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1η ημερα: 31 Ιουλίου 2015: Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

Τ

ην Παρασκευή 31 Ιουλίου θα
π ρ αγ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί φ έ τ ο ς τ ο 1 3 ο
αντάμωμα των απανταχού
Α σ σ ι ω τ ώ ν. 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 του τόπου μας.

Θα μας κρατήσουν συντροφιά ο Αποστόλης
Μετσοβίτης με το κλαρίνο, το ανερχόμενο αστέρι
Στέργιος Μετσοβίτης με το κλαρίνο, Μιχάλης
Μετσοβίτης με την κιθάρα, Κώστας Ταλιούρης
με το ντραμς, το τουμπερλέκι και το ντέφι και στο
τραγούδι ο Τάσος Μπακόλας με τον Δημήτρη
Τζουμερκιώτη. Η παρουσία και η συμμετοχή

Αποστόλης
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ

Στέργιος
ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν

ΕκκλησΙες του Ασσου

1.Το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής

Η

Του Παύλου Γ. Χρήστου (συνέχεια από το φύλλο 63)

Αγία Παρασκευή είναι ένα όμορφο παρεκκλήσι στον κάμπο
του Άσσου
απέναντι από
τον ερειπωμένο νερόμυλο. Σύμφωνα με
την παράδοση στη θέση
αυτή υπήρχε παλαιότερα άλλο παρεκκλήσι της
Αγίας Παρασκευής, το
οποίο κανείς δεν θυμάται.
Θυμόμαστε στη θέση αυτή
ένα μικρό πέτρινο εικόνισμα (προσκυνητάρι).
Το 1 9 9 8 τ α α δ έ λ φ ι α
Αλέξανδρος (Λέξη Θύμιο
Κο λ ι ό ς ) κ α ι Γε ώ ργ ι ο ς
Αριστερά ο Αλέξανδρος και
( Γ ι ώ ργο Θ ύ μ ι ο Κο λ ι ό ς )
δεξιά ο Γιώργος Ευθ. Κατσάνος
Κατσάνος του Ευθυμίου και
της Λαμπρινής ανέλαβαν τη συνολική δαπάνη για την ανέγερση παρεκκλησίου αφιερωμένo στην Αγία Παρασκευή. Το οικόπεδο για την ανέγερση του παρεκκλησίου δώρισε ο Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και
της Μαρίας (Λαμπράκη Κιτσούλης). Το παρεκκλήσι, διαστάσεων, (8μχ5μ)
το έκτισαν οι χωριανοί Καλέσιος
Γεώργιος του Κων/νου (Γάκη Κάλιοσης)
και Κατσάνος Αντώνιος του Κων/νου
(Ντώνη Κώτσο Θωμάς) και τα μάρμαρα
τοποθέτησε ο Παφίλας Χρήστος του
Ευαγγέλου (Τάκη Βάγιας).
συνέχεια στη σελίδα 4

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

assos 65.indd 1

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.

Τάσος
ΜΠΑΚΟΛΑΣ

συνέχεια στην 6η σελίδα

Κώστας
ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ

Τακτικός Καθηγητής Ιατρικής
ο Λεωνίδας Χρήστου

Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τον
Λεωνίδα Χρήστου, πρώην πρόεδρο
του Συλλόγου μας, για τη διπλή εκλογή του, ως Τακτικός καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και ως Διευθυντής της Α΄
παθολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Αποφοιτήσεις

Το Δ.Σ του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο
ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τον Χρήστου Γεώργιο του
Λεωνίδα και της Παναγιώτας για την αποφοίτησή
του από τη Φαρμακευτική Σχολή και του εύχονται
καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες, επιστημονική και
επαγγελματική σταδιοδρομία.

Μια ξεχωριστή Συνάντηση

Μ

ε πρωτοβουλία του Σταύρου Γεωργίου του Περικλή (Βενζινά)
όλοι οι συνομήλικοί του Ασσιώτες (γεννηθέντες το 1955) έχουν δώσει ραντεβού να συναντηθούν στο Άσσο και στο καφενείο το «Βενζινάδικο». Η συνάντηση θα γίνει την
Παρασκευή το μεσημέρι 14 Αυγούστου 2015.
Η ατζέντα της συνάντησης είναι ανοικτή.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να επικοινωνούν με τον Γεώργιο Σταύρου.
Τηλ: 26830-61586. Κιν. 6931105127
και 6986283637.
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Κοινωνικά
Θάνατοι

/ Στις 13 Απριλίου 2015, σε ηλικία 79 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Νάκιας Χρήστος του
Δημητρίου και της Βασιλικής(Τάκη Τούσης). 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. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας γης που τον
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/ Πλήρης ημερών, σε
ηλικία 98 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι στις 29-4-2015, η
Κατσάνου Βάια του
Αθανασίου (Νάσιο Κολέσια). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
Ιερό ναό των Αγίων
Κων/νου 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 γενέθλιας γης
που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
/ Στις 25 Μαΐου 2015, σε ηλικία 61 ετών, έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι η Βεζυρτζόγλου-Κατσάνου
Ευθυμία συζ. του Κατσάνου Χρήστου του Θωμά
(Τάκη Θωμά Χρήστου). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό των Αγίων
Κων/νου 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 ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Η Ευθυμία Βεζυρτζόγλου του Γρηγορίου Γεννήθηκε
στα Κύρια Δράμας στις 12/01/1955. Απεβίωσε στις
25/05/2015 και την σκέπασε το ασσιώτικο χώμα
μακριά από πολυτέλειες και μαυσωλεία αλλά με ταπεινότητα και σεμνότητα με θέα τις ελιές και την
ανατολή του ηλίου στις πλαγιές της Λάκκας. Η Ευθυμία έλκει την καταγωγή της από τη Νίγδη και το
Ικόνιο της Καππαδοκίας όπου οι πρόγονοί της διέπρεπαν στο εμπόριο πριν από τη μικρασιατική καταστροφή. Αποφοίτησε από το εξατάξιο γυμνάσιο Δοξάτου Δράμας με "ΑΡΙΣΤΑ" και κατόπιν τελείωσε τη
σχολή Λογιστών και Γραμματέων Δράμας ΠΛΑΤΩΝ.
Εργάστηκε από μικρή ηλικία βοηθώντας την οικογένειά της στην καπνοπαραγωγή. Στις 22/11/1977
διορίστηκε στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και
υπηρέτησε ως αρχηγός σε ιδρύματα στον Εχίνο
Ξάνθης, στην Εξοχή Δράμας, στα Λευκόγεια Δράμας, στο Περιθώρι Δράμας και στην Καλλίφυτο
Δράμας. Το 1998 πήρε μετάταξη και από τότε ως
την συνταξιοδότησή της εργαζόταν στη διεύθυνση οικονομικών της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δράμας.
Παράλληλα,
της
άρεσε να ασχολείται με το κέντημα,
την ζωγραφική και
τη μαγειρική. Στις
25/01/1986
παντρεύτηκε τον Κατσάνο Χρήστο του
Θωμά και της Λαμπρινής και απέκτησε δύο κόρες, τη
Λαμπρινή η οποία
είναι τελειόφοιτος
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της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και τη Βασιλική η οποία αποφοίτησε με υποτροφία από τη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα
από τη Νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως δικηγόρος
Θεσσαλονίκης.

Λίγα Λόγια από τις κόρες της

«Λατρεμένη μας μητέρα,
Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς,
τότε το κενό που αφήνει ο θάνατός σου είναι τεράστιο. Ζωή όμως είναι ό, τι δίνουμε… και εσύ
έδωσες τόσα πολλά σε όλους. Τόσα και τέτοια,
που θα ήταν ιεροσυλία να αποτυπωθούν σε χαρτί, να ειπωθούν με λέξεις.. Και αφού έδωσες σημαίνει ότι έζησες. Πραγματικά. Με τρόπο, που ο
κάθε ένας μας, οφείλει να ζει, αν θέλει να ζει αληθινά. Δίνοντας και αγαπώντας.
Είναι αλήθεια ότι δεν είναι φυσικοί, ούτε αυτονόητοι οι αποχαιρετισμοί σε οικογένειες που ενώνονται με αληθινή αγάπη, εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό δεν σε αποχαιρετούμε στο στερνό σου
ταξίδι αφού είναι βέβαιο ότι θα ξανασυναντηθούμε. Και οπωσδήποτε θα σου απευθυνόμαστε πάντοτε σε ενεστώτα χρόνο. Ξέρεις πολύ καλά ότι
και να προσπαθούσες, δεν θα μπορούσες να καταφέρεις να ξεχαστείς! Είσαι η δίκαια μητέρα, η
τρυφερή σύντροφος, η πιστή φίλη. Η γενναία γυναίκα που υπηρετούσε ανέκαθεν σταθερές αξίες,
έντιμη, υπεύθυνη, γενναιόδωρη, ασυμβίβαστη,
πεισματάρα και υπερήφανη. Σταράτα και καθαρά
λόγια, δυναμικά και έντιμα έργα, παλικαρίσια και
κοφτερή σκέψη, τολμηρή και πρωτοπόρα στάση.
Αυτές είναι μερικές από τις πολύτιμες παρακαταθήκες ζωής που μας αφήνεις. Γνωρίζουμε ότι δεν
θέλεις να λυπούμαστε ούτε να πενθούμε. Εξάλλου πάντα μας προέτρεπες να ανεβαίνουμε υψηλότερα και να κοιτάζουμε μακρύτερα...
Εν κατακλείδι, οι κόρες σου, που μας δίδαξες να
είμαστε τίμιες και γενναιόδωρες, ο σύζυγός σου,
που μοιραζόσασταν μια ευτυχισμένη και καλόβολη και οι φίλοι σου που συνέδεσαν τις φωτεινότερες εμπειρίες τους μαζί σου, θα νιώθουμε πάντοτε τυχεροί που υπήρξες και είσαι στη ζωή μας
και ξέρουμε ότι νοερά και αυστηρά θα υπάρχεις
κοντά μας κάθε στιγμή. Είσαι το στήριγμά μας, η
δύναμη και η αδυναμία μας. Στην καρδιά μας θα
είσαι για όλη μας την ζωή.
Καλή αντάμωση άγγελέ μας…
Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ
Λαμπρινή – Βασιλική»
/ Πλήρης ημερών,
σε ηλικία 91 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι στις 5-62015, η Λαμπρούση Ευαγγελία του
Κωνσταντίνου και
της
Αλεξάνδρας
σύζ.
Ευαγγέλου
Μπουζούκη (Βαγγελμπουζούκαινα).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μελιανών και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο των
Μελιανών. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μελιανίτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
/ Στις 16 Ιουνίου 2015, σε ηλικία 67 ετών, έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι ο Λαμπρούσης Χρήστος του
Γεωργίου και της
Παρασκευής (Χρήστο Γάκη Πανέλης).
Ο αδόκητος θάνατος βύθισε σε βαρύ
πένθος την οικογένειά του, συγγενείς
και φίλους. Έχασε
την άνιση μάχη που
έδινε με θάρρος
και γενναιότητα τον τελευταίο καιρό με την επάρατη νόσο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 19-6-

2015 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του
Κοιμητηρίου Αγίων Αναργύρων και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του,
συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, πάνδημη η ασσιώτικη κοινότητα της Αθήνας και πολλοί χωριανοί που
ταξίδεψαν από το χωριό για αυτό το λόγο. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον «φιλοξενεί». Η μνήμη του αιωνία. Ο εκλιπών ήταν μέλος
του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Το Δ.Σ του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών όταν
πληροφορήθηκε το θλιβερό αυτό γεγονός, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
1.Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
2.Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία.
3.Να προσφέρει, αντί στεφάνου στη μνήμη του, το
ποσόν των 50 Ευρώ για την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) Άσσου.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα

/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.
/Το Σάββατο 25 Απριλίου
2015 στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου & Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Γούλα Ευαγγελίας
του Κωνσταντίνου (Κώτση Γούλαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 26 Απριλίου
2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Παφίλα Δημητρίου του Ευγενίου
και της Ευαγγελίας (Δημητράκη Βγένη). Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
/Την Κυριακή 3 Μαΐου 2015
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Δήμα Σπυρίδωνα του Ευθυμίου και της Κωνσταντίνας (Πήλιο Θύμιου). Ας
είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 17 Μαΐου 2015
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Νάκια Χρήστου του
Δημητρίου και της Βασιλικής (Τάκη Τούση). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Το Σάββατο 30- Μαΐου-2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Παφύλλα Δήμητρας
του Ιωάννη (Γιαννακούλαινας).
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Κατσάνου Βάιας του Αθανασίου (Νάσιο Κολέσιας).
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 27 Ιουνίου 2015 στον Ιερό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Βεζυρτζόγλου-Κατσάνου Ευθυμίας συζ. του Κατσάνου Χρήστου του Θωμά (Τάκη
Θωμά Χρήστου). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
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Γάμοι

/ Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
2015 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας στην Ανατολή Ιωαννίνων ο Λαμπρούσης Γεώργιος του Δημητρίου και της Ευγενίας από τον Άσσο
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Πάνου Αικατερίνη του Δημητρίου και της Ευτυχίας από το Δροσοχώρι Ιωαννίνων . Κουμπάρος ο
Μιχαήλ Λαμπρούσης του Γεωργίου
και της Ευαγγελίας (Μιχαλ-Γούσιας)
. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε
τους προσκεκλημένους στην αίθουσα εκδηλώσεων Grystal Palace (8ο
χλμ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών).
/ Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015
στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία
στους τάφους των Βενιζέλων στα
Χανιά της Κρήτης ο Γούλας Γεώργιος του Λάμπρου και της Μαρίας
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Αλιγιζάκη Σοφία του Αντωνίου και της Ευαγγελίας. Κουμπάροι ο
Γεώργιος Κιμιωνής και η Μαρία Αλέπη. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κτήμα
«Μπαλαντίνος» στα Χανιά.
/ Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015
στο εξωκλήσι του Αγίου Φανουρίου Νέας ΚυδωνίαςΜυτιλήνης η
Μανωλιά Μαργιάννα του Βασιλείου και της Ευαγγελίας παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της
Στρατηγό Δημήτριο του Ευστρατίου και της Εμμέλειας . Κουμπάροι η
Μαρία Μαντζουράνη και η Λεμονιά
Χριστοφή. Η νύφη Μαργιάννα Μανωλιά είναι κόρη της χωριανής μας
Κατσάνου Ευαγγελίας του Ιωάννη και της Μαρίας (Λίτσα του Νάκο
Θωμά).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται
στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη, πολλούς και
καλούς απογόνους». Στους γονείς,
συγγενείς και κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα χαρές».

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
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Γεννήσεις

/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν
η Χρήστου Λαμπρινή του Παύλου
και της Σταματίνας και ο Γκουτζουρέλας Χρήστος του Αποστόλου και
της Φανής. Η Λαμπρινή Χρήστου
στις 30 Ιουνίου 2015, στο μαιευτήριο Έλενα, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι.
Οι παππούδες Παύλος Χρήστου και
Απόστολος Γκουτζουρέλας καθώς
και οι γιαγιάδες Ματίνα Τράκα και
Φανή Γκουτζουρέλα δεν κρύβουν
τη μεγάλη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε
στους ευτυχισμένους γονείς Λαμπρινή και Χρήστο, στους παππούδες Παύλο και Αποστόλη και στις
γιαγιάδες Ματίνα και Φανή να τους
ζήσει.

Βαπτίσεις

/ Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρτέμιδας (Λούτσα) βάπτισαν το αγοράκι τους η Ξάνθη Αγγελική και ο
Ελευθέριος Κοντογιαννόπουλος.
Ο νονός Βαγγέλης Τζέρπος του χάρισε το όνομα Χρήστος.
Ο παππούς Χρήστος Ξάνθης (ο μικρός Χρήστος φέρει το όνομά του)
και η γιαγιά Πανωραία Κούση δεν
μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά
τους για το καινούριο όνομα. Ο μικρός Χρήστος είναι εγγονός της
xωριανής μας Κούση Πανωραίας
του Κων/νου (Πανωραία του Κώστα Πάνου).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Λευτέρη και Αγγελική, στον παππού Χρήστο, στη γιαγιά Πανωραία και στον
νονό Βαγγέλη να τους ζήσει.
/ Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα
στο Πόρτο Ράφτη Αττικής βάπτισαν
το κοριτσάκι τους η Σταυρούλα
Μότσιου και ο Βασίλης Τούντας.

Οι νονοί Παναγιώτης και Μαίρη
Χριστοπούλου της χάρισαν το όνομα Φρειδερίκη.
Ο παππούς Θεμιστοκλής Μότσιος
και η γιαγιά Φρειδερίκη Πανούση (η μικρή φέρει το όνομά της) δεν
μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά
τους για το καινούριο όνομα.
Οι γονείς της μικρής Φρειδερίκης
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους
στην κοσμική ταβέρνα «Πυξίδα»
στην παραλία του Πόρτη Ράφτη,
του χωριανού μας Ναπολέοντα Παφίλα. Η μικρή Φρειδερίκη είναι εγγονή της χωριανής Φρειδερίκης
Πανούση του Ευαγγέλου και της
Λαμπρινής (Φρειδερίκη του Βαγγέλη Πάνο Βαγγέλη).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Βασίλη
και Σταυρούλα, στον παππού Θεμιστοκλή, στη γιαγιά Φρειδερίκη και
στους νονούς Παναγιώτη και Μαίρη να τους ζήσει.
/Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 στον
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στους τάφους των Βενιζέλων στα Χανιά της
Κρήτης βάπτισαν το κοριτσάκι τους
ο Γούλας Γεώργιος του Λάμπρου
και της Μαρίας και η Αλιγιζάκη Σοφία του Αντωνίου και της Ευαγγελίας. Η νονά Ελπινίκη Μαρκετάκη
της χάρισε το όνομα Μαρία. Ο παππούς Λάμπρος Γούλας και η γιαγιά
Μαρία Τοράκη (η μικρή Μαρία φέρει το όνομά της) δεν μπορούσαν
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Οι γονείς της μικρής Μαρίας δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο
κτήμα «Μπαλαντίνος» στα Χανιά.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς
Γιώργο και Σοφία, στον παππού
Λάμπρο, στη γιαγιά Μαρία και στη
νονά Ελπινίκη να τους ζήσει.

Προσφορές εις μνήμη

/Ο Κατσάνος Αλέξανδρος του Ευθυμίου και της Λαμπρινής (Λέξη Θύμιο Κολιός) προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 100
Ευρώ εις μνήμη του πατέρα του Ευθυμίου Νικολάου
Κατσάνου (Θύμιο Κολιού)
και της μητέρας του Λαμπρινής Ευθυμίου Κατσάνου. Τον ευχαριστούμε και
του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά με την οικογένειά του και να τους θυμούνται.
Αιωνία η μνήμη τους.
/Ο Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας και ο Ζήκας Αναστάσιος του Νικολάου και της Μαρίας προσέφεραν στην εφημερίδα μας
το ποσό των 100 Ευρώ εις μνήμη
του πατέρα τους Ζήκα Νικολάου
του Αναστασίου και της Χρυσαυγής
(Κολιό Ζήκα). Τους ευχαριστούμε
και ευχόμαστε να είναι πάντα καλά
με τις οικογένειές τους και να τον θυμούνται. Αιωνία η
μνήμη του.
/Ο Λάμπρος Γούλας του Δημητρίου και της Αναστασίας προσέφερε στην εφημερίδα μας
το ποσό των 100 Ευρώ στη μνήμη
του θείου του Σπύρου Ευθ. Δήμα
(Πήλιο Θύμιου), της θείας του Ευαγγελίας Κων. Γούλα (Κώτση Γούλαινας) και του ξαδέλφου του Χρήστου
Γ. Λαμπρούση (Χρήστο Γάκη Πανέλη).
Το συμβολικό αυτό ποσό είναι ένα μικρό κεράκι στη μνήμη τους καθότι για

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μ

ετά από 35 χρόνια ευδόκιμης
υπηρεσίας αφυπηρέτησε από
την υπηρεσία του (εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) ο
επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου μας
Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής.
Ο σύλλογος
αποδήμων Ασσιωτών και η
εφημερίδα
«ο
Άσσος» εύχονται υγεία και
μακροημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του για να χαρούν τους καρπούς του μόχθου του.

Προσφορές
στην εφημερίδα μας

• Γούλας Λάμπρος του Δημητρίου
και της Αναστασίας . ........................ 100 €
• Ζήκας Αναστάσιος του Νικολάου
και της Μαρίας ..................................50 €
• Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου
και της Μαρίας ..................................50 €
• Κατσάνος Αλέξανδρος του Ευθυμίου
και της Λαμπρινής ........................... 100 €
• Μήτσιου-Ντίτσου Δήμητρα του Κων/
νου και της Πανάγιως .......................50 €
• Ντίμερης Νικόλαος του
Κωνσταντίνου και της Ευγενίας ........20 €
• Οικονόμου Κωνσταντίνος
(από Παπαδάτες) ...............................20 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου
και της Λαμπρινής .............................50 €

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

assosprevezis.gr:
επισκεφτείτε το

λόγους ανεξάρτητα
από τη θέλησή του,
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κηδεία τους. Τον ευχαριστούμε και του
ευχόμαστε να είναι
πάντα καλά με την
οικογένειά του και
να τους θυμούνται. Αιωνία η μνήμη τους.
/Η Μήτσιου-Ντίτσου Δήμητρα του Κων/νου και της
Πανάγιως προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των
50 Ευρώ εις
μνήμη του πατέρα της Μήτσιου Κων/νου
του Δημητρίου
(Κώτση
Μήτρου ή Κώτση
Τόκα) και της
μητέρας
της
Μήτσιου Πανάγιως του Κων/νου. Την ευχαριστούμε και
της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά με την οικογένειά της
και να τους θυμούνται. Αιωνία η μνήμη τους.
/Ο Ντίμερης Νικόλαος του Κων/
νου και της Ευγενίας προσέφερε
στην εφημερίδα μας το ποσό των
20 Ευρώ εις μνήμη του αδελφού
του Ντίμερη Ευθυμίου του Κων/νου
και της Ευγενίας (Θύμιο Ντίμερη).
Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να τον
θυμάται. Αιωνία η μνήμη του.
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Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
1.Το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής

Η

συνέχεια από
τοιχοποιία είναι κτισμένη με τούβλα, έχει
ξύλινο ταβάνι και η
στέγη έχει κεραμοσκεπή. Μια παράδοση θέλει την Αγία
Παρασκευή να προστατεύει τους
κατοίκους του χωριού μας: όταν οι
Τούρκοι έρχονταν από τον Κάμπο
του Θεσπρωτικού για το χωριό μας
καλπάζοντας με τα άλογά τους,
όταν έφταναν κοντά στην εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής, τα άλογα
σταματούσαν να βαδίζουν και δεν
προχωρούσαν παρά μόνον όταν τα
αφεντικά τους έκαναν κάποιο τάμα
στην Αγία και έδιναν την υπόσχεση ότι δεν θα προξενούσαν κανένα
κακό στους κατοίκους του χωριού
μας.
Ο Ναός έχει μία είσοδο από τη

ο παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού xτίστηκε από τους
Ασσιώτες για να τιμήσουν τον
Άγιο και παράλληλα να τον εξευμενίσουν δηλώνοντας τη μετάνοιά τους.
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779),
γνωστός ως Πατροκοσμάς, ήταν ελληνορθόδοξος μοναχός. Προκειμένου
να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο
εξισλαμισμό των Χριστιανών άρχισε περιοδείες στη Δυτική και Βόρεια
Ελλάδα και στην Ήπειρο. Προέτρεπε

φόβον μήπως επικριθούν υπό των
Τούρκων, διότι δεν εγνώριζον το υπό
του Κοσμά κήρυγμα, που επρόκειτο
να κάμη. Και εκρύβησαν μόλις έφθασεν εις το χωρίον των. Ουδείς εκ των
κατοίκων παρουσιάσθη να τον υποδεχθή ή ακούση. Κάπου μακράν της
θέσεως, όπου εστάθμευσε, είδε άνδρα
απομακρυνόμενο και τον κατηράσθη
λέγων: «Ένας να μείνης στο σπίτι σου
και στο σόι σου». Και πράγματι, εκ
της οικογενείας εκείνου ένας υπάρχει

με θέρμη τους Χριστιανούς να ιδρύσουν σχολεία τα οποία θα διδάσκουν
την ορθοδοξία. Μέσω των εράνων που
διενήργησε υπολογίζεται ότι ίδρυσε
περίπου 250 σχολεία. Στην τελευταία του περιοδεία την άνοιξη του
έτους 1779 ο Πατροκοσμάς πέρασε και
από το χωριό μας ακολουθώντας τη
διαδρομή Κατζάς (Στεφάνη)-ΛέλοβαΠαπαδάτες-Νάσσιαρη-ΝικολίτσιΝτάρα- Λέλοβα-Κρανιά. Έτυχε μεγάλης υποδοχής από τους κατοίκους των
Παπαδατών και ατενίζοντας τον Άσσο
μίλησε «για ευλογημένο τόπο και καταραμένο κόσμο». Όταν έφθασε στη
Νάσσιαρη δεν έτυχε ανάλογης υποδοχής παρότι οι κάτοικοι του χωριού
ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μάλλον
φοβήθηκαν την εκδίκηση των αλλόφυλων και αλλόθρησκων κατακτητών.
Σύμφωνα με μια παράδοση, όταν ο
Πατροκοσμάς έφθασε στο χωριό μας
και δεν είδε κόσμο να τον περιμένει
ρώτησε «πού είναι ο κόσμος; γιατί είναι σκόρπιοι;» και συνεχίζοντας είπε:
«Θεέ μου όλο τον καιρό να είναι σκόρπιοι». Πράγματι οι κάτοικοι του χωριού
πιστεύουν ότι η κατάρα αυτή έπιασε.
Το χωριό μας είναι αραιοκατοικημένο
και τα σπίτια καταλαμβάνουν μεγάλη
έκταση και υπάρχουν περιπτώσεις η
απόσταση από σε σπίτι σε σπίτι να
είναι ακόμα και μερικά χιλιόμετρα.
Ο αείμνηστος Οδυσσέας Μπέτσος,
Δάσκαλος από Θεσπρωτικό, στο βιβλίο του «ΛΕΛΟΒΑ (Το σημερινό
Θεσπρωτικό) και η κάτω ΛΑΚΚΑ
ΣΟΥΛΙ η ιστορία της περιόδου της
Τουρκοκρατίας των εξ εγγράφων πηγών» που εκδόθηκε στην Πρέβεζα το
1975, γράφει για την επίσκεψη του
Αγίου Κοσμά στο χωριό μας:
«Εις το χωρίον αυτό μετέβη, μετά το κήρυγμά του εις Παππαδάτες.
Μαθόντες οι Νασσιαρίται, περί της
επικειμένης αφίξεως του π. Κοσμά,
εφοβήθησαν να παρουσιασθούν ενώπιόν του. Άλλοι λέγουν δια τας πολλάς των αμαρτίας και άλλοι δια τον

έκτοτε εις το χωρίον. Οι άλλοι άρρενες
ή ενωρίς αποθνήσκουν ή αποδημούν.
Οι κάτοικοι του χωρίου πιστεύουν, ότι η «ανεπροκοπιά» των έκτοτε οφείλεται εις την κατάραν εκείνην του ΑγίουΚοσμά, την οποίαν,
όμως, ουδείς ήκουσε να εκστομίζη,
ει μη μόνον την ανωτέρω κατά του
απομακρυνομένου ανδρός». Επίσης
αναφέρει ότι Αρχιμ. Βιτάλης της
Μητροπόλεως Πρεβέζης εις το βιβλίο του: «Ο Εθνεγέρτης της Ηπείρου
Άγιος Κοσμάς, ο Ισαπόστολος,»γράφει
ότι «οι κάτοικοι του Νάσσιαρη (ο σημερινός Άσσος) τον εξεδίωξαν. Δεν
συμφωνεί τούτο με την σωζομένην
παράδοσιν, η οποία λέγει ότι δεν
τον υποδέχθησαν και δεν επήγαν να
ακούσουν το κήρυγμά του, όταν, ως
φαίνεται, τους προσκάλεσε να έλθουν
πλησίον του. Εξ άλλου τον ναόν, τον
οποίον του έκτισαν βραδύτερον, προς
μετάνοιαν, κατηδάφισεν ο εργολάβος,
που διήνοιξε τον αυτοκινητόδρομον,
προ 2-3 ετών, χωρίς να υποχρεωθεί
να τον ανεγείρει εκ νέου. Δι΄ό και σήμερον δεν υπάρχει ναός».
Ο εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς είχε
το χάρισμα να προφητεύει, να προβλέπει γεγονότα και με το χάρισμα αυτό
εντυπωσίαζε, ηλέκτριζε και ξεσήκωνε
τα πλήθη.
Η δράση του αυτή δημιούργησε
εχθρότητα και προκάλεσε διωγμούς
εναντίον του. Οι αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι δεν έβλεπαν καθόλου με
καλό μάτι τη δράση του αυτή. Ήδη
ο πάτερ Κοσμάς με τις διδαχές του,
τις προφητείες του και το κήρυγμά
του είχε προκαλέσει την οργή των
Τούρκων, των Εβραίων, των Ενετών,
των Κοτζαμπάσηδων, των πλουσίων
και όσων θίγονταν τα συμφέροντά τους
από τη διδασκαλία του. Αποτέλεσμα,
να τον καταδικάσουν σε θάνατο και
να τον θανατώσουν δια απαγχονισμού στο χωριό Κολικόντασι κοντά
στην πόλη του Βερατίου στη σημερινή
Αλβανία. συνέχεια στην 5η σελόδα

την 1η σελίδα
δυτική πλευρά. Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες και χτιστό τέμπλο. Για
το φωτισμό υπάρχουν τρία τοξωτά
παράθυρα στη νότια πλευρά και
τρία τοξωτά παράθυρα μικρότερων
διαστάσεων στη δυτική πλευρά πάνω από την πόρτα της εισόδου στο
Ναό. Το τέμπλο είναι χτιστό και το
Ιερό είναι υπερυψωμένο κατά ένα
σκαλί από τον κυρίως ναό.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα μία φορά το χρόνο:
την 26ην Ιουλίου, ημέρα μνήμης της
Αγίας Παρασκευής.
Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία
όταν κάποιος πιστός ζητήσει το
άνοιγμα του Ναού προκειμένου να
εκπληρώσει ένα τάμα.

Πάλι ο λόγος για τη Λαμποβίτισσα

Αγαπητοί συγχωριανοί
Στο φ. 60 (Ιανουάριος-ΦεβρουάριοςΜάρτιος 2014) της εφημερίδας μας «ο
Άσσος» είχε γίνει εκτενής αναφορά
στην «ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΣΣΑ»
Άσσου, ιστορικό διατηρητέο μνημείο
του χωριού μας.
Σήμερα, απλά επανερχόμαστε για
να υπενθυμίσουμε ότι η κτηριακή κατάσταση της λαμπρής κληρονομιάς
είναι απελπιστικά απαράδεκτη από
δομική, οικοδομική κι αισθητική άποψη. Άρα, επιβάλλεται, πριν είναι αργά
ν΄ αρχίσει η αποκατάσταση των κτισμάτων της. Συνέχιση της σημερινής
απραξίας σημαίνει κατάρρευση του
κτίσματος.
Μπορεί η μελέτη να είναι έτοιμη. Η
υλοποίησή της με τη σημερινή απογοητευτική και δραματική οικονομική
συγκυρία, δυσκολεύεται και ματαιώνεται. Ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα
δεν προβλέπεται άμεσα. Η πολιτεία
σήμερα μάλλον είναι αδύναμη να έρθει αρωγός. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία
δεν έχει, ίσως, τη δυνατότητα. Εμείς τι
θα κάνουμε; Θα περιμένουμε την καταστροφή;
Εμείς (που υπογράφουμε το παρόν) αναλάβαμε πρωτοβουλία να βοηθήσουμε, κινούμενοι από αγάπη κι

Τ

2.Το παρεκκλήσι του Αγίου Κοσμά

ευαισθησία για τον τόπο μας, επειδή είμαστε υπερβέβαιοι ότι όλοι οι
Ασσιώτες όπου γης, αλλά και όλοι οι
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, διαθέτουν ίση, αν όχι μεγαλύτερη, αγάπη κι ευαισθησία γι' αυτό το σπουδαίο και σημαντικό κληρονομημένο
ιστορικό μνημείο.
Προσκαλούμε όλους τους Ασσιώτες
και τον καθένα ενδιαφερόμενο να
ενώσει με μας τη δική του θέληση,
διάθεση και δυναμική, ώστε όλοι μαζί
να αρχίσουμε και πετύχουμε έγκαιρη
αποκατάσταση του Ιερού Ναού. Να
μη μείνουμε άπρακτοι.
Ο σκοπός είναι άγιος και για το
χωριό μας Ιερή υποχρέωση. Όλοι
στον αγώνα να ξαναδώσουμε στη
«ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΣΣΑ» την κτιριακή
υπόσταση που της ανήκει.
Με αγάπη
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Κατσάνος
τηλ. 6973034415, Λάμπρος Πανταζή
Ζήκας τηλ. 6974196828, Λαμπρινή
Παναγιώτη Θεοδώρου τηλ. 6936618385.
Ευάγγελος Θεοδώρου Θεοδώρου τηλ.
6982970065, Χαρίκλεια Λάμπρου
Κατσάνου-Σκανδάλη τηλ. 6937942967,
Αναστάσιος Ευαγγέλου Λαμπρούσης
τηλ. 6972199525, Παύλος Γεωργίου
Χρήστου τηλ. 6973243309.

Aπό τα εγκαίνια του Αγίου Κοσμά όρθιοι από δεξιά: Κατσάνος Απόστολος
του Νικολάου (Ποστολ-Κολιός),
Λαμπρούσης Γεώργιος του Νικολάου
(Γιώργο Κολιό Κώστας),, Πάτρας
Κωνσταντίνος (Αρχιμάστορας από τα
Πράμαντα), Πάτρας Ιωάννης του Κων/
νου (μάστορας από τα Πράμαντα),
Νάκιας Ευθύμιος του φωτίου (Θύμιο
Φώτης), Άγνωστος (μάστορας), Κούσης
Κων/νος του Παναγιώτη (Κώστα
Πάνος).
Καθιστοί από αριστερά: Δήμας Θωμάς
του Παναγιώτη (Θωμά Νότης), Χούθης
Ελευθέριος του Χρήστου (Λευτερπαπάς), Κατσάνος Δημήτριος του
Γεωργίου (Μήτσο Γάκη Ναστάσης).
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συνέχεια από την 4η σελόδα ξύλινα καθίσματα (στασίδια), πέντε στη βόρεια

Πρώτος σταθμός του Πατροκοσμά στον Άσσο
ήταν εκεί που είναι κτισμένο σήμερα το παρεκκλήσι και σύμφωνα με την παράδοση δείχνοντας
προς τον κάμπο (Σουμουλήρια) έναν χωριανό
μας, τον Φώτη Θανάση, που όργωνε, αν και
ήταν Κυριακή, είπε: «Κανένας να μη μείνει από
το σόι του στον τόπο αυτόν». Πράγματι κανείς
δεν υπάρχει από την οικογένεια αυτή στο χωριό. Ο τελευταίος από την οικογένεια αυτή (Γάκη
Φώτη Θανάσης ) μετοίκησε στις Χαλκιάδες πριν
πολλά χρόνια. Ο Πατροκοσμάς επισκέφθηκε για
προσκύνημα και την εκκλησία του Αγίου Μηνά.
Στις 20 Ιουλίου 1961 με συνοδική πράξη του
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ανακηρύχτηκε και επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας.
Με την επίσημη ανακήρυξη του Πατροκοσμά σε
Άγιο της ορθοδόξου εκκλησίας μας οι Ασσιώτες
αποφάσισαν την ανέγερση παρεκκλησίου αφιερωμένο στον Άγιο.
To παρεκκλήσιο ανηγέρθη στη βόρεια είσοδο του χωριού (στη Τζούμα Βάρη) δυτικά της
10ης Επαρχιακής οδού Θεσπρωτικού-ΆσσουΔερβιζιάνων σε οικόπεδο που δώρισε η Ελένη
Σωτηρίου Λαμπρούση (Σωτηράκαινα) και σε
απόσταση ολίγων περίπου μέτρων από αυτήν,
πενήντα περίπου μέτρα βορείως του σημερινού
Ιερού Ναού. Ο Ιερός Ναός ήταν πέτρινος και
χτίστηκε από τον Πραμαντιώτη αρχιμάστορα
Κώστα Πάτρα και το συνεργείο του το 1967.
Η ανέγερση έγινε με προσωπική εργασία και με
προσφορές των ευσεβών κατοίκων του Άσσου.
Εφημέριος στο χωριό μας ήταν ο μακαριστός π.
Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος). Το 1971 κατά
τη διάνοιξη της 10ης επαρχιακής οδού έγιναν κατολισθήσεις και το παρεκκλήσιο υπέστη σοβαρές ζημιές. Λόγω των ζημιών που θεωρήθηκαν
ανεπανόρθωτες και προκειμένου να αποφύγουν
μια επικίνδυνη στροφή, ο εργολάβος του έργου
Ηλίας Κατσιμπόκης από την Πρέβεζα το κατεδάφισε χωρίς την υποχρέωση να τον χτίσει εκ
νέου αλλά για αποζημίωση κατέθεσε το ποσό
των τριακοσίων χιλιάδων δραχμών.
Αργότερα χτίστηκε νέος ναός του Αγίου
Κοσμά 50 περίπου μέτρα νοτιότερα, σε οικόπεδο που δώρισε η Ελένη Σωτηρίου Λαμπρούση
(Σωτηράκαινα).
Στις 3-11-1987 από την Ιερά Μητρόπολη
Νικοπόλεως και Πρεβέζης υπεβλήθη αίτηση στο
Γραφείο Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος για έκδοση σχετικής άδειας. Το γραφείο Ναοδομίας εξέδωσε την με αριθμό 654/25-11-1987 άδεια ανεγέρσεως του Ιερού
παρεκκλησίου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Τη γενική επίβλεψη του έργου σύμφωνα
με την άδεια θα είχε ο Πρεβεζιάνος Πολιτικός
Μηχανικός Αναστάσιος Τσουμάνης. Τη μελέτη για την ανέγερση επιμελήθηκε ο Ασσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός Λαμπρούσης Λάμπρος
του Σωτηρίου και της Ελένης.
Η ανέγερση έγινε με προσωπική εργασία και
με προσφορές των ευσεβών κατοίκων του Άσσου
και με τα χρήματα από την αποζημίωση της κατεδάφισης του πρώτου Ιερού Ναού.
Το παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού στον Άσσο βρίσκεται στη βόρεια είσοδο του χωριού, δυτικά της 10ης Επαρχιακής
οδού Θεσπρωτικού-Άσσου-Δερβιζιάνων και σε
απόσταση τριάντα περίπου μέτρων από αυτήν,
εξωτερικών διαστάσεων (8 μ. χ 5,40μ). Ο αύλειος
χώρος του παρεκκλησίου είναι περιφραγμένος,
τσιμεντοστρωμένος και εφάπτεται της κοινοτικής οδού που οδηγεί στον οικισμό του Ριζού.
Το παρεκκλήσι έκτισαν οι χωριανοί Κατσάνος
Αθανάσιος του Ευθυμίου (Νάσιο Θύμιος) και
Παφίλας Αθανάσιος του Χρήστου (Νάσιο
Καράβας ή Νασιο Τάκη Βγένης) και τα μάρμαρα
τοποθέτησε ο Παφίλας Χρήστος του Ευαγγέλου
(Τάκη Βάγιας). Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με
τούβλα, έχει ξύλινο ταβάνι και η στέγη έχει κεραμοσκεπή. Έχει δύο εισόδους, από νότια και
δυτικά. Επίσης στη νότια και δυτική πλευρά
υπάρχουν κεραμοσκεπή υπόστεγα.
Για το φωτισμό στη νότια πλευρά υπάρχουν
δύο τοξωτά παράθυρα εκατέρωθεν της εισόδου
και τρία επίσης τοξωτά παράθυρα στη βόρεια
πλευρά. Στο νότιο υπόστεγο και συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό άκρο κρέμεται μία μικρή ορειχάλκινη καμπάνα, που αγόρασε στα
Ιωάννινα η εκκλησιαστική επιτροπή του ενοριακού ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου. Η καμπάνα έχει κατασκευαστεί στα Ιωάννινα από τον
Μαρίνο Παπαφωτίου το έτος 2003.
Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί εννέα
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Συμβούλιο στον
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πλευρά και τέσσερα στη νότια. Τα καθίσματα
της βόρεια πλευράς είναι από τον πέτρινο Ναό
Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί εννέα ξύλινα
καθίσματα (στασίδια), πέντε στη βόρεια πλευρά
και τέσσερα στη νότια. Τα καθίσματα της βόρεια πλευράς είναι από τον πέτρινο Ναό του
Αγίου Γεωργίου (Β). Επίσης υπάρχουν δύο μικροί
πολυέλαιοι, πέντε καντήλια καθώς παγκάρι και
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην
αναλόγιο ξυλόγλυπτα.
ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού
Ο ναός είναι αγιογραφημένος σε όλες τις πλευ- μας Α.Ο. Λάκκα Σουλίου. Το νέο διρές του. Η αγιογράφηση έγινε με προσφορές
οικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται:
των κατοίκων από τους Ηπειρώτες (Γιαννιώτες)
αγιογράφους αδελφούς Μιχάλη και Δημήτριο Πρόεδρος: Κατσάνος Ευθύμιος του
Γεωργίου και της Θεοδώρας.
Ανδρούτσο.
Στον Ιερό Ναό υπάρχουν οι εξής τοιχογραφίες Αντιπρόεδρος: Θεοδώρου Ιωάννης
(ολόσωμες) και συγκεκριμένα στη βόρεια πλευ- του Γεωργίου και της Ελισάβετ.
ρά: Προφήτης Ηλίας (δέησις Ελευθερίας Σωτ. Γεν. Γραμματέας: Λαμπρούσης
Κατσάνος Ευθύμιος
Θεοδώρου), Άγιος Αθανάσιος (δέησις Χριστίνας Ευάγγελος του Γεωργίου και της
Αθαν. Παφίλα και Γεωργίου Σταύρου Δήμα), Βασιλικής.
Άγιος Νικόλαος ( δέησις Ιωάννη και Σπυριδούλας Ταμίας: Κούσης Παναγιώτης του
Θεοδώρου), Αγία Παρασκευή (δέησις Αθανασίου Ευαγγέλου και της Πανάγιως.
και Θεοδώρας Σταθουλοπούλου), Αγ. Κων/νου Μέλος: Παππά Παναγιώτα.
και Ελένης (δέησις οικ. Αχιλλέα, Νικολάου,
Συγχαίρουμε το νέο Δ.Σ και ευχόΙωάννη, Αποστόλου και Ελένης Θεοδώρου),
μεθα
σε αυτό και στην ποδοσφαιριΆγιος Ευθύμιος (δέησις Κων/νου και Μαρίας
Θεοδώρου Ιωάννης
κή
μας
ομάδα πάντα επιτυχίες.
Παφίλα).
Στη δυτική πλευρά: Άγιος Δημήτριος (δέησις
Φωτεινής και Ελένης Παφίλα και Δημητρίου
Κων. Γκούση), Άγιος Φανούριος (δέησις Γεωργίου
και Αικατερίνης Λαμπρούση), Ιησούς Χριστός ο
Αναπεσσών, Άγιος Ραφαήλ, Άγιος Νικόλαος και
Αγία Ειρήνη (δέησις οικ. Κων/νου και Βασιλικής
Χούθη), Αγία Μαρίνα (δέησις Ελευθερίας Σωτ.
Θεοδώρου).
Στη νότια πλευρά: Άγιος Χριστόφορος, Άγιος
Λαμπρούσης
Κούσης Παναγιώτης Παππά Παναγιώτα
Γεώργιος (δέησις Βάιας Χρήστου Παφίλα και
Ευάγγελος
Μάρκου Σιντόρη), στη νότια είσοδο εξαπτέρυγα, Άγιος Σπυρίδων (δέησις Σπυριδώνου
Κων/νου Ντάκουλα), Αγία Αικατερίνη (δέηΟ πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
σις οικ. Αθανασίου, Αριστέας και Αικατερίνης
Τσαγκανά), Άγιος Δομέτιος (δέησις οικ. Σωτηρίου Α.Ο. Λάκκα Σουλίου εκφράζουν θερμές ευχαριστίες
στον Άγγελο Ανωπολιτάκη γιατί προσέφερε στην ποδοκαι Γιαννούλας Τζαμουράνη).
Το ιερό είναι υπερυψωμένο κατά ένα σκαλί σφαιρική μας ομάδα τέσσερις δερμάτινες μπάλες ποδοαπό τον κυρίως ναό. Το τέμπλο είναι χτιστό και σφαίρου Adidas.
αγιογραφημένο. Στη νότια πλευρά του τέμπλου
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (δέησις εις μνήμη
Ευαγγέλου Κων. Κατσάνου) και Ιησούς Χριστός
(δέησις Γεωργίου και Αθηνάς Κατσάνου). Στη βόρεια πλευρά του τέμπλου η Παναγία (δέησις
Σωτηρίου και Γιαννούλας Τζαμουράνη) και Άγιος
Κοσμάς (δέησις Φωτεινής Χρήστου Παφίλα).
Εντός του Ιερού στη νότια πλευρά: Άγιος
Αλέξανδρος (δέησις Αλεξάνδρας και Δημοσθένη
Θεοδώρου), και Άγιος Μάξιμος (δέησις αδελφών
O Άγγελος
Μαρίας-Ιωάννη-Χριστίνας και Σταύρου Σιάρκου).
Ανωπολιτάκης με τη σύΣτο αριστερό μέρος της Δυτικής εισόδου υπάρζυγό του Ρούλα στο εξοχει μικρό προσκυνητάρι στο οποίο είναι τοποθεχικό του στον Άσσο
τημένη η εικόνα του Αγίου Κοσμά.
Από το 2010
ο Ναός είναι
ηλεκτροδοτημένος.
Το π α ρ ε κ κλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο
φορές το χρόνο: 1) την 24ην
Αυγούστου,
ημέρα μνήμης του Αγίου
Κοσμά και 2)
την Κυριακή της
Διακαινησίμου
(Κυριακή του
Θωμά).
Επίσης τεΑπό τα εγκαίνια της πέτρινης εκκλησίας του Αγίου Κοσμά. Σύμφωνα με τον Ιωάννη
λείται Θεία
Χρύση εικονίζονται όρθιοι από δεξιά: Λαμπρούσης Γεώργιος του Νικολάου (Γιώργο Κολιό
Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζη- Κώστας), Κατσάνος Βασίλειος του Νικολάου (Βασιλ-Νίκο Τσίλης), Φώτης ή Τσιλιγιάννης
τήσει το άνοιγμα του Ναού προκειμέ- Δημήτριος (μάστορας από τα Πράμαντα), Χρήστου Γεώργιος του Αναστασίου (Γάκη
Ναστάση Χρήστος, Γραμματέας της κοινότητας), Λαμπρούσης Χρήστος του Ιωάννη (Τάκη
νου να εκπληρώσει ένα τάμα.
Στις 23 Αυγούστου, παραμονή της Νάκος Νάσιος), Νάκιας Ευάγγελος του Φωτίου (Βαγγελ-Φώτης), Κατσάνος Δημήτριος του
(Μήτσο Γάκη Ναστάσης), π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος), Παφίλας Σπυρίδων
εορτής του Αγίου Κοσμά, μετά τον Γεωργίου
του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρος), Κατσάνος Κων/νος του Αναστασίου (Κωσιούλας, πρόεδρος
εσπερινό πραγματοποιείται από τα της κοινότητας), Νάκιας Ευθύμιος του φωτίου (Θύμιο Φώτης), Λαμπρούσης Σπυρίδων του
2002 ανελλιπώς μουσικοχορευτική Γεωργίου (Πήλιο Γάκης), Φώτης ή Τσιλιγιάννης Αθανάσιος (Μάστορας από τα Πράμαντα),
εκδήλωση με στερεοφωνική μουσική. Λαμπρούσης Μιλτιάδης του Δημητρίου (Τάδη Μήτρο Βάσης), Λαμπρούσης Βασίλειος του
Η εκδήλωση αυτή έχει γίνει θεσμός Σωτηρίου (Βασιλάκη Βάσης), Θεοδώρου Ευάγγελος του Ιωάννη (Βαγγελ-Νάκης).
Καθιστοί από αριστερά: Δήμας Λάμπρος του Αθανασίου (Λάμπρο Νάσιος), Κούσης Κων/
και καθιερώθηκε πλέον να γιορτά- νος του Παναγιώτη (Κώστα Πάνος), στην πρώτη σειρά: Δήμας Δημήτριος του Χρήστου
ζει και ουσιαστικά να πανηγυρίζει (Μήτσο Τάκη Θόδωρος), Δήμας Αθανάσιος του Λάμπρου (Νάσιο Λάμπρο Νάσιος), στην
το χωριό μας την ημέρα αυτή. Και οι πίσω σειρά: Δήμας Νικόλαος του Λάμπρου (Νίκο Λάμπρο Νάσιος), Χούθης Ελευθέριος
Ασσιώτες την περιμένουν με μεγάλο του Χρήστου (Λευτερ-Παπάς), με το βιολί Δήμας Θωμάς του Παναγιώτη (Θωμά Νότης),
Νικόλαος του Βασιλείου (Νίκο Βασίλης ή Νίκο Τσίλης), Πάτρας Κωνσταντίνος
ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους εί- Κατσάνος
(Αρχιμάστορας από τα Πράμαντα), Πάτρας Ιωάννης του Κων/νου (μάστορας από τα
ναι καθολική.
Πράμαντα), Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου (Ποστολ-Κολιός).

Ευχαριστίες
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2η ημερα: 1h ayγουστου 2015

ο Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 και ώρα 20.30 στην αίθουσα του
δημοτικού σχολείου Άσσου θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση
μνήμης με θέμα: «Δάσκαλοι που έμειναν στη μνήμη μας και στην
καρδιά μας…» Συμμετέχει και απονέμει τιμητικά αναμνηστικά η Ένωση
Ελλήνων Λογοτεχνών (το αρχαιότερο Λογοτεχνικό Σωματείο της χώραςέτος ίδρυσης 1930).
Συντονίζει ο κ. Τάκης Παν. Παπαδημητρίου, δάσκαλος, πρ. Γεν.
Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών Στην ηλεκτρονική και ηχητική υποστήριξη της εκδήλωσης ο κ. Γεώργιος Σπυρ. Γιάννος, καθηγητής Β/
μιαςΤεχνικής Εκπαίδευσης
Θα τιμηθούν οι Δάσκαλοι που υπηρέτησαν στα Δημοτικά Σχολεία του
χωριού μας (δεκαετία και πάνω) και συγκεκριμένα οι:
1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΦΙΝΤΖΟΣ
3.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΦΙΝΤΖΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣ. ΚΟΛΙΟΣ
5. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
6. ΚΩΣΤΗΣ ΜΙΧ. ΣΙΩΖΗΣ
7. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
8. ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

• Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ευάγγελο Θεοδώρου.
• Σύντομοι χαιρετισμοί από επίσημους προσκεκλημένους. Ανακοινώσεις.

Α΄ ΜΕΡΟΣ

1. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Ομιλητής ο κ. Παύλος Χρήστου,
Δάσκαλος, πρ. Ειδ. και Οργ. Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
(ΔΟΕ)
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΦΙΝΤΖΟΣ
3. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΦΙΝΤΖΟΣ, Ομιλητής ο κ. Χρήστος Χρήστου
πρ. Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (ΔΟΕ)
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣ. ΚΟΛΙΟΣ Ομιλητής ο κ. Περικλής Δήμας Δάσκαλος,
πρ. Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Άσσου
5. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ομιλητής ο κ. Λεωνίδας Χρήστου
Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Ενός λεπτού σιγή αφιερωμένη στη μνήμη τους)

Β΄ ΜΕΡΟΣ

1. ΚΩΣΤΗΣ ΜΙΧ. ΣΙΩΖΗΣ, Ομιλητής ο κ. Περικλής Δήμας, Δάσκαλος,
πρ. Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Άσσου
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
3. ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ, Ομιλητής ο κ. Βασίλειος Κώνστας
Αντιστράτηγος ε.α Πυροσβεστικού Σώματος (Π/Σ)

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Βραβεύσεις – Απονομή διακρίσεων από τον Σύλλογο Αποδήμων
Ασσιωτών και την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών

Τ

3η ημερα: 2 Αυγούστου 2015

ην 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).
• Κωνσταντίνου Δημητρίου Μήτσου (Κώτσιο Τόκα ή Κώτση Μήτρο)
• 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.
ην 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 –ΚότραΤσούκαζη 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 στο τάβλι, σκάκι και στη δηλωτή. Όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες να το δηλώσουν και όλοι μαζί

Τ
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Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ζηρού 2015
8 Ιουλίου: Ριζοβούνι: Πολιτιστική εκδήλωση στην Πλατεία με διοργανωτή
το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
(Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Ζηρού.
12 Ιουλίου: Άγιος Γεώργιος: Εκδήλωση
«Ηπειρώτικες όχθες» με συνδιοργανωτές την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδας, τον Δήμο Ζηρού, την Περιφέρεια
Ηπείρου και την Τοπική Κοινότητα Αγίου
Γεωργίου (ώρα έναρξης 6.00 μ.μ.).
16 Ιουλίου: Κερασώνας: Παιδική θεατρική παράσταση του έργου «Ο Μορμόλης»
από το Καλλιτεχνικό Σωματείο «Οι
Αθεράπευτοι» (ώρα έναρξης 21.30). Θα
προηγηθεί παιδική γιορτή με μουσική, φαγητό, εκπλήξεις. Οι δύο εκδηλώσεις θα
γίνουν στον αύλειο χώρος του Δημοτικού
Σχολείου με διοργανωτή τον τοπικό
Εκπολιτιστικό σύλλογο.
17 Ιουλίου, Κερασώνας: Εθελοντική αιμοδοσία από τους εθελοντές αιμοδότες.
17 Ιουλίου, Κερασώνας: Μουσική βραδιά με την ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του Ηλία Πλαστήρα στην παρουσίαση παραδοσιακών χωρών (ώρα έναρξης
10.00 μ.μ. -αύλειος χώρος του Δημοτικού
Σχολείου -Διοργανωτής εκπολιτιστικός
σύλλογος Κερασώνα).
20 Ιουλίου, Μελιανά: Εκδήλωση (πανηγύρι) στον Προφήτη Ηλία (Διοργανωτής
Πολιτιστικός –Περιβαλλοντικός Σύλλογος
απανταχού Μελιανιτών).
23 Ιουλίου, Εκδήλωση της Παιδικής χορωδίας Ενορίας Αγίου Βησσαρίωνα στη
Θεολογική Σχολή της Χάλκης (Κων/νούπολη).
24 Ιουλίου, Ανώγειο: Αντάμωμα στην
Πλατεία Συντάγματος Ξηροβουνίου.
24 Ιουλίου, Νέα Κερασούντα: Εορταστική
εκδήλωση (Διοργανωτής σύλλογος
«Κατσαντώνης»)
25 Ιουλίου, Παναγιά: Εκδήλωση για τον
εορτασμό της Αγίας Παρασκευής (διοργάνωση: εκκλησιαστική επιτροπή).
26 Ιουλίου, Κλεισούρα: Εορταστική εκδήλωση.
31 Ιουλίου, Άσσος: Ψυχαγωγική δημοτική εκδήλωση με διοργανωτή τον
Σύλλογο αποδήμων Ασσιωτών «Μάρκος
Μπότσαρης».
31 Ιουλίου, Κερασώνας: Θεατρική παράσταση. Θα ανέβει η κωμωδία «Όλα όσα
πρέπει για τις γυναίκες» από το καλλιτεχνικό Σωματείο «Οι Αθεράπευτοι» (ώρα
έναρξης 10.00 μ.μ. -αύλειος χώρος του
Δημοτικού Σχολείου. Διοργανωτής εκπολιτιστικός σύλλογος Κερασώνα).
1η Αυγούστου, Κρανιά -Τύργια: Γιορτή
κτηνοτροφίας.
1η Αυγούστου, Θεσπρωτικό: Εκδήλωση
της φιλαρμονικής Θεσπρωτικού.
1η Αυγούστου, Κερασώνας: Μουσική βραδιά με ελληνική και ξένη μουσική με DJ
στην Πλατεία του Χωριού. (Διοργανωτής
εκπολιτιστικός σύλλογος)
1η Αυγούστου, Άσσος: Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στους δασκάλους
με μακροχρόνια υπηρεσία στα Δημοτικά
Σχολεία του Άσσου. (Διοργανωτής σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Μάρκος
Μπότσαρης»).
2 Αυγούστου, Άσσος: Αθλητικές εκδηλώσεις. (Γύρος του Άσσου και ποδοσφαιρικοί
αγώνες) (Διοργανωτής σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Μάρκος Μπότσαρης»).
5 Αυγούστου, Παπαδάτες: Παρουσίαση
του «Συλλογικού και Συλλεκτικού βιβλίου
του Σωκράτη Βασιλείου με τίτλο:”Έτσι μάθαμε γράμματα”. (Πλατεία ώρα 7.30 μ.μ.).
6 Αυγούστου, Κερασώνας: Εκδήλωση για
τον εορτασμό του Σωτήρος.
8 Αυγούστου, Θεσπρωτικό: Γλέντι
Α.Σ. Κεραυνού στο Θεσπρωτικό (όπως
ανακοινώθηκε θα τραγουδήσουν οι
Παπαδόπουλος, Ζιώγαλας, Γιοκαρίνης).
7 Αυγούστου. Νικολίτσι: Μουσική βραδιά

στην πλατεία. “Εν Νικολιτσίω”.
8-9 Αυγούστου, Διήμερο Rock Festival
(Rapido Molino) στον Γοργόμυλο.
10 Αυγούστου, Εκδήλωση –αφιέρωμα στην παραδοσιακή μουσική με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην παράδοση» στον Γυμνότοπο με διοργανωτή τον
Πολιτιστικό σύλλογο «Πάτερ Κοσμάς».
11-12 Αυγούστου, Λίμνη Ζηρού:
Δ ι ή μ ε ρ ο Z e r o fe s t i v a l σ τ η λ ί μ ν η
Ζηρού (Διοργανωτής σύλλογος Νέων
Φιλιππιάδας).
10-14 Αυγούστου, Θεσπρωτικό: Τουρνουά
ποδοσφαίρου στη Λάκκα με διοργανωτή
τον Κεραυνό Θεσπρωτικού.
11 Αυγούστου, Πολυστάφυλο: Πρωί:
Αγώνας τρεξίματος 10 χλμ. Βράδυ:
Pasta party εν’ όψει του Αγώνα Ορεινής
Ποδηλασίας. (Διοργανωτές Πολιτιστικός
σύλλογος Πολυσταφυλιτών – Αδελφότητα
Πολυσταφυλιτών «Η Αγία Τριάδα»).
12 Αυγούστου πρωί Πολυστάφυλο:
Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας 30 χλμ. με
τίτλο: Polistafilo (Lakka Souliou) MTB &
MTRun 2015. (Διοργανωτές Πολιτιστικός
σύλλογος Πολυσταφυλιτών – Αδελφότητα
Πολυσταφυλιτών «Η Αγία Τριάδα»).
12 Αυγούστου βράδυ Πολυστάφυλο: 8ο
River Party Αχέροντα σε νέα τοποθεσία στις όχθες του μυθικού ποταμού.
(Διοργανωτές Πολιτιστικός Σύλλογος
Πολυσταφυλιτών –Αδελφότητα
Πολυσταφυλιτών «Η Αγία Τριάδα»).
13 Αυγούστου, Πολυστάφυλο: Εκδήλωση
για παιδιά. (Διοργανωτής πολιτιστικός
Σύλλογος Πολυσταφυλιτών- Αδελφότητα
Πολυσταφυλιτών «Η Αγία Τριάδα»).
14 Αυγούστου, Ριζοβούνι: Μουσική εκδήλωση (γλέντι).
14 Αυγούστου, Παλαιά Φιλιππιάδα:
Εκδήλωση (γλέντι) για τον εορτασμό
της Θεοτόκου. (Διοργανωτής Αθλητικός
Όμιλος Φιλιππιάδας).
14 Αυγούστου, Κρανιά -Τύργια: Εορταστική
εκδήλωση (πανηγύρι).
14 Αυγούστου, 4ος ημιμαραθώνιος
Λάκκας Σουλίου (21,2 χλμ) με αφετηρία την Πλατεία Παπαδατών και διαδρομή Νικολίτσι, Άσσο, Μελιανά, Χάλασμα,
Παπαδάτες.
15 Αυγούστου, Παπαδάτες: Πάρτι νεολαίας με διοργανωτή τον Πολιτιστικό σύλλογο.
15 Αυγούστου, Κερασώνα: Εκδήλωση
για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου.
15 Αυγούστου, Γοργόμυλος: Αντάμωμα
των απανταχού Γοργομυλιωτών στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
15 Αυγούστου, Πολυστάφυλο: Ημερήσιο
θρησκευτικό – παραδοσιακό πανηγύρι
στον Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
16 Αυγούστου, Νικολίτσι -Ελιά: Μουσική
εκδήλωση.
16 Αυγούστου, Πολυστάφυλο: Εκδήλωση
(γλέντι με παραδοσιακή μουσική) στην
πλατεία (Διοργανωτής πολιτιστικός
Σύλλογος Πολυσταφυλιτών).
21 Αυγούστου, Θεσπρωτικό: 6ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο μεσοχώρι (Διοργανωτής Μορφωτικός Σύλλογος
Θεσπρωτικού).
23 Αυγούστου, Παπαδάτες: Λιτανεία
και Δημοτική βραδιά στο Δημοτικό
Σχολείο Παπαδατών με διοργανωτή τον
Πολιτιστικό Σύλλογο.
Σημείωση: Στο εν λόγω πρόγραμμα είναι
πιθανό να υπάρξουν μικρές προσθαφαιρέσεις ή αλλαγές για τις οποίες θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας και όλους τους υποστηρικτές των εκδηλώσεων.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία &
καλό καλοκαίρι
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Ημερήσια Εκδρομή του Συλλόγου μας στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου

Τ

ην Κυριακή 26 Απριλίου πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας ημερήσια εκδρομή
στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου.
Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν για
προσκύνημα την Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου
(Καρακαλά) και την ιστορική εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα. Επίσης επισκέφθηκαν τα ιστορικά
μέρη (Παλαμήδι, Πλατεία Συντάγματος, Παλαιά
πόλη του Ναυπλίου και διάφορα μουσεία).
Το μεσημέρι δοκίμασαν τη νόστιμη κουζίνα
τoυ ψητοπωλείου «μπες στο ψητό» του συμπολίτη μας Φίλιππα Ανωπολιτάκη. Στο σύνολό τους
οι εκδρομείς εξέφρασαν την επιθυμία μέσα από
την εφημερίδα μας να απευθύνουν ένα μεγάλο
«ευχαριστώ» στο προσωπικό του ψητοπωλείου
«μπες στο ψητό» και ιδιαίτερα στον ιδιοκτήτη,
τον αγαπητό συμπολίτη μας Φίλιππα Ανωπολιτάκη, για τη γρήγορη και άριστη εξυπηρέτηση.

Αποχαιρετιστήριο γλέντι του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου μας

Τ

ο Σάββατο 27 Ιουνίου στην Ηλιούπολη στην ταβέρνα ο
«Αιμίλιος» του συμπατριώτη μας Αιμίλιου Νάση βρέθηκαν τα μέλη του χορευτικού τμήματος του συλλόγου μας
για το αποχαιρετιστήριο, για τη φετινή περίοδο, γλέντι. Είκοσι
και πλέον άτομα ήταν παρόντα στην εκδήλωση αυτή. Πλούσιο
φαγητό, ποιοτικά άριστο και κρασί άφθονο. Το γλέντι κράτησε
μέχρι αργά με κέφι και πολύ χορό.
Τα μέλη του χορευτικό έδωσαν ραντεβού για τον επόμενο
Οκτώβρη.

Διακρίνονται από αριστερά:
Τζάκου-Θεοδώρου Τζένη,
Πανούση-Μότσιου Φρειδερίκη,
Θεοδώρου Ευάγγελος, Πανούση-Μασκλαβάνου Ελένη,
Παππά-Λαμπρούση Αικατερίνη,
Παπαναστασοπούλου-Χρήστου
Βασιλική, Χρήστου Χρήστος,
Τράκα-Χρήστου Σταματίνα,
Χρηστοπάνου-Κρέτση Αικατερίνη.
Φωτ. Νίκος Μπουτόπουλος

Από αριστερά διακρίνονται: Απόστολος Μασκλαβάνος, Θεμιστοκλής Μότσιος, Δημήτριος Γ. Γούλας, Γεωργία Κ. Οικονόμου, Ζωή Τάτση, Κων/νος Οικονόμου, Τζένη
Τζάκου-Θεοδώρου, Φρειδερίκη Πανούση-Μότσιου, Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Ελένη
Πανουση-Μασκλαβάνου, Αικατερίνη κ. Λαμπρούση, Βασιλική (Κούλα) Χ. Χρήστου,
Χρήστος Γ. Χρήστου, Ματίνα Π. Χρήστου, Αικατερίνη Χρήστοπάνου-Κρέτση, Τριανταφύλλου Ρίτσα, Τριανταφύλλου Νικόλαος (χοροδιδάσκαλος), Παύλος Γ. Χρήστου,
Αθανάσιος Αν. Κρέτσης, Κων/νος Σωτ. Λαμπρούσης. Φωτ. Νίκος Μπουτόπουλος.
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Διακρίνονται από αριστερά: Τριανταφύλλου Φανουρία (Ρίτσα), Τριανταφύλλου
Νικόλαος, Χρήστου Παύλος, Κρέτσης Αθανάσιος, Λαμπρούσης Κων/νος, Χρήστου
Χρήστος, Μασκλαβάνος Απόστολος, Μότσιος Θεμιστοκλής, Γούλας Δημήτριος, Οικονόμου Γεωργία, Τάτση Ζωή, Οικονόμου Κων/ος. Φωτ. Νίκος Μπουτόπουλος.
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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 Κώστα
Αναστάσιο του Χρήστου και της
Μαρίας, αξιωματικό ε.α. του ελληνικού
στρατού. Η συντακτική επιτροπή
της εφημερίδας προκειμένου να έχει
περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή
της, που τυχόν δεν γνώριζε, για τον
Αναστάσιο Κώστα ήρθε σε τηλεφωνική
επικοινωνία μαζί του και ζήτησε τη
βοήθειά του. Ανταποκρίθηκε και μας
απέστειλε ένα κείμενο. Στο κείμενο
αυτό η συντακτική επιτροπή δεν
έχει να προσθέσει ούτε να αφαιρέσει
τίποτε, για αυτό αποφάσισε να το
παραθέσει αυτούσιο.

«Μετά από έντονη πίεση του φίλου
μου Παύλου Χρήστου, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά με την επιμέλεια
της εφημερίδας « Ο ΑΣΣΟΣ» και όχι
μόνο, αποφάσισα να εκθέσω κάποια
στοιχεία που αφορούν το πρόσωπό
μου ώστε να γνωριστώ όσο το δυνατόν με περισσότερους χωριανούς.
Να συστηθώ λοιπόν. Γεννήθηκα
στην τοποθεσία «Στόκος» του Άσσου.
Είμαι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά
της Μαρίας και του Χρήστου Κώστα.
Δυστυχώς ο πατέρας μου πέθανε όταν
ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε προφανώς από ανασφάλεια και για να βρει κάποιο στήριγμα. Η φτώχεια και οι δυσκολίες δεν
περιγράφονται. Δυσκολίες που σήμερα
είναι δύσκολο κανείς να τις φανταστεί.
Όμως ο Θεός που τα πάντα εν Σοφία
εποίησε είχε προβλέψει να υπάρχει
μια γυναίκα αγράμματη μεν αλλά
προικισμένη με καλοσύνη , αγάπη και
διάθεση για προσφορά. Με την ευκαιρία θέλω να εκφράσω για πολλοστή
φορά την ευγνωμοσύνη μου κυρίως

για τις συμβουλές της και νουθεσίες που με
βοήθησαν ουσιαστικά στη ζωή
μου και έπαιξαν
σημαντικό ρόλο
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Ήταν η
Μάνα Λάμπρω
(η μητέρα της
μητέρας μου).
Σε ηλικία επτά
χρονών οδηγήθηκα στην Παιδόπολη Ζηρού με το
πρόγραμμα της Βασιλικής Πρόνοιας.
Εκεί αντιμετώπισα άλλα προβλήματα.
Ήταν δύσκολη η προσαρμογή και η διαβίωση ανάμεσα σε άλλα παιδιά που
είχαν χάσει τους γονείς τους κυρίως
από τον αδελφοκτόνο εμφύλιο πόλεμο.
Ακόμα περνάν στο μυαλό μου τα υγρά
φοβισμένα μάτια τους. Εγώ ομολογώ
ότι προσπαθούσα να ακολουθώ την
πειθαρχία, το πρόγραμμα, την καθαριότητα κλπ που με βοήθησαν μετέπειτα στη ζωή μου ως αξιωματικό στις
ένοπλες δυνάμεις. Από την παιδόπολη Ζηρού βρέθηκα στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης στην εκεί παιδόπολη
για τις γυμνασιακές σπουδές. Το 1964
μετά από σχετικές εξετάσεις βρέθηκα μαθητής στη Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.). Είχα ανάγκη
να πάω κάπου όπου θα είχα οικονομική ενίσχυση.
Δεν μου είναι δύσκολο να σας πω
ότι δεν είχα ούτε δύο δραχμές να πάρω σπόρια που έτρωγαν οι συμμαθητές μου στα διαλείμματα. Στη Σχολή
συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ενεργώ σύμφωνα με τους κανονισμούς για
να είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου
και να αρέσω στους ανωτέρους μου
αλλά και στους κατωτέρους μου κυρίως. Αφού πέρασα κάποιες σχολές για

ειδικότητα μετατέθηκα σε μονάδα του
χωριού Βυρώνεια Σερρών.
Ε κ ε ί γ νώ ρ ι σ α τ ην Α κ ρ ι τ ί δ η
Ελευθερία (Νούλη) τη μέλλουσα σύζυγό μου (έπιασα τον πρώτο αριθμό
του λαχείου). Ήταν ένας υπέροχος
άνθρωπος, άριστη σύζυγος και υποδειγματική μητέρα. Αποκτήσαμε και
μεγαλώσαμε δύο αγόρια τον Χρήστο
και τον Θανάση. Ο Χρήστος είναι
πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Έδωσε εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και εργάζεται στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Ο Θανάσης
είναι πτυχιούχος της Μαθηματικής
Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμιο του
Εδιμβούργου. Τώρα εργάζεται στη
Νορβηγία. Παράλληλα με τις σπουδές
ακολούθησαν τον αθλητισμό (ποδοσφαιριστές σε ερασιτεχνικές ομάδες
της Θεσσαλονίκης).
Τους μετέδωσα και το μικρόβιο του
τένις. Είναι αλήθεια πως με ξεπέρασαν.
Μετά από τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας αποστρατεύτηκα
με τον ανώτερο προβλεπόμενο βαθμό
του Αντισυνταγματάρχη ως ευδοκίμως
τερματίσας την υπηρεσία μου. Μετά
την αποστρατεία μου συνέχισα ερασιτεχνικά μεν αλλά σε καθημερινή βάση

να ασχολούμαι με το τένις. Αργότερα
έγινα και διαιτητής στο άθλημα αυτό
και διαιτήτευσα σε διάφορα τουρνουά.
Το τένις εκτός από την άθληση μου
προσέφερε και πολλές συγκινήσεις. Οι
επιτυχίες πολλές και τα κύπελλα αρκετά. Το 2014 ήταν η αποκορύφωση των
επιτυχιών. Με συμπαίκτη τον πολύ
καλό Κουρτέση φτάσαμε στη σχετική
βαθμολογία της ITF να είμαστε τα Νο
τρία στην Ελλάδα. Πήραμε πρώτη θέση
στο διεθνές τουρνουά «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
και την ίδια χρονιά φτάσαμε τελικό
όπου αντιμετωπίσαμε Ρουμάνους άλλου επιπέδου και χάσαμε δύσκολα αλά
δίκαια. Τον τελευταίο χρόνο παράλληλα με το τένις ασχολήθηκα με την
παραδοσιακή μουσική, χορεύοντας
σε πολιτιστικούς συλλόγους κυρίως
για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Βέβαια
το τελευταίο δεν είναι άσχετο με την
αγάπη μου για το χωριό τα ήθη, τα
έθιμα και τις παραδόσεις του. Εδώ θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον γαμπρό
μου τον Βενιζέλο, σύζυγο της αδελφής
μου Φωτεινής, για τη μεγάλη βοήθεια
που είχα στη διαμόρφωση του χώρου
στο Βρέστη. Με τη διαμόρφωση του
χώρου αυτού δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες διαμονής μου στο
χωριό το οποίο συχνά επισκέπτομαι.
Θέλω δε να ομολογήσω όπου και αν
βρίσκομαι το μυαλό μου είναι συνέχεια εκεί. Τελευταίο άφησα το συγκλονιστικότερο γεγονός της ζωής μου.
Ένα γεγονός που σημάδεψε τη ζωή
μου. Είναι ο πρόωρος και άδικος θάνατος της συζύγου μου. Ας είναι καλά η Νούλη μου εκεί στους ουρανούς
και γνωρίζω ότι είναι κοντά μου κάθε
στιγμή. Αφιερώνω στη μνήμη της κάθε
επιτυχία μου. Κλείνω στέλνοντας την
αγάπη στους απανταχού Ασσιώτες και
παραθέτω τα τηλέφωνά μου με τη διαβεβαίωση ότι θα είναι μεγάλη η χαρά
μου να επικοινωνώ μαζί τους.
Αναστάσιος Κώστας
Αθεράπευτα Ασσιώτης».
Σταθ: 2310902292 Κιν.:6944370580.

Ασσιώτικες
Ανθρώπινες
μνήμες
Μίνος Κωνσταντίνος
Του Παύλου Γ. Χρήστου

του Μιχαήλ και της
Παρασκευής
(έδρα του Γυμνασίου) αλλά ούτε
(Κώστα Μίνος, 1951-2006) και το αντίτιμο του εισιτηρίου για

Ο Κωνσταντίνος Μίνος ήταν συμπολίτης μας από τη μητέρα του
Παρασκευή.
Γεννήθηκε στο Νικολίτσι το 1951.
Ο πρώτος από τα τέσσερα παιδιά
(Κωνσταντίνος, Βασίλης, Ζαχαρούλα,
Γιώργος) του Μίνου Μιχαήλ του
Κω ν / νο υ κ α ι τ η ς Γ ι αν νο ύ λ α ς
(Μιχάλη Μίνος, 1906-1998) και της
Λαμπρούση Παρασκευής (Τσέβω)
του Κων/νου και της Αλεξάνδρας
(κόρη του Κωνσταντή Λάμπρου από
τον Άσσο, 1925-1989). Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται,
οι μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν από εμάς τους μεγαλύτερους.
Παιδί φτωχής οικογένειας και τα
παιδικά του χρόνια δύσκολα, σκληρά, με πολλές στερήσεις.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο
του χωριού του και στη συνέχεια
το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού το 1969.
Για έξι ολόκληρα χρόνια καθημερινά έκανε με τα πόδια τη διαδρομή Νικολίτσι- Θεσπρωτικό και
Θεσπρωτικό- Νικολίτσι. Η πατρική
του οικογένεια όχι μόνο δεν είχε τη
δυνατότητα να διαθέσει χρήματα για
την παραμονή του στο Θεσπρωτικό
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να μετακινείται με τα Λεωφορεία
του ΚΤΕΛ τουλάχιστον όταν οι
καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες.
Τελειώνοντας το Γυμνάσιο ακολούθησε τους γονείς του οι οποίοι ως
οικονομικοί μετανάστες βρέθηκαν
στην Αθήνα. Για δύο χρόνια δούλεψε
ως βιομηχανικός εργάτης καθώς και
σε διάφορες άλλες δουλειές. Από
το 1971 έως το 1973 υπηρέτησε τη
στρατιωτική του θητεία. Το 1973 διορίστηκε στα Ελληνικά Ταχυδρομεία
και τοποθετήθηκε στο Ταχυδρομικό
κατάστημα Ασπροπύργου, όπου και
υπηρέτησε μέχρι την αφυπηρέτησή
του.
Ο Κώστας ήταν άνδρας με ανοιχτά
χρώματα, ψηλός, ευθυτενής, γεροδεμένος, επιβλητικός. Άτομο πρόθυμο,
κοινωνικό, ανεξίκακο, προσιτό, καλόκαρδο, καλοσυνάτο, πολύ αγαπητό και εχέμυθο. Ο λόγος του συμβόλαιο και όταν τον γνώριζες γρήγορα τον εμπιστευόσουνα. Είχε μόνο
φίλους και μάλιστα ένθερμους και
εγκάρδιους και όχι εχθρούς Πάντα
αλληλέγγυος σε συγγενείς και φίλους και θυσιαστική η προσφορά
του στην πατρική του οικογένεια.

Σε πρωτοβουλίες για βοήθεια αναξιοπαθούντων έδινε πάντα το παρόν
γενναιόδωρα. Μάλιστα οι περισσότερες από αυτές τις πρωτοβουλίες ξεκινούσαν από τον ίδιο. Υπερβολικά
κουβαρντάς και αδύναμος να αρνηθεί βοήθεια σε συγγενείς, φίλους και
πατριώτες. Ήταν προσωπική του
επιλογή και δεν δημιούργησε δική
του οικογένεια. Δεν ήθελε οικογενειακές δεσμεύσεις. Έζησε μια ζωή
κιμπάρικη.
Παράλληλα με τη δουλειά του
στο Ταχυδρομείο λειτουργούσε
για αρκετά χρόνια στην περιοχή
Μεταξουργείου και καφενείο. Το
καφενείο στην οδό Λεωνίδου ήταν
τόπος συνάντησης όλων σχεδόν των
αποδήμων Ασσιωτών. Τόπος φιλοξενίας και τόπος παροχής οποιασδήποτε βοήθειας.
Πρωτοστάτησε το 1977 στην ίδρυση του συλλόγου μας και μάλιστα
κάλυψε όλα τα έξοδα της αναγνώρισης του Συλλόγου μας. Επίσης προσέφερε τα χρήματα για την αγορά
των τσιμεντόλιθων για την ανέγερση του Ι.Ν Αγίου Κοσμά στον Άσσο.
Χόμπι του το διάβασμα (ο Κώστας
διάβαζε πολύ), η διασκέδαση και
η καλή παρέα. Για τη διασκέδαση
τον ενδιέφερε η καλή παρέα και δεν
υπολόγιζε πόσα χρήματα θα πλήρωνε. Τις καλοκαιρινές διακοπές τις

περνούσε στα αγαπημένα του χωριά Νικολίτσι και Άσσο, τα οποία
πραγματικά λάτρευε. Θεωρώ τον
εαυτό μου τυχερό γιατί ήμουν φίλος
του, συνοδοιπόρος σε κοινωνικούς
και πολιτικούς αγώνες και αμέτρητες φορές συνδαιτυμόνας του. Εγώ
προσωπικά πιστεύω ότι στη περιοχή μας άτομα με τα πλεονεκτήματα
και τον χαρακτήρα του αείμνηστου
Κώστα Μίνου μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.
Στις 27-3- 2006 ενώ βρίσκονταν σε
διασκέδαση με καλή παρέα, όπως
πάντα, η καρδιά του τον πρόδωσε. Οι
φίλοι του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
και ύστερη από ολιγοήμερη νοσηλεία έχασε τη μάχη για τη ζωή. Από
τις 2 Μαΐου 2006 αναπαύεται στο
κοιμητήριο της γενέτειράς του, το
αγαπημένο του Νικολίτσι.

7/13/15 10:49:56 AM

