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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας
& η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
και φέτος ο ετήσιος χορός και
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του συλλόγου μας το μεσημέρι
της Κυριακής 15-2-2015 στην οικογενειακή ταβέρνα «Η ΡΟΥΜΕΛΗ» Λ.
Φυλής 64 στη Φυλή (Χασιά) Αττικής.
Πολύ νωρίς 200 περίπου Ασσιώτες και
φίλοι του συλλόγου έδωσαν το παρόν.
Το Δ. Σ του συλλόγου σε συνεργασία
με τη διεύθυνση του κέντρου είχαν
φροντίσει για όλα. Το άριστο σε ποιότητα και μπόλικο σε ποσότητα φαγητό
σερβιρίστηκε πολύ γρήγορα και χωρίς
καθυστέρηση άρχισε το γλέντι.

Η ορχήστρα με την ποικίλη μουσική
και ιδιαίτερα με παραδοσιακή μουσική
της ιδιαιτέρας πατρίδας μας, μας κράτησε συντροφιά για πολλές ώρες και
ικανοποίησε τις επιθυμίες των παρευρισκομένων. Το χορό άνοιξε το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας το οποίο
στην παρθενική του εμφάνιση άφησε
καλές εντυπώσεις. Ανέβηκαν γρήγορα στην πίστα οι χορευταράδες και το
γλέντι κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στην εκδήλωση αυτή ο πρόεδρος του συλλόγου μας έκοψε και την
πίτα για την νέα χρονιά.
συνέχεια στην 7η σελίδα

Tριμηνιαία έκδοση του
Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών
“O Mάρκος Mπότσαρης”
Xρόνος 16ος
Aριθμός Φύλλου 64
• Iανουάριος - Φεβρουάριος
- Μάρτιος 2015
• Tιμή: 0,30 €

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό
31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου 2015

Τ

ην Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί φέτος το 13ο
αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών. Όλοι οι Ασσιώτες με τις
οικογένειές τους πρέπει να προγραμματίσουν την περίοδο αυτή,
όπως κάθε χρόνο, να βρίσκονται στο χωριό και να είναι παρόντες στο
ετήσιο ραντεβού που δίνουν εδώ και δώδεκα χρόνια.
Όλοι στον Άσσο, το αγαπημένο μας χωριό, να ιδωθούμε, να
γνωριστούν τα παιδιά μας, να ψιλοκουβεντιάσουμε, να γλεντήσουμε
όλοι μαζί παρέα, τραγουδώντας, χορεύοντας παραδοσιακούς
χορούς του τόπου μας, τρώγοντας και πίνοντας υπό τους ήχους
παραδοσιακής μουσικής.
Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων
χωριανών είναι αυτή που ομορφαίνει το σύνολο αυτών των
εκδηλώσεων και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους διοργανωτές
για τoν εμπλουτισμό και τη συνέχισή τους.

eκθεση φωτογραφίας

Το Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 και ώρα 21.00 στην αίθουσα του
δημοτικού σχολείου Άσσου θα πραγματοποιηθεί και φέτος προβολή
φωτογραφιών καθώς και τιμητικές διακρίσεις.

Αθλητικές εκδηλώσεις

Το χορευτικό του συλλόγου μας. Όρθιες από αριστερά:Τριανταφύλλου Ρίτσα, Μάρκου Λαμπρινή,
Χρήστου Λαμπρινή, Λαμπρούση Αικατερίνη, Χρήστου Ματίνα, Γούλα Ειρήνη, Πανούση Ελένη και
Πανούση Φρειδερίκη. Καθιστοί από αριστερά: Xρήστου Παύλος, Τριανταφύλλου Νίκος (δάσκαλος), Οικονόμου Κώστας, Γκουτζουρέλας Χρήστος, Κατσάνος Θωμάς, Θεοδώρου Ευάγγελος.

Ημερήσια Εκδρομή του Συλλόγου μας
στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου
Την Κυριακή 26 Απριλίου θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογός μας ημερήσια εκδρομή στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου.
Θα επισκεφθούμε για προσκύνημα την
Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρείας
Ναυπλίου και την εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα. Επίσης θα επισκεφθούμε
τα ιστορικά μέρη Παλαμήδι, Μπούρτζι,
Ακροναυπλία, Πλατεία Συντάγματος,
Παλιά πόλη και διάφορα μουσεία.
Για τα ιστορικά μέρη που θα επισκεφθούμε θα υπάρχει ξενάγηση.
Το μεσημέρι θα δοκιμάσουμε τη νό-

στιμη κουζίνα τoυ ψητοπωλείου «μπες
στο ψητό» του συμπολίτη μας Φίλιππα
Ανωπολιτάκη.
Τιμή εισιτηρίου 10 Ευρώ το άτομο.
Ώρα αναχώρησης 7:30 π.μ από το
σταθμό του μετρό στη Στάση Κατεχάκη.
Για περισσότερες πληροφορίες και
για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του
Συλλόγου Ευάγγελο Θεοδώρου τηλ:
6982970065 ή με κάποιο μέλος του
Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ.
του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών
"Ο Μάρκος Μπότσαρης"
και η εφημερίδα ο "Άσσος" εύχονται
στα μέλη, στους χωριανούς και στους φίλους
του συλλόγου "Καλή Ανάσταση"
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Την Κυριακή 2 Αυγούστου μετά τη Θεία Λειτουργία και ώρα 10.30
θα πραγματοποιηθεί ο 4ος Γύρος του Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας)
Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν απόσταση 2.700 μέτρων και θα
ακολουθήσουν την παρακάτω διαδρομή: Αφετηρία από την κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου-Τζούμα βάρη-Κορύτσαζη-Τζίμαινα
-Καράβα –Κότρα- Τσούκαζη και τερματισμός στην κεντρική πλατεία.
Η συμμετοχή έστω και βαδίζοντας θα είναι προσωπική νίκη για τον
καθένα μας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.
Στο τριήμερο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν και αγώνες
τάβλι, σκάκι και δηλωτής. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στους
αγώνες να το δηλώσουν και όλοι μαζί να αποφασίσουν για τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού.

Επιμνημόσυνη ΔΕΗΣΗ

Την Κυριακή 2 Αυγούστου στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άσσου θα τελεστεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου προέδρου του συλλόγου μας Κων/νου Π. Δήμα (Κώστα Πέτρου) και των
αποδημησάντων ιδρυτικών μελών του συλλόγου:
• Ευθυμίου Κων/νου Λαμπρούση (Θύμιο Κωνσταντή).
• Γεωργίου Ευαγγέλου Παφίλα (Γάκη Βαγγέλη).
• Αναστασίου Ιωάννου Κατσάνου (Τάσο Γιάννη).
• Λάμπρου Γεωργίου Κατσάνου (Λάμπρο Βάγια).
• Βασιλείου Πέτρου Δήμα (Βασίλη Πέτρου).
• Θεοδώρου Πέτρου Δήμα (Θοδωρή Πέτρου).
• Ευθυμίου Φωτίου Νάκια (Θύμιο Φώτη).
• Γεωργίου Παναγιώτη Τσόγκα (Γιώργο Τσόγκα).
• Βασιλείου Ευαγγέλου Παφίλα (Βασίλη Βαγγέλη Μήτρου).
Η σειρά των ονομάτων γράφτηκε σύμφωνα με τη σειρά που υπέγραψαν το 1977 για την ίδρυση του συλλόγου μας.

Άσσος, ο:

Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής
κοινότητας της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας. Κάτοικοι του
χωριού 343 (2011). Υψόμετρο 426 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.
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Κοινωνικά
Θάνατοι

/ Στις 19 Φεβρουαρίου 2015, σε
ηλικία 78 ετών, έφυγε για το αιώνιο
ταξίδι ο Δήμας Σπυρίδων του Ιωάννη και της Ευαγγελίας (Σπύρο Γιάννη Σπύρος). Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη την επόμενη ημέρα 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
ασσιώτικης γης που τον σκέπασε.
Αιωνία η μνήμη του.
/ Στις 2 Μαρτίου 2015, σε ηλικία
88 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι
ο Παφίλας Δημήτριος του Ευγενίου και της Ευαγγελίας (Δημητράκη
Βγένης). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 4 Μαρτίου στον Ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο
και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο
του Αγίου Νικολάου. 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.
/ Στις 7 Μαρτίου 2015, σε ηλικία
87 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Ντίμερης Ευθύμιος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας (Θύμιο
Ντίμερης). Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη την επόμενη ημέρα στον
Ιερό ναό του Αγίου Χαραλάμπους
Πρέβεζας
και
ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο
της
Πρέβεζας.
Στην τελευταία
του κατοικία τον
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Πρεβεζιάνικης γης που τον φιλοξενεί. Αιωνία
η μνήμη του.
/ Στις 8 Μαρτίου 2015, σε ηλικία
81 ετών, έφυγε για το αιώνιο
ταξίδι η Γούλα
Ευαγγελία του
Κωνσταντίνου
(Κώτση Γούλαινα). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη την επόμενη
ημέρα στον Ιερό
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και

Ελένης στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά
της, συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
πατρώας γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
/ Πλήρης ημερών σε ηλικία 96
ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι στις
25-3-2015, ο Δήμας Σπυρίδων του
Ευθυμίου (Πήλιο Θύμιος). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη
ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς,
φίλοι και πολλοί
χωριανοί.«Με την
εκδημία προς Κύριον» του συγχωριανού μας Σπύρου Δήμα (Πήλιο
Θύμιου) κλείνει
για το χωριό μας,
τον Άσσο, ένας
τιμημένος
κύκλος παρουσίας και αγώνα στη ζωή.
Κλείνει δηλαδή ο κύκλος των πολεμιστών του θρυλικού έπους 19401941, αλλά και των αγωνιστών της
μεγαλειώδους Εθνικής Αντίστασης
1941-1944.
Ο Σπύρος Δήμας υπήρξε και μαχητής του ’40 και αγωνιστής της
Εθνικής Αντίστασης, που μαζί με
άλλους αγνούς Έλληνες και τίμιους
πατριώτες έγραψαν ένδοξες σελίδες στις δυο μεγάλες στιγμές της
νεότερης ιστορίας, με μια πρωτοφανή και υπέροχη συγκινητική ανάταση ψυχών και αντοχή σωμάτων,
ζώντας και σκορπώντας όλο εκείνο το τραγικό μεγαλείο του διαρκούς αγώνα.
Ο αλησμόνητος συγχωριανός μας
Σπύρος Δήμας, λοιπόν, υπήρξε ένας
από εκείνους τους στρατιώτες της τιμής και του χρέους προς την Πατρίδα
και την Ελευθερία. Ως χαρακτήρας
έζησε έντιμα, φτωχικά. Νηφάλιος
χαρακτήρας, μετριοπαθής, αγαπητός,
πολύ εργατικός, πρότυπο οικογενειάρχη ποτέ δεν επεδίωξε το κακό και
το προσωπικό όφελος. Όποιος τον
γνώριζε αμέσως τον οικειωνόταν και
τον εμπιστευόταν. Δεν έκρυψε τίποτε
από τη ζωή. Τα πεπραγμένα της ζωής
του δεν είχαν κρυφές σελίδες.
Κατευοδώνοντας τον αείμνηστο
Σπύρο Δήμα και αποτίνοντας φόρο
τιμής σ’ αυτόν και σε όλους τους
συμπολεμιστές και συναγωνιστές
του, ευχόμαστε και προσευχόμαστε: Αιωνία και αγιασμένη η μνήμη
τους. Ας είναι ελαφρό το χώμα της
γενέθλιας γης του Άσσου που τον
αγκάλιασε.
Η μνήμη του αιώνια.

Ευχαριστήριο
Η απώλεια κάθε προσφιλούς προσώπου
αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό σ΄ όλους τους οικείους του.
Ευχαριστούμε για τούτο όλους τους συγχωριανούς που μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ
πένθος για την απώλεια του πατέρα μας Σπύρου Δήμα (Πήλιο Θύμιου).
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον ορθοπεδικό χειρουργό γιατρό και φίλο Κώστα Γιάννη του Π.Ν
Ιωαννίνων για ό,τι έκανε για την αποκατάσταση της υγείας του πατέρα μας και τον φίλο
συμμαθητή και αγαπητό συγχωριανό καθηγη-
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Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους
συγγενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα

/ Την Κυριακή 8-3-2015 στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου
Άσσου
ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της
ψυχής του Θεοδώρου Αχιλλέα
του Νικολάου.
Ας είναι αιωνία
η μνήμη του.
/ Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης
Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της Δήμα Μαρίας του Παναγιώτη (Πάνο Νόταινας). Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Δήμα Σπυρίδωνα του Ιωάννη και της Ευαγγελίας (Σπύρο Γιάννη Σπύρου). Ας είναι
αιωνία η μνήμη
του.
/ Την Κυριακή 29 Μαρτίου
2015 στον Ιερό
Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου &
Ελένης
Άσσου
ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Μήτσιου Κων/νου του Δημητρίου (Κώτση Τόκα ή Κώτση Μήτρο). Ας είναι
αιωνία η μνήμη του.
/ Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πρέβεζας ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Ντίμερη Ευθύμιου
του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας
(Θύμιο Ντίμερη). Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
/ Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015
στον Ιερό Ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως
της
ψυχής της Κατσάνου-Σούρδη Ιουλίας του Νικολάου.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

τή γιατρό του Π.Ν Ιωαννίνων Λεωνίδα Χρήστου για όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε
να ανακτήσει τις δυνάμεις και την υγεία του ο
πατέρας μας.
Επίσης ευχαριστούμε τον γενικό γιατρό Μιχάλη Μαραγιό στο Νυδρί της Λευκάδας για την
καθημερινή παρακολούθηση του πατέρα μας.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και προκοπή.
Προσφέρουμε στην εφημερίδα του χωριού μας
στη μνήμη του πατέρα μας και παππού μας,
Σπύρου Δήμα και της μάνας μας και γιαγιάς
μας Ελένης Δήμα το ποσό των 50 Ευρώ.
Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους
και τα δισέγγονά τους.

Ά

Ο σσος
Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”
Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Σωκράτους 137, 13671, Αχαρνές
τηλ.: 210 2468541 - 6982970065
Eπιμέλεια ύλης
Xρήστου Παύλος του Γεωργίου
Παπαδά 27-29, 11526, Aθήνα,
210 6982661, 6973243309,
e-mail: p.xristou@hotmail.com
Συντακτική Eπιτροπή:
Συντάσσεται από το Δ.Σ.
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα
τις απόψεις του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.
Σας παρακαλούμε τα κείμενο που στέλνετε
στην εφημερίδα μας για δημοσίευση να είναι
μέχρι το πολύ δύο σελίδες και αν είναι δυνατόν σε
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

Προσφορές εις μνήμη

• Ο Λαμπρούσης Ευάγγελος του Γεωργίου και της Όλγας προσέφερε στην
εφημερίδα μας το
ποσό των 30 Ευρώ,
για τη μνήμη του
πατέρα του Γεωργίου Λαμπρούση του
Νικολάου (Γιώργο
Γεώργιος Ν.
Λαμπρούσης
Κολιό Κώστα) και του
θείου του Ιωάννη
Καλέσιου του Κωνσταντίνου
(ΓιαννΚάλιοση). Τον ευχαριστούμε και του
ευχόμαστε να είναι
πάντα καλά με την
οικογένειά του, να
Ιωάννης Κ.
τους θυμούνται. ΑιωΚαλέσιος
νία η μνήμη των.
• Η Λαμπρούση-Τζιάκου Ελεάνα του
Τριαντάφυλλου προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό
των 40 Ευρώ, για τη
μνήμη του συζύγου
της Τριαντάφυλλου
Λαμπρούση του Δημητρίου (Λάκη ΔημηΤριαντάφυλλος Δ.
τράκη
Πάνου, 1953Λαμπρούσης
2004) και των γονιών
του Δημητρίου
και Κων/
νας Λαμπρούση. Την
ευχαριΔημήτριος & Κωνσταντίνα
στούμε
Λαμπρούση
και της
ευχόμαστε να είναι πάντα καλά με την
οικογένειά της, να τους θυμούνται. Αιωνία η μνήμη των.

Συλλυπητήρια

•Για το θάνατο της Αναστασίας Κων/νου
Καλδάνη μητέρας του Γιώργου, Χάρη,
Θεοδώρας και Απόστολου αγαπητών
φίλων και συναδέλφων μου, εκφράζω
τα εγκάρδια συλλυπητήριά μου. Παύλος Γεωργίου Χρήστου.
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Βουλευτικές εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Ο

κ. Κώστας Μπάρκας του Σύριζα
που επανεκλέγεται και ο κ.
Στέργιος Γιαννάκης της Ν.Δ είναι οι δύο βουλευτές της Πρέβεζας που
εκλέχτηκαν στις Βουλευτικές εκλογές
της 25ης Ιανουαρίου 2015 και θα εκπροσωπήσουν το νομό μας στο ελληνικό κοινοβούλιο.
Τους ευχόμαστε επιτυχημένη θητεία
για το καλό του τόπου μας.
Συνολικά αποτελέσματα: Ν.Δ (156),
Σύριζα (69), Χρυσή Αυγή (35), ΠΑΣΟΚ
(15), ΚΚΕ (14), Ποτάμι (14), Ανεξάρτητοι
Έλληνες (8), Κίνημα Δημοκρατών
Σοσιαλιστών (4), ΛΑΟΣ (4), Τελεία (3),
Ένωση Κεντρώων (2), ΕΔΕΜ (1).

Λ Α Ϊ ΚΟ Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ - Χ Ρ Υ Σ Η
ΑΥΓΉ: 1) Ζήσης Κων/νος του Παύλου
(11+1=12), 2) Κυρίτση Χριστίνα του
Δημητρίου (5+2=7), 3) Μπαρτζώκας
Σπυρίδων του Νικολάου(4+4=8).
ΛΑ.Ο.Σ: 1) Τζίμας Ιωάννης του
Ευαγγέλου (1+0=1), 2) Υφαντή Μαρία
του Ιωάννη (1+1=2), 3) Χρόνη Κων/να
του Ιεροθέου (0+0=0).
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών: 1)
Κώστας Σταύρος του Χρήστου (ο+1=1),
2) Ντάση Αικατερίνη του Πέτρου (0+0
=0), 3) Ντούσκα Μαρίνα του Αποστόλου
(0+0 =0), 4) Φραγκούλης Παύλος του
Γεωργίου (0+2 =2).
Ανεξάρτητοι Έλληνες: 1) Κωνσταντινίδης
Ευριπίδης του Ιωάννου (2), 2) Μίλεση
Σταυροί προτίμησης υπολοίπων υπο- Νεκταρία του Ιωάννη (1), 3) Ρίζος
ψηφίων που δεν συμπεριλαμβάνονται Χρήστος του Ιωάννη (1), 4) Τσιάρας
στον πίνακα του κειμένου
Κων/νος του Ναπολέοντος (0).

Τελεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ:
1) Αγγέλη Μαρία του Παντελή (0),
2) Αυγέρης Μιχαήλ του Γρηγορίου
(1+2+=3).

Μήνυμα του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα

Από τις 25 Γενάρη βαδίζουμε σε μια
νέα εποχή.Οι συμπολίτες μας με τη ψήφο τους έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα
ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής
και της κοινωνικής καταστροφής που
βιώσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Άλλαξαν οι πολιτικοί και κοινωνικοί
συσχετισμοί, γεγονός που εκφράστηκε τόσο πανελλαδικά όσο και τοπικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Γενάρη έλαβε καθαρή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
Κοινωνικής Σωτηρίας, που θα εφαρμόσει αποφασιστικά το πρόγραμμα που

εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ
και θα διαπραγματευτεί το μεγάλο θέμα του δημόσιου χρέους της χώρας με
τους εταίρους μας.Σ’ αυτές τις ιστορικές
στιγμές, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες και όλους που εμπιστεύτηκαν και στήριξαν το ψηφοδέλτιο
του ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Γενάρη και μου
έκαναν την ιδιαίτερη τιμή να με επανεκλέξουν στη Βουλή των Ελλήνων.Ήρθε
η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τη
ζωή που μας έκλεψαν, να αποκτήσουμε
σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης
με τους συμπολίτες μας, να εργαστούμε
συλλογικά για να προχωρήσουμε όλες
οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες σε μια
Ευρώπη που αλλάζει.Για να γίνουν οι
ορίζοντές μας πιο ανοιχτοί και το βλέμμα μας να φτάσει πιο μακριά.

Ευχαριστήριο μήνυμα του
Βουλευτή Ν.Δ.Πρέβεζας,
Στέργιου Γιαννάκη

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα ειλικρινές
και μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ, για τον αγώνα που κάνατε όλες
και όλοι σας. To γεγονός ότι η Νέα
Δημοκρατία στο Νομό μας κρατήθηκε
σε υψηλά ποσοστά οφείλεται στη δική
σας προσπάθεια, στη δική σας πίστη
καθώς και στον αγώνα των συνυποψηφίων μου Δημήτρη Γιολδάση, Θωμά
Πεπόνη και Μαρίας Κατσικοβόρδου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους,
τους συνεργάτες μου, στις εθελόντριες και τους εθελοντές που ήταν δίπλα
μου μέρα νύχτα σε αυτή μου την προσπάθεια. Στη δουλειά και την αφοσίωση τους οφείλεται ένα μεγάλο μέρος
της επιτυχίας.Καταλαβαίνετε όλοι σας
ότι σήμερα ξημέρωσε μια διαφορετική
μέρα. Εύχομαι η νέα Κυβέρνηση να τα
καταφέρει για το καλό της χώρας και
για το καλό του τόπου μας. Καλή δύναμη σε όλους.
Μαζί θα τα καταφέρουμε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΑΛΔΑΝΗ 1923-2015 Προσφορές στην εφημερίδα μας
Του Τάκη Παν. Παπαδημητρίου

Ύ

στερα από διαρκή και σκληρή δοκιμασία της υγείας της, υποταγμένη στον
αδυσώπητο νόμο της φθοράς και της
ματαιότητας του κόσμου τούτου, ελευθερωμένη
από τα δεινά και τον επίμοχθο φόρτο της ζωής,
πέταξε ανάλαφρα η ψυχούλα της αλησμόνητης πρωτοξαδέλφης μου Τασίας και, λυτρωμένη πλέον, αναπαύεται από την Τρίτη 31/3/2015
στον ουρανό, στην αιωνιότητα και στα χέρια του
Δικαιοκρίτη Θεού.
Η Αναστασία Καλδάνη, γεννημένη στο Θεσπρωτικό, δευτερότοκη κόρη του Χρήστου και της Τσεβούλας Παπακώστα, μεγαλωμένη με χίλιες δυο
στερήσεις (όπως, σχεδόν, οι περισσότεροι εκείνα
τα παλιά χρόνια) και γαλουχημένη με το πνεύμα
της προσφοράς, της αυθόρμητης δοτικότητας και
της δημιουργικής παρουσίας, στάθηκε στη ζωή
βράχος με τη θέληση, τη δύναμη και την αντοχή
της όρθιας ψυχής, «… όρθιο κερί αναμμένο|στο
πνεύμα των παγερών ανέμων να παλεύει…».
Υπήρξε ζωντανό παράδειγμα συζύγου, μάνας και
γιαγιάς, στοργική αδελφή και σωστή συγγενής,
πάντα με έκδηλη την έκφραση της αγάπης, του
σεβασμού και της εκτίμησης στον άλλον, δείχνοντας απροσμέτρητη καρτερία και αντοχή στις
τραχιές στιγμές της καθημερινότητας. Βάδισε
το δύσκολο δρόμο της ζωής της, δοκιμαζόμενη,
στερούμενη, με πόνους, οδύνες και χτυπήματα.
Αποκορύφωμα όλων αυτών, ο πρόωρος χαμός
του λατρεμένου της εγγονού, ενός παλικαριού,
σωστού αγγέλου, σε ηλικία μόλις 39 χρονών.
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Εκείνος ο χαμός την σημάδεψε βαθιά και ως χαριστική βολή επέφερε καταλυτικές επιπτώσεις
στην βεβαρυμμένη ήδη υγεία της.
Στοργική συνοδοιπόρος στη ζωή του άντρα της
Κωνσταντή, βοήθησε με τα «μαγικά της χέρια»,
τους κόπους της, την υπομονή και την προσπάθειά της, στο στήσιμο του σπιτικού τους και
στάθηκε πάντα δίπλα στα παιδιά της Θεοδώρα,
Γιώργο, Χάρη και Απόστολο, με το γλυκό της
χαμόγελο, τον ζεστό λόγο και την προθυμία της.
Αυθόρμητη, αυθεντική, είχε φοβερή απομνημονευτική μνήμη (θυμόταν όλα τα ποιήματα του Δημοτικού Σχολείου και τα απάγγελνε, όταν της το
ζητούσαμε, με συγκινητική προθυμία). Πάντα ήταν
ένας χρήσιμος και ωφέλιμος άνθρωπος για όλους.
Δεν μπόρεσα, δυστυχώς, να είμαι κοντά της στην
τελευταία δοκιμασία της υγείας της, ούτε να παραβρεθώ στην εξόδια ακολουθία της Εκκλησίας
μας και να τη συνοδεύσω στην τελευταία της
κατοικία. Το μόνο που μου απέμεινε είναι να σιωπώ και να προσεύχομαι στο Θεό να την αναπαύει «ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν
τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ
στεναγμός». Εύχομαι δε κάθε χαρά και απόλυτη
υγεία στα παιδιά της και τα εγγόνια της.
Έτσι η μνήμη της στο εξής
θα δεσπόζει μέσα μας,
ανάερη, διαρκής, σταθερή
και μόνιμη ενεργός παρηγορήτρα,
μαζί με τη μνήμη όλων των άλλων
αγαπημένων μας νεκρών,
που πάντα την κυβερνούν
και μας … περιμένουν.

• Δήμα-Πλαβούκου Δήμητρα του Γεωργίου
και της Σταυρούλας ..........................................50 €
• Δήμας Γεώργιος του Μιλτ/δη και της Βασ/κής..50 €
• Δήμας Δημήτριος του Σπύρου και της Ελένης...50 €
• Θεοδώρου-Κώνστα Ελένη του Σπύρου
και της Αικατερίνης ..........................................20 €
• Θεοδώρου-Λαμπίρη Χαρίκλεια του Σπύρου
και της Αικατερίνης ..........................................50 €
• Θεοδώρου-Μπατσούλη Αναστασία
του Δημητρίου και της Βασιλικής ......................20 €
• Θεοδώρου Δημήτριος του Ηλία
και της Αναστασίας . .........................................20 €
• Θεοδώρου Παναγιώτης του Δημητρίου
και της Βασιλικής .............................................20 €
• Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
και της Παρασκευής .........................................50 €
• Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
και της Βασιλικής .............................................40 €
• Κατσάνος Χρήστος του Θωμά
και της Πανάγιως .............................................20 €
• Κούσης Περικλής του Κωνσταντίνου
και της Γιαννούλας ...........................................20 €
• Λαμπρούση-Τζιάκου Ελεάνα του Τριαν/λου....40 €
• Λαμπρούσης Ευάγγελος του Γεωργίου
και της Όλγας ...................................................30 €
• Λαμπρούσης Θεόδωρος του Σταύρου
και της Θεοδώρας.............................................50 €
• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
και της Ελένης..................................................10 €
• Λαμπρούσης Νικόλαος του Γεωργίου
και της Παρασκευής..........................................30 €
• Τσόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωργίου
και της Μαρίας..................................................20 €
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

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.

Θεοδώρου Ηλίας του Ιωάννη
και της Χρυσαυγής
(Λία Νάκης, 1912-1996).
Γεννήθηκε
στον Άσσο το
1912. Γονείς του
ο Θεοδώρου
Ιωάννης του
Θεοδώρου και
της Ευαγγελίας
(Νάκη Θοδωρής,
1872-άγνωστο
πότε απεβίωσε) και η Χούθη
Χρυσαυγή του
Παναγιώτη
(αδελφή Νάκη
Πάνη). Είχε έξι αδέλφια: 1) Αγγελική-Γκέλω
(Βγενάκαινα, 1890-1944),2) Γεώργιο (Γάκη
Θοδωρή, 1898-1984), 3) Αικατερίνη (Πανέλη
Μήτσαινα, 1899-1998),4) Νικόλαο (Κολιό Νάκη,
1902-1979), 5) Ευάγγελο (Βαγγέλη Νάκη, 19131987), 6) Λαμπρινή (Πάνο Γκέλαινα).
Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται, οι μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν
από εμάς τους μεγαλύτερους. Τα παιδικά του
χρόνια δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις
Ασχολούνταν με γεωργικές εργασίες.
Εργάζονταν σκληρά στα κτήματά του και παράλληλα όπου έβρισκε μεροκάματο δεν το άφηνε να πάει χαμένο. Εργάστηκε στη συγκομιδή
του ρυζιού στο Αγρίνιο και Καλόβατο (Μπλίσγα)
Άρτας. Η αμοιβή του σε είδος (καλαμπόκι, ρύζι).
Μεταφορικό μέσον δεν υπήρχε και το μετέφερε
στο χωριό στους ώμους του για να μεγαλώσει
την οικογένειά του. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1950 εργάστηκε ως αγροφύλακας και υδρονομέας στη γειτονική κοινότητα των Μελιανών.
Οι αγροφύλακες μέχρι και το έτος 1954 διορίζονταν και παύονταν χωρίς κανένα περιορισμό
από τους τοπικούς άρχοντες και αμείβονταν
από τους κατοίκους της περιοχής σε είδος.
Με τον υπ’ αριθ. 3030/1954 νόμο «περί αγροφυλακής» οι αγροφύλακες γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι και μισθοδοτούνται από την 1η
Ιανουαρίου 1955 όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι όργανα διοικητικής και δικαστικής
αστυνομίας με σκοπό την τήρηση της δημόσιας
τάξης, την πρόληψη του εγκλήματος σε αγροτικές περιφέρειες, τη φύλαξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων, τη δίωξη και τιμωρία κάθε αγροτικού αδικήματος (αγροζημιές, φθορές, κλοπές,
ζωοκτονίες, παράνομη βοσκή ζώων κλπ.). Η
εκλογή των οργάνων της αγροφυλακής έπαψε
να είναι υπόθεση των τοπικών αρχόντων. Αυτοί
απλώς εξέφραζαν τη γνώμη τους και η τελική
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έγκριση ανήκε
στον Νομάρχη
μετά από γνωμοδότηση του
συμβουλίου
αγροφυλακής.
Ο αγροφύλακας έπρεπε να
εμπνέει στους
γεωργούς και
κτηνοτρόφους
εμπιστοσύνη
και το αίσθημα της αγροτικής ασφάλειας. Αυτά τα προσόντα διέθετε ο Ηλίας Θεοδώρου και διορίζεται το
έτος 1955 αγροφύλακας για την κτηματική περιφέρεια του χωριού μας. Είναι ο πρώτος μόνιμος και μακροβιότερος αγροφύλακας (δραγάτης)
του χωριού μας. Συνήθως τον φώναζαν δραγάτη
και όχι με το όνομά του, γιατί φύλαγε τις «δραγάτες» δηλαδή τα χωράφια και τα περιβόλια.
Ο μπάρμπα Λίας ήταν πολύ ευσυνείδητος και
προσπαθούσε να είναι όσο το δυνατόν δίκαιος.
Περιφέρονταν ώρες απροσδιόριστες, ημέρα και
νύχτα χωρίς συγκεκριμένο ωράριο σε όλη την
κτηματική του περιφέρεια και επαγρυπνούσε
να μη διαπράττονται αδικήματα στα αγροτικά
κτήματα. Γύριζε μέσα στα χωράφια και τα περιβόλια πάντα με τα πόδια. Ήταν το άγρυπνο
μάτι του χωριού. Ήταν αδύνατο να γίνει κάποια
ζημιά και να μην εμφανιστεί. Γνώριζε με κάθε
λεπτομέρεια τίνος είναι το κάθε χωράφι, πόσα
στρέμματα είναι, τα όριά του (σύνορα) και τις
καλλιέργειες κάθε χωραφιού και περιβολιού. Η
Κότρα, ο Αη- Νικόλας, η Τζούμα Βάρη, το Ριζό,
η Βελανιδιά, η Τζούμα Καμαγιάτι, η Σπέλα, ο
Αη-Λιάς, η Βαθιλιόβα ήταν μερικά από τα παρατηρητήρια από τα οποία είχε απόλυτο ορίζοντα και έλεγχο της περιοχής.
Όταν από κάποιο παρατηρητήριο επεσήμανε κάποια ζημιά το σφύριγμά του ήταν δυνατό, παρατεταμένο και ακούγονταν σε όλο το
χωριό. Τα προληπτικά σφυρίγματα ήταν αραιά
και όχι επίμονα και με αυτά ήθελε απλώς να
δηλώσει την παρουσία του σε κάποια περιοχή
και να προλάβει κάποια ζημιά. Η δουλειά του
ήταν δύσκολη και για έναν ακόμη λόγο, επειδή
συνεχώς ήταν υποχρεωμένος να ελέγχει και να
τιμωρεί όσους κάνουν αδικήματα, και γι' αυτό
βρισκόταν σε αντιδικία και φιλονικίες με αυτούς που δεν δέχονταν τα αδικήματα. Παρόλα
αυτά ο μπάρμπα Λίας είχε καταφέρει να σέβονται τη γνώμη του και να είναι αγαπητός
στους χωριανούς.
Ήταν πολύ έμπειρος και παράλληλα αντικειμενικός στην εκτίμηση των αγροζημιών και πάντα πρότεινε στους αντιδικούντες συμβιβαστική
επίλυση των διαφορών τους. Ήταν συμφιλιωτικός και απέφευγε τα δικαστήρια. Επιστράτευε
τις διπλωματικές του ικανότητες και ασκούσε
στο μέγιστο την επιρροή του για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
Πάντοτε έλεγε ότι είναι καλύτερος ένας οποιοσδήποτε εξωδικαστικός συμβιβασμός παρά μια
καλή δικαστική απόφαση. Όταν δεν καρποφορούσαν οι συμβιβαστικές του προσπάθειες και
η υπόθεση έφτανε στο δικαστήριο, στις καταθέσεις του ήταν απόλυτος και προσπαθούσε
να πείσει το δικαστήριο για μια δίκαιη απόφαση. Έτσι έγινε σε μια δίκη όταν υπηρετούσε
ως αγροφύλακας στα Μελιανά. Σίγουρος ότι η

Του Παύλου Γ. Χρήστου

κατηγορούμενη είχε διαπράξει το αδίκημα και
ακούοντας το δημόσιο κατήγορο να προτείνει
την απαλλαγή της και αντιλαμβανόμενος ότι η
πρότασή του θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο
σηκώθηκε όρθιος έβγαλε το καπέλο το άφησε
στο έδρανο και απευθυνόμενος στο δικαστήριο
είπε ότι «εφόσον πιστεύετε την κατηγορούμενη και όχι εμένα εγώ παραιτούμαι» Μετά από
αυτή τη δήλωσή του η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική. Όταν η κατηγορούμενη έφτασε στο χωριό είπε: «οι δικαστές κάνουν
ό,τι πει ο Λίας» και μάλιστα σε αρβανίτικη διάλεκτο «θα Λία θα περντία (είπε ο Λίας είπε ο
Θεός)». Μια φράση που χρησιμοποιείται ακόμη
και σήμερα από κατοίκους των Μελιανών και
του Άσσου.
Η μορφή του έχει μείνει στη μνήμη μου. Άντρας
μετρίου αναστήματος, λιπόσαρκος με χαρακτηριστικό μουστάκι, σοβαρός, λιγομίλητος. Πάντα
ντυμένος με τη στολή του, το καπέλο, το μπαστούνι και τη σφυρίχτρα.
Άτομο κοινωνικό, ήταν πάντα παρόν σε σοβαρά κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα (λύπες,
χαρές κλπ). Είχε καλές γνώσεις μαγειρικής και
για αυτό σε αρκετούς γάμους στο χωριό μας
είχε το γενικό κουμάντο στην κουζίνα, το μαγείρεμα και το σερβίρισμα των φαγητών.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση με την
αντιστασιακή οργάνωση (Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ.) του
στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα ως μάγειρας. Το
1975 ύστερα από αίτησή του συνταξιοδοτήθηκε.
Παντρεύτηκε την Μπατσούλη Αναστασία
του Δημητρίου (1912-2005) κόρη του Μήτρο
Ναστάση από το Χάλασμα και απέκτησε πέντε
παιδιά:
1) τον Ιωάννη (Γιάννη Λία, 1931-2007), ο οποίος από τον γάμο του με τη Μαρία Καραγιώργου,
από την Άνω Πέτρα Άρτας απέκτησε δύο παιδιά: α) τον Σπύρο και β) την Ευστρατία,
2) την Ελένη (1936—1960), η οποία από τον γάμο της με τον Κατσάνου Ευάγγελο του Ανδρέα
και της Ευθαλίας από τον Άσσο απέκτησε ένα
παιδί: α) τον Ανδρέα,
3) τη Βάια, η οποία από τον γάμο της με
τον Κάλιοση Γεώργιο του Κων/νου και της
Γιαννούλας (Γάκη Κάλιοση, 1937-2012) από τον
Άσσο, απέκτησε τρία παιδιά: α) τη Γιαννούλα,
β) την Ελένη και γ) την Κωνσταντίνα
4) τον Δημοσθένη (Δήμο Λία, 1944-2005), ο
οποίος από τον γάμο του με τη Δήμα Αλεξάνδρα
του Λάμπρου και της Πανάγιως (κόρη του
Λάμπρου Δήμα) από τον Άσσο απέκτησε τέσσερα παιδιά: α) τον Ηλία, β) την Ελένη, γ) την
Αναστασία και δ) την Κλεονίκη.
5) τον Δημήτρη (Μήτσο Λία), ο οποίος από
τον γάμο του με τη Βασιλική Σπ. Δήμα (κόρη
του Πήλιο Θύμιου) από τον Άσσο, απέκτησε δύο παιδιά: α) τον Παναγιώτη και β) την
Αναστασία.
Ο μπάρμπα Λίας από τις 4-2-1996 αναπαύεται στο χώμα της Ασσιώτικης γης. Αιωνία η
μνήμη του.

Την εφημερίδα μας μπορείτε να τη
διαβάσετε στο www.Hpeiros.gr
- επιλογή e-book.
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Βιβλιοπαρουσίαση
ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ σε τοπία πολιτισμικά του Αθανασίου Σ. Παπαθανασίου
Ο Αθανάσιος Σ. Παπαθανασίου είναι πολύ
γνωστός από τα προηγούμενα βιβλία του και
τις δεκάδες μελέτες και άρθρα παιδαγωγικού
και κοινωνικού περιεχομένου. Το βιβλίο του είναι διαθεματικό με 36 ενότητες που αναφέρονται στην παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού μας τα Λέλοβα-Θεσπρωτικό,
με την πλούσια πνευματική του προσφορά. Το
γράψιμό του δεν είναι κτητικό, είναι μεταδοτικό. Οι ιδέες του και οι στοχασμοί του ζυμώνονται με τις συνειδήσεις των αναγνωστών
και με ένα τρόπο απλό, γλαφυρό, διεισδύουν
και ακουμπάνε στην ψυχή του και ομορφαίνουν τη ζωή. Η πνευματική του συγκρότηση,
η αυτογνωσία, και η «θεά» ευθύνη είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Γι΄ αυτό και τολμάει και ξεγυμνώνει τον ψυχικό του
κόσμο και λεύτερα πασχίζει να δώσει ό,τι συντελεί στο πνευματικό ποιοτικό ανέβασμα της
κοινωνίας. Το γλωσσικό του όργανο στρωτό,
παραστατικό, γλαφυρό με χάρη και νοηματική
σύζευξη. Η σύνταξη είναι πηγαία και απροσποίητη και η αφήγηση άνετη, ανάλαφρη και
ελκυστική τέτοια που ταιριάζει στον πυρήνα
και στο σκοπό του βιβλίου. Γνωρίζει πολύ ο
συγγραφέας και με άλλα λόγια λέει πως: ό,τι
δεν γράφεται το παίρνει ο άνεμος και το κηδεύει ο χρόνος. Θέλει να το σώσει, να σώσει
την παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό
του χωριού μας και της πατρίδας μας. Από τις
πρώτες σελίδες του βιβλίου τονίζει την αξία της
μνήμης του παρελθόντος και εύστοχα γράφει:
« Ό,τι στοχάστηκαν και ο,τι είπαν οι παλιοί
φρόνιμα θα κάνουμε να το σώσουμε». Η έννοια
του φρόνιμου δεν υποδηλώνει προσταγή και
υποταγή της συνείδησης, αλλά σεβασμό στις
αξίες που τόσο φιλοσοφημένα θεμελιώθηκαν
από τον κλασικό μας πολιτισμό, που περιέχει το φρόνιμα ως σύνεση και το φρόνημα ως
πατριωτική ιδεολογία με φρόνηση και σωφροσύνη. Ο συγγραφέας γνωρίζει την μεγάλη αξία
που έχει η αρχαία φράση του μεγάλου λυρικού ποιητή Βακχυλίδη (505-430) ότι: «έτερος
εξ ετέρου σοφός γίνεται τότε πάλαι, τότε νυν».
Με ερευνητική διάθεση ο συγγραφέας αντλεί
τις πληροφορίες και τις αξιολογεί με την προσωπική του γνώμη. Δημιουργεί ενδιάθετη παρώθηση και αμείωτο ενδιαφέρον στον αναγνώστη και όλο κάτι καινούργιο ανακαλύπτει
στο βιβλίο του, το αγκαλιάζει και ποτέ δεν το
απαριάζει. Καημός του είναι να σώσει την παράδοση όχι με μουσειακή μορφή αλλά να την
κάνει ζωντανή και παραγωγική. Παρουσιάζει
υπαρκτά πρόσωπα ζωντανές μορφές που έζησαν τα γεγονότα. Ο Όμηρος λέει: «πλειόνων δε
το έργον άμεινον» (το έργον γίνεται καλύτερον
όταν το κάνουν πολλοί άνθρωποι ενωμένοι).
Είναι η «οδηγητική φωνή των πατέρων στο
βηματισμό του παρόντος… γι΄ αυτό δεν πρέπει να χαθεί το χθες» γράφει ο συγγραφέας.
Έτσι κάνει το χτες να μην είναι άκαιρο, ούτε πρόωρο που λίγο κρατάει. Είναι το τώρα
που υπάρχει στη σοφία των περασμένων και
την κάνουμε δική μας. Αυτή η αξία που οδηγεί
στη σκέψη να σώσει το γενεαλογικό δέντρο: το
Παπαθανασέικο. Ο συγγραφέας είναι κυριολεκτικά εφέστιος. Γι΄ αυτό το πάθος του είναι να
το καταγράψει και να ξαλαφρώσει ο ψυχισμός
του, κάνοντας το χρέος του προς τους προγόνους του. Δίδαξε πολλά χρόνια επάξια την
ελληνική ιστορία και ένοιωσε περηφάνια όταν
ακούγονταν μέσα στην αίθουσα οι φάρες των
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από τον Χρήστο Γκόντζο
Σχολικό Σύμβουλο Π.Ε
- Επίτιμο αντιπρόεδρο
του «Συνδέσμου ιστορικών συγγραφέων» - Μέλος της «Εταιρίας Λογοτεχνών Ελλάδος» -Μέλος
της «Ένωσης Λογοτεχνών
Ελλάδος»

γενναίων πατριωτών-Τζαβελαίοι, Μποτσαραίοι,
Κολοκοτρωναίοι… Δεν έβαλε την ενότητα αυτή
για οικογενειακή προβολή, ούτε διεκδικεί πρωτεία και αρετές μόνο στο δικό του σόι, είναι
γεμάτο το Θεσπρωτικό από άξια γενεαλογικά δέντρα. Το έκανε γιατί πιστεύει ότι αυτή η
ενότητα είναι γνώρισμα του έθνους μας στην
ιστορική του εξέλιξη, και χαρακτηριστικό του
πυρήνα του κοινοτισμού και ελληνισμού. Για
να γνωρίσουν οι αναγνώστες την αξία που έχει
και από πόσο μακριά μας έρχεται και σώθηκε,
θα αναφέρουμε την σχετική ομηρική ρήση από
την Ιλιάδα Κ 67). «Φθέγγετο δ΄η κεν και εγρηγόρθαι άνωχθι πατρόθεν εκ γενεής ονομάζων
άνδρα έκαστον πάντας κυδαίνων» (= Όπου κι
αν πας φώναξε και παρακίνησε να ξαγρυπνούν,
ονομάζοντας κάθε άντρα με το πατρικό της γενιάς του, οπότε έτσι τους τιμάς όλους). Ομ (Ιλ.
Υ.247): «Ταύτης της γενεής τε και αίματος εύχομαι είναι» (=πως είναι η γενιά κι η φύτρα μου
καυχιέμαι». Για τη μάνα Πανάγιω. ο Θανάσης
Παπαθανασίου θεώρησε υποχρέωση να γράψει
δύο λόγια που αναβλύζουν μέσα από την ψυχή
του. « Είναι μια σπουδαία αφηγήτρια. Πόλοι
της αφήγησής της τα προσωπικά βιώματα και
οι μνήμες της ζωής της μολογήματα αυθεντικά, αφτιασίδωτα, αληθινά, τοπίο της ψυχής».
Μπράβο Θανάση! Για την τιμητική αξιολόγηση
που κάνει το μορφωμένο παιδί της. Τρυγάει σ΄
όλο το διάβα της ζωής του από την αγράμματη
μάνα, από την απέθαντη μνήμη της λαλήματα,
που είναι μοσκόπνοα μυριόχρωμα λογίσματα,
αστείρευτη πηγή πλούτου και έμπνευσης και
πυξίδα της ζωής του. Η ενότητα «Αναμνηστικό
από την κατοχή στο Θεσπρωτικό μαρτυρίες και βιώματα, είναι πολύτιμα ως ιστορική
τοπική ενότητα». Γνωρίζει ο συγγραφέας ότι
είναι δυσθήρατο το αληθές της ιστορίας και
δεν μπορεί ειδικά να γράψει για την κατοχή
και την αντίσταση στο έργο αυτό. Ωστόσο κα-

τόρθωσε να μας επαναφέρει στη μνήμη μας τη
βαρβαρότητα των κατακτητών, την κορυφαία
στιγμή της ιστορίας μας, την εθνική αντίσταση, τη λεβεντιά του λαού μας, αλλά δυστυχώς
και τις θλιβερές δραματικές εικόνες από τις
αδερφοφάδες που μάτωσαν και γονάτισαν το
λαό μας. Ο συγγραφέας βάζει μια φράση της
χαροκαμένης αδερφής του αδισκοτωμένου: «τι
ήξεραν οι ξένοι; Τον έδωσαν οι ντόπιοι», που
διδάσκει πολλά. Μετριάζει τον φανατισμό, γαληνεύει τον ψυχισμό, εμποδίζει την εκδίκηση
και δεν κάνει κληρονομήσιμη την ποινή. Έτσι
μπορούμε να γίνουμε άνθρωποι, για να μη μας
φοβούνται τα περιστέρια και να φιλοσοφούμε
στη ζωή. Να θυμόμαστε πως: Όταν φεύγουμε,
όλοι στον ίδιο τόπο πάμε και πως ό,τι απομένει από το δείπνο του χρόνου αυτό είμαστε.
Το σύσσημο επαναλαμβάνεται και στη μνήμα
μας έρχονται παρόμοιες εικόνες από την ιστορία του έθνους μας. Είναι το σύσσημο με το
φιλί της προδοσίας στο κήπο της Γεσθημανής
από τον Ιούδα. «Ενεδεδώκει δε παραδούς αυτόν σύσσημον, αυτής λέγων ον φιλήσω, αυτός
εστίν» (Κ.Δ.Κ.Σ. Τ, 48). Είναι το σύσσημο του
κουκουλοφόρου που δείχνει με το χέρι του
τον πατριώτη, αυτός είναι. Εύστοχα ο συγγραφέας έβαλε και την ενότητα: «Αφήγηση ενός
Λελοβίτη πολεμιστή από την μικρασιατική καταστροφή, που την έσωσε ο γιός του Γιώργου
Κ. Χούχλας». Μια ενότητα που μας κάνει να μη
νεκρώσουμε το βλέμμα και την μνήμη μας από
την ένδοξη ιστορία μας και να αναπολούμε τις
χαμένες πατρίδες μας. Ο συγγραφέας αποτυπώνει τα γεγονότα εκείνα που χαρακτηρίζουν
την εθνική μας συνείδηση με τις αρετές και τα
ελαττώματα και αντικατοπτρίζεται χρονικά η
λάμψη του Ελληνισμού.

.
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.
.
Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις
απόψεις σας στις στήλες της εφημερίδας
μας.
. Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημερίδα
μας. Είναι το μέσον προβολής του χωριού
μας, ο κρίκος επικοινωνίας των απανταχού Ασσιωτών.
. Προτιμήστε τους επαγγελματίες του
χωριού μας, έτσι ενισχύουμε τους συγχωριανούς μας και την οικονομία του χωριού
μας.
. Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς
μας και τους αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός
(γεννήσεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους,
θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους,
αθλητικά γεγονότα, διάφορες διακρίσεις
κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε
τι γίνεται σ’ όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριανοί και γι’ αυτό υπάρχουν μερικές φορές παραλείψεις. Καλό είναι να μας
στέλνετε φωτογραφίες και λίγες λέξεις για
το κάθε γεγονός. Είναι αυτονόητον ότι οι
φωτογραφίες θα επιστρέφονται.
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Σίγησε το αηδόνι της Ηπείρου...

Έ

φυγε στις 2 Φεβρουαρίου
στα 81 χρόνια ο μεγαλύτερος ερμηνευτής των δημοτικών τραγουδιών Αλέκος Κιτσάκης,
κάνοντας φτωχότερο το ελληνικό
δημοτικό τραγούδι.
Ο Αλέκος Κιτσάκης γεννήθηκε
στο Ριζοβούνι. Πολύ νωρίς έμεινε
ορφανός και από τους δύο γονείς
και μεγάλωσε με τη φροντίδα του
θείου του. Τα παιδικά χρόνια δύσκολα, σκληρά και φτωχικά. Από
πολύ μικρός ξεχώριζε για τη σπουδαία φωνή του. Το 1946 σε ηλικία
12 χρονών έφυγε από το χωριό του
και ήρθε στην Αθήνα για εξεύρεση
καλύτερης τύχης. Με τη βοήθεια
της Πανηπειρωτικής βρέθηκε στο
θέατρο Αλίκη και τραγούδησε κάνοντας μεγάλη εντύπωση στη Μαρίκα Κοτοπούλη και χάρη σε αυτή
γνώρισε τη Βασίλισσα Φρειδερίκη
και έμεινε στο παλάτι για μικρό
χρονικό διάστημα. Με τη φροντίδα
της Βασίλισσας βρέθηκε στο οικοτροφείο της Κέρκυρας, όπου και
τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Στη
συνέχεια πήγε στο Σκαγιοπούλειο
Ορφανοτροφείο. Τις πρώτες μουσικές γνώσεις τις πήρε στο Ωδείο
Πατρών. Η γνωριμία του με τον μεγάλο συνθέτη Μανόλη Καλομοίρη
ήταν σταθμός στη ζωή του.
Τον βοήθησε να σπουδάσει μουσική στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών
και το 1954 ηχογραφεί τα πρώτα

τραγούδια του. Η φωνή του έγινε
πολύ γρήγορα γνωστή σε όλο τον
ελληνισμό και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη. Τραγούδησε τραγούδια,
κλέφτικα, του πόνου του έρωτα,
της αγάπης, της ποιμενικής ζωής
κλπ. Οι Ηπειρώτες και ειδικότερα
εμείς οι Λακκιώτες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτόν. Ο Κιτσάκης αγάπησε την Ήπειρο όσο
λίγοι. Ύμνησε με τα τραγούδια του
τις Ηπειρωτοπούλες αλλά και τα
Γιάννενα, τα Τζουμέρκα, την Πάργα, την Κωστελάτα, τον Ποδοσφαι-

ρική ομάδα του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
(τον Άγιαξ της Ηπείρου), ήταν ο
εμπνευστής του Ύμνου της ομάδας και ιδιαίτερα όμως ύμνησε τη
Λάκκα Σούλι. Καμάρωνε για τη
Σουλιώτικη καταγωγή του και το
δήλωνε με καμάρι. Οι επιτυχίες του
πολλές και τα τραγούδια του χιλιάδες. Με τη φωνή του διασκέδασε
όλο τον ελληνισμό. Ταξίδεψε στο
εξωτερικό και βρέθηκε κοντά στον
ελληνισμό του εξωτερικού ο οποίος τον λάτρευε. Με καμάρι έλεγε
ότι το 1983 στη μακρινή Αυστρα-

Παρέα Ασσιωτών με τον Αλέκο Κιτσάκη τη δεκαετία του 1970
Από αριστερά Λεωνίδας Αντ. Λαμπρούσης, Αλέκος Κιτσάκης, Δημήτριος Γ.
Χρήστου, Ιωάννης Νικ. Κατσάνος και Ναπολέων Νικ. Παφίλας.

λία σε μία μουσική εκδήλωση το
κοινό ξεπέρασε τις εκατόν είκοσι
χιλιάδες. Οι επιτυχίες του πολλές
αλλά μερικές από αυτές και μερικά κλασικά δημοτικά τραγούδια
που ερμήνευσε με την ανεπανάληπτη φωνή του αγαπήθηκαν περισσότερο (Τζουμέρκα μου περήφανα, Βγήκα ψηλά και πλάγιασα,
Βλαχοθανάσης, στης Πάργας τον
ανήφορο, ψηλά στην Κωστελάτα,
οι Κλέφτες, Γιάννη μου το μαντήλι
σου, στης Πάργας τον ανήφορο, το
Γιατρό, Άσπρο Τριαντάφυλλο κρατώ, Την Ιτιά κλπ.).Συνεργάστηκε
σχεδόν με όλους του δημιουργούς
της Δημοτικής και Λαϊκής μουσικής συνδέθηκε με φιλία και ιδιαίτερα με τον αείμνηστο Στέλιο
Καζαντζίδη. Θερμά συλλυπητήρια
στη συνοδοιπόρο της ζωής του σύζυγό του Κατερίνα και τον γιο του
Κωνσταντίνο. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Ηπειρώτικης γης που τον
αγκάλιασε. Η μνήμη του αιώνια.

Κεραυνός Θεσπρωτικού: Η σεζόν 2014-15 με Ασσιώτη πρόεδρο στο τιμόνι

Τ

ον Ιούνιο του 2014 μετά το
πέρας της γενικής συνελεύσεως η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Πνευματικό Κέντρο Θεσπρωτικού, αποφασίστηκε από τα υπάρχοντα μέλη του συλλόγου «Κεραυνός
Θεσπρωτικού» η ανάληψη των θέσεων του Δ.Σ. του συλλόγου, το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

του Ηλία (Ριζοβούνι). Η νέα διοίκηση ανέλαβε τα καθήκοντα της άμεσα, αν και είχε περιορισμένο χρόνο
μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών
της υποχρεώσεων, δημιουργώντας
και θέτοντας παράλληλα τους στόχους της ομάδας για την καινούργια
χρονιά οι οποίοι ήταν η παραμονή
στην Ά ερασιτεχνική κατηγορία της
ΕΠΣ Π.-Λ. και η δημιουργία έμψυχου
δυναμικού με ποδοσφαιριστές από
την Λάκκα Σούλι και την ευρύτερη
περιοχή του Δήμου Ζηρού, με προπονητές στους άνδρες ο Ανδριανός
Παπαδήμας (Φιλ/δα) και στις υποδομές ο Δημήτριος Πάντος (Τύργια).
Νέοι και άπειροι αλλά με πολύ όρεξη για δουλειά διοίκηση, παίχτες και
προπονητές κατάφεραν μέσα σε εύ-

λογο χρονικό διάστημα να πετύχουν
τους στόχους της ομάδας. Όλα αυτά
βέβαια με αρωγούς το δήμο Ζηρού,
τους χορηγούς της ομάδας και πάνω
απ’όλα τον ΥΠΕΡΟΧΟ κόσμο της
ομάδας που δεν την άφησε ούτε μια
στιγμή αβοήθητη. Αγωνιστικά η ομάδα των ανδρών τερμάτισε στην 9η
θέση του βαθμολογικού πίνακα με
39 βαθμούς και 56 τέρματα υπέρ
- 61 κατά, δίνοντας τη δυνατότητα
σε πολύ νέους ποδοσφαιριστές να
αναδειχθούν και η ομάδα του παιδικού τμήματος τερμάτισε 4η με 15
βαθμούς και 16-23 τέρματα αναδεικνύοντας πολλά μελλοντικά ταλέντα.
Πλέον ανοίγοντας το κεφάλαιο της
νέας χρονιάς υπάρχει η ελπίδα ότι
με βάση τα πεπραγμένα της φετινής

σεζόν η νέα θα είναι το ίδιο αποτελεσματική και δημιουργικότερη σε
όλους τους τομείς.
Το χωριό μας εκπροσωπείται εκτός
από το Δ.Σ. και στο αγωνιστικό μέρος
από τους: Κούση Στέφανο του Παναγιώτη (19 γκολ – 30 συμμετοχες) και
Κούση Σπυρίδων του Παναγιώτη (7
γκολ – 26 συμμετοχές) με καταλυτικό ρόλο στις αγωνιστικες υποχρεώσεις της ομάδας των ανδρών και στο
παιδικό από τον Παφίλα Γεώργιο του
Ηλία (1 γκολ – 10 συμ.) ο οποίος με
την φετινή του εξέλιξη και τις εμφανίσεις που πραγματοποίησε θέτει
σοβαρή υποψηφιότητα για μια θέση,
στο μέλλον , στο ανδρικό τμήμα του
συλλόγου.

Θεόδωρος Π. Πανούσης
«Πρόεδρος» Πανούσης Θεόδωρος
του Παναγιώτη (Άσσος), «Αντιπρόεδρος» Μήτσιος Σπυρίδων του Νικολάου (Θεσπ/κό), «Ταμίας» Πανούσης
Γεώργιος του Παναγιώτη (Άσσος),
«Γραμματέας» Μπόμπορης Παναγιώτης του Χρήστου (Τύργια), «Γεν.
Αρχηγός» Κολιός Αντώνιος του Γεωργίου (Θεσπ/κό), «Υπεύθυνος Επικοινωνίας» Ντούλιας Ευάγγελος του
Κων/νου (Θεσπ/κό), «Μέλη» Νάσης
Φώτιος του Ευαγγέλου (Θεσπ/κό),
Υφαντής Απόστολος του Δημητρίου
(Θεσπ/κό) και Παπαδήμας Μάριος
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας & η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Τ

ην εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, ο κ. Κώστας
Μπάρκας Βουλευτής Σύριζα
Πρέβεζας, ο κ. Νίκος Νικολάου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Γλυφάδας εντεταλμένος Σύμβουλος
του Δημάρχου Γλυφάδας για την αξιοποίηση και διαχείριση κινητής και
ακίνητης περιουσίας, ο κ. Δημήτριος
Τζόιδος Απόστρατος Στρατηγός πρώην
Διοικητής ΑΣΔΕΝ, ο κ. Ιωάννης Ζώης
Αντιδήμαρχος του Δήμου Πεντέλης
και Πρώην πρόεδρος Πανηπειρωτικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας, ο κ. Γιώργος
Γιάννος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Ζηρού, ο κ. Σωκράτης Βασιλείου εκδότης του περιοδικού Άπειρος Χώρα
με την οικογένειά του, ο κ. Ευάγγελος
Παππάς και η Κα Ελένη Τσεκούρα
πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας Λάκκα Σουλίου αντίστοιχα,
ο κ. Απόστολος Σούρδης πρόεδρος
του Συλλόγου Αποδήμων Σκιαδατών
Πρέβεζας, ο κ. Κώστας Οικονόμου
αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ηπειρωτών Παιανίας, ο κ. Παναγιώτης
Γούλας Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ηπειρωτών Αργυρούπολης, η Κα
Ανθούλα Παπαγρηγορίου Γραμματέας
του Συλλόγου «Το Ηρωικό Σούλι», ο
κ. Δημήτριος Κώνστας Διευθυντής του
4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας, οι
πρώην πρόεδροι του Συλλόγου μας
κ.κ Κωνσταντίνος Δημ. Λαμπρούσης,
Κωνσταντίνος Σωτ. Λαμπρούσης και
Παύλος Γ. Χρήστου, ο κ. Κωνσταντίνος
Κατσάνος πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άσσου.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ευάγγελος Θ.Θεοδώρου.
«Κυρίες και κύριοι
Φίλες και φίλοι
Αγαπητοί χωριανοί
Εκπροσωπώντας τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση.
Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένος για
την προθυμία σας να συμμετέχετε στον
αποκριάτικο χορό μας και στην κοπή
της πίτας για το 2015 και γενικότερα
στις εκδηλώσεις μας.
Έτσι δείχνετε την αγάπη για το
Σύλλογο και για την ιδιαιτέρα πατρίδα
μας τον όμορφο Άσσο.
Σας εύχομαι χαρούμενη, με γεμάτη
υγεία δημιουργική χρονιά με επιτυχίες
και όμορφες ξεχωριστές στιγμές για
τον καθένα χωριστά.
Με τη σημερινή ευκαιρία να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σας,
που είστε κοντά στο Σύλλογο και μας
στηρίζετε. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε.
Σας υποσχόμαστε ότι με όλες τις δυνάμεις μας και τη δική σας βοήθεια που
είναι απαραίτητη, θα συνεχίσουμε το
έργο για το καλό του συλλόγου μας,
του τόπου μας, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη διάδοση και τη συνέχιση της λαϊκής μας
παράδοσης.
Συνεχίζουμε την έκδοση της εφημερίδας μας, η οποία εκδίδεται ανελλιπώς
εδώ και δεκαέξι χρόνια. Μια εφημερίδα
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γλεντήσουμε τρώγοντας, κουβεντιάζοντας, πίνοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας και ας ελπίσουμε με αυτόν
τον τρόπο, ότι θα ξεχάσουμε την κρίση
που πράγματι ταλαιπωρεί σήμερα την
κοινωνία μας.
Το επόμενο ραντεβού το καλοκαίρι
στο χωριό μας για να δώσουμε ένα δυναμικό παρών στο δέκατο τρίτο ασσιώτικο αντάμωμα.
Σας ευχαριστώ όλους να είστε πάντα
καλά και να γλεντάτε.»

Υπάρχει σκέψη, στο αντάμωμα που
θα γίνει στο χωριό το καλοκαίρι, να γίνει και βραδιά νεολαίας.
Πιστεύω με τη βοήθεια των νέων να
γίνει και αυτό πραγματικότητα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια
ακόμα φορά από τα βάθη της ψυχής
μου και να σας διαβεβαιώσω ότι η παρουσία σας μας δίνει κουράγιο και μας
οπλίζει με δύναμη και ταυτόχρονα μας
δεσμεύει να συνεχίσουμε όλοι μαζί για
κάτι καλύτερο.

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος
Καλαντζής μας απέστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό.
«Αγαπητέ πρόεδρε του Συλλόγου
Ασσιωτών
Ευχαριστώ θερμά τόσο εσάς προσωπικά όσο και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσκληση στην εκδήλωση κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του δραστήριου συλλόγου σας.
Ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου
επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά σας
στην όμορφη εκδήλωση, αν και θα το
επιθυμούσα ιδιαίτερα.
Δεχθείτε προσωπικά τα συγχαρητήρια και μεταφέρετε στα μέλη και στους

Θέλω να εκφράσω τις ολόθερμες ευχές για μια καλύτερη χρονιά σε
όλους τους Ασσιώτες που για κάποιο
λόγο δεν μπόρεσαν ανεξάρτητα από τη
θέλησή τους να είναι σήμερα μαζί μας.
Τους περιμένουμε στις επόμενες εκδηλώσεις του συλλόγου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα
και για την προσπάθεια που κατέβαλε
από κοινού με τη διεύθυνση του κέντρου για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης.
Και τώρα ας αφήσουμε τις έγνοιες
και τα καθημερινά προβλήματα και ας

φίλους του συλλόγου σας, τους χαιρετισμούς μου και τις θερμότερες ευχές
για καλή χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα, ελπίδα και αισιοδοξία.
Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει
η χώρα μας και όλη η ελληνική κοινωνία, κάθε πρωτοβουλία με στόχο την
αναβίωση εθίμων, την αντάμωση των
συμπατριωτών μας και την διασκέδαση, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αξίζει
συγχαρητηρίων.
Καλή χρονιά & χρόνια πολλά με
δράση και επιτυχίες!
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Ζηρού
Καλαντζής Νικόλαος»

Ο πρόεδρος του Συλλλόγου Ευάγγελος Θεοδώρου χαιρετίζει τους παρευρισκόμενους. Δεξιά του η Δήμητρα Δήμα, ο γ,γ, Κατσάνος Θωμάς και αριστερά του η
Λαμπρινή Π. Χρήστου και ο ταμίας Δημήτριος Χρήστου

που καταγράφει ιστορικά, πολιτιστικά,
αθλητικά και κοινωνικά και άλλα γεγονότα του αφορούν το χωριό μας και
μεταφέρει τα μηνύματα σε όλους τους
Ασσιώτες όπου και αν βρίσκονται.
Αντιμετωπίζουμε όμως αρκετές
δυσκολίες και συγκεκριμένα οικονομικές. Η ατέλεια για την ταχυδρομική
αποστολή σχεδόν καταργήθηκε και
έτσι τετραπλασιάστηκαν τα ταχυδρομικά τέλη.
Με τη βοήθεια όλων μας, ελπίζουμε

Ο χωριανός μας Δημοτικός Σύμβουλος
Γλυφάδας Νίκος Νικολάου

αυτή η φωνή των Ασσιωτών να μη σιγήσει.
Παρακαλώ, να μας ενημερώνετε για
γεγονότα που θέλετε να δημοσιευθούν.
Λειτουργεί στο Σύλλογό μας από τον
περασμένο Νοέμβριο χορευτικό τμήμα
εκμάθησης παραδοσιακών, αλλά και
μοντέρνων χορών. Απευθύνω πρόσκληση σε όλους για συμμετοχή.
Θέλω να σας κάνω γνωστό, για
όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε, ότι
η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας
επαναδραστηριοποιήθηκε και συμμετέχει από φέτος στο τοπικό πρωτάθλημα της ένωσης ποδοσφαιρικών σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας.
Εύχομαι στους παράγοντες και στους
ποδοσφαιριστές δύναμη, κουράγιο για
καλή συνέχεια και θέλω σήμερα να
τους διαβεβαιώσω, ότι με τις δυνάμεις
που διαθέτουμε θα είμαστε αρωγοί
στην πράγματι όμορφη αυτή προσπάθεια.
Σας καλούμε όλους και ιδιαίτερα τη
νεολαία να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις του συλλόγου και να πλαισιώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Αποστρατεύτηκε ο Βασίλειος Ευθ. Κώνστας από το
Πυροσβεστικό Σώμα με τον βαθμό του αντιστρατήγου
Σε επιστολή του αναφέρει:
«Μετά τις τελευταίες κρίσεις των
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού
Σώματος ένας κύκλος υπηρεσιακής
ζωής έκλεισε. Μια πορεία, που σημαδεύτηκε από επιτυχίες, έντονες
ψυχολογικές διακυμάνσεις, αλλά και
ικανοποίηση, όσες φορές κατάφερα
να ανταποκριθώ θετικά και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να σταθώ στο ύψος των
περιστάσεων, με την προσφορά των
υπηρεσιών μου στον απλό και ανώνυμο πολίτη.
Όλο αυτό το διάστημα προσπάθησα και εργάστηκα ανιδιοτελώς για
το καλό της κοινωνίας, μέσα από
δύσκολες καταστάσεις και πολλές
φορές μέσα από έντονες ενδοϋπηρεσιακές συγκρούσεις. Εκτιμώ ότι
εργάστηκα με επαγγελματισμό, με
σεβασμό στον άνθρωπο και στους
δημοκρατικούς θεσμούς, με μεθοδικότητα, εντιμότητα, σεμνότητα, αμεροληψία, δικαιοσύνη και με πνεύμα
ισονομίας.
Όμως στα πλαίσια μιας «ιδιότυπης
αξιοκρατίας» που εφάρμοσε η πολιτική και φυσική ηγεσία στις πρόσφατες κρίσεις, Αξιωματικοί που
έχουν πτυχίο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που έχουν παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδεύσεων
και σεμιναρίων, που έχουν άψογο
ατομικό υπηρεσιακό φάκελο, που
έχουν ασκήσει απόλυτα επιτυχημένη πολυετή διοίκηση και έχουν
εξαιρετική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα αποστρατεύονται ενώ
αντιθέτως κάποιοι που στερούνται
των ανωτέρω αλλά έχουν επενδύσει
σε δημόσιες σχέσεις και σε πολιτι-

κές γνωριμίες παραμένουν και προάγονται. Εύχομαι το Πυροσβεστικό
Σώμα να βρει τον δρόμο του μέσα
από άξιους Αξιωματικούς που γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί, αρκεί
όμως να τους δοθεί η ευκαιρία.
Χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο και
έχοντας ήσυχη την συνείδηση μου
πιστεύω ότι έκανα το καθήκον μου,
χωρίς πρόθεση να αδικήσω κανέναν,
τουλάχιστον συνειδητά. Όμως φέρθηκα, πολλές φορές με αυστηρότητα στους υφισταμένους μου, αλλά
με δίκαιη διάθεση για ισότιμη μεταχείριση. Αυτό έπρεπε να κάνω και
αυτό έκανα.
Με διάθεση προσφοράς στην κοινωνία, προσπάθησα για το καλύτερο,
έχοντας στο πλευρό μου πολλούς
ικανούς και άξιους συναδέλφους.
Αν κατάφερα και εγώ να συνεισφέρω στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στον πολίτη και αν
ανταποκρίθηκα με επιτυχία στα καθήκοντα μου δεν θα το κρίνω εγώ.
Όλους μας, εκτός από την συνείδηση μας, μας ελέγχει και μας κρίνει η
κοινωνία.
Κάνοντας την αυτοκριτική μου και
έναν μικρό απολογισμό, εκτιμώ ότι
τα χρόνια παραμονής μου στο Πυροσβεστικό Σώμα όσο και αν δεν θέλω
να το παραδεχτώ, σίγουρα ήταν αρκετά για να με αλλοτριώσουν. Θέλω
να πιστεύω ότι σύντομα θα καταφέρω να «ενταχθώ» στους κανονικούς
ρυθμούς της κοινωνίας.
Είχα την τύχη, τα περισσότερα χρόνια της καριέρας μου, να τα υπηρετήσω στην Ήπειρο και να γνωρίσω
σπουδαίους ανθρώπους, εργατικούς,
φιλόξενους, με κουλτούρα, πολιτι-

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
«ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ»

Αγίου Κωνσταντίνου 4
10432 Ομόνοια- Αθήνα
Αθήνα 20-1-2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015, συγκροτήθηκε σε
σώμα το ΔΣ της Αδελφότητας «Το Ηρωϊκό Σούλι»,
που προέκυψε από την εκλογές της Γενικής Συνέλευσης της 11-1-2015.
Η σύνθεση του νέου ΔΣ της Αδελφότητας «Το Ηρωϊκό
Σούλι», είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος: Τόκκας Κωστής του Σπυρ. & της Βασιλικής
από τη Σαμωνίβα
Αντιπρόεδρος: Γιωτοπούλου Βέρα από το Τσαγγάρι
Γενικός Γραμματέςας: Παπαγρηγορίου Ανθούλα από
τους Κουκουλιούς
Ταμίας: Τόκκας Κωνσταντίνος του Σπυρ. & της Ζαχάρως από τη Σαμωνίβα
Μέλη: Κωλέτσης Χρήστος από το Τσαγγάρι, Τόκας
Γεώργιος του Σπυρ. & της Ζαχάρως από τη Σαμωνίβα
και Ντόκος Δημήτριος από τη Φροσύνη.
Αναπληρωματικά Μέλη:Τόκας (Λάμπρος) Χαράλαμπος, Ντόκος Αρσένης, Μάστορα Βασιλική
Επίσης, εκλέχτηκαν:
• Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι:
1. Μιχάλης Παπαγρηγορίου
2. Φλωρένια Τόκα
3. Λαμπρινή Πανταζή
• Αντιπρόσωποι για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας οι:
1. Τόκας (Λάμπρος) Χαράλαμπος
2. Τόκκας Κωστής του Σπυρ. & της Βασιλικής
3. Τόκας Κων/νος του Σπυρ. & της Ζαχάρως
4. Κωλέτσης Χρήστος (αναπληρωματικός)
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σμό, με ανήσυχο πνεύμα, ασυμβίβαστους και με έκδηλη την ανησυχία
τους να αντισταθούν σε κάθε τι που
θέτει υπό αμφισβήτηση το αύριο και
το μέλλον των παιδιών τους.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους
μου, ανεξαρτήτως βαθμού και ιδιότητας και ιδιαίτερα τους στενούς
μου συνεργάτες, για την άριστη και
εποικοδομητική συνεργασία τους
και για την στήριξη τους στις δύσκολες υπηρεσιακές στιγμές. Τους
παροτρύνω να εργαστούν με αγάπη,
ζήλο και προθυμία και να στηρίξουν
έμπρακτα τον νέο Διοικητή της ΠΕΠΥΔ Ηπείρου, Αρχιπύραρχο Φωστιέρη Ιωάννη και εύχομαι να έχουν
επιτυχίες μεγαλύτερες και περισσό-

τερες από τις δικές μου προς όφελος των πολιτών της Ηπείρου.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Ηπείρου, τους εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης, τους ένστολους συναδέλφους των λοιπών σωμάτων,
τους συνταξιούχους συναδέλφους
μου με τους οποίους διαχρονικά συνεργάστηκα, όλους τους φορείς και
συλλόγους με τους οποίους είχαμε
μία άριστη συνεργασία, τα Μ.Μ.Ε.
τον τοπικό Τύπο και τους δημοσιογράφους για την αντικειμενική παρουσίαση των γεγονότων, αλλά και
τους υπηρεσιακούς παράγοντες για
την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο
πρόσωπο μου όλα αυτά τα χρόνια».

Ξένα τα δαμάλια
δικά μας τα μουσκάρια...

«Ξένα τα δαμάλια δικά μας τα μουσκάρια»,
έλεγε με ειρωνική αριστοφάνειο έκφραση ο
μακαρίτης Βαγγέλης Παπαχρήστος πατέρας
του Καλλίμαχου και παππούς του πρώην
βουλευτή Βαγγέλη Παπαχρήστου, στο κεντρικό καφενείο του Ντόβα (τω καιρώ εκείνω) ενώπιον των θαμώνων.
Έτσι χαρακτήριζε τα εξώγαμα τέκνα όποιας χωριανής που θα πατούσε το στεφάνι, με
το συμπέρασμα πως μόνο η γυναίκα ξέρει
τίνος είναι τα παιδιά και το διασκέδαζαν.
Την εποχή εκείνη όλες σχεδόν οι οικογένειες του χωριού είχαν από μία ή δύο αγελάδες
για να εξασφαλίζουν το γάλα των παιδιών
τους και αυτές τις αγελάδες τις έπαιρνε
κάθε πρωί o βούκολας (κοινοτικός βοσκός)
και τις πήγαινε για βοσκή και τις έφερνε
το βράδυ στο σπίτι. Για να ζευγαρώσουν οι
αγελάδες νοίκιαζαν ένα δαμάλι (ταύρο) το
οποίο επίσης φρόντιζε ο βούκολας. Έτσι
το δαμάλι ήταν ξένο αλλά τα μοσχάρια των
ιδιοκτητών των αγελάδων. Αυτά την επο-

χή εκείνη. Οι εξώγαμες σχέσεις ήταν φυσικά
απαράδεκτες και τα εξώγαμα εχαρακτηρίζοντο μούλικα (προϊόντα αμαρτίας).
Είναι γνωστά αυτά. Τέτοια περιστατικά
επέσυραν τη γενική χλεύη. Τη σημερινή ημέρα είδα στην τηλεόραση πως κάποια κυρία
επειδή δεν μπόρεσε να παντρευτεί και ήθελε να γίνει μητέρα, κατέφυγε σε μια τράπεζα σπέρματος και τεκνοποίησε προς μεγάλη χαρά της ιδίας και της οικογένειάς της
που την στήριξε ολόψυχα και μπράβο και σ’
αυτή και σε όλους τους γύρω της.
Η κυρία αυτή είχε την ευχέρεια της επιλογής του δότου και προς τιμήν της για μένα
εζήτησε να είναι Έλληνας ο δότης. Με τη
σημερινή υπογεννητικότητα κινδυνεύουμε
να αφανιστούμε και η στήριξη των πολυτέκνων αλλά και των μονογονεϊκών οικογενειών είναι εθνική ανάγκη. Η εποχή της χλεύης
«πέρασε ανεπιστρεπτί».
Κωστής Σιώζης
Συνταξιούχος Δάσκαλος
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Οριζόντια:
1. ΤΟ – ΣΤ- ΓΑΝΑ.
2. ΙΛΙΑ – ΕΥΑΣ.
3. Ι – ΑΣΣΙΩΤΗΣ.
4. ΕΑΜ –Ι – ΡΙ- Ο.
5. Ω – ΠΠ – ΑΓ – Ζ.
6. ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ.
7. ΙΚΟΣ – ΤΟ – ΚΙ.

8. ΔΑΣ – ΚΟΣΜΑΣ.
9. Α – ΜΡΣ – ΤΣΙ.
10. ΣΠΕΛΑ – ΑΡ – Α.
Κάθετα:
1. Τ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ.
2. ΟΙ – Α – ΕΚΑ – Π.
3. ΛΑΜΠΡΟΣ – Ε.

4. ΣΙΣ – ΠΟΣ – ΜΛ.
5. ΤΑΣΙ – Τ – ΚΡΑ.
6. Ι – ΑΡΤΟΣ.
7.ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α .
8. ΑΥΤΙ – Β – ΜΤΡ.
9. ΝΑΗ – ΖΗΚΑΣ.
10. ΑΣΣΟ - ΙΣΙΑ.
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Αντάμωμα
Παλιότερα, εδώ στην Αθήνα εμείς
οι συντοπίτες, από τα Σουλιώτικα,
Παρασουλιώτικα-Λακκασουλιώτικα
χώματα, είχαμαν περισσότερο χρόνο
ο ένας για τον άλλον. Διατηρούσαμαν πιο εγκάρδιες σχέσεις. Συναντιόμασταν συχνότερα, έστω και για
ένα καφέ και νιώθαμαν, μεταξύ μας,
πιο κόσμος «συγκοινωνούντων δοχείων». Σήμερα;
Σήμερα δεν είναι εύκολες πια τέτοιες συναντήσεις. Οι συνθήκες, βλέπεις.
Οι άτιμες. Η κερατένια «κρίση» που
είναι και οικονομική.
Αποτρέπουν τέτοιες … «πολυτέλειες» και αποθαρρύνουν τις όποιες
πρωτοβουλίες. Κι ας πεταρίζει η
καρδούλα μας κι ας λαχταράει η
ψυχή μας.
Δε λέω, για τα … επετειακά (σαν
μνημόσυνα ετήσια μου φαίνονται)

Από αριστερά: K.Μήτσης, Γ. Μπανίκας,
Κ. Τούσης και Ν. Ζαφείρης

ανταμώματα των συλλόγων (π. χ
κόψιμο πρωτοχρονιάτικης πίτας,
συνεστίαση ή ετήσιος καθιερωμένος
χορός ή εκδρομή κ.λπ.) που κάθε
χρόνο όλο και λιγοστεύουν συμμετοχές και παρουσίες. Λέω για εκείνες τις απρογραμμάτιστες, τις σύντομες συναντήσεις ή καλύτερα το
συναπάντεμα γνωστών και φίλων
συμπατριωτών, σ΄ ένα ταβερνάκι, σε
ένα αναψυκτήριο, σ΄ένα καφενείο
(απόσα έχουν απομείνει), που το
θεωρώ «δώρο» για την καθημαγμένη
καθημερινότητά μας. Μια και απαλύνει το γκρίζο και μουντό φάσμα
της Αθηναϊκής ζωής, στην οποία
αναλωνόμαστε.
Τέτοιες συναντήσεις με φίλους και
γνωστούς, λιώνουν την παγεράδα,
μικραίνουν τις αποστάσεις, μας ξανανιώνουν, μας κάνουν να φερόμαστε σαν παιδιά και μας ξαναδένουν
με στέρεη συντοπίτικη σχέση. Έτσι,
«αποκαθίσταται» η κομμένη επικοινωνία. Η γλώσσα η τυπική και η
συρρικνωμένη, λαλίστατη ξαναγίνε-

Από αριστερά: Τ. Τούσης, Χ. Παππάς
και Τ. Παπαδημητρίου

Ειδήσεις-Νέα-Γεγονότα

1 Με το βαθμό του Αντιστράτηγου αποστρατεύτηκε
από το Πυροσβεστικό Σώμα ο χωριανός μας Κώνστας
Βασίλειος του Ευθυμίου.
1 Με το βαθμό του Ταξιάρχου αποστρατεύτηκε από
το σώμα της Eλληνικής Aστυνομίας ο χωριανός μας
Νάκιας Φώτιος του Ευαγγέλου.
1 Κυπελλούχος Ελλάδας
στο βόλεϊ με την ομάδα του
Ολυμπιακού η χωριανή μας
βολεϊμπολίστρια Τζίνα Λαμπρούση.
1 Την Κυριακή 15-2-2015
στο Πνευματικό κέντρο
Θεσπρωτικού έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα η
ποδοσφαιρική ομάδα του
Άσσου Α.Ο. Άσσου «Λάκκας
Σουλίου». Καλότυχος (πέτυχε το φλουρί) ο νεαρός και
πολλά υποσχόμενος φέρελπις
ποδοσφαιριστής της ομάδας

ται και τα πετρωμένα συναισθήματα ξαναζωντανεύουν…
Πόσο δίκιο έχουν οι συγγραφείς,
οι λογοτέχνες και οι ποιητές που
γράφουν σχετικά με τέτοια ευκαιριακά ανταμώματα, κείμενα που συγκινούν και κάνουν να υγραίνονται
τα μάτια:
«… έτσι που πετρώσαμε αδέρφια
Βουνά και όρη γίναμε!
Αχ! Πόσο θα ΄θελα ν ανταμώναμε
και να συναντηθούμε
να χαιρετηθούμε εγκάρδια
δίνοντας σφιχτά τα χέρια
ν΄ αγκαλιαστούμε αληθινά
θερμά να φιληθούμε.
Να κουβεντιάσουμε πλούσια
Δυο τσίπουρα να σφίξουμε
και μες στο μπρούσκο το κόκκινο
να πνίξουμε της δόλιας της καρδιάς
τις πίκρες, τους καημούς μας.
Υστερόγραφο αγάπης: Το παραπάνω κείμενο αφιερώνεται με πολλή
αγάπη κι εκτίμηση στους: 1) Γιάννο

Από αριστερά: Γ. Γιάννος, Π. Χρήστου
και Θ. Πεπόνης

Απόστολος Νταλαγιάννης.
1 Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στη κοσμική
ταβέρνα «Διόνυσος» στην Πεδινή Ιωαννίνων έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτα ο «Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άσσου με έδρα τα Ιωάννινα».
1 Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2015 στα γραφεία της
Αδελφότητας «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ» Αγίου Κωνσταντίνου 4 Πλ. Ομονοίας- Αθήνα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας,.
Τυχερός ο Κατσάνος Θωμάς.

Γιώργο από το Νικολίτσι, 2) Δήμα
Γιάννη από τον Άσσο, 3) Ζαφείρη
Νίκο από τον Σκιαδά, 4) Καραμούτσο Σπύρο από το Πολυσταφυλο,
5) Γκιόρτο Θωμά από τη Βρυσούλα,
6) Μήτση Κώστα από τη Βελανδιά,
7) Μπανίκα Γιάννη από την Μπεστιά, 8) Παππά Χρήστο από το Πολυστάφυλο, 9) Πεπόνη Θανάση από
την Βρυσούλα, 10) Τούση Τάσο από
τη Ρευματιά, 11)Τούση Κώστα από
την Μπεστιά και 13) Χρήστου Παύλο από τον Άσσο, συμπατριώτες
μου, που μια βροχερή Παρασκευή,
13–Μαρτίου-2015-στο RUSH HOUR
του συντοπίτη μας Γρηγόρη Καϊάφα
από το Πολυστάφυλο, Σοφοκλέους
7-9, Αθήνα, με καλοδέχτηκαν στην
όμορφη παρέα τους και μ΄ έκαναν
να ζήσω μαζί τους έστω και για
τρεις ώρες, όμορφες στιγμές, με την
ανυπόκριτη ευγένειά τους και την
καλόψυχη διάθεσή τους.
Τάκης Παναγ. Παπαδημητρίου
από Θεσπρωτικό

Από αριστερά: Τ. Γιόρτος, Σ. Καραμούτσος και Γ.
Δήμας

Συγχαρητήρια
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφημερίδα
ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν την Αχυροπούλου Αικατερίνη του Κων/νου και της
Μαρίας για την επιτυχία της στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
και της εύχονται
«πάντα επιτυχίες,
καλές σπουδές,
όμορφη φοιτητική ζωή και καλή
σταδιοδρομία».
Η Αχυροπούλου
Αικατερίνη είναι
εγγονή της χωριανής μας Αλεξάνδρας Τσόγκα του Γεωργίου και της
Μαρίας από την κόρη της Μαρία.

Ένα CD Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής
του Πρωτοψάλτη Απόστολου Κωσταντ. Καλδάνη, από το Θεσπρωτικό Ν. Πρέβεζας
Του Τάκη Παναγ. Παπαδημητρίου σιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.
Αποτελεί την πρώτη επίσημη δισκογραφική δουλειά
Ο Απόστολος Κων. Καλδάνης του μελίφθογγου Πρωτοψάλτη και είναι αφιερωμέο π ρ ο ι κ ι σ μ έ νο ς μ ε λ ά ρ υ γ - νη, πρωτίστως, προς τους Χριστιανούς, που είναι
γα καλλικέλαδο πρωτοψάλτη συνειδητά φιλακόλουθοι και ύστερα προς το μυηκυκλοφόρησε δίσκο ακτίνας μένο κόσμο και τον ασχο(CD) με τίτλο: «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ λούμενο «με την θείαν του
Υ Μ Ν Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Η Σ Δαμασκηνού Τέχνην».
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ», Όπου ο ίδιος, Ως ύφος κι ερμηνεία - απόδομετά ισοκρατήματος, ερμηνεύει υπέροχα 26 θεσπέσι- ση, ο Μεγαλοβδομαδιάτικος
ους Ύμνους της Μ. Εβδομάδας, με το γνήσιο μεγαλο- Βυζαντινός δίσκος αποτελεί,
πρεπές ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τη γνώμη μου, πρότυτο επιλεγόμενο «Πατριαρχικό ύφος».
πη εκτέλεση των τόσο συΤο μουσικό αυτό έργο, γέννημα στέρεας θέλησης, γκινητικών Ύμνων της Αγίας
αφοσιωτικής αγάπης και μόχθου ζωής για πολλά- και Μεγάλης Εβδιμάδας και
πολλά χρόνια προς την ψαλτική και γενικότερα την αποδεικνύει ότι το βυζαντινό
εκκλησιαστική Υμνωδία και της σφοδρής επιθυμίας μέλος στην πράξη, όταν εκτετου, έρχεται να προστεθεί επάξια στον δισκογρα- λείται σωστά και με σεβασμό στην παράδοση, δεν
φικό πλούτο και την ηχογραφημένη αριστοτεχνική αποτελεί βουβό και αδρανές μουσειακό κειμήλιο και
εκτέλεση Ύμνων των σημαντικότερων παλαιότερων ούτε στατικό πνευματικό παράγοντα. Αντίθετα, πείκαι νεότερων δημιουργών κι ερμηνευτών της εκκλη- θει, ότι η πιστή μουσική εκτέλεση των θεσπέσιων
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Ύμνων της Εκκλησίας
μας συνιστά, πέρα
από την ώθηση για
ικεσία και προσευχή,
την αποκάλυψη του
ωραίου που συγκινείτις καρδιές των
πιστών χριστιανών,
ανάγοντας τον εσωτερικό άνθρωπο στη σφαίρα
του μεγαλειώδους. Εκφράζει το «άκτιστον» σε
μια ατέρμονα κλίμακα αποχρώσεων, γεννώντας
λεπτότατες σκέψεις και ανασύροντας πλήθος
συναισθημάτων, συναρτώμενων με την αληθινή ΖΩΗ, τον θάνατο και προπαντός με την
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ μας.
Αγαπητοί αναγνώστες Φροντίστε να ακούσετε
τον δίσκο και θα δικαιολογήσετε τον ενθουσιασμό
των γραφομένων μου.
«Καλή ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους Σας».-
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Αθλητικά

πρώτος αγώνας της ομάδας το
δεύτερο γύρο έγινε στις 1101-2015 με την ΑΕΚ Αρχαγγέλου στο γήπεδο Αρχαγγέλου.

12) ΑΕΚ Αρχαγγέλου - Λάκκα Σουλίου: 3-1
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου, Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη,
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου (46΄Κυροχρήστος Ιωάννης του Δημητρίου),
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη,
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου,
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Γούλας
Κωνσταντίνος του Χρήστου, Κατσάνος
Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (85΄
Πανούσης Ευάγγελος του Φίλιππα).
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου.
Διαιτητής: Γκαρτζονίκας. Επόπτες: 1)
Σίσκας, 2) Κούτρα.

(50΄Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου), Κούσης Ευάγγελος του
Παναγιώτη, Καλέσιος Ευάγγελος του
Σπύρου, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου
(60΄Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ), Νταλαγιάννης Απόστολος του
Προκοπίου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος
του Παναγιώτη (50΄ Κατσάνος Θωμάς
του Ευαγγέλου), Γούλας Κωνσταντίνος
του Χρήστου, Δημολίτσας Αλέξανδρος
του Σταύρου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
(3), Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου
(1), Νταλαγιάννης Απόστολος του
Προκοπίου (1) και Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη (1).
Διαιτητής:Τριανταφύλλου Π. Επόπτες:
1) Λαζάρου Α. 2) Τούρκου Τζ.

13) Κυριακή 18-01-2015. Γήπεδο
Κατερίνας Θάνου στο Θεσπρωτικό:
Λάκκα Σουλίου - Αναγέννηση Αχερουσίας 0-2.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν:
Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου,
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου
(75΄Κόκκινη κάρτα), Σιάρκος Ιωάννης
του Αλεξάνδρου, Γούλας Ευάγγελος
του Παντελή, Καλέσιος Ευάγγελος
του Σπύρου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος
του Παναγιώτη, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ (46΄Σιάρκος Σταύρος
του Αλεξάνδρου), Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου, Νταλαγιάννης Απόστολος
του Προκοπίου, Γούλας Κωνσταντίνος
του Χρήστου, Κυροχρήστος Ιωάννης
του Δημητρίου.
Διαιτητής: Σπυράκος. Επόπτες: 1) Λαζάρου, 2) Ζώτος.

16) Κυριακή 08-02-2015. Γήπεδο
Αγιάς.
Αετός Αγιάς-Λάκκα Σουλίου 2-4.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη,
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Χρήστου
Γεώργιος του Λεωνίδα (25΄ Νταλαγιάννης Απόστολος του Προκοπίου),
Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Κυροχρήστος Ιωάννης του
Δημητρίου (15΄Παφίλας Ιάσονας του
Σπύρου), Δημολίτσας Αλέξανδρος του
Σταύρου, Γούλας Κωνσταντίνος του
Χρήστου, Κατσάνος Κωνσταντίνος του
Ευαγγέλου.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
(2) το ένα με εύστοχο κτύπημα πέναλτι, Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου
(2).
Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ε. Επόπτες:
1) Λάζαρης Γ, 2) Μπόμπορης Κ.

14) Τετάρτη 28-01-2015. Γήπεδο
Αγίου Γεωργίου: Ηρακλής Αγίου
Γεωργίου - Λάκκα Σουλίου 7-0
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή
(2΄κόκκινη κάρτα), Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Χρήστου Γεώργιος
του Λεωνίδα, Παφίλας Ιάσονας του
Σπύρου (46΄Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ), Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου, Νταλαγιάννης Απόστολος
του Προκοπίου, (46΄ Κατσάνος Θωμάς
του Ευαγγέλου), Γούλας Κωνσταντίνος
του Χρήστου, Κατσάνος Κωνσταντίνος
του Ευαγγέλου.
Διαιτητής: Φραγκούλης Παύλος. Επόπτες: 1) Πάσχος, 2) Λαζάρου.

17) Κυριακή 15-02-2015. Γήπεδο
Κατερίνας Θάνου στο Θεσπρωτικό:
Λάκκα Σουλίου – Π.Σ Ένωση Πάργας 0-2.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη,
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου (70΄ Κωλέτσης Κων/νος του Λάζαρου), Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη,
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, Νίκας
Σπυρίδων του Κων/νου (46΄Τσάιμος
Ξενοφών του Ευαγγέλου), Νταλαγιάννης Απόστολος του Προκοπίου, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου.
Διαιτητής: Σπυράκος Α. Επόπτες: 1)
Κέφης Γ, 2) Ζώτος Δ.

15) Κυριακή 01-02-2015. Γήπεδο
Κατερίνας Θάνου στο Θεσπρωτικό:
Λάκκα Σουλίου – Α.Ο. Φιλιππιάδας
6- 0.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου

18) Κυριακή 22-2-2015. Γήπεδο
Λούρου: Νίκη Στεφάνης- Λάκκα
Σουλίου 1-0.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου,
Κυροχρήστος Ιωάννης του Δημητρίου,
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Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη,
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Νταλαγιάννης Απόστολος του Προκοπίου,
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου,
Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ,
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου.
Διαιτητής: Φραγκούλης Παύλος. Επόπτες: 1) Πάτσης, 2) Χουλιάρας.
19) Κυριακή 1-3-2015. Γήπεδο Θεσπρωτικού: Λάκκα Σουλίου – Απόλλων Βουβοποτάμου 3-2.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν:
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου,
Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Καλέσιος
Ευάγγελος του Σπύρου, Νταλαγιάννης
Θεόδωρος του Παναγιώτη, Δημολίτσας
Αλέξανδρος του Σταύρου, Παφίλας
Ιάσονας του Σπύρου, Νταλαγιάννης
Απόστολος του Προκοπίου, Κατσάνος
Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Κούσης
Ευάγγελος του Παναγιώτη.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου (1), Κούσης
Ευάγγελος του Παναγιώτη (1), Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (1)
με εύστοχο κτύπημα πέναλτι.
Διαιτητής: Αλεξανδρόπουλος. Επόπτες:
1) Κάσαρι, 2) Μπακάρας.
20) Κυριακή 8-3-2015 Γήπεδο Σαμψούντας: ΑΕΝ Σαμψούντας- Λάκκα
Σουλίου 2-3.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου
(85΄ Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου), Νίκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου

Διαιτητής: Σπυράκος Α. Επόπτες: 1)
Πάσχος Γ, 2) Μπόμπορης Κ.
21) Σάββατο 14-3-2015 Γήπεδο
Θεσπρωτικού: Λάκκα Σουλίου-Π.Σ.
Φιλιππιάδας 0-3.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν:
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, Καλέσιος
Ευάγγελος του Σπύρου (40΄ Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη), Νίκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Χρήστου
Γεώργιος του Λεωνίδα, Κυροχρήστος
Ιωάννης του Δημητρίου, Δημολίτσας
Αλέξανδρος του Σταύρου, Νταλαγιάννης Απόστολος του Προκοπίου, Κούσης
Ευάγγελος του Παναγιώτη, Κατσάνος
Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου.
Διαιτητής: Τριανταφύλλου Π. Επόπτες:
1) Μαυρικεφάλου Ε, 2) Ζώτος Ε.
22) Σάββατο 22-3-2015 Γήπεδο
Θεσπρωτικού: Λάκκα ΣουλίουΑστέρας Ανθούσας 2-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου (46΄
Γούλας Κων/νος του Χρήστου), Γούλας
Ευάγγελος του Παντελή, Κυροχρήστος
Ιωάννης του Δημητρίου (46΄ Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη),
Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου (70΄
Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ),
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, Νίκας
Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, Κούσης
Ευάγγελος του Παναγιώτη.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου (5΄)

Κυριακή 1-3-2015. Γήπεδο Θεσπρωτικού: Λάκκα Σουλίου – Απόλλων Βουβοποτάμου 3-2. Όρθιοι από αριστερά: Κατσάνος Δημήτριος, Καλέσιος Ευάγγελος,
Γούλας Ευάγγελος, Κατσάνος Κωνσταντίνος, Νταλαγιάννης Θεόδωρος, Δημολίτσας Αλέξανδρος,
Kάτω από αριστερά: Κούσης Ευάγγελος, Παφίλας Ιάσονας, Σιάρκος Ιωάννης, Καλέσιος Χρήστος, Νταλαγιάννης Απόστολος.

(75΄ Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου),
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη
(65΄ Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα),
Κυροχρήστος Ιωάννης του Δημητρίου,
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου,
Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου, Νταλαγιάννης Απόστολος του Προκοπίου,
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη.
Σκόρερ για την ομάδα του Άσσου: Νταλαγγιάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη
(55΄) και Νταλαγιάννης Απόστολος
του Προκοπίου (80΄και 87΄).

με πέναλτι και Νίκας Σπυρίδων του
Κων/νου (40΄).
Διαιτητής: Κάσαρι φ. Επόπτες: 1) Τσόγκας Α, 2) Χουλιάρας Δ.
Την ποδοσφαιρική περίοδο 2014-2015
η ομάδα της Λάκκας Σουλίου έδωσε
(22) αγώνες. Στην Βαθμολογία κατετάγη 8η με 25 Βαθμούς: οκτώ (8) νίκες,
μία (1) ισοπαλία και δέκα τρεις (13)
ήττες. Πέτυχε τριάντα τέρματα (30) και
δέχθηκε πενήντα δύο (52).
Σκόρερ για την ομάδα Λάκκας Σουλίου: Γούλας Κων/νος του Χρήστου (10),
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Καλέσιος Ευάγγελος, αρχηγός

Ιωάννης Σιάρκος,
πρώτος σε συμμετοχές

Γούλας Κων/νος, πρώτος σκόρερ (10)

Κατσάνος Κων/νος, σκόρερ (9)

Νταλαγιάννης Απόστολος, σκόρερ
(3)

Νταλαγιάννης Θεόδωρος, σκόρερ (3)

Πάφιλας Ιάσονας, σκόρερ (2)

Γούλας Ευάγγελος, σκόρερ (1)

Κούσης Ευάγγελος, σκόρερ (1)

Νίκας Σπύρος, σκόρερ (1)

λος του Παναγιώτη (17), 8) Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη (17),
9) Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου
(16), 10) Παπασπύρος Ευθύμιος του
Μιχαήλ (13), 11) Χρήστου Γεώργιος
του Λεωνίδα (12), 12) Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου (11), 13) Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου (10),
14) Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου
(10), 15) Τσολάκος Παναγιώτης του
Θωμά(10), 16) Κυροχρήστος Ιωάννης
του Δημητρίου (9), 17) Νταλαγιάννης
Απόστολος του Προκοπίου (9), 18) Πανούσης Ευάγγελος του Φίλιππα (7),
19) Κολιοπήλιος Ιωάννης του Γεωργίου (5), 20) Χρήστου Ευάγγελος του

Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου (9),
Νταλαγιάννης Απόστολος του Προκοπίου (3), Νταλαγιάννης Θεόδωρος του
Παναγιώτη (3), Παφίλας Ιάσονας του
Σπύρου (2), Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή (1), Κούσης Ευάγγελος του
Παναγιώτη (1), Νίκας Σπυρίδων του
Κωνσταντίνου (1).
Με την ομάδα της Λάκκας Σουλίου

αγωνίστηκαν συνολικά 29 ποδοσφαιριστές:
1) Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου
(22), 2) Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου (20), 3) Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή (19), 4) Κατσάνος Δημήτριος
του Νικολάου (19), 5) Νίκας Σπυρίδων
του Κων/νου (19), 6) Γούλας Κων/νος
του Χρήστου (17), 7) Κούσης Ευάγγε-

Από αριστερά o πρόεδρος του Συλλόγου Λεωνίδας Χρήστου, Φώτης Λαμπρούσης (ο πιο συνεπής κι ένθερμος φίλαθλος της ομάδας), Παναγιώτης
Κούσης Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος για την αγωνιστική σύνθεση της
ομάδας.
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Αναστασίου (5), 21) Αγγέλης Κων/νος
του Ευαγγέλου (4), 22) Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου (4), 23) Καλέσιος
Χρήστος του Γεωργίου (3), 24) Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου (2), 25)
Παΐδας Χρήστος του Κων/νου (2), 26)
Χρήστου Κων/νος του Αναστασίου (2),
27) Κωλέτσης Κων/νος του Λάζαρου,
28) Παφίλας Χρήστος του Σπύρου (1),
29) Τσάιμος Ξενοφών του Ευαγγέλου
(1).
Εντός παρενθέσεως οι συμμετοχές των
ποδοσφαιριστών σε αγώνες. Ρέκορμαν συμμετοχών ο Σιάρκος Ιωάννης
του Αλεξάνδρου. Αγωνίστηκε σε όλους
τους αγώνες.,

Γήπεδο Θεσπρωτικού 22 Μαρτίου 2015.
Διακρίνονται από όρθιοι αριστερά: Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Καλέσιος Σπύρος του Ευαγγέλου, Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου , Λαμπρούσης Ευάγγελος του Χρήστου, Γούλας
Κων/νος του Χρήστου, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Κατσάνος Κων/
νος του Ευαγγέλου, Κυροχρήστος Ιωάννης του Δημητρίου, Νίκας Σπυρίδων
του Κων/νου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, πίσω Κούσης Ευάγγελος
του Παναγιώτη, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, πίσω Παπασπύρος Ευθύμιος
του Μιχαήλ, Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, πίσω Καλέσιος Χρήστος του
Γεωργίου, Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου.
Καθιστοί από αριστερά: Λαμπρούσης Γεώργιος του Κων/νου,Κατσάνος Ευθύμιος του Γεωργίου, Κούσης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Κωλέτσης Κων/νος του
Λάζαρου, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Παφίλας Σπυρίδων του Χρήστου
και Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου.
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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
στη Μήτσιου Παναγιώτα του
Αναστασίου και της Αναστασίας.
Η Παναγιώτα Μήτσιου είναι κόρη του
Μήτσιου Αναστασίου
του Χρήστου και της
Θεοδώρας (Τάσο
Ναστάση Χρήστου)
από τον Άσσο και
της Μπαράτσα
Αναστασίας του
Σταύρου από
το Μαργαρίτι
Θεσπρωτίας. Επίσης
Αναστάσιος
είναι εγγονή του
Χρ. Μήτσιος
αείμνηστου Μήτσιου
Χρήστου του
Αναστασίου (Τάκη Ναστάση Χρήστου),
οποίος έπεσε πολεμώντας για την
ελευθερία της πατρίδας μας στο Αλβανικό
μέτωπο στις 24 Μαρτίου 1941.
Η Παναγιώτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη
Γερμανία, όπου βρίσκοταν οι γονείς της
ως οικονομικοί μετανάστες από τα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του 1960. Σπούδασε
Γερμανική και Αγγλική φιλολογία.
Η μητέρα της άριστη μαγείρισσα, την
έκανε να αγαπήσει τη μαγειρική και της
μεταλαμπάδευσε πολλές γνώσεις για
πρωτότυπες συνταγές.
Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά
στη Γερμανία και δέκα πέντε ολόκληρα
χρόνια ήταν ιδιοκτήτρια εστιατορίου στο
Ντόρτμουντ της Γερμανίας με αυθεντική
ελληνική κουζίνα, βασιζόμενη στα φρέσκα
υλικά. Παρουσίαζε την ελληνική κουζίνα
σε γερμανικές ζωντανές εβδομαδιαίες
Αλευρόπιτα του Τριαντάφυλλου
15-20 κομμάτια
Χρόνος: 10’ προετ/σίας + ψησίματος 30’
Χυλός:
200 γρ. αλεύρι
200 ml νερό
1 αβγό
1/2 κ. γλ. αλάτι
Επιπλέον: 2 αβγά
300 γρ. τυρί φέτα, τριμμένη
3 κ.ο. ελαιόλαδο
1 φ λ . κ α φ έ ν ε ρ ό λ ί γο
βούτυρο
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200
βαθμούς. Ανακατεύετε το αλεύρι, το
νερό, το αβγό και το αλάτι, μέχρι να γίνει
ένας ελαφρύς χυλός. Αλείφετε ένα ταψί
με λίγο λάδι και βούτυρο, ρίχνετε μέσα
το χυλό και μοιράζετε τη φέτα. Χτυπάτε
τα 2 αβγά με το λάδι και το νερό και
περιχύνετε το περιεχόμενο του ταψιού.
Ψήνετε την αλευρόπιτα στους 200
βαθμούς για 1/2 ώρα, μέχρι να ροδίσει.
Τα πρώτα 10 λεπτά πρέπει να ακουμπάει
στην κάτω πλευρά του φούρνου και μετά
να μπει στην σχάρα.
Κοτόπουλο με σάλτσα
4
γιαουρτιού και καρύδια
μερίδες
1 κοτόπουλο χωρισμένο σε μερίδες
Χρόνος: 10’ προετ/σίας + ψησίματος
55’
χυμό ενός λεμονιού
4 κ.σ. ελαιόλαδο
500 ml ζωμό κοτόπουλου
ή λαχανικών
1/2 κ. γλ. θυμάρι
1 σκελίδα σκόρδο
150 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1/2 κ. γλ. μουστάρδα
200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
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τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής με
μεγάλη επιτυχία. Οι συνταγές της όπου
η ίδια παρουσίαζε με διαφόρους chef
της Γερμανίας υιοθετήθηκαν και από
γερμανικά βιβλία μαγειρικής.
Για περισσότερα από τρία χρόνια είχε
εβδομαδιαία εκπομπή μαγειρικής στην
T.V. 100 και στην εφημερίδα "Χρόνος"
παρουσίαζε κάθε εβδομάδα, για τέσσερα
χρόνια, τις συνταγές της. Επίσης,
παρουσίασε τις συνταγές της και σε
γερμανικά περιοδικά.
Το ADORE, ένθετο περιοδικό της
εφημερίδας Μακεδονίας, παρουσίασε
Gourmet συνταγές της για τρία χρόνια.
Επίσης δημοσιεύτηκαν συνταγές της
στο Gourmet Kids, της Κυριακάτικης
Ελευθεροτυπίας. Λατρεύει το φαγητό
και την απλή, καλή ελληνική κουζίνα
που βασίζεται στα αγνά υλικά και τις
άριστες πρώτες ύλες. Θεωρεί όπως

δηλώνει και η ίδια την καλή κουζίνα
στοιχείο πολιτισμού. Το καλό μαγείρεμα,
το όμορφο στρώσιμο του τραπεζιού που
μοιράζεσαι με την οικογένεια και τους
φίλους σου, είναι πολύ σημαντικά για
αυτή και φυσικά βασικό στοιχείο του
πολιτισμού μας. Το μαγείρεμα και το καλό
φαγητό είναι απόλαυση, αυτή ήταν πάντα
και εξακολουθεί να είναι η φιλοσοφία
της. Θεωρεί πολύ σημαντικό οι συνταγές
να είναι απλές, υγιεινές και νόστιμες. Δεν
είναι πάντοτε απαραίτητο να περάσει
κανείς ατέλειωτες ώρες στην κουζίνα και
να φτιάξει συνταγές πέντε αστέρων. Οι
περισσότερες μητέρες εργάζονται και ο
χρόνος είναι πολύτιμος. Η καλή οργάνωση
στα ψώνια και στην κουζίνα είναι ένας
σημαντικός παράγοντας εξοικονόμησης
χρόνου.
Η βραδινή προετοιμασία για το φαγητό
της επόμενης μέρας συμβάλλει σε αυτό. Τα
σπιτικά φαγητά είναι η βάση για μια υγιεινή
διατροφή. Η μαγειρική, υποστηρίζει, δεν είναι
χημεία αλλά ζει από τη φαντασία. Αφήνει
περιθώρια να παίρνεις πρωτοβουλίες και
αντικαθιστώντας ένα υλικό με κάποιο άλλο
να δημιουργήσεις εσύ πλέον μια καινούρια
συνταγή προσαρμοσμένη στα προσωπικά
σου γούστα. Θεωρεί σημαντικό τα παιδιά
να συμμετέχουν στο μαγείρεμα. Είναι
ένας τρόπος να μάθουν να εκτιμούν τα
υλικά και το φαγητό και διευκολύνονται
να δοκιμάζουν πιο εύκολα αυτά που
απορρίπτουν. Ταυτόχρονα βρίσκονταν
περισσότερο χρόνο κοντά στους γονείς
και αυτό είναι ανεκτίμητο. Η Γιώτα τις
εμπειρίες και τις γνώσεις για τις συνταγές
δεν τις κράτησε για τον εαυτό της, αλλά
θέλησε να τις γνωστοποιήσει και να τις
μοιραστεί με άλλους. Για αυτό αποτύπωσε
τις γνώσεις αυτές το Δεκέμβριο του 2011
στο βιβλίο «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ»

Πατατοσαλάτα μυρωδάτη
4 μερίδες
Χρόνος: 10’ προετ/σίας + ψησίματος 20’
600 γρ. πατάτες 1 μικρό αγγουράκι
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κουτάλια σούπας ξύδι 1/2 κ.γλ. μουστάρδα κ.σ.
ελαιόλαδο
1/2 κ.γλ. αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κ.γλ. κάπαρη
κ.ο. μαγιονέζα light (προαιρετικά)
Πλένετε τις πατάτες και τις βράζετε με τη φλούδα
για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Τις
σουρώνετε και τις καθαρίζετε, τις κόβετε σε φέτες
και τις ανακατεύετε με το αγγουράκι και το κρεμμύδι.
Χτυπάτε ξεχωριστά το ξύδι με τη μουστάρδα και το
λάδι και περιχύνετε τη σαλάτα. Προσθέτετε αλάτι,
πιπέρι και ανακατέψτε την μαζί με το μαϊντανό την
κάπαρη και σερβίρετε. Εάν προτιμάτε και μαγιονέζα,
την ανακατεύετε με το λαδόξυδο.
Συμβουλή: Να βράζετε πάντα τις πατάτες με το

φλούδι τους, αφού βέβαια τις πλύνετε καλά, για να
μην χάσουν την βιταμίνη C που περιέχουν.

Σοτάρετε το κοτόπουλο σε καυτό
λάδι μέχρι να ροδίσει. Το σβήνετε με
το ζωμό και το λεμόνι, ρίχνετε αλάτι,
πιπέρι και θυμάρι και το αφήνετε
να βράσει για 45 λεπτά. Βάζετε τα
καρύδια, το σκόρδο και τη μουστάρδα
στο μπλέντερ, τα λιώνετε και τα ρίχνετε
στο κοτόπουλο. Αφήνετε να πάρουν
μια βράση και απομακρύνετε την
κατσαρόλα από τη φωτιά. Ανακατεύετε
με το γιαούρτι και σερβίρετε.
Συμβουλή: Το κοτόπουλο είναι ένα
υγιεινό κρέας με λίγα λιπαρά, αρκεί
να αφαιρέσετε την πέτσα του, όπου
συγκεντρώνεται αρκετή ποσότητα
λίπους.

με απλοποιημένες συνταγές για την μητέρα
και τον πατέρα του σήμερα. Εκδοτικός Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. Κων. Μελενίκου
5 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-208540.
Αθήνα: Στοά του βιβλίου Πεσμαζόγλου 5
τηλ. 210-3211097. Ένα βιβλίο που είναι
αφιερωμένο στη μητέρα της που την μύησε
στα μυστικά της μαγειρικής και στην κόρη
της Νένα. Με το βιβλίο της «Οικογένεια
στην Κουζίνα» προσπαθεί να επισημάνει:
«Να μαγειρεύουμε και να τρώμε ως
οικογένεια, όσο πιο συχνά γίνεται. Και το
πιο απλό φαγητό που θα μοιραστείς και
θα απολαύσεις παρέα γίνεται ξεχωριστό.
Απλά υγιεινά και μεσογειακά μπορείτε
να μαγειρέψετε με την οικογένειά σας,
να στρώσετε ένα όμορφο τραπέζι και να
απολαύσετε τη ζεστασιά της οικογένειας».
Ως Ελληνίδα του εξωτερικού, αγωνίστηκε
για τη διατήρηση και τη διάσωση του
ελληνικού πολιτισμού, του τρόπου
ζωής και φυσικά την διατήρηση και
εξάπλωση της ελληνικής κουζίνας.
Θεωρεί την Ελλάδα ευλογημένο τόπο
που μας τα προσφέρει όλα και μάλιστα
σε αφθονία. Η Γιώτα είναι παντρεμένη
με τον Πολυχρονίδη Αναστάσιο (Ανέστη)
μηχανικό-Χωροτάκτη, από το Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης και έχει τρία παιδιά: 1) την
Παρθένα (Νένα), Δημοσιογράφο Μ.Μ.Ε.
2) τον Παύλο, πτυχιούχο της νομικής
σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας
και 3) την Άρτεμη-Κατερίνα, φοιτήτρια
Αρχιτεκτονικής.
Συχνά επισκέπτεται τη Γερμανία -τον τόπο
που γεννήθηκε, μεγάλωσε σπούδασε
για να βρεθεί κοντά στην πατρική της
οικογένεια.
Η Γιώτα Μήτσιου-Πολυχρονίδου ζει
με την οικογένειά της μόνιμα στην
οδό Αλ. Υψηλάντη 28 Γ. τ.κ 57013 στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τηλ. 2310696747.
Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από τις
συνταγές του βιβλίου της.

Λαζάνια λαχανικών
12 μερίδες
Χρόνος: 60’ προετοιμασίας +
ψησίματος 40’
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
500 γρ. ντοματάκια τριμμένα
2 κ.σ. ντοματοπολτό
2 καρότα ψιλοκομμένα
2 κόκκινες πιπεριές ψιλοκομμένες
200 γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα
1 κολοκύθι ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι,
ρίγανη
1 πακέτο λαζάνια
150 γρ. τριμμένη γραβιέρα
Διπλή μερίδα μπεσαμέλ
Σοτάρετε τον κιμά, το σκόρδο και
το κρεμμύδι, μέχρι να ροδίσουν
ελαφρά. Προσθέτετε τις ντομάτες
και τον πολτό. Μόλις αρχίσουν να
βράζουν, συμπληρώνετε τα καρότα,
τις πιπεριές, τα μανιτάρια και το

Κέικ λεμονιού
12-14 κομμάτια
Χρόνος: 15’ προετοιμασίας +
ψησίματος 20’
250 γρ. βούτυρο σε
θερμοκρασία δωματίου		
200 γρ. ζάχαρη
6 αβγά
1 βανίλια
250 γρ. αλεύρι
1/2 φακελάκι μπέικιν
250 ζάχαρη άχνη
ξύσμα και χυμό από 2
λεμόνια

κολοκύθι. Αν η σάλτσα δεν σκεπάζει
τα λαχανικά, προσθέτετε λίγο ζεστό
νερό. Ρίχνετε αλάτι και πιπέρι και
αφήνετε να βράσουν περίπου 20
λεπτά. Ετοιμάζετε τη μπεσαμέλ
και βουτυρώνετε ένα μεγάλο
πυρέξ. Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 200 βαθμούς. Στρώνετε
πρώτα λίγη μπεσαμέλ στο πυρέξ,
μετά στρώνετε τα λαζάνια δίπλα
-δίπλα και συνεχίζετε με τον κιμά
και μετά πάλι την μπεσαμέλ και
λίγη τριμμένη γραβιέρα. Αρχίζετε
πάλι με τα λαζάνια και τελειώνετε
με τη μπεσαμέλ. Στο τέλος ρίχνετε
την υπόλοιπη γραβιέρα και βάζετε
τα λαζάνια στο φούρνο. Τα ψήνετε
περίπου 30 - 40 λεπτά, μέχρι να
ροδίσουν.
Συμβουλή: Πλένετε πάντα τα
λαχανικά σας πριν να τα κόψετε.
Έτσι αποφεύγετε την απώλεια
βιταμινών και υδατοδιαλιτών
στοιχείων.

στους 175 βαθμούς.
Χωρίζετε τους κρόκους και
τα ασπράδια και χτυπάτε τα
ασπράδια μαρέγκα. Χτυπάτε
ξεχωριστά τους κρόκους
με τη ζάχαρη και το ξύσμα
λεμονιού. Προσθέτετε το
μαλακό βούτυρο σε μικρά
κομμάτια και χτυπάτε, μέχρι
να γίνει το μείγμα σαν κρέμα.
Ανακατεύετε το αλεύρι με το
μπέικιν και το ρίχνετε στην
κρέμα. Αφού απορροφηθεί
το αλεύρι, ανακατεύετε
προσεκτικά με τη μαρέγκα
Προθερμαίνετε το φούρνο και απλώνετε το μείγμα στη

βουτυρωμένη φόρμα του κέικ.
Ψήνετε στους 175 βαθμούς
για 20 - 25 λεπτά. Μόλις
το βγάλετε από το φούρνο,
θα τρυπήσετε ομοιόμορφα
με ένα πηρούνι το κέικ. Θα
ανακατέψετε το ζωμό ενός
λεμονιού με την άχνη και θα
το αλείψετε.
Σ υ μ β ο υ λ ή : Αλοίφετε τις
φόρμες για γλυκά με το
βούτυρο και τις πασπαλίζετε
με αλεύρι ή φρυγανιά. Έτσι
δεν θα κολλάνε τα εδέσματά
σας στα τοιχώματα της
φόρμας μετά το ψήσιμο.
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