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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Α

Του Παύλου Γ. Χρήστου
πό το φύλλο 57 της εφημερίδας 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.

Φίντζος Θρασύβουλος
του Ιωάννη και της
Λαμπρινής (1924-1995)
Σε αυτό το φύλλο θα γίνει μια
εξαίρεση. Θα επιχειρήσω να τιμήσω
τη μνήμη κάποιου που δεν κατάγεται από τον Άσσο. Η σημερινή στήλη είναι αφιερωμένη στον Δάσκαλό
μου Θρασύβουλο Φίντζο από το
Θεσπρωτικό, ο οποίος για δώδεκα
συνεχόμενα χρόνια ήταν Διευθυντής
του Δημοτικού Σχολείου Άσσου. Ο
Θρασύβουλος Φίντζος συνδέθηκε
με το χωριό μας, αγάπησε το χωριό
μας, τους κατοίκους του και προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες σε
αυτό, γι’ αυτό και αισθάνθηκα την
ανάγκη να γράψω λίγα λόγια.

Tριμηνιαία έκδοση του
Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών
“O Mάρκος Mπότσαρης”
Xρόνος 16ος
Aριθμός Φύλλου 63
• Οκτώβριος - Νοέμβριος
Δεκέμβριος 2014
• Tιμή: 0,30 €

Ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

Τ

ο 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 σύλλογος και την πρωτοχρονιάτικη
πίτα. Όλοι οι Ασσιώτες και φίλοι του συλλόγου πρέπει να δώσουν
το παρόν. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε παραδοσιακά όλοι
παρέα με τη μοναδική στο τραγούδι Παγώνα
Αθανασίου. 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.

Χορευτικό τμήμα

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ λειτουργεί στο
Σύλλογό μας από τον περασμένο Νοέμβριο χορευτικό τμήμα.
Μαθήματα παραδοσιακών και μοντέρνων χορών παραδίδονται
με πολύ κέφι και όρεξη από τον δάσκαλο Νίκο Τριανταφύλλου.
Ελάτε στο σύλλογο Αποδήμων Ασσιωτών κάθε Σάββατο και
ώρα από 17.00 έως 18.00 στην αίθουσα του συλλόγου το
Ηρωϊκό Σούλι (Αγ. Κων/νου 4, 2ος όροφος πλ. Ομονοίας).
Σας περιμένουμε όλους.

συνέχεια στη σελίδα 5

Α΄ Βραβείο ποίησης η ΙΩάννα Χρήστου
Από την Eνωση ΕλλήνΩν Λογοτεχνών
Του Χρήστου Γ. Γκόντζου

«Ουαί τοις ηττημένοις»
Στις 15 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18.30, στην αίθουσα
της ΧΑΝ (Ακαδημίας 36 και Ομήρου,
8ος όροφος), έγινε η απονομή των
Τιμητικών Διακρίσεων – Βραβείων
και Επαίνων, σε μέλη που είχαν
λάβει μέρος στον Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ του 2014.
Η Ιωάννα Χρήστου παραλαμβάνει την τιμητική
συνέχεια στη σελίδα 5

Διακρίνονται από αριστερά: Χρήστος Γκουτζουρέλας - Λαμπρινή Χρήστου
(Γκουτζουρέλα) - Κων/νος Κατσάνος-Δήμητρα Κατσάνου - Αικατερίνη
Χρηστοπάνου (Κρέτση)- Παύλος Χρήστου-Σταματίνα Τράκα (Χρήστου)
-Ευάγγελος Θεοδώρου-Αικατερίνη Παππά (Λαμπρούση)-Απόστολος
Μασκλαβάνος-Ελένη Πανούση (Μασκλαβάνου)-Θωμάς Κατσάνος -Κων/
νος Λαμπρούσης- Νίκος Τριανταφύλλου. Φωτ. 1 Νοεμβρίου 2014).

διάκριση από το μέλος της Ένωσης Χρ. Γκόντζο

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗς» και η εφημερίδα «Ο
ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, τους χωριανούς και τους φίλους του συλλόγου Χρόνια Πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ευτυχισμένο,
χαρούμενο, δημιουργικό, ειρηνικό, ελπιδοφόρο, γεμάτο υγεία, πρόοδο και
προκοπή το νέο έτος 2015.

Άσσος, ο

Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής κοινότητας της περιφερειακής
ενότητας Πρέβεζας. Κάτοικοι του
χωριού 343 (2011). Υψόμετρο 400 μ.

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

Διακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Ειρήνη Γούλα - Αικατερίνη Παππά
(Λαμπρούση) - Σταματίνα Τράκα (Χρήστου) – Αικατερίνη Χρηστοπάνου
(Κρέτση) – Κωνσταντίνου Παναγιώτα - Θωμάς Κατσάνος –– Νίκος
Τριανταφύλλου - Χρήστος Γκουτζουρέλας.
Καθιστοί: Κων/νος Λαμπρούσης – Ευάγγελος Θεοδώρου – Παύλος
Χρήστου. Φωτ. 15 Νοεμβρίου 2014).

Άσσος

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014



Κοινωνικά
Βαπτίσεις

/ Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014 στον
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ο Μάριος Παπαγεωργίου του
Παναγιώτη και της Σοφίας και η Αφροδίτη
Φωτιάδη βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Ο νονός Ιωάννης Δάσκαλος από το Λούρο της
χάρισε το όνομα Παναγιώτα.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς
Μάριο και Αφροδίτη, στον παππού Παναγιώτη, στη γιαγιά Σοφία και στο νονό Γιάννη
να τους ζήσει.

Γάμοι

/ Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην
αίθουσα τελετών «Θεοφάνειος» του Δήμου Πρέβεζας, η Χρήστου Ελένη του Αναστασίου και της Αικατερίνης από τον Άσσο
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της
Μπρίκο Σπύρο του Γεωργίου και της Σοφίας από την Πρέβεζα. Κουμπάροι: οι ΆρηςΑνδρέας Ψωμάς, Μαρία Ευσταθίου και Δήμητρα Καστάνη.
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους
προσκεκλημένους στο κοσμικό κέντρο
«mariposa» στην Πρέβεζα.

Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται στο νιόπαντρο ζευγάρι «βίον ανθόσπαρτον» ανέφελον με πολλούς και καλούς
απογόνους». Στους γονείς, συγγενείς και κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα
χαρές».

Θάνατοι

/ Στις 28 Οκτωβρίου 2014, σε ηλικία 84
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Καλέσιος Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της
Γιαννούλας (Γιάννη Κάλιοσης). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στον Άσσο
και ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο του Αγίου
Κωνσταντίνου. Στην
τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η
οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. Ο εκλιπών πήρε
μέρος στις κοινοτικές εκλογές (15-10-1978)
και εκλέγεται κοινοτικός σύμβουλος με τον
πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και τη διετία
1979 και 1980 ασκούσε τα καθήκοντα του
αντιπροέδρου της κοινότητάς μας). Παίρνει
επίσης μέρος στις κοινοτικές εκλογές (1210-1986) και (14-10-1990) και εκλέγεται
κοινοτικός σύμβουλος ως αρχηγός του μειοψηφήσαντος συνδυασμού.
/Την Παρασκευή
22 Νοεμβρίου 2014,
σε ηλικία 59 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Παφίλα Σταυρούλα σύζυγος του Παφίλα
Ευαγγέλου του Γεωργίου (Λάκη Γάκη
Βαγγέλη).
Η εκλιπούσα έχασε
την άνιση μάχη από
την επάρατη νόσο που έδωσε τον τελευταίο
καιρό με θάρρος και γενναιότητα. Ο αδόκητος θάνατος βύθισε σε βαρύ πένθος την οικογένειά της, συγγενείς και φίλους. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα
στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στο Γ΄ κοιμητήριο Αθηνών όπου και ενταφιάστηκε. .
Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι, και
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα

της αττικής γης που την φιλοξενεί. Αιωνία
η μνήμη της.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους οικείους και τους
συγγενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα

/ Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Δήμα
Γεωργίου
του Αναστασίου και
της Μαρίας (Γάκη
Τάσου) . Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/ Την Κυριακή 30
Νοεμβρίου
2014
στον Ιερό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Κάλιοση Ιωάννη του
Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας (Γιανν. Κάλιοση). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/ Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 στον
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
Κατσάνου Βασιλικής του Νικολάου
(Νικολάκη-ΘύμιοΚολέσιας) . Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 28
Δεκεμβρίου 2014 στον Ιερό Ναό του Αγίου
Νικολάου Νικαίας ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
Παφίλα Σταυρούλας του Ευαγγέλου. Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Όπως αρέσει να αυτοσυστήνεται σε νεότερους συγχωριανούς Λελοβίτες και συμπατριώτες Λακκιώτες, για τον οποίο δηλώνω
από την αρχή πως δεν γράφω τη βιογραφία
του. Δεν φιλοτεχνώ το πορτρέτο του πλήρες
και αντιπροσωπευτικό. Αυτό που έχω μέσα
μου καταθέτω. Αυτό που νιώθω μέσα μου
και που μαζεύτηκε λίγο λίγο, ως σοδειά της
δεκαπεντάχρονης αγαπητικής επικοινωνίας
μας. Της όμορφης παρε ΐστικης κουβέντας
μας, στις επισκέψεις μου στο …ησυχαστήριό
του, στα Ριζά, στο εκεί ζηλευτό για τη θέση
του και τη θέα στο καταγάλανο Ιόνιο, σπίτι
τους. Αθέατο από τους ανθρώπους, ιδανικό
κρυσφήγετο αυτοσυγκέντρωσης, πνευματικής δημιουργίας και περισυλλογής.
Τι να πρωτοαναφέρω για τον Τάσο! Τη φοβερή μνήμη του, την οξύτατη κρίση του, τις
πλούσιες εμπειρίες του, τις βιωματικά διαμορφωμένες θέσεις και απόψεις του στα
καυτά προβλήματα του τόπου και της κοινωνίας μας; Όλα αυτά ξεχειλίζουν από μέσα
του, ως συμπεράσματα προσωπικής περιπέτειας της ζωής του, και γι΄ αυτό ως όρια σε
μια, οιονεί, ψυχοπνευματική καταστάλαξη
και προσωπική δικαίωση. Και όλα αυτά ειπωμένα αβίαστα, με σεμνότητα, απλότητα,
με γλυκύτητα, αλλά και ειλικρίνεια, με ύφος
αδελφικό και ήθος πρότυπου «πρωτόγερου»
του παλιού καιρού.

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 δυνατόν 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 5154920,
apiroshora@yahoo.gr

• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου και της Αναστασίας 25 Ευρώ.
• Δαρδαμάνης Κων/νος του Λάμπρου και της Ευαγγελίας ( από Παπαδάτες) 50 Ευρώ.
• Καλέσιος Χρήστος του Δημητρίου και της Βαρβάρας 20 Ευρώ.
• Κατσάνος Γεώργιος του Ευθυμίου και της Λαμπρινής 50 Ευρώ.
• Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής 40 Ευρώ.
• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και της ΛαΠροσφορές στην εφημερίδα μας μπρινής 20 Ευρώ.
• Γούλα-Γλεντζάκη Αναστασία του Διονυσίου • Χρήστου Γεώργιος του Χρήστου και της Βασικαι της Σταυρούλας 25 Ευρώ.
λικής 40 Ευρώ.

Ο Τάσος της Πανάγιως και του Γιωργο-Χήτα
Του Τάκη Παπαδημητρίου

Ά

Ο σσος

Ακούγοντας τον Τάσο να
ζωής, ιστορούμενες με πομιλάει, ο συνομιλητής του
λυκύμαντο και πολυνηματικό
διακρίνει κάποτε μία αδιόστοχασμό, με συμπεράσματα
ρατη υποβόσκουσα θλίψη
και καταλήξεις καίριες.
στα λόγια του κι ένα μετέΣ΄αυτές τις κάποιες φορές
ωρο πικρόγευστο «γιατί» κι
που στα λόγια του φαίνεται
ένα δικαιολογημένο παράνα κυριαρχούν «φανερές και
πονο για τις συνθήκες και
κρυμμένες φωνές και σιωτην αιτία που ματαίωσαν
πές, παράπονα και καημοί
και ανέστειλαν μια φυσιοπου μέσα του τόσο καιρό
λογική παιδική κι εφηβική
ήταν απωθημένα», η φωνή
ζωή, χωρίς όμως να εκφράτου σπάει, αλλά στη στιγζει μεμψιμοιρία και γκρίνια:
μή αυτοκυριαρχείται πάντα.
Τάσος Χήτας
«Παρόλα αυτά λέει, η ζωή,
Φυσικά, τέτοιες στιγμές, ως
ύστερα από φοβερό προσωπικό και οικογε- συνομιλητής, συγκινείσαι και συ και το κλίμα
νειακό αγώνα, φάνηκε γενναιόδωρη σε μένα. βαραίνει συναισθηματικά. Τότε καταλαβαίΜου χάρισε καλή και υπέροχη σύντροφο, τη νεις τον σκληρό αγώνα που έκανε σε όλη τη
Μαρούσιω μου (έτσι φωνάζει τη γυναίκα ζωή ο Τάσος, για να μην καταστεί αιχμάλωτου την ευγενική και πάντα φιλόξενη Μαίρη) τος στην αγκαλιά της ειμαρμένης, πως πάλεπου μου συμπαραστάθηκε και μου συμπαρα- ψε και κατάφερε να κάνει κανόνα της ζωής
στέκεται με αφοσιωτική αγάπη, δύο παιδιά του την αξιοπρέπεια και την συνεχή προσπάπου τα λατρεύουμε, εργασία αξιοπρεπή και θεια, ώστε να βγει νικητής και να δαμάσει
καλά αμειβόμενη, η οποία μας εξασφάλισε την κατάστικτη με δοκιμασίες πορεία ζωής
σύνταξη που μας επιτρέπει να ζούμε καλά και της καθημερινότητάς του.
και να φροντίζω την υγεία και να καλύπτω Τελειώνοντας, θέλω να σταθώ στα αντιπροτις δαπάνες της…».
σωπευτικότερα στοιχεία που νομίζω πως διΕιλικρινά, είναι δύσκολο να χωρέσουν σε αθέτει ως πρόσωπο, πέραν της υπομονής και
σύντομο κείμενο τα όσα ορθοτομεί ο λόγος της καλοσύνης του. Στο χαμόγελό του και
και η σκέψη του Τάσου: Συσσωρευμένες την ευγένειά του. Άρχοντας του ανυπόκριεμπειρίες ξεπηδούν ολοζώντανες, γεμάτες του χαμόγελου και της αληθινής ευγένειας,
τονικότητα δυναμικής σκέψης ανθρώπου σε κερδίζει με τις πρώτες κουβέντες. Διαψημένου και δοκιμασμένου στο καμίνι της θέτει τρυφερότητα ψυχής. Πάντα στοχαστι-

κός, ρεαλιστής, αρπάζεται συνήθως από μια
δική σου λέξη ή φράση ή συμπέρασμα και
άνετα υφαίνει την τετράγωνη συλλογιστική
του, πάντα με ανθρωπιά και ευαισθησία και
πάντα με απόλυτο σεβασμό στο συνομιλητή
του!
Τάσος Χήτας: Ένας χαρισματικός Λελοβίτης,
ένας υπέροχος συγχωριανός και συμπατριώτης, Λακκιώτης που δεν οξειδώθηκε στο
χρόνο. Για μένα ένας πολύτιμος φίλος, που
με τιμά με την φιλία του και την αγάπη του.
Τελειώνοντας, ευχόμενος υγεία απόλυτη και
μακροημέρευση στον ίδιο και την οικογένειά
του, κρατώ μέσα μου κάτι που μου είπε που
πολύ μου άρεσε και με εντυπωσίασε: «Άμα
θέλεις, μπορείς! Ο νους μας δεν χρειάζεται
χαλινάρι. Όμως η φαντασία, τα όνειρα και
οι ευαισθησίες χρειάζονται…τιθάσευμα στο
χρόνο που φρενήρης ξαμολιέται και τρέχει
ασταμάτητα! Όμως, όσα μας εγκαρδιώνουν
(πρόσωπα-σχέσεις-συμπεριφορές-βιβλίακείμενα κ.λ.π.) και μας οιστρηλατούν, κράτα
τα μέσα σου, και φύλαξέ τα φυλαχτά πολύτιμα, μέχρι που να έρθει η ώρα σου, να φύγεις μ’ αυτά, ύστερη συντροφιά σου!»
Υστερόγραφο αγάπης: Κλείνοντας την ταπεινή αναφορά μου στον Τάσο Χήτα, θυμάμαι
τις τόσο ανθρώπινες στιγμές που μπορεί να
βιώσει κανείς αν έχει την ευκαιρία να βρεθεί
μαζί του, να τον βλέπει και να τον ζει από
κοντά, στις απλές καθημερινές του στιγμές.
Σ΄αυτό, λοιπόν, μένω, πιστεύοντας πως είναι
ο τρόπος που ταιριάζει περισσότερο να τον
τιμάς, να τον αγαπάς και να τον θυμάσαι).

Άσσος
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Α΄ Βραβείο ποίησης
η ΙΩάννα Χρήστου
Από την Eνωση
ΕλλήνΩν Λογοτεχνών

Διακρίνονται από αριστερά Τάκης Παπαδημητρίου,
τ. γραμματέας της Ένωσης, Χρήστος Γκόντζος και ο
πρόεδρος της Ένωσης Λευτέρης Τζόκας

Την παρουσίαση της Ιωάννας Χρήστου έκανε ο
υποφαινόμενος ως εξής:
Τότε ο Βρέννος με αλαζονικό ύφος έριξε το σπαθί του
Του Χρήστου Γ. Γκόντζου
στο Γαλατικό δίσκο της ζυγαριάς μεγαλώνοντας έτσι το
Η Ιωάννα Αθανασίου Χρήστου κατάγεται από τον Άσσο «υπερβάλλον βάρος» αναφωνώντας το περιβόητο Vae
Victis = αλίμονο στους ηττημένους.
Πρέβεζας, περιοχή του Σουλίου. Είναι Σουλιώτισσα.
Και ο Αινείας, όπως ιστορεί ο Βιργίλιος είχε πει στους
Εκεί άκουσε από τους γονιούς της και από τη γιαγιά και
νικημένους
συμπολεμιστές του μετά την άλωση της
τον παππού για τους αγώνες των Σουλιωτών εναντίον
πατρίδας
του
της Τροίας: Μια σωτηρία υπάρχει για
του τυράννου Αλή-Πασά.
τους
νικημένους,
να μην ελπίζουνε σε καμιά σωτηρία
Εκεί έμαθε για τις 57 Σουλιώτισσες που χορεύοντας
(Una
salus
victis,
nullam
sperare salute)».
και τραγουδώντας το «Έχε γειά καημένε κόσμε, έχε
Σημ.
Ο
Βρέννος
ο
νεότερος
το 297 με στίφη Γαλατών
γειά γλυκιά ζωή», έπεσαν στον γκρεμό του Ζαλόγγου,
για να μην γίνουν σκλάβες του πασά, επαληθεύοντας ήρθε στη Στερεά Ελλάδα για να καταλάβει τους
την πανάρχαια ελληνική ρήση: «Δουλεία προ θανάτου Δελφούς, αλλά νικήθηκε από τους ενωμένους Έλληνες
πεφόβηται», δηλαδή οι Έλληνες φοβούνται περισσότερο και φονεύθηκε.
Οι αρχαίοι Έλληνες 100 χρόνια πριν από το Βρέννο
τη δουλεία από το θάνατο.
επισήμαναν
την φθοροποιό δύναμη που έχει το χρυσάφι
Εκεί ρίζωσε στον ψυχισμό της το θάρρος και
–
το
χρήμα
γενικά
– όταν βρίσκεται σε χέρια ποταπών
αυτοπεποίθηση και αργότερα ξεκίνησε την πορεία της,
ανθρώπων,
δυναστών
και τυράννων.
κουβαλώντας τις αξίες, και αρετές, τη λευτεριά, τη
Ο Αριστοφάνης στο βιβλίο του Ειρήνη 644 π.Χ.
λεβεντιά και αξιοπρέπεια μαζί με μια στάμνα γιομισμένη
από βουνίσια κρήνη. Ρίχτηκε με αφάνταστη θέληση και γράφει: «Και αυτοί βλέποντας τα χτυπήματα που
δύναμη για να μορφωθεί και να μορφώσει και το πέτυχε. δέχονταν οι ξένοι προσπαθούσαν να βουλώσουν τα
Είναι πτυχιούχος του τμήματος κλασικής φιλολογίας στόματα όποιων έκανε αυτά με χρυσάφι, έτσι που
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών εκείνους να τους κάνουν πλούσιους, ενώ η Ελλάδα
και Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος του ερημώθηκε χωρίς να το νιώσετε».
Πολύ εύστοχα η συγγραφέας παρουσιάζει την
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μιλάει τρείς γλώσσες και είναι απόφοιτος της Εθνικής ιστορική αυτή ενότητα. Είναι πάντοτε επίκαιρη:
«Ουαί τοις ηττημένοις»
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
(Vae Victis = αλίμονο στους νικημένους)
Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά «Φιλόλογος»
Οι εικόνες που παρουσιάζονται έχουν άμεση σχέση
και «Σύγχρονη Εκπαίδευση» και στα ηλεκτρονικά
με
τον ευαίσθητο ψυχισμό της. Η λυρική της έκφραση
περιοδικά Red Notebook και Afterhistory.blogspot.com.
απαλή,
γνήσια και αυθόρμητη, ταιριάζει με τους
Πρόσφατα βραβεύτηκε με το 2ο βραβείο στον 1ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης του Αρχείου Ιστορίας ενδόμυχους κραδασμούς της. Ο σύντομος και ραστός
και Τέχνης, καθώς επίσης και στον 14ο Λογοτεχνικό λόγος της είναι προσιτός στη σημασιολογία και ανοιχτός
Διαγωνισμό της Εταιρείας Τεχνών, Επιστήμης και στην πολυεπίπεδη έρευνα.
Κάθε φθόγγος στο λήμμα και το λήμμα στο στίχο
Πολιτισμού Κερατσινίου.
γίνεται
διαμάντινο ιριδόχρωμα και η αντάυγειά του
Εργογραφία: «Περί Γραφής» (Interbooks, 2006),
φωτίζει
τις σκοτεινές πλευρές. Οι λέξεις, φλέβες με
«Παιδί και Ηλεκτρονικό Παιχνίδι» (Ταξιδευτής, 2007),
αίμα,
εκφράζουν
την ανθρώπινη ηθική αγανάκτηση.
«Ο Θεός με θυμόν» ((Μπαρτζουλιάνος, 2009), «Το
Την ώρα που γράφει και παρουσιάζει τις δραματικές
Δείπνο» (Μπαρτζουλιάνος, 2010) και την ποιητική
εικόνες στο χαρτί πέφτουν καυτά δάκρυα και στο κορμί
συλλογή «Άλαλο» (Gutenberg, 2013).
Η συγγραφέας πιστεύει στην αξία της ιστορικής της διαχέονται ηλεκτροφόρα ρεύματα που μπορεί όμως
γνώσης και ότι είναι απαραίτητος σύντροφος για την να τα αγγίζει να τα πιάσει, χωρίς να την κάψουν γιατί
αληθινή παιδεία, κατανοεί την πολύβια ρήση. «Όλβιος αισθάνεται λύτρωση που αποτυπώνονται ιδέες και θα
όστις την ιστορία έσχεν μάθησιν» και αποφασίζει να κάνουν τον αναγνώστη να σκεφτεί, να συμπονέσει, να
την κάνει κτήμα της και στήριγμα στο παιδαγωγικό προβληματιστεί, να στοχαστεί και να ταυτιστεί μαζί της.
Θέλει να ευαισθητοποιήσει τον άνθρωπο. Να
της έργο. Ξέρει καλά ότι είναι δύσβατος ο δρόμος,
μην
νεκρώσουν τα οράματα, να μην πετρώσουν
δυσθήρατη και δυσανάβατη η αλήθεια.
τα
συναισθήματα,
να μην απουσιάζει η ανθρώπινη
Ως φτασμένη προσωπικότητα, με οδηγό τη θεά Ευθύνη
μεγαλοσύνη
και
η
ανατασική
δημιουργία.
προσπαθεί εναγώνια ν’ ανοίξει τους φραγμένους
Π
ο
ν
ά
ε
ι
τ
ο
ν
α
δ
ύ
ν
α
μ
ο
,
τον αδικημένο, τον
δρόμους για να περάσουν οι αξίες της ζωής και να
περιφρονημένο,
τον
κατατρεγμένο
και βασανισμένο,
θεμελιωθούν τα ιδανικά στις ψυχές των Ελλήνων και
από τον δυνάστη ισχυρό τύραννο που δεν υπολογίζει
θεμελιωθεί ο ελληνικός οικουμενικός λόγος.
Είναι πιο εύκολα να συναντήσεις την πλάνη, παρά την ανθρώπινη ύπαρξη.
Το χρέος αυτό μεγαλώνει, γιατί στάλα-στάλα
να βρεις την αλήθεια, γιατί η πλάνη βρίσκεται στην
λιγοστεύει
η ανθρωπιά και μεγαλώνει η ηθική
επιφάνεια, ενώ η αλήθεια κρύβεται βαθιά.
κατάπτωση.
Απεμπολίζονται
οι ανθρώπινες αξίες και
Ο μεγάλος συγγραφέας Χέμινγουέϊ Έρνεστ (1889επαναλαμβάνεται
ως
διαδικασία
υποταγής ο Λιτσισμός,
1961), Αμερικανός με βραβείο Νόμπελ, ρωτήθηκε
σκληρότερος,
αδυσώπητος,
απάνθρωπος
(Λίτζειος
από τους φοιτητές πώς θα γίνουν καλοί συγγραφείς,
λογοτέχνες και δημοσιογράφοι και αράδιασαν θέσεις νόμος).
Τον βλέπουμε καθημερινά στην περιοχή μας
πολλές, και πώς εκείνο, μήπως αυτό … και ο Χέμινγουέϊ
ανθρώπινα
κορμιά σφαχτάρια της μανίας του μίσους,
τους είπε: Αυτά όλα μηδενίζονται αν λείπει τούτο: «Να
ξαπλώνονται
στο χώμα. Καταργήθηκε η πρωταρχική
κουβαλάτε μαζί σας ανιχνευτή του σάπιου της κοινωνίας
αξία
που
είναι:
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
και χωρίς να σοκάρεστε, με θάρρος και τέχνη να το
Η
συγγραφέας
κλείνει το ποίημα «Ουαί τοις
παρουσιάζετε».
Η κ. Ιωάννα αυτόν τον ανιχνευτή τον έχει ηττημένοις» με τη δυνατή πηγαία φωνή της:
Αλίμονό τους, όσο το άδικο ριζώνει.
ενσωματωμένο. Τα έργα της δεν είναι γραμμένα στα
Κι εξαπλώνεται, αλίμονό τους, δεν πεθαίνουν.
γυία (γόνατα) πρόχειρα, αλλά σε πέτρα. Δεν σβήνουν
Είναι η εναγώνια φωνή της που πηγάζει από τη
και έχουν διαχρονικό κύρος.
φιλοσοφική
θεώρηση της ζωής: η κατάλυση κάθε
Σήμερα απονέμεται το Α’ βραβείο ποιήματος. Έχει τίτλο
ανθρώπινης
αξίας,
που έχει δοθεί από την ανθρώπινη
«Ουαί τοις ηττημένοις» (Vae Victis) = Αλίμονο στους
σοφία
και
από
τους
θεούς είναι «ύβρις». Και για να
νικημένους. Οι νικημένοι έχουν όλα τα άδικα μια και
οι νικητές έχουν το ακαταμάχητο δίκιο των νικηφόρων αποκατασταθεί η ηθική τάξη πρέπει ν’ ακολουθήσει η
όπλων (Ιστορ.). Ο Γαλάτης στρατηγός Βρέννος Νέμεσις, η Τίσις (τιμωρία). Ο Αισχύλος (Αγαμέμνονος
(Brennus) για να λύσει την πολιορκία της Ρώμης το 390 Πέρσες 1430) γράφει: Τύμμα τύμματι τίσαι = Την πληγή
π.Χ. αξίωσε να τον πληρώσουν 1.000 λίτρες χρυσάφι. με την πληγή να την πληγώνεις και στους Περσ. 820Όταν ζυγιάζονταν τα λύτρα παραπονέθηκαν πως τα 822 και 827-828. γράφει: «Η αλαζονεία γεννάει στάχυ
βάρη που χρησιμοποιούσαν οι Γαλάτες τους αδικούν. συμφοράς και είναι αυστηρός κριτής και τιμωρός».

Αποκρυπτογραφήσαμε τους στοχασμούς της, ψάξαμε
τις ρίζες της ψυχής και συγκομίσαμε μηνύματα που
φανερώνουν το μεγαλείο τη;. ανακαλύψαμε την έμμονη
πίστη της στην αξία της αλήθειας, στην τέχνη, στην
καθημερινή πραγματικότητα και πως λαχταρούσε να
την φανερώσει και να την πραγματώσει.
Δεν θέλει την τέχνη για την τέχνη που αγγίζει ένα
μικρό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά τέχνη που αγκαλιάζει
όλο το λαό. Αυτό φαίνεται και στην ποιητική της
συλλογή «Άλαλο». Είναι πύρινη κίνηση, «πυρ αείζωον»,
αχαλίνωτος λόγος που καίει και θεραπεύει. Αγκομαχάει
να φτάσει στο κοινό, να κάνει τον άνθρωπο να μην τον
φοβούνται τα περιστέρια.
Η τεχνική τυπική, κριτική, που «όζει ελλυχνίων»,
καλουπώνει τη δημιουργία κάποτε την θανατώνει και
την οδηγεί στην μετάληψη της παραγωγής.
Ξέρουμε ότι το καλούπωμα γίνεται μόνο όταν το έργο
γίνεται στάχτη. Τότε ακούγεται η φωνή της ιστορίας.
Όταν καίμε τις ιδέες θα κάψουμε και τις ψυχές.
Εμποδίζουμε τη δημιουργική διάθεση και τα κοφτερά
λόγια που ακονίζουν το νου και την καρδιά.
Από το ποίημα της κ. Ιωάννας εύκολα εκμαιεύεται
ο βαθύτερος λόγος, η ουσία των πραγμάτων και
φανερώνεται η ομορφιά του κόσμου αλλά και η
αθλιότητά του.
Η συγγραφέας καταπιάστηκε με πολυσύνθετο
πρόβλημα και αυτό ιδιαίτερα την τιμά. Εδώ σήμερα
δεν μπορούμε να επεκταθούμε. Βγαίνει όμως ένα
συμπέρασμα. Μια Ιωάννα ποιητική, ένα χαμόγελο, ένας
λαός ποιητής, μια ηλιόλουστη χαρούμενη μέρα, μια
οικουμένη, ένα αιώνιο φως.
Σήμερα βραβεύεται η κ. Ιωάννα. Ξέρουμε πως η
ανθοστεφής επάξια τον κότινο δεν θα τον κρεμάσει ως
κόσμημα στο δωμάτιο μόνο, αλλά και ως εφαλτήριο για
παραπέρα δημιουργία.
Σε εποχές ηθικής κατάπτωσης της κοινωνίας,
παίρνουν κότινο μερικοί ανάξια και έτσι σαρακιάζεται
η κοινωνία.
Αυτοί πρέπει να το πετάξουν στον καιάδα, γιατί άλλως
κινδυνεύουν να πέσουν οι ίδιοι. Γιατί όποιος μόνος του
χειροκροτεί τον εαυτόν σίγουρα τον σκοτώνει, τον
μηδενίζει. Και όποιος μόνος του το έργο προβάλλει
πιστοποίηση ζητάει και ο ίδιος αμφιβάλλει.
Κυρία Ιωάννα
Πριν σας δώσω το Α’ Βραβείο της ποίησης θέλω να
σας χαρίσω το λογοτεχνικό σας ψευδώνυμο.
Το «νόστιμο ήμαρ» της ιστορίας μ’ έκανε να επισκεφτώ
το ομηρικό δέντρο της «Ενιαίας Γλώσσας μας».
Στη σκιά του, έψαξα τις ρίζες του και βρήκα το
λογοτεχνικό όνομα που σου ταιριάζει:
«Ιφιάνασσα, η γενναία αρχόντισσα»
(Την κόρη του Αγαμέμνονα Ιφιγένεια ο Όμηρος την
ονομάζει Ιφιάνασσα). Επιδίδοντας το Α’ Βραβείο ποίησης που
σας απονέμει η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών σας εύχομαι
σύψυχα να δούμε και άλλα έργα της Ιφιάνασσας.

Ιωάννας Αθ. Χρήστου
Ουαί τοις ηττημένοις
Ουαί τοις ηττημένοις
Ουαί στ’ απόπαιδα της ειμαρμένοις
Κι αλίμονο στους επιζήσαντες.
που αναζητούν ακόμα τον προδότη,
αερικά του Παρατατικού και του Υπερσυντέλικου
κυκλοπετούν γύρω απ’ το αν και το γιατί
και ολοφύρονται για την αυγή που δεν ανέτειλε.
Σ’ εκείνους που γλιτώσαν το λεπίδι
κι είδαν το δέντρο που ποτίσαν με το αίμα τους
να στραγγίζει στης βατομουριάς το αγκάλιασμα
και τον καρπό του ολολυγμό, πνιχτό, στον ουρανίσκο.
Ιερά τραγιά,
σφαχτάρια,
για εγκλήματα δικά τους και των άλλων
που κουβαλούν αγόγγυστα ακέρια την ευθύνη της ήττας
και στην καρδιά τους κρύβουν ταπεινά τα παράσημα του
ωραίου αγώνα.
Ουαί τοις ηττημένοις
Ουαί στ’ απόπαιδα της ειμαρμένης
κι αλίμονο στους επιζήσαντες
με το βλέμμα καρφωμένο στης ζωής τους το γέρμα
που ακόμα ανασαίνουν
μοναχά για να ψελλίζουν
«Οψόμεθα εις Φιλίππους».
Αλίμονό τους,
όσο το άδικο ριζώνει κι εξαπλώνεται,
αλίμονό τους, δεν πεθαίνουν.

Άσσος
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Φίντζος Θρασύβουλος
του Ιωάννη και της Λαμπρινής (1924-1995)

συνέχεια από την 1η σελίδα
Γεννήθηκε στις 13-7- 1924 στο
Θεσπρωτικό. Γονείς του ο Δάσκαλος
Ιωάννης Φίντζος του Μιχαήλ (Νάκο
Φίντζος) από το Θεσπρωτικό και μητέρα
του η Οικονόμου Λαμπρινή του Γρηγορίου
από το Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδας. Είναι
το πρώτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας του Νάκο Φίντζου.
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο του
χωριού του και τις πρώτες τάξεις του
Γυμνασίου στο ημιγυμνάσιο Θεσπρωτικού,
συνέχεια στο Γυμνάσιο Πρέβεζας και κατόπιν το 1940 ένεκα του πολέμου μαζί με
άλλους Λελοβίτες φροντιστηριακά μαθήματα στο Θεσπρωτικό. Την τελευταία τάξη του Γυμνασίου φοίτησε στη Ζωσιμαία
Σχολή Ιωαννίνων. Το 1946 φοίτησε
στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Φίντζος πήρε το δρόμο της προσφυγιάς
και για ένα τετράμηνο βρέθηκε στο νησί
της Κέρκυρας. Με τις ομάδες της εθνικής αντίστασης πήρε μέρος στη μάχη της
Στεφάνης εναντίον των Γερμανών.
Από τον Ιούλιο του 1947 και για τρία
χρόνια υπηρέτησε τη στρατιωτική του
θητεία ως έφεδρος αξιωματικός πεζικού στο 507 τάγμα της 8ης Μεραρχίας
Ιωαννίνων και στο 942 ΚΔΣ. Πήρε μέρος
στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κόνιτσα,
στο Βίτσι, στο Γράμμο, στη Φλώρινα, το
Αμύνταιο κ.λ.π. Το τελευταίο οκτάμηνο της στρατιωτικής θητείας ήταν διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού
Ιωαννίνων.
Τιμήθηκε με το μετάλλιο «εξαίρετων πράξεων» και «πολεμικού σταυρού
Γ΄τάξεως» και του απενεμήθη το παράσημο του αγωνιστή της εθνικής αντίστα-

σης.

Τον Σεπτέμβριο του 1950 αρχίζει η
διδασκαλική του καριέρα. Διορίζεται δάσκαλος στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο
Άσσου. Οι συνθήκες διαβίωσης στο χωριό πολύ δύσκολες. Χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα και ύδρευση. Η διάνοιξη του αυτοκινητόδρομου Άσσου-ΝικολιτσίουΘεσπρωτικού με χειρωνακτικά εργαλεία
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και ως εκ
τούτου η συγκοινωνία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σπίτι για ενοικίαση
δεν υπάρχει και υποχρεωτικά διαμένει σε ένα δωμάτιο ολίγων τετραγωνικών μέτρων στο κτήριο του Δημοτικού
Σχολείου. Παρά τις αντίξοες συνθήκες
ο Θρασύβουλος Φίντζος οπλισμένος με
υπομονή και επιμονή αλλά και με ιδιαίτερο ζήλο, μεράκι και αγάπη για το επάγγελμά του προσπαθούσε να εφοδιάσει με
γνώσεις και να μεταλαμπαδεύσει αρχές
και αξίες στους ογδόντα και πλέον μαθητές του. Δούλευε ακούραστα έξι μέρες
την εβδομάδα πρωί-απόγευμα και την
Κυριακή στο ψαλτήρι της εκκλησίας, γιατί
ο εκκλησιασμός των μαθητών συνοδευ-

Από αριστερά: Kωστής Σιώζης δάσκαλος Κερασόβου, Ευαγγελία Από αριστερά: Θρασύβουλος Φίντζος, Ηλέκτρα Σιώζου-Γκέτση,
Καραλή και Θρασύβουλος Φίντζος δάσκαλοι Άσσου, Ηλέκτρα Βασίλειος Γιάτσης, Kωστής Σιώζης, Ευαγγελία Καραλή και η Ιφιγένεια
Σιώζου-Γκέτση και Γιάτσης Βασίλειος δάσκαλοι Νικολιτσίου (φωτ. σύζυγος Θρασύβουλου Φίντζου.
1960-62)

Ιωαννίνων από την οποία αποφοίτησε ως
Δάσκαλος με βαθμό Πτυχίου Λίαν καλώς.
Η πατρική του οικογένεια δοκιμάστηκε
σκληρά και μάλιστα κατ΄ επανάληψη.
Ανήμερα του Πάσχα του 1941 γερμανικά
βομβαρδιστικά αεροπλάνα βομβάρδισαν
το πατρικό του σπίτι στο Θεσπρωτικό το
οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς και όλα
τα υπάρχοντά του θάφτηκαν στα ερείπια.
Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν
θανάσιμα οι δύο μικρότερες αδελφές
του Ερασμία και Δήμητρα και η γιαγιά
του Παρασκευή (μητέρα του πατέρα του),
ενώ ως εκ θαύματος διεσώθη ο αδελφός
του Κώστας. Λίγα χρόνια πριν η οικογένεια είχε θρηνήσει για τον αδόκητο χαμό
δύο αγοριών (Σοφοκλή και Γρηγόρη).
Άντρας υψηλόσωμος, εύσωμος, ευπαρουσίαστος, πάντα καλοντυμένος, κομψός με ανοικτά χρώματα και μαύρα πυκνά μαλλιά. Ήταν πράγματι μία αρχοντική
φιγούρα. Σοβαρός, λιγομίλητος, ευγενικός, καλοσυνάτος, ήρεμος. Σε αιχμαλώτιζε με τη συμπεριφορά του και γρήγορα
κέρδιζε την εμπιστοσύνη σου. Ενέπνεε
σεβασμό και ετύγχανε μεγάλης εκτίμησης
από όλους τους Ασσιώτες αλλά και από
τους συναδέλφους και τους συγχωριανούς του. Πάντοτε η άποψή του, η γνώμη
του και οι συμβουλές του λαμβάνονταν
σοβαρά υπόψη.
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 μετάβασή τους στην
Κέρκυρα με πλοίο του αμερικάνικου ναυτικού μέσω Πρέβεζας ο Θρασύβουλος

Στη φωτογραφία αυτή διακρίνονται μαθητές του δημοτικού σχολείου Άσσου μαζί με το δάσκαλό τους την 1η Ιουλίου του
1952.
Τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς
1951-52 έξω από το παλιό σχολείο, που
ήταν στην πλατεία του Ιερού Ναού Αγ.
Γεωργίου, οι μαθητές έχουν στα χέρια τους
τα ενδεικτικά.
Διακρίνονται: καθιστοί από αριστερά
στην πρώτη σειρά: Χρήστος Γ. Χρήστου,
Δημοσθένης Ηλ. Θεοδώρου, Κων/νος Χρη.
Δήμας, Θεόδωρος Ε. Θεοδώρου (στο μέρος που είναι διπλωμένη η φωτογραφία
δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε ποια κοπέλα είναι), Σπυρίδων Γ. Καύσης, Ελένη Κ.
Λαμπρούση, στη δεύτερη σειρά: Χρίστος Ν.
Κατσάνος, ΠαναγιώτηςΝ. Λαμπρούσης.
Όρθιοι στην πρώτη σειρά: Αικατερίνη Φ.
Νάκια, Βάρφη Αγαθή (θύμιο Πηλίου),
Ελευθερία Γ. Κατσάνου, Χρυσαυγή Σ.
Παφίλα, Χριστίνα Γ. Χούθη, Αγγελική Ι.
Παφίλα, Γλυκερία Κ. Κατσάνου, Θεοδώρα
Σ. Λαμπρούση, Αγγελική Β. Λαμπρούση,
Βάρφη Κων/να (θύμιο Πηλίου), Πανάγιω
Κ. Σταύρου.

Δεύτερη σειρά: Σωτήριος Β. Λαμπρούσης,
Βασίλειος Χ. Δήμας, Περικλής Κ. Καύσης,
Ηλίας Δ. Λαμπρούσης, Νικόλαος Χ. Παφίλας,
Σπυρίδων Χ. Παφίλας, Παναγιώτης Γ.
Ζήκας και μπροστά Σπυρίδων Α. Κατσάνος,
Βασίλειος Χ. Λαμπρούσης, Δημήτριος
Κ. Κατσάνος, Αθανάσιος Σ. Παφίλας,
Δημήτριος Ν. Κατσάνος, Κων/νος Ι. Ζήκας,
Σωτήριος Γ. Ζήκας.
Στην τελευταια σειρά: Βάια Ηλ.
Θεοδώρου, Μαρία Δ. Νάκια, ΛαμπρινήΕ.
θ ε ο δ ώ ρ ο υ ^ Ά θ α ν ά σ ι ο ς Γ. Χ ρ ή σ τ ο υ ,
Αναστάσιος θ. Ζήκας, Παναγιώτης Ν.
Ζήκας (μόλις διακρίνεται), Αντώνιος Ε.
Χούθης, Γεώργιος Χ. Παφίλας, Αχιλλέας Ν.
Θεοδώρου.
Στο πίσω μέρος όρθιος ο αείμνηστος
Θρασύβουλος Φίντζος δάσκαλος
από το Θεσ/κό. Ο οποίος υπηρέτησε στο
χωριό μας για δώδεκα συνεχή έτη. Από τη
σχολική περίοδο 1950 - 51 έως 1961-62
Όσοι από τους εικονιζόμενους θέλουν την
αναμνηστική αυτή φωτογραφία να το δηλώσουν σε κάποιο μέλος του Δ.Σ. Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Αθανάσιου
Γ. Χρήστου.

όμενοι από τους δασκάλους τους την
εποχή εκείνη ήταν υποχρεωτικός.
Παρότρυνε τους γονείς για παραπέρα
σπουδές των παιδιών και ευτύχησε να
δεί πολλούς από τους μαθητές του να
διαπρέπουν επιστημονικά και επαγγελματικά.
Φρόντισε για την επισκευή του παλιού
σχολικού κτηρίου και στο ενεργητικό του
πρέπει να καταχωρηθεί και η ανέγερση
του πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Άσσου,
ένα κτήριο που είναι ακόμα και σήμερα
κόσμημα για το χωριό μας. Σεπτέμβριος
του 1958 ήταν που ο γλυκομίλητος αυτός άνθρωπος με καλωσόρισε την πρώτη
μέρα στο σχολείο. Μια μέρα που θα μείνει
πάντα χαραγμένη στη μνήμη μου. Μέχρι
τον Δεκέμβριο του 1959 το σχολείο του
Άσσου λειτουργούσε ως μονοθέσιο. Τον
Ιούνιο του 1962 παίρνει μετάθεση για το
Δημοτικό σχολείο Ριζοβουνίου και στη
συνέχεια υπηρέτησε στο Δημοτικό σχολείο Θεσπρωτικού, σε Δημοτικά σχολεία
της Αττικής, ως Διευθυντής στην Σκύδρα
Έδεσσας και στο 2ο Δημοτικό σχολείο
Γαλατσίου, από το οποίο και συνταξιοδοτήθηκε. Όλοι οι Ασσιώτες που ήταν
μαθητές του τον αγάπησαν, έχουν τις
καλύτερες αναμνήσεις και μιλούν με τα
καλύτερα λόγια γι΄ αυτόν και του χρωστούν απέραντη ευγνωμοσύνη για την
προσφορά του.
Στις 26-7-1953 παντρεύτηκε την
Ιφιγένεια Ευστρατίου Ιωάννου μοναχοκόρη του πρώην κοινοτάρχη και μετέπειτα Δημάρχου Θεσπρωτικού Ευστράτιου
Ιωάννου (Στράτο Γιάννου). Από τον γάμο
του με την Ιφιγένεια Ιωάννου απέκτησε
τρεις κόρες την Ερασμία,τη Λαμπρινή
και την Ιλιάνα. Οι δύο μεγαλύτερες κόρες του φοίτησαν αρχικά στο Δημοτικό
σχολείο του Άσσου. Η Ερασμία παντρεύτηκε τον Δημήτριο Κορρέ και έχει δύο
παιδιά: την Μαριλένα και τον Γιώργο.
Η Λαμπρινή παντρεύτηκε τον Ευστάθιο
Πέτα και έχει δύο παιδιά: τον Λάμπρο και
τον Θρασύβουλο. Η Ιλιάνα παντρεύτηκε
τον Βασίλειο Τσώλη από τη Φιλιππιάδα
και έχε τρία παιδιά: τον Κωνσταντίνο,
τον Θρασύβουλο και την ΚωνσταντίναΙφιγένεια.
Ο Θρασύβουλος Φίντζος ήταν άτομο
ιδιαίτερα ευαίσθητο και ταλαντούχο. Ήταν
φύση καλλιτεχνική και ασχολήθηκε με τη
ζωγραφική και την ποίηση από την εποχή
της νιότης του. Συμμαθητής και φίλος του
Παύλου Βρέλλη, ιδρυτή του Μουσείου
Κέρινων ομοιωμάτων Ιωαννίνων, ο οποίος βλέποντας την έμφυτη κλίση στη ζωγραφική τον παρότρυνε να συνεχίσει τις
σπουδές του στις καλές τέχνες. Λόγοι
όμως οικονομικοί δεν του επέτρεψαν να
πραγματοποιήσει τις σπουδές αυτές. Με
τη συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε
μόνιμα στο Θεσπρωτικό για να ζήσει ως
συνταξιούχος πλέον στον τόπο που αγάπησε και να ασχοληθεί αποκλειστικά με
συνέχεια στην σελίδα 5
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Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Ιερος Ναος των Αγιων Κωνσταντινου και Ελενης

Ο

ενοριακός Ι. Ναός των
Αγ ί ω ν Κω ν / ν ο υ κ α ι
Ελένης στον Άσσο, βρίσκεται στον συνοικισμό
του Κερασόβου εκατό περίπου
μέτρα ανατολικά της 10ης επαρχι-

Του Παύλου Γ. Χρήστου
ακής οδού Θεσπρωτικού- ΆσσουΔερβιζιάνων και στον αγροτικό
δρόμο που οδηγεί στον κάμπο του
Άσσου. Ο Ιερός Ναός είναι κτισμένος σε ιδιόκτητο εκκλησιαστικό
χώρο συνολικής εκτάσεως σαράντα περίπου στρεμμάτων με πολλά ελαιόδεντρα στην περιοχή του
Προφήτη Ηλία.
Ο ναός περίλαμπρος, πέτρινος,
δρομικός, επιβλητικός, μονόχωρος,
ρυθμού Βασιλικής με τετράκλιτη
στέγη, εξωτερικών διαστάσεων (17
Χ 8,30 Χ 4,80 μ).
Έχει δύο εισόδους, από δυτικά
και νότια. Σήμερα ως κύρια είσοδος χρησιμοποιείται η δυτική. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1970 στο
βορειοδυτικό μέρος του Ναού κατασκευάστηκε καμπαναριό και τοποθετήθηκε καμπάνα, κατασκευής
χυτηρίων Ευαγγέλου Σπύρου, την
οποία αγόρασε η εκκλησιαστική
επιτροπή του Ιερού Ναού από κατάστημα του Πειραιά. Στη νότια
πλευρά υπάρχει πέτρινο υπόστεγο
(χαγιάτι) με καμάρες (οκτώ στο νότιο μέρος και μία στο ανατολικό),
επίσης υπόστεγο υπάρχει και στη
δυτική πλευρά με τέσσερις καμάρες δυτικά και μία βόρεια. Στο νότιο μέρος έχει σταυρό που φέρει
την ημερομηνία 31-7-1970.
Στον πρόναο, που υπάρχει στη
δυτική πλευρά, είναι τοποθετημένα τα κηροπήγια για να ανάβουν
τα κεριά οι εκκλησιαζόμενοι προφυλάσσοντας έτσι τις αγιογραφίες
που υπάρχουν στον κυρίως Ναό
από τη φθορά που προκαλεί ο κα-

πνός κατά την καύση των κεριών.
Ο Ιερός Ναός των Αγίων Κων/νου
και Ελένης στον Άσσο θεμελιώθηκε
από τον μακαριστό Μητροπολίτη
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρό
Στυλιανό στις 8 Μαρτίου 1966, επί
προεδρίας της κοινότητάς μας του
αείμνηστου Θεοδώρου Θεόδωρου

O πρόεδρος της κοινότητας Θεόδωρος
Θεοδώρου θέτει τον θεμέλιο λίθο.

του Σωτηρίου (Θοδωράκη Σωτήρη).
Η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα
που υπάρχει στο εξωτερικό μέρος
του Ιερού Ναού στο δεξιό μέρος
της Δυτικής εισόδου αναφέρει:
Τα εγκαίνια του ιερού Ναού έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την
21η Μαΐου 1973 ημέρα Δευτέρα από
τον μακαριστό Μητροπολίτη της
Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
και Πρεβέζης κυρό Στυλιανό.

Φίντζος Θρασύβουλος

του Ιωάννη και της Λαμπρινής (1924-1995)

ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ

οποία φιλοτέχνησαν
οι Γιαννιώτες γλύπτες
Δημήτριος και Χρήστος
Καρατζάς (εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα,
Β Ι . Π Ε . Ι ω αν ν ίν ω ν ) .
Στον Ναό έχουν τοποθετηθεί 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.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις
14/12/1982 και δημοσιεύθηκε στις 30/12/1982
στο Φ.Ε.Κ 153 τεύχος
Α΄ ιδρύθηκε Ενορία του
Ιερού Ενοριακού Ναού
Αγίου Κωνσταντίνου στο
συνοικισμό Κερασόβου
της κοινότητας Άσσου
Πρεβέζης. Μολονότι η
ενορία αυτή έχει ζωή
τριάντα και πλέον χρόνια η Ιερά Μητρόπολις
δεν έχει τοποθετήσει
μέχρι τώρα τακτικό
εφημέριο και η ενορία
εξυπηρετείται από τον
εφημέριο της άλλης
ενορίας του χωριού μας,
του Αγίου Γεωργίου.
Α π ό τ ο έ τ ο ς 1 9 60
ανατολικά του Ναού
Στο Ναό έχει τοποθετηθεί παυπάρχει το κοιμητήνέμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο ριο του συνοικισμού Κερασόβου.
και ξυλόγλυπτα καθίσματα τα (Συνέχεια στο επόμενο φύλλο).

Ξανθιά κορούλα του ψαρά
που ο λογισμός σου τρέχει;
συνέχεια από την σελίδα 4
Χαϊδεύεσαι με τα νερά,
την ποίηση και τη ζωγραφική μετατρέποντας σε πραγματικό εργαγλυκό κύμα σε βρέχει!
στήρι ένα μέρος από το σπίτι του. Ο νεανικός έρωτας, η απογοήτευση, οι διηγήσεις του πατέρα του για τη Μ. Ασία και οι δοκιμασίες της
Με τη βαρκούλα σου πετάς
πατρικής του οικογένειας αποτυπώνονται στους στίχους των ποικαι για φτερά σου τα πανιά,
ημάτων του. Το Σεπτέμβριο του 1992 έκανε την μοναδική έκθεση
τον πόθο του ψαρά Ζητάς
ζωγραφικής στο Θεσπρωτικό με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ».
με χάρη στην ακρογιαλιά.
Έφυγε από τη ζωή στις 15 Μαΐου του 1995 σε ηλικία 71 ετών ύστερα από σοβαρό ισχαιμικό επεισόδιο.
Με τα γλαρόνια σου μιλάς
Στον ύστατο χαιρετισμό που εκφώνησε ο Κ. Σιώζης συνάδελφός του
και με το κύμα παίζεις,
και φίλος του από το Θεσπρωτικό μεταξύ άλλων είπε για εκείνον: «
στην αφροθάλασσα περνάς
Η ζωή σου υπήρξε υπόδειγμα πνευματικού ανθρώπου, πετυχημένου
και την Ζωή γλυκαίνεις.
εκπαιδευτικού, αγνού πατριώτη, εξαίρετου οικογενειάρχη, καλού
χριστιανού, καλού φίλου, ο τύπος του «καλού καγαθού», όπως έλεΣτα δίχτυα σου κάθε φορά
γαν οι προγονοί μας. Για την κοινωνία εδώ του Θεσπρωτικού, ήσουν
που είναι μεταξένια,
ένας ευπατρίδης. Πάντα προσηνής με κατανόηση για τον καθένα
ψαράκι με χρυσά φτερά
μας, έδινες απλόχερα και ανυστερόβουλα τη βοήθειά σου, εκείνη
πιάνεται δίχως έννοια.
που μπορούσες, δε μνησικακούσες, δε ζήλευες, δε μισούσες, παρά
μόνο αγαπούσες».
Τα μάτια της και τα μαλλιά
Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Φίντζο αδελφό του
γλυκά χαϊδεύει ο μπάτης
Θρασύβουλου, συνταξιούχο τραπεζικό και τον Τάκη Παπαδημητρίου,
και στέλνει στην ακρογιαλιά
συνταξιούχο δάσκαλο από το Θεσπρωτικό, γιατί μου έδωσαν πλητον πόθο της καρδιάς της.
ροφορίες σχετικές με τη ζωή, τη δράση και του δημιουργία του εκλιΠρέβεζα 16/9/41
πόντος τις οποίες δεν γνώριζα.
Πηγή πληροφοριών για το αφιέρωμα αυτό ήταν το περιοδικό: 1)
Λελοβίτικος ΝΟΣΤΟΣ αριθ. Τεύχους 17 σελ. 9 ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΤΗΣ
ΛΕΛΟΒΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αφιέρωμα στο Θρασύβουλο ΦίντζοΣεπτέμβριος 2009 και 2) το βιβλίο του Κωστή Μ. Σιώζη Μνήμες-

Κατάλογος έργων ζωγραφικής Θρασύβουλου
Φίντζου
• Άποψη εκκλησίας Γενεσίου
Θεοτόκου Θεσπρωτικού
• Άποψη εκκλησίας Γενεσίου
Έλα τα άνθη για να δεις
Θεοτόκου Θεσπρωτικού
που σου μάζεψα κρυφά
• Γιαννιώτικο αρχοντικό
της ευτυχίας το δρόμο, όπου • Ηπειρώτικο γεφύρι
βρεις,
• Ζάκυνθος-σπηλιές
ας την καρδιά σου να ρουφά.
• Ανεμόμυλος στη Μύκονο
• Ηλιοβασίλεμα στην Πρέβεζα
Κάθε σου βήμα, τρανή
– άποψη από Βρυσούλα
μιας ματιάς συνοδεία,
• Εκκλησάκι Αγ. Παρασκευής
κάθε στροφή σου αγνή,
(Ριζοβούνι)
στέλλει γλυκιά ευωδία.
• Πρέβεζα
• Φάρος
Κράτει καλά της καρδιάς
• Ερειπωμένο αρχοντικό στην
τον πόνο, όσο κι αν πονάς,
Καστοριά
νέες πληγές ευωδιάς
• Παραλία Καστροσυκιάς
κρατήσου! Μη σκορπάς.
Θεσπρωτικό 21/4/44 Σημείωση: τον κατάλογο των
ζωγραφικών πινάκων και των
Κατάλογος ποιημάτων ποιημάτων του τον έκανε η κόΘρασύβουλου Φίντζου
ρη του Λαμπρινή Πέτα, η οποία
• Η μάχη του Καλαιγκρότο, και έδωσε πλήρη πληροφοριαΔεν την γνώρισες, Στην βασί- κά στοιχεία στον τότε υπεύθυνο
λισσα του κήπου, Ανάμνηση, του «ΛΕΛΟΒΙΤΙΚΟΥ ΝΟΣΤΟΥ» κ.
Ένα κάτι, Κράτει καλά, Η ορ- Τάκη Παπαδημηρίου.
φανή, Ψαροπούλα, Φίλε μου

ΚΡΑΤΕΙ ΚΑΛΑ

Ω! γλυκό της καρδιάς
εσύ χάρμα αγγελικό,
η πνοή μιας μυρωδιάς,
βγαλμένη σωθικά.

Άσσος
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Αθλητικά

Μ

Επαναδραστηριοποίηση
της ποδοσφαιρικής ομάδας

ετά από δέκα τρία (13) χρόνια διακοπής, η ποδοσφαιρική
ομάδα του Άσσου με τη γνωστή επωνυμία «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ» συμμετέχει και πάλι την ποδοσφαιρική χρονιά 20141015 στο πρωτάθλημα της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ε.Π.Σ.
Πρέβεζας –Λευκάδας.
Πρωτεργάτες σ΄ αυτή την προσπάθεια είναι ο υπογράφων με τον
αδελφό του Παύλο Χρήστου και
τον στυλοβάτη κάθε δημιουργικής
προσπάθειας στον Άσσο Παναγιώτη
Κούση. Μέσα σε λίγες ώρες (κυριολεκτικά στο πάρα πέντε) ελήφθη
απόφαση, ευρέθησαν τα μέλη και
ορίστηκε Διοικητικό Συμβούλιο, τα
μέλη του οποίου έχουν ανακοινωθεί
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδα μας. Η διεκπεραίωση της υπάρχουσας κατάστασης δεν θα ήταν
τόσο γρήγορη και αποτελεσματική
χωρίς τη συνδρομή της χωριανής
Λουκίας Παφίλα. Στη συνέχεια αυθημερόν δηλώσαμε τη συμμετοχή στο
πρωτάθλημα. Ακολούθως άρχισε ένας μαραθώνιος εύρεσης παικτών
που θα στελεχώσουν την ομάδα. Την πυτιά όλων των αθλητών αποτέλεσαν επτά Ασσιώτες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν μέχρι τότε
στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ρωμανού. Εδώ πρέπει να επισημανθεί
ότι σημαντική ήταν η συμβολή του Κατσάνου Θωμά του Ευαγγέλου
για τη λήψη ελευθέρας των ποδοσφαιριστών από τον Αχέροντα Ρωμανού. Θα ήταν παράλειψη να μη γίνει αναφορά σε δύο άτομα «εκτός
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» που ήταν εξ αρχής κοντά
στην ομάδα: Ο Χρήστος Παφίλας του Σπύρου από την Πρέβεζα και
ο ασφαλιστής Ευθύμιος Κατσάνος του Γεωργίου που προσφέρει τις
υπηρεσίες του και ως γιατρός αγώνα και είναι ένας από τους υπεύθυνους υλοποίησης των μεταγραφικών στόχων της ομάδας. Επί πλέον
διαθέτει το ασφαλιστικό του γραφείο για συνεδριάσεις που αφορούν
θέματα της ομάδας. Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να γίνει και να ευχαριστήσω μέσα από την εφημερίδα τους κάτωθι:
1.Τους αδελφούς Περικλή και Χρήστο Καραβίδα του Κων/νου από το
Πολυστάφυλο, ιδιοκτήτες κάβας ποτών στο Θεσπρωτικό για τη δωρεά
στην ομάδα μας μιας ποδοσφαιρικής στολής.
2. Τον Κατσάνο Ευθύμιο του Γεωργίου με τις ομώνυμες ασφάλειες
στο Θεσπρωτικό για τη δωρεά μιας ποδοσφαιρικής στολής στην ομάδα μας.
3. Τον Παύλο Χρήστου και τον Ευάγγελο Θεοδώρου (πρόεδρο των εν
Αθήναις Αποδήμων Ασσιωτών) καθώς και όλους τους εν Αθήναις Ασσιώτες για την πολύπλευρη προσφορά στην ομάδα μας.
4. Τον Καλέσιο Ευάγγελο-Βασίλειο, αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας
για τη μεγάλη προσφορά του (γηπεδική και εξωγηπεδική).
5. Τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Άσσου Κατσάνο Κωνσταντίνο
για τις υπηρεσίες που προσφέρει εντός και εκτός γηπέδου.
6. Το Δ.Σ της ποδοσφαιρικής ομάδας του Κεραυνού Θεσπρωτικού και
ιδιαίτερα τον πρόεδρο και συγχωριανό μας Πανούση Θεόδωρο του
Παναγιώτη για τη σημαντική ενίσχυση της ομάδας μας με την παραχώρηση σημαντικών για την ομάδα μας ποδοσφαιριστών (Δημολίτσα
Αλέξανδρου-Καλδάνη Ευαγγέλου και Νταλαγιάννη Απόστολου).
7. Τους λιγοστούς φιλάθλους που μας ακολουθούν σ΄όλους τους αγώνες και ιδιαίτερα τους μικρούς φιλάθλους Σπύρο και Αλεξάνδρα Παφίλα (παιδιά του Χρήστο Καράβα) και τη Λαμπρινή Κατσάνου κόρη του
γκολκίπερ της ομάδας Δημήτριου Κατσάνου.
8. Τους ποδοσφαιριστές της ομάδας που κάτω από αντίξοες συνθήκες αντιμετωπίζουν επιτυχώς ομάδες με μεγαλύτερη ιστορική συνέχεια,
εβδομαδιαία προπόνηση και καλοκαιρινή προετοιμασία αλλά και σημαντικότερη οργάνωση και υποστήριξη.
9. Τον Γραμματέα του Δ.Σ και προπονητή της ομάδας Κούση Παναγιώτη
με την αλάνθαστη γραμματειακή υποστήριξη και τη μαεστρική καθοδήγησή της.
Οδηγός σ΄ αυτήν την προσπάθεια είναι η μνήμη των κορυφαίων
μεταστάντων ποδοσφαιριστών της ομάδας που τα ονοματεπώνυμά
τους παραθέτω με αλφαβητική σειρά: Κατσάνος Ευθύμιος του Χρήστου
– Λαμπρούσης Τριαντάφυλλος του Δημητρίου – Νάκιας Δημήτριος του
Χρήστου - Παφίλας Ευγένιος του Κων/νου και Χούθης Ελευθέριος του
Χρήστου.
Τέλος εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και ταχεία επάνοδο στα γήπεδα του
ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Παναγιώτη Τσολάκου από την Τύρια
που η μέχρι τώρα προσφορά του ήταν ουσιώδης.
Ο πρόεδρος
Λεωνίδας Γ. Χρήστου

Ύ

στερα από αίτησή της η ποδοσφαιρική
ομάδα του χωριού μας «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ» δήλωσε συμμετοχή στο τοπικό
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ
Πρέβεζας Λευκάδας και θα αγωνίζεται την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-2015 στο πρωτάθλημα της Β΄ερασιτεχνικής κατηγορίας (2ο όμιλο). Ποδοσφαιρική έδρα της ομάδας το γήπεδο
« Κατερίνα Θάνου» στο Θεσπρωτικό.
Ο πρώτος αγώνας της ομάδας στις 12-10-04
στο γήπεδο Θεσπρωτικού με την ΑΕΚ Αρχαγγέλου.
1) Λάκκα Σουλίου-ΑΕΚ Αρχαγγέλου: 0-6.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Χρήστου Κων/νος του
Αναστασίου (60΄Παφίλας Χρήστος του Σπύρου),
Χρήστου Ευάγγελος του Αναστασίου, Γούλας
Ευάγγελος του Παντελή, Καλέσιος Ευάγγελος
του Σπύρου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη,
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου (70΄ Πανούσης
Ευάγγελος του Φίλιππα), Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου
(75΄Κολιοπήλιος Ιωάννης του Γεωργίου), Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου, Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου.
Διαιτητής: Φραγκούλης Π, Επόπτες: α) Τζίμας Χ,
β) Κέφης Γ.
2) Κυριακή 19-10-04. Γήπεδο Αχερουσίας:
Αναγέννηση Αχερουσίας-Λάκκα Σουλίου
6-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Χρήστου Ευάγγελος
του Αναστασίου (60΄ Κολιοπήλιος Ιωάννης του
Γεωργίου), Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου,
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή (70΄ Πανούσης
Ευάγγελος του Φίλιππα), Κατσάνος Κων/νος
του Ευαγγέλου, Γούλας Κων/νος του Χρήστου,
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Τσολάκος
Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη (Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ), Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: ο Γούλας
Κων/νος του Χρήστου.
Διαιτητής: Τριανταφύλλου Π, Επόπτες: α) Πάσχος Γ, β) Καούρης Σ.
3) Κυριακή 26-10-04. Γήπεδο Κατερίνα Θάνου στο Θεσπρωτικό: Λάκκα Σουλίου-Ηρακλής Αγίου Γεωργίου: 0-2.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης
του Αλεξάνδρου, Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου (70΄ Κολιοπήλιος Ιωάννης του Γεωργίου),
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Τσολάκος Παναγιώτης του
Θωμά, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου (Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη), Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Παπασπύρος Ευθύμιος του
Μιχαήλ (80΄ Πανούσης Ευάγγελος του Φίλιππα), Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου,Γούλας
Κων/νος του Χρήστου.
Διαιτητής: Κωνσταντίνου Η, Επόπτες: α) Ζήκας
Νικόλαος, β) Μπακάρας Ν.
4) Κυριακή 2-11-04. Νέο Γήπεδο Φιλιππιάδας: Α.Ο. Φιλιππιάδας- Λάκκα Σουλίου:2-

2.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης
του Αλεξάνδρου, Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου,
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Χρήστου Κωνσταντίνος του Αναστασίου (70΄ Κολιοπήλιος Ιωάννης του Γεωργίου), Νταλαγιάννης Θεόδωρος
του Παναγιώτη, Γούλας Κων/νος του Χρήστου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Νταλαγιάννης
Θεόδωρος του Παναγιώτη και Γούλας Κων/νος
του Χρήστου.
Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος, Επόπτες: α)
Μπαϊλης, β) Σίσκας.
5) Κυριακή 9-11-04. Γήπεδο Κατερίνα Θάνου στο Θεσπρωτικό: Λάκκα Σουλίου-Αετός
Αγιάς: 2-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης
του Αλεξάνδρου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας Σπυρίδων
του Κων/νου, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή,
Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα (70΄ Σιάρκος
Σταύρος του Αλεξάνδρου), Κυροχρήστος Ιωάννης του Δημητρίου ( 45΄Παπασπύρος Ευθύμιος
του Μιχαήλ), Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου ( 75΄Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη), Γούλας Κων/νος του Χρήστου. Σκόρερ
για την ομάδα του Άσσου: Γούλας Κων/νος του
Χρήστου (2) το ένα με πέναλτι.
Διαιτητής: Κωνσταντίνου Η., Επόπτες: α) Μαυροκεφάλου, β) Ζώτος.
6) Κυριακή 16-11-04. Γήπεδο Πάργας. Π.Σ
Ένωση Πάργας- Λάκκα Σουλίου:1-0.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Κούσης Ευάγγελος
του Παναγιώτη, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας
Σπυρίδων του Κων/νου, Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Κυροχρήστος Ιωάννης του Δημητρίου
(47΄Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου ), Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιιώτη
( 65΄Πανούσης Ευάγγελος του Φίλιππα), Γούλας Κων/
νος του Χρήστου.
Διαιτητής: Γκούμας Γ., Επόπτες: α) Λαζάρου Α, β)
Καούρης Σ.
7) Κυριακή 23-11-04. Γήπεδο Κατερίνα Θάνου στο Θεσπρωτικό: Λάκκα Σουλίου-Νίκη
Στεφάνης: 0-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης
του Αλεξάνδρου, Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου, Χρήστου Ευάγγελος του Αναστασίου,
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Παπασπύρος
Ευθύμιος του Μιχαήλ (Αγγέλης Κων/νος του
Ευαγγέλου), Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά,
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου (70΄ Πανούσης
Ευάγγελος του Φίλιππα), Χρήστου Γεώργιος του
Λεωνίδα, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη ,
Γούλας Κων/νος του Χρήστου.

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Καλέσιος Ευάγγελος – Γούλας Κων/νος – Νίκας Σπυρίδων – Γούλας Ευάγγελος – Κατσάνος Δημήτριος – Κατσάνος Κων/νος.
Καθιστοί: Κούσης Ευάγγελος – Χρήστου Γεώργιος – Σιάρκος Ιωάννης – Κυροχρήστος Ιωάννης – Τσολάκος Παναγιώτης (Γήπεδο Θεσπρωτικού 9 Νοεμβρίου 2014: Λάκκα Σουλίου - Αετός Αγιάς 2-1).

Άσσος
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ για... ΑΣΣΟΥΣ
1

Διακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Νταλαγιάννης Θεόδωρος - Καλέσιος Ευάγγελος - Γούλας Ευάγγελος - Χρήστου Γεώργιος - Κατσάνος Κων/νος - Γούλας Κων/νος - Κατσάνος Δημήτριος.
Καθιστοί: Σιάρκος Ιωάννης - Νίκας Σπυρίδων - Τσολάκος Παναγιώτης - Παφίλας Ιάσονας.(Γήπεδο
Πάργας 21-Δεκεμβρίου 2014. Αστέρας Ανθούσας- Λάκκα Σουλίου:0-1.)

Διαιτητής: Λαφαζάνης Χ., Επόπτες: α) Σφονδύλη Θ, β) Λαζάρου Α.
8) Κυριακή 30-11-04. Γήπεδο Βουβοποτάμου: Απόλλων Βουβοποτάμου-Λάκκα
Σουλίου: 0-3.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Κατσάνος Θωμάς
του Ευαγγέλου (55΄ Σιάρκος Σταύρος του
Αλεξάνδρου), Χρήστου Ευάγγελος του Αναστασίου, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή,
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Παΐδας
Χριστόφορος του Κων/νου (55΄Κατσάνος
Κων/νος του Ευαγγέλου),Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας Σπυρίδων του Κων/
νου, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Γούλας
Κων/νος του Χρήστου (80΄Αγγέλης Κων/νος
του Ευαγγέλου).
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Γούλας
Κων/νος του Χρήστου (2) και Κατσάνος Κων/
νος του Ευαγγέλου (1).
Διαιτητής: Πάτσης Ι., Επόπτες: α) Ρούσος Ν,
β) Καούρης Σ.
Καθιστοί: Χριστόφορος Κων. Παΐδας – Γεώργιος Λεων. Χρήστου – Σπύρος Κων. Νίκας
– Ιωάννης - Αλεξ. Σιάρκος – Παναγιώτης
Θωμά Τσολάκος. ( Γήπεδο Βουβοποτάμου 30
Νοεμβρίου 2014. Απόλλων ΒουβοποτάμουΛάκκα Σουλίου: 0-3).
9) Κυριακή 7-12-04. Γήπεδο Κατερίνα
Θάνου στο Θεσπρωτικό: Λάκκα Σουλίου-ΑΕ Ν. Σαμψούντας: 2-3.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Χρήστου Ευάγγελος του Αναστασίου, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή,Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ (65΄Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου) Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, Τσολάκος
Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου, Γούλας Κων/νος του Χρήστου.
Ο αγώνας διακόπηκε στο 79΄λόγω έντονης
χαλαζόπτωσης, ενώ το σκορ ήταν 2-1 υπέρ
της φιλοξενούμενης ομάδας. Ο αγώνας συνεχίστηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος

Σταύρος του Αλεξάνδρου, Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου,
Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη,
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Γούλας Κων/νος του
Χρήστου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου,
Αγγέλης Κων/νος του Ευαγγέλου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Κατσάνος
Κων/νος του Ευαγγέλου και Γούλας Ευάγγελος του Παντελή.
Διαιτητής: Ζιώγας Α., Επόπτες: α) Κέφης Γ, β)
Μπακάρας Ν.
10) Σάββατο 13-12-04. Νέο Γήπεδο
Φιλιππιάδας: Π.Σ Φιλιππιάδας- Λάκκα
Σουλίου:5-0.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Παΐδας Χριστόφορος του Κων/νου (46΄Παπασπ΄θρος Ευθύμιος του Μιχαήλ), Σιάρκος Σταύρος του
Αλεξάνδρου (65΄Πανούσης Ευάγγελος του
Φίλιππα), Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου,
Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Τσολάκος
Παναγιώτης του Θωμά, Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου,
Αγγέλης Κων/νος του Ευαγγέλου.
Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ε., Επόπτες: α)
Τζίμας Χ, β) Ζώτος Δ.
11) Κυριακή 21-12-04. Γήπεδο Πάργας:
Αστέρας Ανθούσας- Λάκκα Σουλίου:0-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου,
Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου (80΄Αγγέλης Κων/νος του
Ευαγγέλου), Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου,
Γούλας Κων/νος του Χρήστου, Κατσάνος
Κων/νος του Ευαγγέλου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Παφίλας
Ιάσονας του Σπύρου.
Διαιτητής: Φραγκούλης Π., Επόπτες: α) Παπαγεωργόπουλος Π, β) Κιάκης Δ.
Τέλος Α΄ Γύρου.
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Οριζόντια:
1. Ουδέτερο άρθρο (ενικός)-αριθμός (6)-προστατεύει από το μάτιασμα.
2. Ατελείωτο έπος του Ομήρουθυμίζει πρωτόπλαστους (Γεν.)
3. Είναι και αυτός Νασιαρίτης.
4. Αντιστασιακή οργάνωση-Μισή
Χαρίκλεια (χαϊδευτικά).
5. Άφωνη Πόπη-στη γειτονιά του
«β».
6. Και αυτή στον κάμπο του Άσσου.
7. Χωρίς αρχή αυτό το σπίτι-ουδέτερο άρθρο-Μισή Βασιλική
(χαϊδευτικά).
8. Σε οδηγεί τη νύκτα-Διαδέχθηκε τον Βόιδαρη στη διοίκηση του
Σταθμού χωροφυλακής Άσσου.
9. Άφωνος Μάριος- κρέας για μικρά παιδιά (επαναλαμβανόμενο).
10. Πηγή ύδρευσης του χωριού
μας-Μισή αρχή.

Κάθετα:
1. θυμίζει Θερμοπύλες ο γιατρός
αυτός από τον Άσσο.
2. Άρθρο-Άμεση βοήθεια χωρίς
τέλος.
3. Το μικρό όνομα προέδρου
(Μουχτάρη) του χωριού μας κατά
την απελευθέρωση το 1912.
4. Γυναικείο χαϊδευτικό χωρίς
τέλος-Με το «Α» στο τέλος ρωτάμε-συνεχόμενα στο αλφάβητο
(αντίστροφα).
5. Μικρό μεταλλικό κύπελλο-Έτσι
φωνάζει ο κόρακας.
6. Ψωμί είναι και αυτό.
7. Ο Άγιος αυτός πολιούχος του
χωριού μας.
8. Από το … και στο δάσκαλο.
9. Μισός Άσσος με αρχή και τέλος- Το επώνυμο οπλαρχηγού
από το χωριό μας στην αντιστασιακή οργάνωση Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ.
10. Τον έχουν κρυμμένο στο μανίκι-Αμέσως και χωρίς στροφές.

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο

σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
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 20132014. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στα
γραφεία του συλλόγου αποδεικτικό προαγωγής των μαθητών.

τσιτάτα...

4 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.
4 Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις απόψεις σας στις στήλες
της εφημερίδας μας.
Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημερίδα μας. Είναι το μέσον προΔιακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Παύλος Γ. Χρήστου – Σταύρος Αλεξ. Σιάρκος – Θωμάς Ευαγγ.
Κατσάνος – Ευάγγελος Παντ. Γούλας – Λεωνίδας Γ. Χρήστου (Πρόεδρος της ομάδας) – Ευάγ- βολής του χωριού μας, ο κρίκος επικοινωνίας των απανταχού
γελος Σπ. Καλέσιος (αρχηγός) – Ευθύμιος Γ. Κατσάνος – Κων/νος Ευαγγ. Αγγέλης – Ευάγγελος Ασσιωτών.
Φιλ. Πανούσης – Ευάγγελος Αν. Χρήστου – Κων/νος Χρ. Γούλας – Κων/νος Ευαγγ. Κατσάνος
– Θεόδωρος Παν. Νταλαγιάννης. Καθιστοί: Χριστόφορος Κων. Παΐδας – Γεώργιος Λεων. Χρήστου – Σπύρος Κων. Νίκας – Ιωάννης - Αλεξ. Σιάρκος – Παναγιώτης Θωμά Τσολάκος. ( Γήπεδο
Βουβοποτάμου 30 Νοεμβρίου 2014. Απόλλων Βουβοποτάμου-Λάκκα Σουλίου: 0-3).

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

Άσσος
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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
στον Κώνστα Δημήτριο του Ευθυμίου
και της Αικατερίνης (Μήτσο Κώστα),
Διευθυντή του 4ου ολοήμερου
Δημoτικού Σχολείου Κερατέας.
Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας
προκειμένου να έχει περισσότερα
στοιχεία στη διάθεσή της, που τυχόν δεν
Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας
προκειμένου να έχει περισσότερα
στοιχεία στη διάθεσή της, που τυχόν δεν
γνώριζε, για τον Δημήτριο Κώνστα ήρθε
σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και
ζήτησε τη βοήθειά του. Ανταποκρίθηκε με
μεγάλη ευχαρίστηση και μας απέστειλε
ένα κείμενο έντονα συναισθηματικό αλλά
ταυτόχρονα και ρεαλιστικό. Στο κείμενο
αυτό η συντακτική επιτροπή δεν έχει να
προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτε,
για αυτό αποφάσισε να το παραθέσει
αυτούσιο.
Γεννήθηκα την Κυριακή μετά την εκκλησία
στις 18 Αυγούστου του 1957 από τη Ρίνα
του Παναγιώτ’Δήμα στη Λιναμιά κάτω από
τον Αϊ-Λια. Πατέρας μου ο Θύμιο-Κίτσιος.
Μεγάλωνα μαζί με τη Βάβο Χριστίνα και
τη Θεια-Γιαννούλα (μητέρα και αδερφή
του Παππού Κίτσιου αντίστοιχα)που μου
μετέδωσαν τα πιστεύω, τα ήθη και έθιμα
ως κληρονομιά και φυσική συνέχεια των
γενεών.
Με την ξυπόλητη φωτογραφία και το
καρό φουστανάκι στην πρώτη σελίδα
του άλμπουμ φωτογραφιών ξεκίνησα το
δύσκολο αγώνα της επιβίωσης. Χωρίς
να φοιτήσω σε νηπιαγωγείο βρέθηκα
στο δημοτικό με τα βιβλία στο γνωστό
τροβατσούλι που έπρεπε να καλύπτω στον
κόρφο μήπως και βραχούν τα βιβλία μου. Η
μυρωδιά της καφέ δερμάτινης τσάντας που
ήρθε από τη Γερμανία-όπου ο πατέρας μου
είχε μεταναστεύσει -στην Τρίτη τάξη έμεινε
χαραγμένη στη μνήμη μου. Μεγάλωνα
απομονωμένος με συντροφιά τις φωνές
της Χριστίνας και του Βαγγέλη Κάλιοση
(οι πιο κοντινοί γείτονες). Δεν ξεχνώ ποτέ
την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ζαρωμένος
στη ρίζα της αχλαδιάς έβλεπα τα μεγάλα
παιδιά να παίζουν περίπου εκατό και μου
φαινόταν περίεργο πως υπάρχουν τόσα
παιδιά και τι μεγάλα στο μπόι! Ευτύχησα να
έχω δασκάλους εξαιρετικούς αναφέρομαι
στο Φώτη και τη Βαγγελιώ και μια αυστηρή
μάνα στο θέμα της μελέτης! Ο πατέρας μου
μετανάστης στη Γερμανία και η ευθύνη της
μάνας μεγαλύτερη. Τα άλλα παιδιά έπαιζαν
ποδόσφαιρο, κρυφτό, σκλάβο και οι φωνές
τους έφταναν στο σπίτι όπου κατσούφης
εγώ και βαθιά λυπημένος ήμουν σκυφτός
στο βιβλίο . Η επιτυχία μου όμως στις
εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου στο
γυμνάσιο θεσπρωτικού δικαίωσε την
αυστηρότητα της μάνας μου.
Ξεχωριστός κύκλος ζωής. Παιδί 12 ετών
όπως και όλοι της γενιάς μου βρέθηκα
μακριά από τη ζεστασιά του σπιτιού μου
και την αγκαλιά της μάνας μου. Στην
προσαρμογή μου στο γυμνάσιο ευτύχησα
να συγκατοικήσω με τον Θύμιο του
Στράτο Κάλιοση (πρώτος ξάδερφος) που
έπαιξε το ρόλο του μεγάλου αδερφού
κι έτσι το πέρασμα του χρόνου γινόταν
ευκολότερο. Στη Δευτέρα Γυμνασίου
μου έσωσε τη ζωή ο θείος μου Βασίλη
Παναγιώτης-ο θεός τον έστειλε. Είχα
περιτονίτιδα και ο Κωστάκης ο γιατρός μας
έστειλε κατεπειγόντως στην Άρτα όπου
και έκανα επέμβαση σκωληκοειδίτιδας.
Τέλειωσα το Γυμνάσιο και βρέθηκα ως
επιτυχών στη Σιβιτανίδειο Ανωτέρα Σχολή
Ηλεκτρονικών που τότε υπήχθη στα ΤΕΙ
Πειραιά. Συγκατοίκησα με τον Δαρδαμάνη

τον Κώστα συμμαθητή από το γυμνάσιο
και εξαιρετικό φίλο.
Με ανησυχίες πολιτικές- ήταν και οι καιροί
της μεταπολίτευσης λίγα χρόνια πριν την
άνοδο του Αντρέα στην εξουσία-έπαιρνα
ενεργά μέρος στις μεγάλες πορείες
της ΕΦΕΕ, εντάχτηκα στις φοιτητικές
παρατάξεις αρχικά στην ΠΑΣΠ (το
μεγαλύτερο διάστημα),κατόπιν για λίγο
στο ΡΗΓΑ και στο τέλος σε μια ανεξάρτητη
παράταξη που ιδρύσαμε με φίλους
την ΑΡΙΣ (Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική
Συσπείρωση). Αυτά είναι καταγεγραμμένα
στον τομέα σπουδαστικού της Ασφάλειας
που είχε υπό παρακολούθηση τη σχολή
μας. Παράλληλα συμμετείχα και στην
Εθνικοτοπική Πρέβεζας του ΠΑΣΟΚ με
την πίστη πως μια από τις υποχρεώσεις
του Πολίτη είναι η συμμετοχή στα κοινά.
Μετά την αποφοίτηση από τη σχολή
μου τον Απρίλιο του 1982 κατατάχτηκα
στο στρατό ξηράς και υπηρέτησα μέχρι
τον Αύγουστο του 1985 ως Έφεδρος
Αξιωματικός στα Τεθωρακισμένα. Από τη
θητεία μου υπηρετώντας στο Διδυμότειχο
μέχρι τη στιγμή της απόλυσης κρατώ μόνο
τα θετικά τα οποία αποκόμισα λόγω της
θέσης ευθύνης και της διαχείρισης της
εξουσίας. Δυο στοιχεία που επέδρασαν
σημαντικά στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα μου.
Μετά το τέλος των στρατιωτικών
υποχρεώσεων βρέθηκα στο ΥΠΕΧΩΔΕ
(Υπουργείο Περιβάλλοντος) με πρόσληψη
ασφαλτεργάτη και αναπάντεχα στη
Διεύθυνση Προμηθειών για τη γραφική
κυρίως ύλη του Υπουργείου.
Την εποχή αυτή 1985-1987 έχω την
αξέχαστη εμπειρία και συμμετοχή στη
μεγάλη ομάδα ποδοσφαίρου του χωριού
μας. Μοναδική ταύτιση αθλητών και
χωριανών στον κοινό σκοπό. Κατέβαινε
το κίτρινο ταξί που ήταν ο τρόμος των
αντιπάλων με την παρέα της Αθήνας φίλοι όλοι και επιστήμονες -με κίνητρο την
αγάπη μας για την ομάδα. Δυστυχώς από
αυτή την όμορφη παρέα που είχε σύνθημα
«ένας για όλους κι όλοι για τον έναν»
έχουμε χάσει δύο μέλη της: τον οδηγό μας,
Κώστα Πανούση, πολλά χρόνια τώρα- και
το Νουρέγιεφ -όπως τον αποκαλούν στο
facebook-Παφίλα Ευγένιο και αγαπημένο
ξάδερφο, πρόσφατα. Νοσταλγικές είναι
οι αναμνήσεις μου από την όμορφη αυτή
εποχή και πάντα λέω: «Ευτυχώς που
ήμουν κι εγώ εκεί».
Επειδή η εργασία στο ΥΠΕΧΩΔΕ δεν
κάλυπτε τα ενδιαφέροντά μου αποφάσισα
να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις στην
Παιδαγωγική Ακαδημία. Αφού πέτυχα στις
εξετάσεις αποφοίτησα από τη Ράλλειο
Παιδαγωγική Ακαδημία το 1987. Με τη
στήριξη της γυναίκας μου Μαρίας Χρήστου,
κόρης του Γιάννη Θωμά από τις Παπαδάτες
με την οποία είχα παντρευτεί τον Ιούλιο
του 1987, παραιτούμαι από τη θέση του
Δημοσίου Υπαλλήλου. Πολλοί συγγενείς
και φίλοι το θεωρούσαν τρέλα εκτός από
τον Παύλο τον Χρήστου ο οποίος είχε κάνει
το ίδιο, από την εφορία στην εκπαίδευση.
Προσλαμβάνομαι ως Δάσκαλος στα

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια ο ΠΛΑΤΩΝ το 1989
μετά από θετική εισήγηση του καθηγητή
του πανεπιστημίου Λάμπρου Σταύρου
καλού πατριώτη από τα Μελιανά. Αυτή τη
μεγάλη απόφαση την οφείλω αποκλειστικά
στη γυναίκα μου και της χρωστάω ένα
μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό καθόρισε το
υπόλοιπο της ζωής μου ως παραγωγικό
και άκρως δημιουργικό υπηρετώντας μια
από τις αρχές μου: «Κάνουμε αυτό που μας
καλύπτει ψυχικά και το υποστηρίζουμε με
όλη μας τη δύναμη».
Στα εκπαιδευτήρια βρίσκω μεγάλη
ικανοποίηση από τη δουλειά μου όχι μόνο
από την εξαιρετική στάση του Ιδιοκτήτη
κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη από την
Αρκαδία αλλά και από τη μοναδική μου
τύχη να συνεργαστώ με ξεχωριστές
προσωπικότητες. Οι καθηγητές του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθανάσιος
Παππάς και Ηλίας Ματσαγγούρας
είναι συνεργάτες των εκπαιδευτηρίων.
Δύο εξαιρετικοί άνθρωποι ο Γιάννης ο
Γρίβας, υπεύθυνος του προγράμματος
εκπαίδευσης του σχολείου, και ο Χρίστος
Παπαδημητρίου σχολικός σύμβουλος και
συγγραφέας των σχολικών βιβλίων με
τους οποίους προσπαθούσα να περνώ τον
ελεύθερο χρόνο μου και να ρουφώ από τις
γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Οι δράσεις
του σχολείου με σεμινάρια και ημερίδες με
βοήθησαν στην παιδαγωγική κατάρτιση και
την επαγγελματική μου ανέλιξη. Χρωστώ
πολλά στα εκπαιδευτήρια ο ΠΛΑΤΩΝ και
στους εξαίρετους συνεργάτες που είχε.
Το 1997 έκανα εξομοίωση του πτυχίου
της Ακαδημίας στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο και το 1998 προσλήφθηκα
στο δημόσιο. Για ένα χρόνο υπηρέτησα
στη Χαλκίδα και κατόπιν τοποθετήθηκα
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου
όπου διαμένω μόνιμα από το 1993.
Το 2001-2003 εκλέγομαι ως μέλος στο
Σύλλογο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕ «Κ. Σωτηρίου»» κάνοντας πράξη
έναν από τους στόχους της εκπαίδευσης:
«του συμμετοχικού και ενεργού πολίτη».
Πρόεδρος του Συλλόγου εκείνη την εποχή
ήταν ο Δημήτρης Λουκάς σημερινός
Δήμαρχος Λαυρεωτικής. Συμμετείχα σε
πολλούς απεργιακούς αγώνες όπως
το 2006 αγωνιζόμενος πάντα για το
δίκαιο του κλάδου. Τώρα στο πλησίασμα
τη αφυπηρέτησης μετά από τις δύο
τελευταίες τιμητικές εκλογικές προτιμήσεις
των συναδέλφων στο πρόσωπό μου
παραιτήθηκα κάνοντας τόπο σε νεώτερους
συναδέλφους. Πρέπει έγκαιρα να
αποχωρούμε όταν βρισκόμαστε στο απόγειο
αφήνοντας όχι μόνο χώρο στους νέους
συναδέλφους αλλά και προτρέποντάς τους
σε συμμετοχική δράση.
Οι αρχές των γονέων μας έχουν καταλυτικό
ρόλο στην πρόοδο και την ευτυχία αλλά και
η οικογένεια που δημιουργούμε οι ίδιοι. Και
για τα δυο παραπάνω θεωρώ τον εαυτό
μου ευλογημένο. Έχασα πριν δυο χρόνια τη
μάνα μου μετά από ένα τραγικό ατύχημα και
ένιωσα να κόβονται οι ρίζες μου σ’ αυτόν
τον κόσμο και ένα μεγάλο κενό υπάρχει στη
ζωή μου αφού έφυγε :«Η Ρίνα η γελαστή, η
Ρίνα η φιλόξενη που είχε πάντα μια ανοιχτή
αγκαλιά για όλους».
Παραπάνω αναφέρθηκα στα ονόματα
κάποιων ανθρώπων που καθόρισαν τη
ζωή μου ως ένα χρέος τιμής απέναντί τους
γιατί εκτός από τον προσωπικό αγώνα
είναι και οι συγκυρίες που καθορίζουν την
πορεία του καθενός μας.
Απέκτησα δυο αγόρια, τον Ευθύμη το
1987 και το Γιώργο το 1991.Με την πίστη
μου πως οι νέοι είναι καλύτεροι από τους
παλιότερους τα δυο μου παιδιά σπούδασαν
ο πρώτος στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά
Πληροφορική και τώρα ολοκληρώνει
το μεταπτυχιακό στο ΕΜΠ πάνω στο
ΜΒΑ(Muster in Business Administration).

Ο δεύτερος Μηχανολόγος Μηχανικός στο
Πολυτεχνείο Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα
υπηρετεί την Πατρίδα. Προσπαθούσα
πάντα να αποτελώ παράδειγμα
αυτομόρφωσης και αυτοβελτίωσης για
τα δύο μου παιδιά –αποφεύγοντας τα
κηρύγματα νουθεσίας και διδακτισμούσύμφωνα με την πυραμίδα του
Maslow (όσοι είναι εκπαιδευτικοί ή
έχουν ασχοληθεί με το management
γνωρίζουν) κατάφερα να πάρω το lower
στα Αγγλικά τον Ιούνιο του 2014 μετά
από μια παλιότερη αποτυχία το 2006.
Αυτό καθεαυτό το πτυχίο δεν είναι κάτι
το τρομερό όσο το μήνυμα που περνάει
: «Όταν θέλεις κάτι πολύ μπορείς να το
πετύχεις» . Έτσι με πτυχίο Β’ Επιπέδου
στις ΤΠΕ(Τεχνολογίες στην Πληροφορική
στην Εκπαίδευση), Ολοκλήρωση της
Μείζονος Επιμόρφωσης και Management
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το
ΕΑΠ(Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
πέρα από τις κλασικές ημερίδες και
σεμινάρια στην εκπαίδευση προσπάθησα
να ακολουθήσω την τεχνολογική πρόοδο,
τις σύγχρονες εξελίξεις στις παιδαγωγικές
επιστήμες και την επαγγελματική μου
ανέλιξη. Το motto της ζωή μου: «Όχι στη
στασιμότητα. Ναι στην πρόοδο και την
αυτοβελτίωση με τη δια βίου μάθηση » .
Τον Σεπτέμβριο του 2008 τοποθετήθηκα
στη θέση του Διευθυντή στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Κορωπίου. Στη θέση αυτή
παρέμεινα τρεις σχολικές χρονιές. Από το
2011 μέχρι και σήμερα είμαι Διευθυντής
του 4ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Κερατέας. Πρωτοστάτησα στη δημιουργία
ενός σύγχρονου σχολείου-4ο Δημοτικό
Σχολείο Κερατέας- όπου με τη βοήθεια
του Συλλόγου Γονέων, της Δημοτικής
Αρχής και χορηγίες επιφανών οικονομικών
παραγόντων εξοπλίσαμε κάθε αίθουσα
με διαδραστικούς πίνακες, σύγχρονο
εργαστήριο πληροφορικής και αίθουσα
μουσικής. Αποδείξαμε ως κοινότητα
της Κερατέας πως όταν οι πολίτες
παίρνουν στα χέρια τους την υπόθεση
φέρνουν αποτελέσματα απίστευτα. Αν
είναι κάτι που με κάνει περήφανο είναι
γιατί κατάφερα να ενεργοποιήσω τους
πολίτες και να δημιουργήσω μια ομάδα
εθελοντών υποστηρικτών της Σχολικής
Μονάδας αποδεικνύοντας πως με τη
σωστή καθοδήγηση ο λαός μας είναι
ικανός για πολύ σπουδαία.
Πλησιάζοντας στην αφυπηρέτηση -με τη
ζυγαριά της πορείας ζωή μου να γέρνει
καταφανώς στα θετικά- σας κλείνω
ραντεβού στο όμορφο χωριό μας που
χρόνια τώρα βλέπουμε να προκόβει
στη μόρφωση και στην επαγγελματική
αποκατάσταση των παιδιών του.
Συγχαρητήρια στους πρωτεργάτες της
ανάστασης της ποδοσφαιρικής ομάδας
του χωριού μας(Λεωνίδας-ΠαύλοςΠάνο-Κούσης).Περιμένω να δω την
ομάδα μας και πάλι στο γήπεδο για να τη
χειροκροτήσω.
Οφείλω να ομολογήσω πως λίγο έχω
απομακρυνθεί από τα κοινά του χωριού
μας -δικαιολογίες πάντα υπάρχουν -εκτός
από κάποια περίοδο που ήμουν μέλος του
Δ. Σ. Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών και
συγκεκριμένα κατείχα τη θέση του Γενικού
Γραμματέα για δύο συνεχόμενες Θητείες
από 15-12-1985 μέχρι 10-1-1988 .
Η αγάπη μου για το χωριό παραμένει
μεγάλη και η εκτίμηση για όλους τους
χωριανούς μας. Χαίρομαι ειλικρινά
για την πρόοδο των παιδιών μας όταν
καταγράφονται στην εφημερίδα του
χωριού που είναι ένας ζωντανός τρόπος
ενημέρωσης και επικοινωνίας και αξίζει
να προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να
την κρατήσουμε ζωντανή και επίκαιρη.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Κώνστας
Διευθυντής του 4ου Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου Κερατέας
Τηλ. 2299024134- κοιν.6983767757.

