Χρήστου Κωνσταντίνο 
του Αναστασίου και 11) Κούση Ευάγγελο 
του Παναγιώτη. Αγωνίστηκαν επίσης 1) :
Νταλαγιάννης Θεόδωρος, 2) Τσιάτσος 
Βασίλειος, 3) Αγγέλης Κωνσταντίνος, 4) 
Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 
και 5) Κολιοπήλιος Ιωάννης. Σκόρερ για 

την ομάδα του Άσσου ο Νταλαγιάννης 
Θεόδωρος ύστερα από εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι. 
• Γήπεδο «Κατερίνα Θάνου» στο Θεσπρω-
τικό. Κυριακή 21-9-2014, Α.Ο Άσσου 
«Λάκκα Σουλίου»-Α.Ο. Φιλιππιάδας 6-2. 
Η νικήτρια ομάδα αγωνίστηκε με τους: 1) 
Κατσάνο Δημήτριο του Νικολάου, 2) Σι-
άρκο Ιωάννη του Αλεξάνδρου, 3) Σιάρκο 
Σταύρο του Αλεξάνδρου, 4) Γούλα Ευάγ-
γελο του Παντελή, 5) Καλέσιο Ευάγγε-
λο-Βασίλειο του Σπύρου, 6) Κυροχρήστο 
Ιωάννη, 7) Κούση Ευάγγελο του Παναγι-
ώτη, 8) Νίκα Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, 
9) Κατσάνο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, 

10) Γούλα Κωνσταντίνο του Χρήστου, 11) 
Νταλαγιάννη Θεόδωρο. Αγωνίστηκαν επί-
σης οι: 1) Σταύρου Χρήστος του Γεωργί-
ου, 2) Τσιάτσος Βασίλειος, 3) Κολιοπήλιος 
Ιωάννης και 4) Καραβίδας Χρήστος του 
Κωνσταντίνου. 

Σκόρερ για τον Α.Ο Άσσου οι: Γούλας 
Κωνσταντίνος του Χρήστου (3), Κούσης 
Ευάγγελος του Παναγιώτη (2) και Τσι-
άτσος Βσίλειος (1) ύστερα από εύστοχο 
κτύπημα πέναλτι. 
 Στη φωτογραφία διακρίνονται όρθιοι από 
αριστερά: Νταλαγιάννης Θεόδωρος, Νίκας 
Σπύρος, Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευ-
αγγέλου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγι-
ώτη, Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου, 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου και ο 
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή. Καθιστοί 
από αριστερά: Σιάρκος Ιωάννης του Αλε-
ξάνδρου, Καλέσιος Ευάγγελος-Βασίλειος 
του Σπύρο, Σιάρκος Σταύρος και Κυροχρή-
στος Ιωάννης.
• Γήπεδο «Κατερίνα Θάνου» στο Θεσπρω-
τικό. Κυριακή 29-9-2014, Α.Ο Άσσου 
«Λάκκα Σουλίου»-Α.Ο. φιλιππιάδας 3-2. 
Η νικήτρια ομάδα αγωνίστηκε με τους : 
1) Καλδάνη Ευάγγελο, 2) Σιάρκο Ιωάννη 
του Αλεξάνδρου, 3) Σιάρκο Σταύρο του 
Αλεξάνδρου, 4) Γούλα Ευάγγελο του Πα-
ντελή, 5) Καλέσιο Ευάγγελο-Βασίλειο του 
Σπύρου, 6) Κυροχρήστο Ιωάννη,7) Πα-
φίλα Ιάσονα του Σπύρου, 8) Νίκα Σπύρο 
του Κωνσταντίνου, 9) Γούλα Κωνσταντίνο 
του Χρήστου, 10 ) Κούση Ευάγγελο του 
Παναγιώτη και 11) Νταλαγιάννη Θεόδω-
ρο. Αγωνίστηκαν επίσης οι: 1) Καραβίδας 
Χρήστος του Κωνσταντίνου, 2) Κατσάνος 

Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου και 3) Αγ-
γέλης Κωνσταντίνος.
Μοναδικός σκόρερ για τον Α.Ο Άσσου 
ο Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου, ο 
οποίος σημείωσε και τα τρία τέρματα της 
ομάδας του.

Αθλητικά

Η νικήτρια του φιλικού μεταξύ των ομάδων Άσσου 
και Γαλατά, ομάδα του Άσσου με σκορ 4-0.

ΜVP η Τζίνα Λαμπρούση
ΜVP της 3ης αγωνιστικής της Α1 
Γυναικών στο βόλεϊ η χωριανή μας 
αθλήτρια του Ολυμπιακού Γεωργία 
(Τζίνα) Λαμπρούση. 
Η Τζίνα Λαμπρούση του Ολυμπιακού 
αναδείχθηκε πολυτιμότερη αθλήτρια 
της 3ης αγωνιστικής Γυναικών μετά από 
ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν 
οι προπονητές των ομάδων. Η διεθνής 

κ ε ν τ ρ ι κ ή  τ ω ν 
ε ρ υ θ ρ ο λ ε ύ κ ω ν 
άγγιξε το τέλειο στη 
νίκη της ομάδας 
της με 3-0 επί του 
Ηρακλή  καθώς 
ολοκλήρωσε τον 
αγώνα με 16 πόντους έχοντας 15/18 
επιθέσεις (δεν έκανε λάθος και δέχθηκε 
ένα μπλοκ) και έναν άσο. 

Η Α.Ο. Άσσου "Λάκκα Σουλίου" όπως αγωνίστηκε 
στς 21/9/2014 στο γήπεδο "Κατερίνα Θάνου"

Χρήστου Λεωνίδας 
του Γεωργίου

Γούλας Παντελής
του Ευαγγέλου

Κούσης Παναγιώτης 
του Ευαγγέλου

Λαμπρούσης Ανα-
στάσιος του Ευαγγ.

Θεοδώρου Ιωάννης 
του Γεωργίου

Κατσάνος Ευθύμιος 
του Γεωργίου

Παφίλας Χρήστος 
του Σπύρου

Επειδή η  ελλην ική  γλώσσα 
είναι το βασικότερο στοιχείο 
γ ι α  τ η  δ ι α τ ή ρ η σ η  τ η ς 

ελληνικής μας ταυτότητας μέσα στην 
παγκοσμιοποίηση που ζούμε, πρέπει να 
την προστατεύσουμε με κάθε τρόπο. 
Τελευταία ζούμε μια συνεχή απαξίωση 
μέσα στην ίδια μας τη χώρα της ελληνικής 
μας γλώσσας με τη χρησιμοποίηση του 
λατινικού αλφαβήτου ακόμη και στις 
καθημερινές ανάγκες συναλλαγής. 
Αυτό οδηγεί στην απαξία της ίδιας της 
γλώσσας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν 
πιστεύω να είναι τυχαίο. Από κάπου 
καθοδηγείται. 
Στον κατήφορο αυτό κανένας δεν 
αντιδρά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 

Είναι ανάγκη αν αντιδράσουμε γιατί 
αυτοδιαλυόμαστε αφού δεν μιλάμε τη 
γλώσσα μας. Η ίδρυση ενός συλλόγου 
για την προστασία της ελληνικής 
γλώσσας θα μπορούσε να συμβάλλει 
αποφασιστικά στην αποτροπή του 
φαινομένου της απαξίωσης χωρίς 
πολύ κόπο και έξοδα ποντάροντας 
στο πατριωτικό μας φιλότιμο. Όποιος 
ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια θα 
προσφέρει πολλά στη διατήρηση της 
ελληνικής μας ταυτότητας. Το βάρος 
πέφτει στους ώμους των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών κυρίως οι οποίοι πρέπει 
να δραστηριοποιηθούμε.
Με αγωνία για το αύριό μας

Κ. Σιώζης

Για την προστασία της ελληνικής γλώσσας
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Τσιόγκας Στέφανος 
του Γεωργίου και της Μαρίας.

(Στέφο Τσιόγκας) 

Ο Στέφανος Τσιόγκας γεννήθηκε στον 
Άσσο το 1946. Είναι το πρώτο από 
τα πέντε παιδιά της οικογένειας του 
Γεωργίου Τσόγκα του Παναγιώτη και 
της Κατσάνου Μαρίας του Νικολάου. 
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο Άσσου. Το 
1959 φοιτά στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου 
Δερβιζιάνων και την επόμενη χρονιά 
στη Β΄ τάξη. Τη σχολική χρονιά 1961-
62 φοιτά στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου 
Θεσπρωτικού. Το 1962 οικογενειακώς 
βρίσκεται στις Αχαρνές (Μενίδι) Αττικής 
και για αυτό τις τρεις τελευταίες τάξεις 
φοιτά στο Γυμνάσιο Αχαρνών. Από 23-
10-1967 μέχρι 1-12-1968 υπηρετεί 
τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος 
Δεκανέας πυροβολικού. Για τη βασική του 
εκπαίδευση παρουσιάζεται στο κέντρο 
εκπαίδευσης Τρίπολης και Καλαμάτας. 
Στη συνέχεια εκπαιδεύεται στη Θήβα 
και παίρνει την ειδικότητα τοπογράφου. 
Το υπόλοιπο της θητείας του στην 123 
Μοίρα πυροβολικού των Ιωαννίνων. 
Τελειώνοντας τη στρατιωτική θητεία 
εργάστηκε για ένα περίπου εξάμηνο 
στη φαρμακευτική εταιρεία sandoz. Τον 
Ιούνιο του 1969, ύστερα από εξετάσεις, 
φοιτά στη Σχολή Αστυφυλάκων στη Ν. 
Φιλαδέλφεια. Με την αποφοίτησή του 
από τη σχολή τον Ιανουάριο του 1970 
τοποθετείται στη 16ο τμήμα τάξης 
Αθηνών για ένα περίπου χρόνο και 
μετά στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Αθηνών για ένα επτάμηνο. Στη συνέχεια 

μετατίθεται  στο 16ο παράρτημα 
Ασφαλείας Αθηνών και υπηρετεί στο 
τμήμα αυτό ως γραμματέας μέχρι τη 
συνταξιοδότησή του στις 22-2-1999. 
Είναι από τα δραστήρια μέλη του 
συλλόγου μας και από 22-2-1998 μέχρι 
9-11-2003 (τρεις συνεχόμενες θητείες) 
διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
μας. Επί θητείας του άρχισε το ετήσιο 
αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών, 
που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι 
στο χωριό μας και έχει γίνει πλέον 
θεσμός. Επίσης επί θητείας του άρχισε 
να εκδίδεται η εφημερίδα του συλλόγου 
μας « Ο ΑΣΣΟΣ». 
Αγαπημένο Χόμπι του το κυνήγι και 
αγαπημένος προορισμός ο Άσσος, τον 
οποίο συχνά επισκέπτεται ιδιαίτερα την 
κυνηγετική περίοδο.
Το 1974 παντρεύεται τη Θεοφανίδου 
Στέλλα-Ηρώ, η οποία γεννήθηκε στο 
Κάιρο από Έλληνες γονείς, οι οποίοι στα 
τέλη της δεκαετίας του 1950 βρέθηκαν 
στην Αθήνα όταν ο ηγέτης της Αιγύπτου 
Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ προχώρησε 
στην εθνικοποίηση των περιουσιών με 
αποτέλεσμα το σύνολο των Ελλήνων 
που κατοικούσαν στην Αίγυπτο να 
εγκαταλείψουν τη χώρα αυτή. 
Ο Στέφανος Τσιόγκας έχει δύο παιδιά: 
1) τον Γιώργο και 2) τον Κωνσταντίνο 
και δύο εγγόνια τον α) τον Στέφανο και 
β) τον Νικόλαο από το γιο του Γεώργιο. 
Είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, οδός 

Αγίου Λουκά 64 Πατήσια. 
Ο Στέφανος Τσιόγκας, ο Λεωνίδας 
Λαμπρούσης, ο Νίκος Νικολάου (σχετ. 
αναφορά στο αριθ. 44 φύλλο της 
εφημερίδας μας) καθώς και ο νυν 
αστυνομικός Διευθυντής Πρέβεζας 
Φώτιος Νάκιας είναι οι τέσσερις 
Ασσιώτες που υπηρέτησαν στο σώμα 
της τέως αστυνομίας πόλεων. 

Λαμπρούσης Λεωνίδας 
του Αντωνίου και της Μάνθας

Ο Λεωνίδας Λαμπρούσης γεννήθηκε 
στον Άσσο στις 2-2-1949. Είναι το τρίτο 
από τα πέντε παιδιά της οικογένειας του 
Λαμπρούση Αντωνίου του Αθανασίου 
(Ντωνάσιου) και της Θεοδώρου Μάνθας 
του Χρήστου. Τελείωσε το δημοτικό 
σχολείο Άσσου. Το 1962 φοιτά στην Α΄ 
τάξη του Γυμνασίου Δερβιζιάνων και 
την επόμενη χρονιά στη Β΄ τάξη. Από 
τη Γ΄ Γυμνασίου μέχρι την αποφοίτησή 
του το 1968 φοιτά στο Γυμνάσιο 
Θεσπρωτικού. Το 1969 υπηρετεί την 
στρατιωτική του θητεία. Για τη βασική 
του εκπαίδευση παρουσιάζεται στο 
κέντρο εκπαίδευσης Τρίπολης. Στη 
συνέχεια εκπαιδεύεται στο Χαϊδάρι 
στους τηλεχειριζόμενους πυραύλους 
COBRA. Το υπόλοιπο της θητείας του 
στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού στο λόχο 
Στρατηγείου στην Κοζάνη. Το 1971 
ύστερα από εξετάσεις φοιτά στη Σχολή 
Αστυφυλάκων στη Ν. Φιλαδέλφεια. 
Με την αποφοίτησή του από τη σχολή 
το 1972 τοποθετείται στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Αθηνών. Εκπαιδεύεται στο Μ. 
Πεύκο στα εκρηκτικά για την πρόληψη 
και καταστολή αεροπειρατειών. Με το 
πέρας της εκπαίδευσης τοποθετείται 
στη Διεύθυνση αερολιμένος στο 
τμήμα αμέσου επεμβάσεως (Τ.Α.Ε.), 
το οποίο ιδρύθηκε αποκλειστικά στο 
αεροδρόμιο για την αντιμετώπιση 
αεροπειρατειών. Το 1985 τοποθετείται 
στην ασφάλεια του αερολιμένα (έλεγχος 
διαβατηρίων-συνάλλαγμα, έρευνες για 
κοινό έγκλημα). Στην ασφάλεια του 
αεροδρομίου o Λεωνίδας υπηρέτησε 

μέχρι τη συνταξιοδότησή του το έτος 
2000. Είναι από τα δραστήρια μέλη του 
συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών και για 
πολλά χρόνια διετέλεσε και μέλος του 
Δ.Σ του συλλόγου μας και συγκεκριμένα 
από 8-12-1991 μέχρι 7-11-1993 
είναι μέλος του Δ.Σ. Από 11-11-1993 
μέχρι 22-2-1998 και από 23-11-2003 
μέχρι 20-11-2005 είναι αντιπρόεδρος 
του συλλόγου μας. Από 20-11-2005 
μέχρι 17-2-2008 διετέλεσε πρόεδρος 
του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών. 
Συνεχίζει να είναι κοντά στο σύλλογό 
μας και είναι ένα από πιο δραστήρια μέλη 
του. Διακρίνεται για την ανιδιοτέλεια, 
την καλοσύνη, τη φιλοτιμία,  την 
εργατικότητα και την προθυμία του για 
βοήθεια και προσφορά. Ο Λεωνίδας ως 
αστυνομικός κατέχει ένα σπάνιο ρεκόρ: 
όσες φορές και αν βγήκε για έλεγχο δεν 
καταλόγισε ουδεμία παράβαση. Μεγάλη 
αγάπη του το χωριό, το οποίο όταν 
του δίνεται ευκαιρία το επισκέπτεται. 
Το 1993 παντρεύεται την Ακριτίδου 
Ελένη από τον Αμυγδαλεώνα Καβάλας 
με την οποία απέκτησε ένα παιδί, τη 
Μάνθα, φοιτήτρια στο τμήμα βιολογίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Ο  Λ ε ω ν ί δ α ς  Λ α μ π ρ ο ύ σ η ς  α π ό 
το 2006 είναι  μόνιμος κάτοικος 
στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλ. 
2510391505 και κιν: 6974818469.

 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 αναφερθούμε 
στους συνταξιούχους αστυνομικούς 
Τσιόγκα Στέφανο του Γεωργίου και 
της Μαρίας (πρώην αντιπρόεδρο του 
συλλόγου μας) και Λαμπρούση Λεωνίδα 
του Αντωνίου και της Μάνθας (πρώην 
πρόεδρο του συλλόγου μας). 

• Καζή Ελισάβετ του Φωτί-
ου και της Ευδοξίας: Πανεπι-
στήμιο Αθηνών: Φιλοσοφική 
σχολή, τμήμα Ιστορίας και αρ-
χαιολογίας. Η Ελισάβετ Καζή 
είναι εγγονή της χωριανής μας 
Λαμπρούση Μαρίας του Κων-
σταντίνου και της Ευφροσύνης 
(Μαρίας του Κώτση Νάσιο Μή-
του) από τον γιο της Φώτη.
• Καλέσιος Χρήστος του Γε-
ωργίου και της Αναστασίας: 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, τμήμα Λογι-
στική και χρηματοοικονομικής 
(έδρα Πρέβεζα).
• Παρλακίδας Γεώργιος του 
Βασιλείου και της Μαρίας: Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών: τμήμα πληροφορικής. Ο 
Παρλακίδας Γεώργιος είναι 
εγγονός της χωριανής μας Θε-
οδώρου Ευστρατίας του Σπύ-
ρου και της Αικατερίνης (Στρα-
τούλας του Πήλιο Χρηστάκη) 
από την κόρη της Μαρία.
• Παφίλας Αθανάσιος του 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. - 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Σπύρου και της Βασιλικής: Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων: Σχολή θετικών επι-
στημών, τμήμα Μηχανικών Επιστήμης 
Υλικών. 
• Χωραβάτης Βασίλειος του Νικολά-
ου και της Λαμπρινής: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων: Σχολή Οικονομικών και 
Κοινωνικών επιστημών, τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών. Ο Βασίλειος Χω-
ραβάτης είναι εγγονός του χωριανού 
μας Κατσάνου Ευαγγέλου του Θωμά 
και της Λαμπρινής (Βαγγέλη Θωμά 
Χρήστου) από την κόρη του Λαμπρινή. 
• Ψάλλα Κωνσταντίνα του Αποστό-
λου και της Λαμπρινής: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων: Σχολή Επιστημών Υγείας, 
τμήμα Ιατρικής. Η Ψάλλα Κωνσταντίνα 
είναι εγγονή του χωριανού μας Νάκια 
Ευάγγελου του Φωτίου και της Γεωρ-
γίας (Βαγγέλη Φώτη) από την κόρη 
του Λαμπρινή.-
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών « 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφη-
μερίδα ο « ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τους 
επιτυχόντες και τους εύχονται «πάντα 
επιτυχίες, καλές σπουδές, όμορφη φοι-
τητική ζωή και καλή σταδιοδρομία».

Καζή Ελισάβετ

Καλέσιος Χρήστος

Παρλακίδας Γ.

Παφίλας Αθαν.

Χωραβάτης Βασ.

Ψάλλα Κων/να

Από τις δημαιρεσίες του 
Δήμου Ζηρού εκλέχτη-
κε το νέο προεδρείο του 
Δημοτικού Συμβουλίου του 
οποίου η σύνθεση είναι η 
ακόλουθη:
Π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Χ α σ ί δ η ς 
Χρήστος, από τη συμπολί-
τευση.
Αντιπρόεδρος: Ιατρού-
Παπαϊωάννου Θεοδώρα, 
από τη μείζονα αντιπολί-
τευση.
Γραμματέας: Γεώργιος 
Γιάννος, από την ελάσσο-
να αντιπολίτευση.
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. 
Νικόλαος Καλαντζής όρι-

σε ως αντιδημάρχους:
1) Τον Αχιλλέα Ρίζο, αντι-
δήμαρχο Διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών.
2) Τον Χρήστο Γκάρζιο, 
αντιδήμαρχο αγροτικής 
ανάπτυξης, τοπικής οι-
κονομίας, πολιτισμού και 
τουρισμού.
3 )  Τ ο ν  Β α σ ί λ η 
Παπαβασιλείου, αντιδή-
μαρχο καθαριότητας και 
περιβάλλοντος. 
4) Τον Ζήκο Ρεμπή, αντι-
δήμαρχο τεχνικών έργων, 
μελετών και πολεοδομί-
ας.

Δημαιρεσίες
Το προεδρείο και οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ζηρού

Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη 
διαβάσετε στο www.Hpeiros.gr - 

επιλογή e-book.

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το


