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Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 
πραγματοποιήθηκε στο χωριό 
μας με μεγάλη επιτυχία το 11o 

αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών. 
Παρά την οικονομική κρίση, πυκνή ήταν 
η παρουσία των Ασσιωτών και των αλ-
λοχωριανών φίλων του συλλόγου μας, 
συμβάλλοντας σε αυτό η μεγάλη επι-
θυμία για το αντάμωμα και οι άριστες 
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Οι 
παρευρισκόμενοι γλέντησαν πολιτισμέ-
να μέσα σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον, 
έντονα συναισθηματικό και συγκινη-
σιακό. Τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου 

είχαν δουλέψει από μέρες με μερά-
κι και μεθοδικότητα και κέρδισαν το 
στοίχημα που είχαν βάλει, να φύγουν 
όλοι ευχαριστημένοι. Νέοι του χωριού, 
φορώντας τις φανέλες του συλλόγου, 
προσέφεραν σημαντική βοήθεια για 
την καλύτερη προετοιμασία της εκδή-
λωσης. Δροσερά ποτά και αναψυκτικά, 
ζεστά και καλοψημένα κρέατα, καθα-
ριότητα και παραδοσιακή μουσική που 
μας κράτησε συντροφιά μέχρι το πρωί. 
Ήταν πράγματι μια όμορφη βραδιά με 
ποτό, χορό, φαγητό και κέφι ανεξά-
ντλητο.
 Το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού 
Συλλόγου του χωριού μας, το οποίο 
αποτελούνταν από τους: Κων/νο 
Γούλα του Χρήστου, Σπύρο Κούση 
του Παναγιώτη, Στέφανο Κούση 
του Παναγιώτη, Δημήτριο Παφίλα 
του Σπύρου, Παύλο Χρήστου του 
Γεωργίου, Ευγενία Παφίλα του Σπύρου 
Παναγιώτα Κούση του Παναγιώτη, 
Γεωργία Παφίλα του Σπύρου και Άννα-
Μαρία Παφίλα του Ηλία, άνοιξε το χο-
ρό και για μια ακόμα φορά κέρδισε τις 
εντυπώσεις και καταχειροκροτήθηκε. 
Η μουσική ορχήστρα με κλαρίνο τον 

Απόστολο και Στέργιο Μετσοβίτη, κιθά-
ρα τον Μιχάλη Μετσοβίτη, ντραμς, του-
μπερλέκι, ντέφι τον Κώστα Ταλιούρη 
και τους ερμηνευτές των παραδοσι-
ακών ηπειρώτικων τραγουδιών Τάσο 
Μπακόλα και Δημήτρη Τζουμερκιώτη 
μάς χάρισε μια ανεπανάληπτη βραδιά. 
Έγινε πράγματι ένα γλέντι τρικούβερτο 
που θα μας μείνει αξέχαστο.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο 
πρόεδρος του συλλόγου
Ευάγγελος Θεοδώρου Θεοδώρου: 
«Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών σας 
καλωσορίζω απόψε στο 13ο αντάμωμα 

των απανταχού Ασσιωτών και εγκάρδια 
σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. 
Είναι το Ασσιώτικο αντάμωμα. 
Χαρούμενη, ξεχωριστή, συναισθηματι-
κή, διαφορετική βραδιά για όλους μας, 
για όλους τους Ασσιώτες όπου γης.
Είναι η κορυφαία ψυχαγωγική εκδήλω-
ση που γίνεται κάθε χρόνο στο χωριό 
μας. 
Μια εκδήλωση που έχει αγκαλιάσει όλη 
η Λάκκα.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος βρί-
σκονται μαζί μας και φίλοι από τα γει-
τονικά χωριά τους οποίους ευχαριστώ 
ιδιαιτέρως.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους οικειο-
θελώς βοήθησαν για την πραγματοποίη-
ση της αποψινής εκδήλωσης και όσους 
θα βοηθήσουν το επόμενο διήμερο. 
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τα παι-
διά του χορευτικού που τα καμαρώσαμε 
απόψε όλοι μας. Τη δασκάλα τους, την 
πρόεδρο Κα Λουκία Παφίλα και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του μορ-
φωτικού συλλόγου για τη συμβολή τους 
στη σημερινή εκδήλωση και τη συνολική 
προσπάθεια που καταβάλλουν για την 
προβολή του χωριού μας

Όλοι γνωρίζουμε την οικονομική κα-
τάσταση που επικρατεί σήμερα. Όλοι 
γνωρίζουμε τις δυσκολίες που προ-
κύπτουν από αυτήν. Δεν πέρασε όμως 
καμιά στιγμή από το μυαλό μας να μην 
πραγματοποιηθεί το αποψινό αντάμωμα, 
γιατί όλοι το περιμένουμε, γιατί όλοι το 
λαχταράμε. 
Απόψε είναι η πρώτη βραδιά των τριήμε-
ρων εκδηλώσεων. Το φετινό πρόγραμμα 
των εκδηλώσεων είναι εμπλουτισμένο. 
Είναι ένα τριήμερο γεμάτο με ποικιλία 
εκδηλώσεων. Αύριο στο χώρο αυτό θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής και 
μνήμης με θέμα: 
"Δάσκαλοι που έμειναν στη μνήμη μας 
και στην καρδιά μας". Θα συμμετέχει και 
η Ένωση Λογοτεχνών με τον πρόεδρό 
της Λευτέρη Τζόκα. 
Θα τιμηθούν οι δάσκαλοι που υπηρέτη-
σαν στα Δημοτικά Σχολεία του χωριού 
μας για δέκα και πλέον έτη και συγκε-
κριμένα οι: Σωτήριος Παπαδήμας, ωάν-
νης Φίντζος, Θρασύβουλος Φίντζος, 
Γεώργιος Κολιός, Αχιλλέας Σωτηρίου, 
Κωνσταντίνος Σιώζης, Ευαγγελινή 
Παπακώστα Παπαφωτίου, Φώτης 
Παπαφωτίου

Είναι μια εκδήλωση που γίνεται για 
πρώτη φορά στο χωριό μας. Αύριο το 
βράδυ όλοι εδώ. Η παρουσία όλων μας 
είναι απαραίτητη. Θα γίνει και προβολή 
φωτογραφικού υλικού από τις σχολικές 
δραστηριότητες της εποχής των.
Την Κυριακή θα τελεστεί επιμνημόσυνη 
δέηση για τα αποδημήσαντα ιδρυτικά 
μέλη του Συλλόγου μας. Στη συνέχεια 

θα πραγματοποιηθεί ο γύρος του Άσσου. 
Ένας γύρος για μικρούς και μεγάλους, 
για άνδρες και γυναίκες, για αθλητές και 
περιπατητές. Νικητές όλοι οι συμμετέχο-
ντες.
Την Κυριακή το απόγευμα και ώρα 6 μ.μ 
ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο 
γήπεδο της Βελανιδιάς και οι αγώνες 
στο τάβλι, σκάκι και δηλωτή.
Επίσης πρέπει να συνεχίσετε να διαβά-
ζετε και να διαδίδετε την εφημερίδα του 
συλλόγου μας. Μέσα από την εφημερί-
δα μας προσπαθούμε να σας ενημερώ-
σουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 
Συνεχίζει να εκδίδεται και διανέμεται 
δωρεάν παρότι με την κατάργηση της 
ταχυδρομικής ατέλειας τα έξοδα της 
αποστολής σχεδόν τριπλασιάστηκαν. 
Στη σκέψη μας είναι να λειτουργήσουμε 
την τράπεζα αίματος. Στο επόμενο φύλ-
λο της εφημερίδας θα υπάρχουν λεπτο-
μέρειες για το θέμα αυτό.
Απόψε η ορχήστρα του Αποστόλη 
Μετσοβίτη και οι τραγουδιστές Τάσος 
Μπακόλας και Δημήτρης Τζουμερκιώτης 
μας υπόσχονται μια ευχάριστη βραδιά. 
Το ραντεβού μας για το καλοκαίρι του 
2016 το συμφωνούμε απόψε.

Καλή διασκέδαση. Εύχομαι υγεία σε 
όλους.
Πάντα γλέντια και καλά ανταμώματα.
 Και πάλι σας ευχαριστώ εκ μέρους του 
Συλλόγου μας. Εύχομαι υγεία σε όλους 
Σας και τις οικογένειές σας. 
Καλό υπόλοιπο Καλοκαιριού.»
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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό

Άσσος, ο: Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής κοι-
νότητας 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. 

1η ημέρα: 31 Ιουλίου 2015

Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαί-
ρουν τον Χωραβάτη Παναγιώτη του Νικολάου κα της 
Λαμπρινής για την αποφοίτησή του, (ορκωμοσία στις 
24-Ιουλίου-2015 στην αίθουσα τελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΥΛΩΝΑΣ» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το 
Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) και του εύχονται «πάντα επιτυχίες, επιστημο-
νική και επαγγελματική σταδιοδρομία». Ο Παναγιώτης Χωραβάτης είναι 
εγγονός του χωριανού μας Κατσάνου Ευαγγέλου του Χρήστου (Βαγγέλη 
Θωμά- Χρήστου) από την κόρη του Λαμπρινή. 
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Θάνατοι
/ Στις 21 Ιουλίου 2015, σε ηλικία 
87 ετών, έφυ-
γε για το αι-
ώνιο ταξίδι η 
Σιάρκου Γι-
αννούλα του 
Ιωάννη (Γιαν-
Σιάρκαινα). Η 
εξόδιος ακο-
λουθία, εψά-
λη την επόμε-
νη ημέρα στον 
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον 
Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητή-
ριο του Αγίου Νικολάου. Στην εξόδιο 
ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομος. Στην τε-
λευταία της κατοικία την συνόδευσε 
η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και 
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της γενέθλιας γης που την σκέ-
πασε. Αιωνία η μνήμη της. 
/ Στις 25 Ιουλίου 2015, σε ηλικία 66 
ετών, έφυγε 
για το αιώνιο 
ταξίδι ο Παφί-
λας Ιωάννης 
του Δημητρί-
ου και Δήμη-
τρας (Κούλης 
του Δημητρά-
κη Βγένη). Η 
εξόδιος ακο-
λουθία, εψάλη 
την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό του 
Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου 
Νικολάου. Στην τελευταία του κατοι-
κία τον συνόδευσε η οικογένειά του, 
συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέ-
θλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη του. 
/ Στις 25 Αυγούστου 2015 έφυγε 
για το αιώνιο ταξίδι ο Σταθουλό-
πουλος Αθανάσιος του Χρήστου. Η 
εξόδιος ακολουθία, εψάλη στον ιερό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο 
χωριό Άρις Μεσσηνίας και ενταφιά-
στηκε στο κοιμητήριο της ιδιαιτέρας 
πατρίδας του. Στην τελευταία του κα-
τοικία τον συνόδευσε η οικογένειά 
του, συγγενείς και φίλοι. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέ-
θλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία 
η μνήμη του. Ο εκλιπών ήταν σύζυ-
γος της χωριανής μας Δήμα Θεοδώ-
ρας του Αναστασίου και της Μαρίας 
(Θεοδώτα του Τάσο Γιωργάκη).
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η 
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται 
εγκάρδια τους οικείους και τους συγ-
γενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα
/Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 στον 
Ιερό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου 
Μελιανών ετε-
λέσθη 40/ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής της Λα-
μπρούση Ευαγ-
γελίας του Κων-
σταντίνου και της 
Αλεξάνδρας σύζ. Ευαγγέλου Μπου-
ζούκη (Βαγγελμπουζούκαινα). Ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη της. 
/Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 στον 

Ιερό Ναό «Ει-
σόδια της Θε-
οτόκου» στην 
Πετρούπολη τε-
λέστηκε ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής του Πα-
φίλα Ευγένιου 
του Κων/νου και 
της Αικατερίνης. 

Η μνήμη του αιωνία.
/Την Κυριακή 
19 Ιουλίου 2015 
στον Ιερό Ναό 
Αγίου Σπυρίδω-
να Καματερού 
τελέστηκε 40/
ήμερο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής 
του Λαμπρούση 
Χρήστου του Γεωργίου και της Πα-
ρασκευής (Χρήστο Γάκη Πανέλη). Ας 
είναι αιωνία η μνήμη του. 

/Το Σάββατο 
25 Ιουλίου 2015 
στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Κων-
σταντίνου & Ελέ-
νης Άσσου τε-
λέστηκε ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής του Καλέ-

σιου Γεώργιου του Χρήστου και της 
Αικατερίνης (Γιώργο Τάκη Βαγγέλη). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 Ιου-
λίου 2015 στον 
Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνστα-
ντίνου & Ελέ-
νης Άσσου τε-
λέστηκε ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
α ν α π α ύ σ ε ω ς 
της ψυχής του 
Σταύρου Χρή-
στου του Κων/
νου και της Αικατερίνης (Χρήστο Κώ-
τση Μάρω). Ας είναι αιωνία η μνήμη 
του. 
/Το Σάββα-
το 1 Αυγούστου 
2015 στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γε-
ωργίου Άσσου 
ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής της Δήμα 
Λαμπρινής του 
Μάρκου (Μάρκαινας). Ας είναι αιω-
νία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσ-
σου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
Σιάρκου Γιαννούλας του Ιωάννη 
(Γιαν-Σιάρκαινας). Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της. 
/ Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου 
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του Παφίλα 
Ιωάννη του Δημητρίου και της Δήμη-
τρας (Γιάννης του Δημητράκη Βγένη). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Προσφορές στη μνήμη
/ Ο Κώστας Χρήστος του Χρή-
στου και της Μαρίας προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 30 ευρώ 
στη μνήμη του πατέρα του Χρήστου 
και της μητέρας του Μαρίας. Τον ευ-
χαριστούμε και ευχόμαστε υγεία σε 
αυτόν και την οικογένειά του και να 
τους θυμούνται. Η μνήμη τους αιω-
νία.

/ Η Στράτη Πολυξένη του Βασι-
λείου και της Ειρήνης, σύζυγος του 
Ζήκα Σπύρου 
του Αναστασίου 
(Σπύρου του Τα-
σιούλη Θωμά), 
προσέφερε στην 
εφημερίδα μας 
το ποσό των 30 
ευρώ στη μνήμη 
του πατέρα της 
Βασιλείου Στρά-
τη. Την ευχαρι-
στούμε και ευχόμαστε υγεία σε αυτή 
και την οικογένειά της και να τον θυ-
μούνται. Η μνήμη του αιωνία.
/ Ο Σταύρου Γεώργιος του Περι-
κλή προσέφερε στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 100 ευρώ στη μνήμη του 
θείου του Μήτρου Χρήστου του Δη-
μητρίου (Τάκη Μήτρου) και της θείας 
του Μήτρου Ευστρατίας (Στρατού-
λας) του Χρήστου. Τον ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε υγεία σε αυτόν και την 
οικογένειά του και να τους θυμού-
νται. Η μνήμη τους αιωνία.

Κοινωνικά 

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε 
στο 

www.Hpeiros.gr-επιλογή e-book
assosprevezis.gr: 
επισκεφτείτε το

Νομαρχιακή Ενότητα Πρέβεζας
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ):  .............................12.675-35,45%
Νέα Δημοκρατία: ...................11.608-32,46%
Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Αριστερά): ... 2.867-8,Ο2%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: ....2.417-6,76%
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: ....1816-5,Ο8%
Το Ποτάμι:  ................................1.130-3,16%
Λαϊκή Ενότητα:  ............................868-2,43%
Ανεξάρτητοι Έλληνες:  ..................771-2,16%
Ένωση Κεντρώων:  .....................614-1,72%.
Η αποχή υψηλή, ανέρχεται στο 49,75%.
Βουλευτές επανεκλέγονται: ο Κων/νος Μπάρ-
κας από τον Σύριζα και ο Στέργιος Γιαννάκης 
από τη Ν.Δ

Δήμος Ζηρού
Νέα Δημοκρατία: .....................3.933-39,29%
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ): ................................3.197-31,94%
Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Αριστερά):  ......672-6,71%
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: ...544-5,44%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας:  ...482-4,82%
Το Ποτάμι:  ...................................352-3,52%

Ανεξάρτητοι Έλληνες:  ..................232-2,32%
Ένωση Κεντρώων:  ......................169-1,69%
Λαϊκή Ενότητα:  ............................166-1,66%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΑΝΤ. ΑΡ. ΣΥ. Α.):  .........76-0,76% 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.):  ...55-0,55%
Κοινωνία: ......................................41-0,41%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, Κοινωνία αξιών, 
Κόμμα πειρατών Ελλάδας: ..............36-0,36%
Δημιουργία ξανά: Θάνος Τζήμερος:  .....34-0,34% 
Οργάνωση Κομμουνιστών 
Διεθνιστών Ελλάδας (Ο.Κ.Δ.Ε.):  ...... 7-0,07%
ΚΚΕ (μ/λ)-Μ/Λ ΚΚΕ-εκλογική συνεργασία:  7-0,07%
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση 
για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ: ..... 6-0,06%
Η αποχή υψηλή, ανέρχεται στο 47%
Τοπική Κοινότητα Άσσου: Στον Άσσο ψήφι-
σαν σε δύο εκλογικά τμήματα (10ο και 11ο).

10ο εκλογικό τμήμα 
Γραμμένοι: 334, ψήφισαν 148.
Νέα Δημοκρατία: ............................78-52,7%
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ): .....................................32-21,62%
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: ...17-11,48%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας:  ...... 5-3,37%
Λαϊκή Ενότητα: .................................. 4-2,7%

Το Ποτάμι: ....................................... 2-1,35%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: ...................... 2-1,35%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, 
Κόμμα πειρατών Ελλάδας:  .............. 2-1,35%
Ένωση Κεντρώων:  ......................... 2-1,35%
Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Αριστερά): ..... 2-1,35%
Δημιουργία ξανά: Θάνος Τζήμερος: .. 1-0,67%
ΑΚΥΡΑ: 1.
Η αποχή υψηλή, ανέρχεται στο 55,68%
11ο εκλογικό τμήμα 
Γραμμένοι: 293, ψήφισαν 157.
Νέα Δημοκρατία:  .........................64-40,76%
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ): ................................... 41– 21,62%
Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Αριστερά): ....15-9,55%
Ένωση Κεντρώων:  ......................... 7-4,45%
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: ...... 6-3,82%
Το Ποτάμι: ....................................... 4-2,54%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: ....... 4-2,54%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: ...................... 3-1,91%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, 
Κόμμα πειρατών Ελλάδας: ............... 3-1,91%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ...................................... 2-1,27%

ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση 
για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ:  .... 1-0,63%
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.):  ....1-0.63%
ΚΚΕ (μ/λ)-Μ/Λ ΚΚΕ-εκλογική συνεργασία: 1-0,63%
Άκυρα: 2 και Λευκά 3.
Η αποχή ανέρχεται στο 46,41%

Συνολικά Γραμμένοι: 627, ψήφισαν 305.
Νέα Δημοκρατία:  .......................142-46,55%
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
(ΣΥΡΙΖΑ): .....................................73-23,93%
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή: .....23-7,54%
Δημοκρατική Συμπαράταξη 
(ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Αριστερά):  ...17-5,57%
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: ....... 9-2,95%
Ένωση Κεντρώων: .......................... 9-2,95%
Το Ποτάμι: ....................................... 6-1,96%
Ανεξάρτητοι Έλληνες: ...................... 5-1,63%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, 
Κόμμα πειρατών Ελλάδας: ............... 5-1,63%
Λαϊκή Ενότητα: ................................ 4-1,31%
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ...................................... 2-0,65%
Δημιουργία ξανά: Θάνος Τζήμερος:  . 1-0,32%
ΚΚΕ (μ/λ)-Μ/Λ ΚΚΕ-εκλογική συνεργασία: 1-0,32%
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση 
για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ:  ....1 -0,32%
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.): ....1 -0,32%
Άκυρα 3 και Λευκά 3.
Η αποχή υψηλή ανέρχεται στο 51,35%
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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 δυνα-
τόν σε ηλεκτρονική μορφή. Μεγάλα κείμενα 
δεν είναι δυνατόν να τα δημοσιεύσουμε ολό-
κληρα 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

σσοςΆΟ

Προσφορές στην εφημερίδα
• Γούσης Γεώργιος Κωνσταντίνου 
(από Παπαδάτες) ...................................................20 €
• Δήμα-Τσαγκανά Αικατερίνη του Αθανασίου και 
της Κωνσταντίνας .................................................20 €
• Δήμας Θωμάς του Σταύρου 
και της Δήμητρας .................................................50 €
• Δήμα-Πλαβούκου Δήμητρα
του Γεωργίου και της Σταυρούλας ................20 €
• Δήμας Δημοσθένης του Θεοδώρου 
και της Γεωργίας ...................................................20 €
• Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου 
και της Γεωργίας ...................................................50 €
• Ζήκα-Στράτη Πολυξένη του Σπύρου ..........30 €
• Θεοδώρου- Κούβαρη Παναγιώτα 
του Θεοδώρου και της Παρασκευής .............20 €
• Θεοχάρης Λεωνίδας .........................................50 €
• Κατσάνος Ιωάννης του Αναστασίου 
και της Πανάγιως ..................................................15 €
• Κατσάνος Μάριος του Χρήστου 
και της Ελένης ........................................................25 €
• Κατσάνος Χρήστος του Νικολάου 
και της Γιαννούλας ...............................................25 €
• Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια 
του Λάμπρου και της Αικατερίνης ..................25 €
• Κατσάνου Παρασκευή του Γεωργίου .........25 €
• Κούσης Σπυρίδων του Γεωργίου 
και της Χρυσαυγής  ..............................................20 €
• Κώστας Χρήστος του Χρήστου 
και της Μαρίας  .....................................................30 €
• Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύρου 
και της Δήμητρας ..................................................50 €
• Λαμπρούσης Αναστάσιος 
του Ευαγγέλου και της Πανάγιως ..................30 €
• Λαμπρούσης Κων/νος του Σωτηρίου 
και της Ελένης ........................................................20 €
• Λαμπρούσης Σπυρίδων του Δημητρίου 
και της Γιαννούλας ...............................................50 €
• Μπουζούκης Δημήτριος του Ευαγγέλου 
και της Ευαγγελίας ...............................................10 €
• Πανούσης Κωνσταντίνος του Φίλιππα 
και της Αικατερίνης ..............................................10 €
• Πανούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου 
και της Γεωργίας ...................................................10 €
• Πανούσης Φίλιππας του Κωνσταντίνου 
και της Γεωργίας ...................................................10 €
• Παπαθανασίου Δημήτριος του Χρήστου
(από το Νικολίτσι)  ................................................30 €
• Παφίλα-Γεροκούνα Σταυρούλα 
του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας .............20 €
• Πλαβούκος Ιωάννης (Ταβέρνα Μωριάς) ..20 €
• Σιώζης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ 
(δάσκαλος από το Θεσπρωτικό) .....................20 €
• Σταύρου Γεώργιος του Περικλή 
και της Βασιλικής ...............................................100 €
• Τσώλης Βασίλειος (από Φιλιππιάδα), 
συζ. της Ιλιάνας Θρ. Φίντζου ...........................70 €
• Χούθη Αικατερίνη του Χρήστου 
και της Ευαγγελίας ...............................................20 €
• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου 
και της Λαμπρινής .................................................20 €
• Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου 
και της Λαμπρινής .................................................50 €

Γάμοι
/ Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 στον Ιερό Ναό Πανα-
γίας Μυρτιδιώτισσας στον Άλιμο Αττικής, η Ζήκα Πα-
ναγιώτα του Σπυρίδωνα και της Πολυξένης από τον 

Άσσο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Τζίτζη 
Παναγιώτη του Κυριάκου και της Νίκης από το Ελληνικό 
Αττικής. Κουμπάρα η Τσιρογιάννη Λαμπρινή του Εμμα-
νουήλ. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκε-
κλημένους του στο κέντρο «το Αρχοντικό της Φωτει-
νής» (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 318).
/ Το Σάββατο 18 Ιουλίου 2015 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Παντελεήμονος στις Μυκήνες Άργους η Ζήκα Μα-
ρία του Παύλου και της Αδαμαντίας παντρεύτηκε τον 
εκλεκτό της καρδιάς της Δημήτριο Φάκο του Νικολάου 
και της Μαρίας. Κουμπάροι ο Πέτρος και η Γιούλα Σπη-
λιοπούλου. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προ-
σκεκλημένους στο «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ PALACE». Η νύφη 
Μαρία Ζήκα είναι κόρη του χωριανού μας Ζήκα Παύ-
λου του Νικολάου (Παύλος του Κολιό Ζήκα).
/ Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Ιωάννη Ανατολής Ιωαννίνων ο Παφύλας Ιωάννης 
του Γεωργίου και της Βασιλικής από τον Άσσο παντρεύ-
τηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Σερέτη Βασιλική του 
Νικολάου και της Μαρίας. Κουμπάρα η Αγαθή Σιχλιμί-
ρη. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλη-
μένους του στο κέντρο Luxury Hall, στη Μεταμόρφω-
ση Ιωαννίνων (19ο χμ Ιωαννίνων-Κονίτσης).
/ Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Κυριακής στο Τολό ο Νικόλαος Ζήκας του Ανα-

στασίου και της Λουΐζας παντρεύτηκε την εκλεκτή της 
καρδιάς του Χελιώτη Φωτεινή του Παναγιώτη και της 
Μαλένιας. Κουμπάρος ο Γεώργιος Τέντζερης. Το νιόπα-
ντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους του στο 
κοσμικό κέντρο «Κολιζέρας» στις Μυκήνες. Ο γαμπρός 
Νικόλας Ζήκας είναι γιος του χωριανού μας Ζήκα Ανα-
στασίου του Νικολάου (Τάσος του Κολιό Ζήκα).
/Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015 στον Ιερό Ναό της 
Παναγίας Ελευθερώτριας στην Κηφισιά ο Αδάμ Χρή-
στος του Βασιλείου και της Χαρίκλειας από τον Άσσο 
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργιάδου 
Μαρία-Ιωάννα Γεωργίου και της Θεοδώρας από την 
Καρδίτσα. Κουμπάροι ο Στυλιανός Αμαραντίδης και η 

Αθανασία Πατσιούρα. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε 
τους προσκεκλημένους του στο κοσμικό κέντρο golden 
star, του Καβαλάρη, στη Λεωφόρο Πάρνηθος.
/ Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 στο Μανχάταν των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής 
(Η.Π.Α.) η Σταύρου Ευστρα-
τία του Γεωργίου και της Μάν-
θας από τον Άσσο παντρεύτη-
κε τον εκλεκτό της καρδιάς της 
John Sideris (Αμερικανό υπή-
κοο ελληνικής καταγωγής).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσι-
ωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχεται στα νιόπαντρα 
ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη, πολλούς και 
καλούς απογόνους». Στους γονείς, συγγενείς και κου-
μπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα χαρές». 

Βαπτίσεις
/ Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου στον Άσσο βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους ο Χρήστος Παφίλας του Γεωργίου και της Μα-
ρίας και η Ιακωβάκη Κωνσταντίνα του Χρήστου και 
της Ευαγγελίας. Ο νονός Κων/νος Πέτρου του Μιχα-
ήλ, από τη Μυτιλήνη, του χάρισε το όνομα Ραφαηλία. 

• Γούλα Ειρήνη 
του Παναγιώτη και 
της Δέσποινας: Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, 
Παιδαγωγικό τμήμα 
Δημοτικής Εκπαί-
δευσης.

• Γούλας Γεώργι-
ος του Παναγιώτη 
και της Δέσποι-
νας: ΑΣΠΑΙΤΕ-
Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών.

• Γούλας Κυριά-
κος- Νικηφόρος 
του Παναγιώτη 
και της Δέσποινας: 
ΑΣΠΑΙΤΕ-Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών.
• Κούση Παναγι-
ώτα του Παναγιώ-
τη και της Χριστίνας: 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
τμήμα Αρχειονομίας, 
Βιβλιοθηκονομίας 

και Μουσειολογίας 
(Κέρκυρα).
• Λαμπρούση Αντω-
νία του Ιωάννη και 
της Στυλιανής: Εθνικό 
Καποδιστριακό Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική 
Σχολή, τμήμα φιλολογικό.
• Λαμπρούση Γλυκερία του 

Κων/νου και της 
Κων/νας: Δημο-
κρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης, τμήμα 
Δασολογίας και 
Διαχείρισης περι-
βάλλοντος και φυ-

σικών πόρων (Ορεστιάδα).
• Φραγκάκης Άγγελος του 
Ελευθερίου και της 
Αναστασίας: Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων: 
Σχολή θετικών επι-
στημών, τμήμα Μη-
χανικών Επιστήμης 
Υλικών. 
Ο Άγγελος Φραγκάκης είναι εγ-
γονός του Άγγελου Ανωπολιτάκη 
και της Σπυριδούλας Κατσάνου-
Ανωπολιτάκη από την κόρη τους 
Αναστασία.
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» 
& η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγ-
χαίρουν τους επιτυχόντες και τους 
εύχονται «πάντα επιτυχίες, καλές 
σπουδές, όμορφη φοιτητική ζωή 
και καλή σταδιοδρομία».

Το νιόπαντρο ζευγάρι με τους γονείς της νύφης.

Ο παππούς Γιώργος 
Παφίλας (Γάκη Κή-
τσος) και η γιαγιά Μα-
ρία δεν μπορούσαν 
να κρύψουν τη χαρά 
τους για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός.
Οι γονείς της μικρής 
Ραφαηλίας δεξιώ-
θηκαν τους προσκε-
κλημένους στην τα-
βέρνα του χωριού 

μας το «Καταφύγιο» και γλέντησαν με τη μουσι-
κή ορχήστρα του Κων/νου Αηδόνη και Γιώργου 
Πνευματικού. Στη βάπτιση τίμησε με την παρου-
σία του ο Γενικός Διευθυντής Αστυνομίας της 
Θεσσαλίας κ. Γραβάνης Αθανάσιος. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύ-
χονται στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο και 
Κωνσταντίνα, στον παππού Γιώργο, στη γιαγιά 
Μαρία και στον νονό Κων/νο «να τους ζήσει». 

Το νιόπαντρο ζευ-
γάρι με τους γο-

νείς του γαμπρού.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Διακρίνονται δεξιά του γαμπρού οι γονείς του και ο αδελφός 
του Θεμιστοκλής κι αριστερά του η αδελφή του Λαμπρινή με τον 

σύζυγό της Γιάννη και τα παιδιά της Βασίλη κι Απόστολο.
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Το Σάββατο 1 Αυγούστου 2015 και 
ώρα 20.30 στον προαύλιο χώρο 
του δημοτικού σχολείου Άσσου, 

ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών σε 
συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών, πραγματοποίησε τιμητι-
κή εκδήλωση «μνήμης και ευγνωμοσύ-
νης» με θέμα «Δάσκαλοι που έμειναν 
στη μνήμη μας και στην καρδιά μας…»

Από νωρίς, άρχισε να προσέρχεται 
ο κόσμος, χωριανοί και συγγενείς των 
τιμωμένων (παιδιά, εγγόνια, αδέλ-
φια κλπ) και οι εν ζωή ευρισκόμενοι 
τιμώμενοι δάσκαλοι, επίσημοι και φί-
λοι προσκεκλημένοι. Ανάμεσα σ’ αυ-
τούς: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ν ικοπόλεως κα ι  Πρεβέζης  κ . κ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο Δήμαρχος Ζηρού 
κ. Νικόλαος Καλαντζής, ο αντιδήμαρ-
χος κ. Ζήκος Ρεμπής, ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος 
Χασίδης, ο αρχηγός της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Γιώργος 
Γιάννος, οι Δημοτικοί σύμβουλοι 
κ.κ. Κώστας Κων/νος και Δημήτριος 
Πάντος, ο πρόεδρος του περιβαλ-
λοντικού συλλόγου του π. Δήμου 
Θεσπρωτικού κ. Νίκος Νικολάου, 
πρόεδροι και Διοικητικά Συμβούλια 
Πολιτιστικών Σωματείων της περι-
οχής. Σημειώνεται επίσης η τιμητι-
κή παρουσία των τακτικών μελών της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών:κ.κ 1) 
Αλέκου Ζορμπά, 2) Απόστολου Κολιού, 
3) Θανάση Παπαθανασίου, 4) Κων/νου 
Φίντζου. 

Όλοι μαζί τιμήσαμε πέντε δασκά-
λους αείμνηστους και τρεις άλλους 
που βρίσκονται στη ζωή, για την πο-
λύχρονη (πάνω από δέκα χρόνια) προ-
σφορά τους προς τους μαθητές των 
δύο Δημοτικών Σχολείων Άσσου, τον 
κόσμο του χωριού και γενικότερα προς 
την ευρύτερη τοπική κοινωνία στα 
γράμματα και τον πολιτισμό. Τιμήθηκαν, 

λοιπόν, κατά σειρά οι αείμνηστοι δά-
σκαλοι: 1) Σωτήριος Παπαδήμας, 2) 
Ιωάννης Φίντζος, 3) Θρασύβουλος 
Φίντζος, 4) Γεώργιος Κολιός και 5) 
Αχιλλέας Σωτηρίου. Ομιλητές αντί-
στοιχα που μίλησαν εμπνευσμένα 
για το έργο και τη ζωή τους οι κύρι-
οι: 1) Παύλος Γ. Χρήστου, δάσκαλος, 
πρ. Ειδικ. και Οργαν. Γραμματέας της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας 
(Δ.Ο.Ε.), 2) Χρήστος Γ. Χρήστου, δά-
σκαλος, πρ. Πρόεδρος Δ.Ο.Ε., (μίλη-
σε για τον Ιωάννη και Θρασύβουλο 
Φίντζο), 3) Περικλής Ι. Δήμας, δάσκα-
λος, πρ. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 
Άσσου, 4) Λεωνίδας Γ. Χρήστου, 
Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Ας σημειωθεί, ότι οι αείμνηστοι 
Ιωάννης και Θρασύβουλος Φίντζος, 
όπως και ο Γεώργιος Κολιός υπήρξαν 
αξιολογότατοι συγγραφείς, με άκρως 

ενδιαφέροντα βιβλία (ειδικότερα, ο 
Θρασύβουλος Φίντζος υπήρξε λυρι-
κός ποιητής και ζωγράφος, φίλος και 
συμμαθητής του αείμνηστου ζωγρά-
φου και γλύπτη Παύλου Βρέλλη, που 
μας κληρονόμησε το ατίμητο και ονο-
μαστό Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, 
λίγο έξω από την πόλη των Ιωαννίνων 
και που τον παρότρυνε να φοιτήσει 
στη Σχολή Καλών Τεχνών).

Μετά την αναφορά στη ζωή και το 
έργο των κεκοιμημένων δασκάλων, 

τηρήθηκε σιγή ενός λεπτού, 
στη μνήμη τους.

Ακολούθως, τιμήθη-
καν οι  ζώντες δάσκα-
λοι: Κωστής Σιώζης (συγ-
γραφέας), 2) Ευαγγελινή 
Παπακώστα-Παπαφωτίου 
και 3) Φώτιος Παπαφωτίου 
( σ υ γ γ ρ α φ έ α ς ,  π ρ . 
Δήμαρχος Θεσπρωτικού), 
για τους οποίους μας πλη-
ροφόρησαν  ο ι  ομ ιλη -
τές: 1) Περικλής Δήμας 
πρ.  Πρόεδρος Τοπικής 
Κοινότητας Άσσου (μίλησε 
για τον Κωστή Σιώζη) και 

2) Βασίλειος Κώνστας, Αντιστράτηγος 
ε.α Π/Σ. (μίλησε για την Ευαγγελινή 
Παπακώστα-Παπαφωτίου και τον 
Φώτιο Παπαφωτίου). Αξίζουν θερ-
μά συγχαρητήρια στον καθηγητή και 
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιώργο Σπ. 
Γιάννο, για την πολύτιμη συνδρομή 
του στην προβολή των φωτογραφι-
ών, την ηλεκτρονική και ηχητική υπο-
στήριξη της εκδήλωσης και φυσικά 
στον συντονιστή της εκδήλωσης και 
τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών κ. Τάκη Παπαδημητρίου 
(Πρ. Γεν. Γραμματέα της Ένωσης), ο 
οποίος ήταν επιφορτισμένος και για 
την απονομή των τιμητικών διπλω-
μάτων της Ένωσης προς τους τιμώμε-
νους, τους ομιλητές και τους συντελε-
στές της εκδήλωσης.

2η ημέρα: 1η Αυγούστου 2015

Σωτήριος Παπαδήμας Θρασύβουλος ΦίντζοςΙωάννης Φίντζος

Από αριστερά: Γεώργιος Γιάννος, Λεωνίδας Χρήστου, Παύλος Χρήστου και Τάκης Παπαδημητρίου.

Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Χρυσόστομος και η Ελένη Λαμπρούση παραδίδουν το τιμητικό δίπλωμα 
στον κ. Δημήτριο Παπαδήμα γιο του αείμνηστου δασκάλου Σωτήριου Παπαδήμα

Ο δήμαρχος Ζηρού Νικόλαος Καλαντζής και ο κ. Χρήστος Χρήστου παραδίδουν τα τιμητικά 
διπλώματα στον Κων/νο Φίντζο γιο του αείμνηστου δασκάλου Ιωάννη Φίντζου και η Λαμπρινή 

Φίντζου κόρη του αείμνηστου δασκάλου Θρασύβουλου Φίντζου.

Ο Περικλής Δήμας παραδίδει το τιμητικό δίπλωμα στον 
Χρήστο Κολιό  γιο του αείμνηστου δασκάλου Γιώργου Κολιού.
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Αφού ολοκληρώθηκε η προσέλευ-
ση του κόσμου, διακόσια πενήντα και 
πλέον άτομα, τα μέλη του προεδρείου 
πήραν θέση στο τραπέζι της παρουσί-
ασης:

Ο  Πρόεδρος  του  Συλλόγου 
Αποδήμων Ασσιωτών κ. Ευάγγελος 
Θ. Θεοδώρου, ο συντονιστής της εκ-
δήλωσης κ. Τάκης Π. Παπαδημητρίου- 
και ως εκπρόσωπος της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών (λόγω απουσί-
ας του προέδρου κ. Λευτέρη Τζόκα)- 
και ο Γεώργιος Σπ. Γιάννος ως παρου-
σιαστής και σχολιαστής του πλούσιου 
φωτογραφικού υλικού.

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των 
Αποδήμων Ασσιωτών Ευάγγελος Θ. 
Θεοδώρου απηύθυνε τον παρακάτω 
χαιρετισμό. 

Χαιρετισμός του Προέδρου 
του Συλλόγου αποδήμων 

Ασσιωτών
κ. Ευάγγελου Θ. Θεοδώρου

«Σεβασμιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες 
και κύριοι, αγαπητοί τιμώμενοι δάσκαλοι 
Σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Καλώς 
ήλθατε στη σημερινή μας εκδήλωση, 
στην οποία το χωριό μας, ο Άσσος, σύσ-
σωμο τιμάει δασκάλους που υπηρέτη-
σαν στα δύο Σχολεία του επί δεκαετία 
και περισσότερο κι έμαθαν γράμματα τα 
παιδιά του χωριού μας. Με ευγνωμοσύ-
νη εκείνους τους δασκάλους τους έχου-
με «στη μνήμη μας και στην καρδιά μας». 
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την 
τιμή που μας κάνετε σήμερα με την πα-
ρουσία σας εδώ στο χωριό και τους αν-

θρώπους του. Επιτρέψτε μου όμως να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, το αρχαι-
ότερο Λογοτεχνικό Σωματείο της χώ-
ρας μας, που όχι μόνο πρόθυμα αποδέ-
χθηκε την πρότασή μας να συμμετάσχει 
στη σημερινή εκδήλωση, αλλά και να 
απονείμει τιμητικά διπλώματα. Επίσης η 
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ συμ-
μετέχει και με το μέλος της, πρώην Γενικό 
Γραμματέα της κ. Τάκη Παπαδημητρίου, 
ο οποίος και θα έχει τον γενικό συντο-
νισμό της εκδήλωσης. Παρακαλώ τον 
κ. Παπαδημητρίου να αναλάβει το ρόλο 
του. Δύο λόγια για τον συντονιστή μας: 
Δάσκαλος από το Θεσπρωτικό, Πρ. Γεν. 
Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, κειμενογράφος, άμι-
σθος συνεργάτης εφημερίδων και πε-
ριοδικών του τόπου μας και όχι μό-
νο. Φίλος εγκάρδιος του χωριού μας 
και πολύτιμος συνεργάτης της εφημερί-
δας μας «Ο ΑΣΣΟΣ». Σήμερα επιμελεί-
ται επιπλέον της πολυσέλιδης τριμηνιαί-
ας περιοδικής έκδοσης «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», οργάνου επικοινωνί-
ας των απανταχού Μελών της ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ. Έχει συγγρά-
ψει τέσσερα (4) βιβλία, με περιεχόμενο 
Τοπικής Ιστοριογραφίας, Λαογραφίας, 
Ανθρωπογεωγραφίας (Θεσπρωτικού και 
Λάκκας). Συμμετέχει σε πολλές βιβλιοπα-
ρουσιάσεις και είναι κάθε χρόνο τακτι-
κό μέλος κριτικών επιτροπών των ετή-
σιων λογοτεχνικών μαθητικών διαγω-
νισμών ενηλίκων που διοργανώνει η 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Έχει τιμη-
θεί με διακρίσεις και του έχει απονεμηθεί 
το Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας 
Α΄ Τάξεως από την Ένωση Ελλήνων 

Λογοτεχνών για το έργο και την προ-
σφορά του στην καλή λειτουργία της».

Ακολούθως ο συντονιστής της εκ-
δήλωσης κ. Τάκης Π. Παπαδημητρίου, 
είπε τα εξής:
«Σεβασμώτατε ,  Αιδεσιμότατε ,  κ . 
Δήμαρχε, κ Αντιδήμαρχε, κ. Πρόεδρε του 
Δημοτικού Συμβουλίου. κ.κ Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, κ. πρόεδρε του περιβαλ-
λοντικού Συλλόγου του πρ. Δήμου 
Θεσπρωτικού, κ. πρόεδρε του Συλλόγου 
Αποδήμων Ασσιωτών, Αγαπητοί συγγε-
νείς των προσφιλών κεκοιμημένων τι-
μωμένων δασκάλων. Πολυαγαπημένοι 
φίλοι τιμώμενοι δάσκαλοι, εκλεκτοί και 
ευγενείς προσκεκλημένοι που τιμάτε με 
την παρουσία σας την βραδιά μνήμης 
και τιμής.
Θα ‘θελα να ευχαριστήσω όλους εκεί-
νους που συνέλαβαν στην πολύ ωραία 
ιδέα της συγκινητικής τιμητικής εκδή-
λωσης, που σήμερα σ’ αυτόν τον τόπο 
πραγματοποιείται, για δασκάλους, που 
υπηρέτησαν στον ΑΣΣΟ, στα Δημοτικά 
Σχολεία, πάνω από 10/ετία. Και φυσικά 
να τους συγχαρώ συνειδητά κι εγκάρ-
δια για την τόσο όμορφη πρωτοβουλία 
τους.
Η σημερινή εκδήλωση είναι εκδήλω-
ση ευγνωμονούσας μνήμης προς ταπει-
νούς, αθόρυβους και ευσυνείδητους ερ-
γάτες του Λαϊκού Δημοτικού Σχολείου. 
Κάποιοι απ’ αυτούς μας έχουν εγκα-
ταλείψει και βρίσκονται στο επέκεινα. 
Έχουμε, όμως, εδώ τα παιδιά τους, τα 
εγγόνια τους, τ’ αδέλφια τους και τους 
συγγενείς τους, τους συναδέλφους τους 
και τους συγχωριανούς τους. 

ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΩ ΕΓΚΑΡΔΙΑ

 Από την πλευρά μου όλους εσάς και ιδι-
αίτερα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 
της Ι. Μ Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και τον Δήμαρχο Ζηρού 
κ. Νικόλαο Καλαντζή Τελειώνοντας επι-
θυμώ να ευχαριστήσω θερμά τους διορ-
γανωτές της σημερνής εκδήλωσης, που 
μου εμπιστεύτηκαν τον συντονισμό της. 
Και να εκφράσω ευχές σε όλους Σας για 
απόλυτη υγεία, χαρά κι ενδυνάμωση σε 
κάθε έργο αγαθό κι ευάρεστο».

Και  καλεί  τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη της Ι.Μ Νικοπόλεως και 
Πρεβέζης κ.κ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ και τον 
Δήμαρχο Ζηρού κ. Νικόλαο Καλαντζή 
να απευθύνουν χαιρετισμό.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ν ικοπόλεως  κα ι  Πρεβέζης  κ . κ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ στο μεστό σε σκέψεις 
και νοήματα σύντομο χαιρετισμό του, 
συγχάρηκε ανυπόκριτα τους διοργα-
νωτές, εκφράζοντας συνάμα τη χαρά 
και την ικανοποίηση για την ποιότητα 
και το είδος της εκδήλωσης. 

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος 
Καλαντζής στο σύντομο χαιρετισμό μί-
λησε για τον ιδιαίτερο ρόλο του δα-
σκάλου σε δύσκολες αυτές εποχές. 
Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαί-
τερα για την πρόσκληση στη σημαντι-
κή αυτή εκδήλωση βράβευσης δασκά-
λων που θήτευσαν στην κοινότητα του 
Άσσου και να συγχαρώ θερμά τους δι-
οργανωτές. Οι δάσκαλοι, διαχρονικά εί-
χαν πολύπλευρη προσφορά στην τοπι-
κή κοινωνία, και άφησαν αξιοθαύμαστο 
έργο, κάτω από πολύ αντίξοες συνθή-
κες. Πέρα από το γνωστικό μέρος, έδι-
ναν αρχές και αξίες στους μαθητές πά-
νω στις οποίες έχτισαν τις προσωπι-
κότητές τους και στηρίχτηκε ολόκλη-
ρη η σύγχρονη Ελλάδα. Αποτελούσαν 

το φωτεινό παράδειγμα και τύγχαναν 
τον απεριόριστο σεβασμό όλων. Συχνά 
ακούγαμε τους γονείς να μας λένε: "Να 
προσέχετε τι σας λέει ο δάσκαλος για 
να γίνετε χρήσιμοι άνθρωποι στην κοι-
νωνία". Η πρωτοβουλία σας να τιμήσε-
τε τους δασκάλους που πέρασαν από τα 
Σχολεία της Κοινότητας, είναι πραγμα-
τικά αξιέπαινη, διότι, πέρα από μία ηθι-
κή δικαίωση για τους ανθρώπους αυ-
τούς και ενδεχομένως και την εκπλήρω-
ση ενός χρέους της κοινότητας προς τα 
πρόσωπά τους, δίνεται η δυνατότητα να 
αναδειχτεί το σημαντικό εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό τους έργο, σε μία επίσης 
δύσκολη εποχή που χρειάζεται φωτει-
νά πρότυπα και την Παιδεία στην πρώτη 
γραμμή της κοινωνίας».

συνέχεισ στη σελίδα 6

Γεώργιος Κολιός Ευαγγελινή Παπακώστα-
ΠαπαφωτίουΚωνσταντίνος ΣιώζηςΑχιλλέας Σωτηρίου Φώτης Παπαφωτίου

Ο Λεωνίδας Χρήστου παραδίδει το τιμητικό δίπλωμα στη Νάντια 
Σωτηρίου κόρη του αείμνηστου δασκάλου Αχιλλέα Σωτηρίου.

Ο Περικλής Δήμας παραδίδει το τιμητικό δίπλωμα 
στον τιμώμενο ωνσταντίνο Σιώζη.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευάγγελος Θεοδώρου παραδίδει το τιμητικό 
δίπλωμα στην τιμώμενη δασκάλα Ευαγγελινή Παπακώστα-Παπαφωτίου.

Ο Βασίλειος Κώνστας παραδίδει το τιμητικό δίπλωμα 
στον τιμώμενο δάσκαλο Φώτιο Παπαφωτίου.
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Αγαπητοί συγχωριανοί
Στο φ. 60 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 

2014) της εφημερίδας μας «ο Άσσος» εί-
χε γίνει εκτενής αναφορά στην «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΣΣΑ» Άσσου, ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο του χωριού μας. 

Σήμερα, απλά επανερχόμαστε για να υπενθυ-
μίσουμε 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 υλοποίη-
σή της με τη σημερινή απογοητευτική και δρα-
ματική 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) αναλάβα-

με πρωτοβουλία να βοηθήσουμε, κινούμενοι από 
αγάπη κι 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 γιαυτό 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 να 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 ξανα-
δώσουμε 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 

(6937942967).
Αναστάσιος Ευαγγέλου Λαμπρούσης 

(6972199525)
Παύλος Γεωργίου Χρήστου τηλ. (6973243309).

ΠΑΛΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΣΣΑ

Στη συνέχεια διάβασε τους χαιρε-
τισμούς του προέδρου της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών κ. Λευτέρη 
Τζόκα, του Βουλευτή της Ν.Δ της 
Πρέβεζας κ. Στέργιου Γιαννάκη και 
του πρ. Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. κ. 
Χρήστου Γκόντζου.

«Φίλε Πρόεδρε,
Του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών
«Ο Μάρκος Μπότσαρης»
κ. Ευάγγελε Θεοδώρου.
Δεχθείτε τα εγκάρδια συγχαρητή-
ριά μου για την εκδήλωσή σας την 1η 
Αυγούστου 2015, εκδήλωση που η 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών αγκάλια-
σε από την πρώτη στιγμή και έμπρακτα 
συμμετέχει σ’ αυτή. 
 Λυπάμαι, ειλικρινά, που σοβαροί λόγοι 
δεν μου επιτρέπουν ν’ απουσιάσω από 
την Αθήνα κι έτσι θα στερηθώ τη «βρα-
διά μνήμης» που διοργανώνετε στη γε-
νέτειρα, τιμώντας δασκάλους για την 
προσφορά τους προς τον Άσσο επί πολ-
λά χρόνια. 
 Τέτοιες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα 
και στο Εξωτερικό, η Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών ενστερνίζεται, τις αγκαλιά-
ζει και φυσικά συμμετέχει σ’ αυτές ου-
σιαστικά και έμπρακτα, βάζοντας με το 
κύρος του αρχαιότερου Λογοτεχνικού 
Σωματείου της χώρας (έτος ίδρυσης 
1930) πλάτη για το ποιοτικό ανέβασμα 
παραπέρα του λαού της επαρχίας και 
του τόπου μας. 
 Μ’ αυτόν τον τρόπο, παραμένουμε 
φρουροί και υπερασπιστές του κάστρου 
που λέγεται «Πολιτισμός» στους χαλε-
πούς καιρούς που διανύουμε.
Με την βεβαιότητα και την προσδοκία 
πως σ’ αυτό το πνεύμα θα συνεχίσου-
με την όμορφη συνεργασία μας, εύχο-
μαι κάθε επιτυχία και απόψε και πάντα 

σε κάθε έργο σας, που βοηθάει το κρά-
τημα των νεότερων στις ρίζες και τα γε-
νέθλια πατροπαράδοτα ριζικά μας. Με το 
νου και την καρδιά μου θα είμαι κοντά 
σας. Υγεία σε όλους σας και καλό υπό-
λοιπο καλοκαιριού.

Με εκτίμηση
Λευτέρης Β. Τζόκας

Πρόεδρος Ε.Ε.Λ.»

Χαιρετισμός του Βουλευτή 
κ. Στέργιου Γιαννάκη

«Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Για λόγους ανεξάρτητους από τη δική 
μου θέληση, δεν μπορώ να συμμετέχω 
στην αποψινή σας εκδήλωση – αφιέρω-
μα.
Θέλω όμως να σας συγχαρώ τόσο για 
την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής 
της εκδήλωσης. όσο – και κυρίως – για 
την επιλογή του θέματος του αφιερώ-
ματος.
Είναι δείγμα εξαιρετικής ευαισθησίας η 
οφειλόμενη απόδοση τιμής και η γλυκιά 
ανάμνηση των «Δασκάλων που έμειναν 
στη μνήμη μας και την καρδιά μας…».
Γιατί είναι γεγονός ότι οι δάσκαλοί μας, 
σε δύσκολους καιρούς και με αντίξο-
ες συνθήκες, δεν μας πρόσφεραν μόνο 
γνώση και μόρφωση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο δάσκαλος, 
μετά τους γονείς, αποτελεί το κυριότερο 
πρότυπο για κάθε παιδί.
Και οι δικοί μας δάσκαλοι, με τη γνώση 
και την ευθύνη τους, την αγάπη και τη 
στοργή τους αποτέλεσαν θετικά πρότυ-
πα για τον καθένα και την καθεμιά μας.
Δεν μας έμαθαν μόνο γράμματα, αλλά 
διέπλασαν εν πολλοίς τους χαρακτήρες 
μας και το ήθος μας. Μας εμφύσησαν 
αξίες όπως η φιλομάθεια, η δεξιότητα, 
η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός, η 

συνέπεια και η εργατικότητα.
Ό,τι γίναμε όλοι μας στη ζωή μας, οφεί-
λεται και σ’ αυτούς!

Θερμά συγχαρητήρια!
Στέργιος Γιαννάκης

Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας
Νομού Πρεβέζης»

Χαιρετισμός του Δασκάλου, 
Παιδαγωγού, Σχολικού 

Συμβούλου και συγγραφέα κ. 
Χρήστου Γ. Γκόντζου

«Προς τον αξιότιμο κ.  Ευάγγελο 
Θεοδώρου.
Αισθάνομαι την ανάγκη να Σας ευχαρι-
στήσω για την πρόσκλησή Σας, να πα-
ραβρεθώ στην εκδήλωσή Σας, που το 
περιεχόμενό της Σας τιμάει ιδιαίτερα 
και φανερώνει την πολιτισμένη βαθμί-
δα της κοινωνίας Σας, γιατί αναγνωρί-
ζετε και τιμάτε την προσφορά των δα-
σκάλων, για τη θεμελίωση των αξιών 
της ζωής και του ελληνικού οικουμενι-
κού λόγου.
 Λυπάμαι που αδυνατώ να παραβρε-
θώ σε τέτοιες συγκινησιακές στιγ-
μές και την κορυφαία ανθρώπινη εκ-
δήλωση. θα στερηθώ το ξαναζωντάνε-
μα των μορφών που «έφυγαν» αλλά και 
των παρόντων, που συνεχίζουν τη με-
γάλη προσφορά τους. Θα τις ζήσω με 
τις ζωντανές περιγραφές στην υπέροχη 
εφημερίδα «ο Άσσος», που επιμελείται 
ο παιδαγωγός λογοτέχνης κ. ΠΑΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ, και με το άριστο και φτασμέ-
νο περιοδικό «Εν Νικολιτσίω..» που με 
τόσο υπεύθυνο τρόπο εκδίδει ο επιμελη-
τής της έκδοσης, ο δραστήριος και ακά-
ματος καθηγητής κ. Γιώργος Γιάννος, με 
την πολυεπίπεδη μόρφωσή του.

Ευχαριστώ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΓΚΟΝΤΖΟΣ»

Όση ώρα οι ομιλητές φιλοτεχνού-
σαν το πορτρέτο των τιμωμένων και 
ενώ η δροσερή νύχτα είχε πέσει προ-
βάλλονταν σε μεγάλη οθόνη κατάλλη-
λο φωτογραφικό υλικό από την εποχή 
εκείνη. Οι ασπρόμαυρες ακινητοποιη-
μένες στιγμές δραστηριοτήτων και ει-
κόνων με πρωταγωνιστές τους τότε 
δασκάλους και μαθητές μίλησαν στις 
καρδιές των παρισταμένων και δημι-
ούργησαν υπέροχο συγκινητικό κλίμα.

Την όλη εκδήλωση έκλεισε ο συ-
ντονιστής της εκδήλωσης κ. Τάκης Π. 
Παπαδημητρίου λέγοντας τα εξής: 

«Ευγενικοί και υπομονητικοί ακροα-
τές. Αισίως φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα, 

ο Άσσος, το μικρό ορεινό χωριό της 
Λάκκας μας, πρωτοτυπώντας, έγρα-
ψε μια υπέροχη απλή ιστορία: εκπλη-
ρώνοντας αυθόρμητα ένα πνευματικό 
χρέος, εξέφρασε μ’ αυτή τη λιτή τελε-
τή – εκδήλωση, το σεβασμό και την ευ-
γνωμοσύνη του για την προσφορά τους 
προς συγκεκριμένους δασκάλους των 
Δημοτικών Σχολείων, τιμώντας ταυ-
τόχρονα και απρόσωπα κάθε δάσκαλο 
που προσέφερε και προσφέρει σε κά-
θε εσχατιά της πατρίδας μας και γίνεται 
παράδειγμα προς μίμηση. Δε θέλω να 
εκπέσω σε … «χρηστομάθεια». Μόνο να 
πω: Η αχαριστία γύρω μας υπερπλεονά-
ζει. Η ευγνώμονη ευχαριστία, συνήθως 
απουσιάζει. Εσείς εδώ σήμερα κάνατε 
σε όλους μας μικρό μάθημα έμπρακτης 
ευγνωμοσύνης. Σας ανήκουν πολλά και 
ειλικρινή συγχαρητήρια. Εμείς φεύγο-
ντας παίρνουμε μέσα μας το ωραίο και 
αγαθό που μας κεράσατε και: 

«Της καρδιάς μας τα σύννεφα
Και της καρδιάς μας ο χώρος
Ψήλου και βάθου γιόμισαν
Θυμητικά μαντάτα
Πο ‘χουν χάδι, πατέρα δάσκαλου
Και δάκρυ αγάπης, δασκάλας μάνας»
Ευχαριστώ. 
Ο Σύλλογός μας, ύστερα και από εν-

θαρρυντική παρότρυνση πολλών συγ-
χωριανών και φίλων αποφάσισε να 
εκδώσει σύντομα ένα φυλλάδιο και 
να συμπεριλάβει όλο το υλικό (κείμε-
να των ομιλητών, τις συγκινητικές ευ-
χαριστήριες αντιπροσφωνήσεις, πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό κλπ), πιστεύ-
οντας έτσι ότι συμβάλλει στη διάσω-
ση του πολύτιμου υλικού της σπουδαί-
ας αυτής τιμητικής εκδήλωσης. 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ 
του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 
ευχαριστούν εγκάρδια τις αδελφές 
Ερασμία, Λαμπρινή και Ιλιάνα Φίντζου, 
κόρες του αείμνηστου Θρασύβουλου 
Φίντζου, για την προσφορά στο 
Σύλλογο ενός πίνακα ζωγραφικής του 
πατέρα τους. Επίσης θερμές ευχαρι-
στίες και από τον Λαογραφοσυλλέκτη 
του χωριού μας Αναστάσιο Ευαγγέλου 
Λαμπρούση, γιατί με την προσφο-
ρά τους εμπλούτισαν τη συλλογή του 
με έναν πίνακα ζωγραφικής και με το 
προσωπικό αρχείο του αείμνηστου δα-
σκάλου μας, κατά την διδασκαλική του 
θητεία στο χωριό μας, καθώς και με 
την προσωπική του τσάντα της ίδιας 
περιόδου. 

συνέχεισ στη σελίδα 8

2η ημέρα: 1η Αυγούστου 2015
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Χορευτικό τμήμα
Ο σύλλογός μας σε μια προσπάθεια διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, θα 
λειτουργήσει και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά 
τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών για όλες 
τις ηλικίες, το οποίο λειτουργεί από το Σάββατο 3 
Οκτωβρίου 2015. Τα μαθήματα χορού θα γίνονται 
κάθε Σάββατο και ώρα 5 μ.μ έως 6 μ.μ. στην αίθου-
σα το «ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ», οδός Αγίου Κων/νου 4 
Ομόνοια, 2ος όροφος. Χοροδιδάσκαλος θα είναι ο πα-
τριώτης μας Νίκος Τριανταφύλλου. Όσοι επιθυμούν 
να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τον πρόεδρο του συλλόγου μας Ευάγγελο Θεοδώρου. 
Τηλ.6982970065 και την υπεύθυνη του χορευτι-
κού τμήματος Ελένη Πανούση-Μασκλαβάνου τηλ. 
6976557789.

Γλέντι στον Άγιο Κοσμά
Για δέκατη τετάρτη συνεχή χρονιά την παραμονή 
της εορτής του Αγίου Κοσμά, στο ομώνυμο παρεκ-
κλήσι, πραγματοποιήθηκε και φέτος μετά το πέρας 
του εσπερινού το παραδοσιακό γλέντι. 

Εσπερινός μετά
αρτοκλασίας

 Με την παρουσία αρκετών αποδήμων Ασσιωτών 
πραγματοποιήθηκε και φέτος για ενδέκατη συνε-
χή χρονιά στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, Εσπερινός μετά 
αρτοκλασίας, προκειμένου να τιμήσουν οι απόδημοι 
Ασσιώτες στην Αθήνα την Υπεραγία Θεοτόκο, που 
στη χάρη της γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό 
μας. Έχει γίνει πλέον θεσμός οι απόδημοι Ασσιώτες 
να συναντώνται κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, να 
συνεορτάζουν και να τιμούν μετά αρτοκλασίας τη 
γέννηση της Θεοτόκου. Μετά τον εσπερινό και την 
αρτοκλασία ακολούθησε μικρή δεξίωση σε παρακεί-
μενο καφέ-ουζερί.

Παναγία 
Λαμποβίτισσα

Γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας κάθε χρό-
νο στις 8 του Σεπτέμβρη Γέννηση της Θεοτόκου 
(Γενέσιον της Θεοτόκου). Όπως κάθε χρόνο, πραγμα-
τοποιήθηκε και φέτος θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Γενέσιον της Θεοτόκου «Παναγία Λαμποβίτισσα» 
για να προσευχηθούν και υμνήσουν οι πιστοί την 
«υπεραγία Θεοτόκο».

Ειδήσεις-Νέα-Γεγονότα

Μ νήμη (λέμε τώρα) σε μας τους 
μεγαλύτερους 28ης Οκτωβρίου 
1940. Για μια ακόμη μνήμη του 
«ΟΧΙ». Ελάχιστες σημαίες στα 

μπαλκόνια, σημαιοστολισμός κεντρικών δρό-
μων από τους Δήμους, γιορτές αγγαρεία στα 
Σχολεία παρελάσεις με βαριεστημάρα απ’ 
όλους, παιδιά, δασκάλους κι επίσημους. 

Στις καθιερωμένες 
Δοξολογίες στις Εκ-
κλησίες, σοβαροφανείς 
γραβάτες, μοδάτα μο-
ντελάκια ταγιέρ και συ-
νολάκια, χιλιοειπωμένοι 
πανηγυρικοί, αφηγήσεις 
και συνεντεύξεις (παρ-
μένες προ…..εικοσαετί-
ας τουλάχιστον) από 
επιζήσαντες του 1940 
πολεμιστές, διαγγέλ-
ματα ξύλινου πατριω-
τικού λόγου, επισήμων 

και παρακατιανών, δηλώσεις βαρύγδουπες 
και με ύφος, βουλευτών, Νομαρχών και Προ-
έδρων Σωματείων για το νόημα της ημέρας, 
μπροστά στα στημένα μικρόφωνα και στις 
τηλεοράσεις, Αρχιερείς ντυμένοι με βαρύτι-
μες και πανάκριβες στολές, μίτρες και πατε-
ρίτσες, να …..λογοκοπάνε για «το άγιον της 
ημέρας και του έθνους το επιτελεσθέν ιερόν 
χρέος» και πάει λέγοντας. 

Δυστυχώς! Με το πέρασμα του χρόνου 
όλα αυτά κατάντησαν ρουτίνα και όλα επα-
ναλαμβάνονται ανούσια και τη γνωστή βαρε-
μάρα των επετειακών εορτασμών! Αν όχι για 
όλους, τουλάχιστον για τους περισσότερους! 
Εκείνο που μετράει είναι η καθιερωμένη…..
αργία! Αργία επίσημη και με τη βούλα! Ευ-
καιρία για ξεκούραση, εκδρομή και φαγοπό-
τι!, όσο επιτρέπουν η πίεση, το σάκχαρο και 
η ….χοληστερόλη.

Μνήμη 28ης Οκτωβρίου 1940 κι εφέτος! 
Σε καιρό, όπου από τη χώρα μας (Αλήθεια! 
Ως πότε θ’ αντέξει ακόμα;) δε ζητούν να πε-
ράσουν ξένα στρατεύματα, αλλά να δράσουν 
ξένα δανειακά ισοδύναμα, τοκογλυφικά μνη-
μόνια και απάνθρωπες δανειακές συμβάσεις. 
Μουδιασμένοι, μπερδεμένοι, εκλογοκρουσμέ-
νοι, γεμάτοι απόγνωση, βαμμένοι στη θλίψη 
και βουτηγμένοι στην απογοήτευση, «δια-
σχίζουμε τα στενά της Πόλης-Πατρίδας που 
ασθμαίνει!».

Κάτι μας λείπει! Δεν είναι μόνο τα χρήμα-
τα. Μοιάζει πιο πολύ μ’ ένα πικρόχολο από-
θεμα ψυχής, μιας γεύσης, μιας αγάπης, που 
κάπου στο δρόμο ξεχάσαμε! Και το αναζη-
τάμε. Όχι μόνο εγώ, εσύ, εμείς όλοι και οι 
άλλοι. Το αναζητάει και το απαιτεί πρώτο-
πρώτο το πνεύμα της θυσίας των ξεχασμέ-

νων ηρώων στα αιματοβαμμένα χώματα της 
Βορείου Ηπείρου, που μέχρι σήμερα ούτε τα 
τιμημένα και άγια κόκαλά τους δεν κατορ-
θώσαμε να τα αναπαύσουμε σε απέριττους 
τάφους και τους αφήνουμε επί τόσα χρόνια, 
αδιάφοροι, στην «άκαρπη γη» στην Κλεισού-
ρα, στη Χιμάρα και δεν ξέρω πού αλλού!

Μνήμη 28ης Οκτωβρίου 1940 κι εφέτος! 
Εκείνοι, τότε, έδωσαν τη μάχη της Τιμής 
και της Aξιοπρέπειας. Εμείς σήμερα αγκο-
μαχούμε εν μέσω αξιοθρήνητων ερασιτεχνών 
και …..μακρυχέρηδων της πολιτικής! Ν’ ανα-
κυκλώνουμε ένα μαγαρισμένο οπλοστάσιο 
εθνικών και πολιτικοοικονομικών εννοιών! 
Μαγαρισμένο, διότι πίσω από κάθε λέξη 
κρύβεται κάτι άλλο από την αρχέγονη σημα-
σία της, το οποίο αποκρυπτογραφούμε πά-
ντα με βάση τη βιογραφία, εκείνων και όσων 
την εκμαύλισαν! Και το χειρότερο, όσων συ-
νεχίζουν να την εκμαυλίζουν! Τέτοιες μέρες 
μνήμης κολοβής, μέσα στη λαίλαπα των εκ-
βιασμών, των ξεδιάντροπων και άθλιων αρ-
χιψευταράδων, που αλλοτριωμένοι ξέχασαν, 
ως πολιτικοί, ως Κυβέρνηση και ως Αντι-
πολίτευση, το ήθος την αξιοπρέπεια και το 
ηρωικό σθένος των μαχητών του 1940 και 
εκφυλίστηκαν σε μαριονέτες που μονίμως 
εκτελούν με υποδειγματική ….κυβίστηση, το 
θέλημα και τις εντολές των χυδαίων, πρό-
στυχων και κυνικών τοκογλύφων δανειστών 
μας! 

Μέρες Μνήμης 28ης Οκτωβρίου 1940 κι 
εφέτος! Η Ευρώπη της αδικίας, της ανομίας 
και της διάβρωσης, κάνει πως ξαναθυμάται 
τον κίνδυνο του Ιταλογερμανικού φασισμού! 
Στην πραγματικότητα εξαπολύειν με τα εδώ 
ξέπνοα ανθρωπάκια της, λαίλαπα εκβια-
σμών, εξοντωτικών μέτρων και μνημονιακών 
δολοφονικών προαπαιτούμενων μέτρων και 
υποχρεώσεων, με μόνο σκοπό να γονατίσουν 
την ελληνική ψυχή, να πεθάνουν το πνεύμα 
της, όπως δολοφονούν το σώμα της. 

Ίσως, εκδικούνται την Ελλάδα για την 
περήφανη στάση της το 1940 και μετά. Νι-
ώθω περήφανος για τη γενναιοφροσύνη των 
μαχητών του έπους του «40-41». Ντρέπομαι 
όμως και πενθώ για την κατάντια μας, την 
παντελή έλλειψη ντροπής από τους «είπα-
ξείπα» θλιβερούς πολιτικούς. 

Ας ξέρουν όμως, πως η οίηση και η υπερ-
φίαλη εξουσιολαγνεία έχουν όριο. Και αυτό 
θα το αντιληφθούν σύντομα, όλα εκείνα τα 
πολιτικά κνώδαλα που έπαιξαν και παίζουν 
με τις ζωές μας και διασύρουν την ελληνο-
πρέπεια και το ήθος αυτού εδώ του μαρ-
τυρικού τόπου! Η αδέκαστη η ετυμηγορία 
της Ιστορίας καραδοκεί και θα ετυμηγορήσει 
τελεσίδικη δίκαιη κρίση και απόφαση.

Μνήμη 28ης Οκτωβρίου 1940

του TAKH 
Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 στο γραφείο του Συλ-
λόγου μας στην οδό Αγ. Κων/νου 4 συγκροτήθηκε σε 
σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας 

ως εξής:
Πρόεδρος: Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου
Γεν. Γραμματέας: Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου
Ειδ. Γραμματέας: Δήμα Δήμητρα του Γεωργίου
Ταμίας: Χρήστου Λαμπρινή του Παύλου
Υπεύθυνη Πολιτιστικών: Πανούση Ελένη του Ευαγγέλου
Μέλος: Θεοδώρου Λαμπρινή του Παναγιώτη
Μέλος: Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου
Μέλος: Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
στον Σύλλογό μας

• Παρακαλούνται οι αναγνώστες της 
εφημερίδας μας να μας ενημερώνουν για 
κάθε αλλαγή της διεύθυνσής των, προ-
κειμένου να παίρνουν την εφημερίδα μας 
και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοι-
νωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.

• Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς 
μας και τους αναγνώστες μας να μας 
ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογε-
νειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό 
γεγονός ( γεννήσεις, βαπτίσεις, αρρα-
βώνες, γάμους, θανάτους, επιτυχίες των 
παιδιών τους, αθλητικά γεγονότα, διά-
φορες διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσι-
ευτούν 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 στέλνε-
τε φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το 
κάθε γεγονός. Είναι αυτονόητον ότι οι 
φωτογραφίες θα επιστρέφονται.

• Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις 
απόψεις σας στις στήλες της εφημερί-
δας μας.

• Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημερί-
δα μας. Είναι το μέσον προβολής του 
χωριού μας, ο κρίκος επικοινωνίας των 
απανταχού Ασσιωτών.

• Προτιμήστε τους επαγγελματίες του 
χωριού μας, έτσι ενισχύουμε τους συγ-
χωριανούς μας και την οικονομία του 
χωριού μας.
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5ος Γύρος του Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο γύρος του 
χωριού, για τέταρτη χρονιά την Κυριακή το πρωί στις 

2 Αυγούστου 2015. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από την 
πλατεία του χωριού και ακολούθησαν τη διαδρομή Τζούμα 
Βάρη-Κορύτσαζη-Τσέπουρη-Τζίμαινα-Καράβα-Κότρα και 
τερματισμός στην πλατεία του χωριού. Ασσιώτες όλων ηλι-
κιών πήραν μέρος και έτρεξαν τη διαδρομή των 2.700μ με 
πολύ κέφι, χαρά και ενθουσιασμό. Η ικανοποίηση των μεγά-
λων και η χαρά των μικρών ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσω-
πα όλων των συμμετεχόντων, αφού και η απλή συμμετοχή 
είναι προσωπική νίκη για τον καθένα. Στους συμμετέχοντες 
απενεμήθη από το σύλλογο Αποδήμων Ασσιωτών αναμνη-
στικό δίπλωμα. Ευχόμαστε του χρόνου η συμμετοχή να είναι 
ακόμα μεγαλύτερη. Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η 
εφημερίδα ο Άσσος ευχαριστεί και συγχαίρει όσους πήραν 
μέρος. Νικητές είναι όλοι οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από 
τη σειρά που τερμάτισαν. Με απόφαση του Δ.Σ του συλλό-
γου ο γύρος του Άσσου, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων, θα διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμέ-
νος στη μνήμη του αείμνηστου προέδρου του συλλόγου μας 
Κων/νου Πέτρου Δήμα (Κώστα Πέτρου). Δρομείς που πήραν 
μέρος στον Γύρο του Άσσου στις 2-8-2015.
1. Πανούσης Κων/νος του Φίλιππα, 2. Πανούσης Ιωάννης 
του Δημητρίου, 3. Παφίλας Γεώργιος του Ηλία, 4. Κατσάνου 
Ελπίδα του Ιωάννη, 5. Παφίλας Σπυρίδων, 6. Κατσάνος 
Γεώργιος του Αποστόλου, 7. Παφίλα Άννα-Μαρία του Ηλία, 
8. Παφίλα Γεωργία του Σπύρου, 9. Παφίλας Δημήτριος 
του Σπύρου, 10.Πανούσης Αλέξανδρος του Δημητρίου, 
11. Ρέκκα Σάσα, 12. Παφίλα Αλεξάνδρα του Σπύρου, 13. 
Θεοδώρου Ευάγγελος του Σωτηρίου, 14. Παπαδιώτης 
Απόστολος του Μιχαήλ, 15. Υφαντή Νεφέλη του Θεοδώρου, 

16. Παπαδιώτη Φωτεινή του Αποστόλου, 17. Λαμπρούση 
Αικατερίνη του Κων/νου, 18. Παφίλα Αλεξάνδρα του 
Αθανασίου, 19. Παφίλα Ευγενία, 20. Χρήστου Παύλος 
του Γεωργίου, 21. Κούση Πανωραία του Κων/νου, 22. 
Λαμπρούση Μαρία, 23. Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύρου, 
24. Λαμπρούση-Τζανετή Μαρία του Δημητρίου

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο 
γήπεδο της Βελανιδιάς

Την Κυριακή το απόγευμα στις 2 Αυγούστου 2015, την 
τρίτη ημέρα των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, διεξήχθη φιλικός ποδο-
σφαιρικός αγώνας στο γήπεδο της Βελανιδιάς. Σε μεικτές 
ομάδες πήραν μέρος ποδοσφαιριστές όλων των ηλικιών 
(παλαίμαχοι μέχρι και μικρά παιδιά). Τον αγώνα παρακο-
λούθησαν αρκετοί Ασσιώτες, μικροί και μεγάλοι, και στο 
σύνολό τους οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, που για δια-

Την Κυριακή 2 Αυγούστου στον 
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άσσου τε-
λέστηκε μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως 

της ψυχής του 
αειμνήστου προ-
έδρου του συλλό-
γου μας Κων/νου 
Π έ τ ρ ο υ  Δ ή μ α 
(Κώστα Πέτρου) 
και των αποδη-
μησάντων ιδρυ-
τικών μελών του 
συλλόγου:
• Ευθυμίου Κων/νου Λαμπρούση Θύμιο 
Κωνσταντή).
• Κωνσταντίνου Δημητρίου Μήτσιου 
(Κώτσο Τόκα ή Κώτση Μήτρου)

• 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 σύμ-
φωνα με τη σειρά που υπέγραψαν το 
1977 για την ίδρυση του συλλόγου μας. 

3η ημέρα: 
2 Αυγούστου 2015

Κων/νος Π. Δήμας

Ευθύμιος Κ. Λαμπρούσης Κων/νος Δ. Μήτσιος

Γεώργιος Ε. Παφίλας Τάσιος Ι. Κατσάνος

Λάμπρος Γ. Κατσάνος Βασίλειος Π. Δήμας

Θεόδωρος Π. Δήμας Ευθύμιος Φ. Νάκιας

Γεώργιος Π. Τσόγκας Βασίλειος Ε. Παφίλας

Οι 3πρώτοι νικητές: Πανούσης Κων/νος του Φίλιππα, Πανούσης 
Ιωάννης του Δημητρίου, Παφίλας Γεώργιος του Ηλία

Όρθιοι από αριστερά: Θωμάς Ε. Κατσάνος, Στέφανος Π. Κούσης, Κώστας Χ. Γούλας, Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Αναστάσιος Χ. Κώνστας, 
Κώστας Ε. Κατσάνος, Δημήτριος Ν. Κατσάνος, Ευάγγελος Σ. Καλέσιος,  
Καθιστοί από δεξιά: Σπύρος Ε. Καλέσιος, Παναγιώτης Ν. Χωραβάτης, Ιωάννης Α. Σιάρκος, Ευάγγελος Γ. Κατσάνος, Γεώργιος Η. Παφίλας, 
Ελπίδα Ι. Κατσάνου, Αλεξάνδρα Χ. Παφίλα, Σπύρος Χ. Παφίλας και εμπρός Βασίλειος Χ. Παφίλας,
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Ο Σπύρος είναι ένας αυτοφυής, αυτο-
καλλιεργηθείς, αυτοεκπαιδευθείς και 
ιδιοφυής στιχουργός και εραστής του 

έμμετρου λόγου, που έχει δώσει θαυμάσια 
δείγματα της 
στιχουργικής 
και ποιητικής 
τέχνης,  του 
με την οποία 
α σ χ ο λ ε ί τ α ι 
ε υ κ α ι ρ ι α κ ά 
γιατί βιοπα-
λεύει. Απλός, 
α υ θ ε ν τ ι κ ό ς 
και  ωραίος 
χαρακτήρας 
προσέρχεται 
και απολαμ-
βάνει αθόρυ-
βα και ουσι-
αστικά κάθε 
τοπική πνευ-

ματική κίνηση. 
Διακρίνει κάθε ιδιαιτερότητα και την συγχαί-
ρει δείχνοντας την πνευματική του πληρότητα 
χωρίς να ενοχλείται από το γεγονός ότι ο περί-
γυρος δείχνει να τον αγνοεί. 

Ο Σπύρος με το στίχο του περιγράφει και 
υμνεί μια εποχή που έχει παρέλθει ανεπιστρε-
πτί, την εποχή του πριν και κατά το 40-41 που 
υπήρξε όλως ιδιαιτέρως για το Θεσπρωτικό ει-
δυλλιακή. Όλο το χωριό έσφυζε από ζωή γιατί 
υπήρχε πλήθος. Πολυμελείς οικογένειες με τις 
δραστηριότητές τους, κάλυπταν όλη την πε-
ριοχή τόσο την κατοικημένη στο χωριό, όσο 
και στον κάμπο και στο βουνό και παντού. Τα 
σχολεία γεμάτα. Το δημοτικό είχε 250 μαθη-
τές, το Γυμνάσιο 40 και αργότερα έγινε πλή-
ρες Γυμνάσιο και Λύκειο. Θαυμάσιες περιγρα-
φές έχουμε από τα βιβλία του μακαρίτη Νίκου 
Παπαβασιλείου, του Αλέκου Ζορμπά, του 
Απόστολου Κολιού, του Τάκη Παπαδημητρίου, 
του Θανάση Παπαθανασίου κ.λ.π.

Θα αναφέρω για τα ποιήματα του Σπύρου 
μια περικοπή από το εισαγωγικό σχόλιο του 
Τάκη Παπαδημητρίου που είναι πολύ κατα-
τοπιστικό. Λέει λοιπόν ο Τάκης: «Αθεράπευτα 
νοσταλγός (ο Σπύρος) της μαθητικής μας συμ-
βίωσης στο δημοτικό που στάθηκε γιαυτόν το 
υλικό της παιδιάστικης ζωής μας, μας συνε-
παίρνει με τον συγκλονισμό των στίχων του 
και μας μεταφέρει στο ημίφως των μακρινών 
εικόνων της όμορφης αλλά οριστικά χαμένης 
εκείνης εποχής. Νοσταλγός που την ψυχή 
του ζεσταίνει και φλογίζει η φλόγα της γωνι-
άς του τζακιού του πατρικού, του φτωχικού, 
ενός πατριδογνωστικού ονείρου και κάποιων 
φρούδων ελπίδων (ότι μπορεί να ζωντανέψει 
εκείνη η εποχή) που τον τριγυρίζουν σαν ίσκοι 
αγαπημένοι: θρανία, σάκες, πλάκες, κοντύλια, 
αλλά και μορφές συμμαθητών και δασκάλων 
φτερουγίζουν δίπλα του, τον χαροποιούν αλλά 
και τον …..».

Ο Σπύρος συνεχώς γράφει και σε κάθε 
στιγμή είναι έτοιμος να σου απαγγείλει κάτι 
σχετικό που είναι πάντα απολαυστικό στο πε-
ριεχόμενο, τέλειο σε ποιητικό μέτρο, πλήρως 
δομημένο αλλά και εν πολλοίς διδακτικό και 
φιλοσοφημένο. Εκτός αυτού αναφέρεται και σε 
σημερινά θέματα όπως αυτά αναδεικνύονται 
και παρουσιάζονται στην καθημερινή μας ζωή 
και όπως είπα σε όλα του απολαυστικός αλλά 
και διδακτικός προβάλλοντας τις λάθος συμπε-
ριφορές μας. Το κάθε δημιούργημά του μπορεί 
να αποτελέσει μέρος από μια θεατρική επιθε-
ώρηση. 

Ο Σπύρος, όπως δείχνει, έχει στο DNA του 
την ποίηση γιατί και ένας άλλος συγγενής του 
Λογοθέτης κι αυτός ο μακαρίτης Μιλτιάδης, 
σπουδαίος γιατρός για την εποχή του, έχει αρ-

κετό ποιητικό έργο πολύ σημαντικό και έχει 
γίνει γιαυτόν σχετική τιμητική εκδήλωση προ 
ετών στο χωριό μας και έχει αναδειχθεί η αξία 
του. Εκείνος κινείται σε ανώτερα πνευματι-
κά επίπεδα αφού ήταν επιστήμων. Αλλά και ο 
Σπύρος, παρά το ότι πήγε μόνο ως την πρώτη 
γυμνασίου, η πνευματικότητα του έργου του 
στο χώρο που κινείται είναι αξιόλογη και κατά 
τη γνώμη μου δεν στερείται ύψους και βάθους. 
Είναι ένας λαϊκός καλλιτέχνης του στίχου, 
όπως ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος για παρά-
δειγμα. Πιο κάτω λίγα δείγματα της στιχουργι-
κής του από ένα τεύχος που μου έχει χαρίσει 
και που το επιγράφει: «Γενέθλιες φωνές και πα-
τριδογνωστικοί καημοί».

Σελ. 6. 
 
Καλώς ορίσατε συμμαθητές
Και φίλοι Λελοβίτες
Εύχομαι να ανθίζετε
Όπως οι μαργαρίτες

Θέλω να φτάσετε ψηλά 
Όσο ψηλά μπορείτε
Και αυτό που ονειρεύεστε
Εύχομαι να το βρείτε

Εύχομαι να εκπληρωθούν 
Όλα το όνειρά σας
Αυτό το λέω αληθινά 
Και πίνω στην υγειά σας

Όπως βλέπετε έχει ομοιοκαταληξία, ίδιο αριθ-
μό συλλαβών και μέτρο μακρόν – βραχύ δηλα-
δή μια συλλαβή τονίζεται και μία όχι.

Σελ. 17. 

Νοσταλγώ μου το χωριό
Την αυλή και τον κήπο
Και ελπίζω μονάχα 
Στις καρδιάς μου τον χτύπο

Νοσταλγώ τα λιβάδια 
Τα βουνά τα λαγκάδια
Νοσταλγώ τις καντάδες
Και τα όμορφα βράδια

Νοσταλγώ στο χωριό μου
Να γυρίσω μια μέρα
Να αναπνεύσω και πάλι 
οξυγόνο και αέρα

νοσταλγώ στα πηγάδια
το νερό το δροσάτο
νοσταλγώ τα μπραγάτσια
που πηγαίναν στον πάτο

εδώ το μέτρο είναι διαφορετικό, δύο άτονες 
συλλαβές και μία τονιζόμενη.

Σελ. 19. 

Αναπολώ ξανά τα περασμένα
Φέρνω στη θύμησή μου παλιά
Και βλέπω το παρόν σ’ αυτά τα χάλια
Και μου σηκώνεται η τρίχα από τα μαλλιά

Βλέπω τα λάθη τα μικρά και τα μεγάλα
Τους νέους που έχουν μέσα τους κενά
Ψάχνουν να βρουν κάτι να τους γεμίσει
Ψάχνουν μα δεν το βρίσκουν πουθενά

Τα ανωτέρω είναι στροφές
από τρεις διαφορετικές ενότητες.
Θα ήταν ευχής έργο να τον βοηθήσουμε 
να τα εκδόσει.

Αύγουστος 2015 
Κωστής Σιώζης

φόρους λόγους δεν φόρεσαν την αθλητική τους στολή 
σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι θεατές έφυγαν ευχαριστη-
μένοι, γιατί είχαν παρακολουθήσει έναν ωραίο αγώνα 
που είχε δύναμη, τεχνική και ωραίες φάσεις. Ήταν πράγ-
ματι μια ποδοσφαιρική γιορτή. 

 Αγώνας για την ανάδειξη πρωτα-
θλητή στο τάβλι και τη δηλωτή

Την Κυριακή 2-8-2015, τρίτη μέρα των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, έγιναν στο χωριό αγώνες για την ανά-

δειξη νικητών στη δηλωτή και στο τάβλι. Οι μονομαχίες 
κράτησαν πολλές ώρες κάτω από τα βλέμματα πολλών 
θεατών. Η αγωνία τις περισσότερες φορές στο κατακό-
ρυφο. Υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις. Πριν από τους αγώ-
νες οι περισσότεροι δήλωναν ότι θα είναι νικητές, γιατί 
όποιος ξέρει να παίζει δε χρειάζεται να έχει και την τύχη 
με το μέρος του. Μετά τους αγώνες κανένας δεν είχε 
κάνει κάποιο λάθος, ο νικητής γιατί είχε κερδίσει και ο 
ηττημένος δήλωνε «τόσο άσχημο χαρτί ή ζάρι δεν είχα 
ποτέ στη ζωή μου, όποιος και να έπαιζε θα έχανε». Όσοι 
πήραν μέρος έδωσαν ραντεβού για του χρόνου. 
Στον τελικό για την ανάδειξη του νικητή στη δηλωτή 
αγωνίστηκαν οι : Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου και 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου με τους Κατσάνο 
Θωμά του Ευαγγέλου και Χωραβάτη Παναγιώτη του 
Νικολάου. Νικητές αναδείχθηκαν οι: Κατσάνος Κων/νος 
του Ευαγγέλου και Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου.
Καλύτερος ταβλαδόρος αναδείχθηκε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου μας Ευάγγελος Θεοδώρου αφού στον τελικό 
νίκησε τον Οικονόμου Κων/νο από τις Παπαδάτες.

Σπύρος Δημητρίου Λογοθέτης
Ένας ταπεινός και αφανής καλλιτέχνης του στίχου

Από αριστερά Κωνσταντίνος Ε. Κατσάνος 
και Δημήτριος Ν. Κατσάνος οι νικητές της δηλωτής για το 2015.

Από αριστερά Κωνσταντίνος Φ. Πανούσης 
και Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου.

Από αριστερά Κωνσταντίνος Οικονόμου 
και ο Κωνσταντίνος Φ. Πανούσης.

Σπύρος Λογοθέτης
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Όταν στην οικογένεια βασιλεύει η αγάπη, η 
στοργή, η φροντίδα-υιική και γονική-και 
η ευσέβεια συνάμα, ευδοκιμεί η χαρά και 
ανθίζει η ευτυχία. 

Οι Έλληνες τιμούσαν από 
την αρχαιότητα σε μεγάλο 
βαθμό αυτές τις αρετές, και 
με αυτές διαπαιδαγωγούσαν 
ελληνοπρεπώς τη νεολαία, 
καλλιεργούσαν χρηστά ήθη, 
διέπλαθαν καλούς και αγα-
θούς πολίτες· έχτιζαν οικογέ-
νεια, πόλη, πατρίδα. 

Η ιστορία προσφέρει πολ-
λά φωτεινά παραδείγματα και 
υγιή πρότυπα οικογένειας.

Όταν κυρίευσαν την Τροία 
οι Έλληνες, ευσπλαχνίσθηκαν 

τη δυστυχία των ηττημένων και επέτρεψαν σ’ αυτούς 
να μπορεί ο καθένας να πάρει μαζί του ένα από τα 
πολυτιμότερα υπάρχοντά του και να αναχωρήσει.

Ο Αινείας πήρε στα χέρια του το άγαλμα της Εφέ-
στιας Θεότητας και ετοιμαζόταν να βγει. Αυτή η ευ-
σέβειά του ευχαρίστησε τους Έλληνες, και τότε του 
έδωσαν την άδεια να πάρει και δεύτερο αγαπημέ-
νο αντίκειμενό του. Ο δε Αινείας σήκωσε αμέσως 
στους ώμους του τον πατέρα του Αγχίση, που ήταν 
υπέργηρος, ασθενής και τυφλός, και κίνησε. Τόσο δε 
σαγηνεύθηκαν οι Έλληνες από την αρετή αυτή του 
Αινεία, ώστε του έδωσαν αμέσως όλη την πολύτιμη 
περιουσία, κάνοντας έτσι φανερό, ότι τους ευσεβείς 
και φιλόστοργους γιούς και αυτοί ακόμα οι εχθροί 
τους τους τιμούν και τους σέβονται. 

Ο Σόλων είπε προς τον πάμπλουτο Κροίσο ότι, 
εκτός από τον Τέλλο, θεωρούσε πιο ευτυχισμένους 
από εκείνον και τους Αργείους νέους Κλέοβιν και Βί-
τωνα. Η μητέρα τους ήταν ιέρεια της Ήρας στο Άρ-
γος. Την ημέρα που γιόρταζε η θεά, η ιέρεια έπρεπε 
να πάει στο ναό, αλλά αργούσαν να φέρουν τα βόδια 
που έσερναν την άμαξά της. Τα δύο αγόρια ζεύτηκαν 
αυτά την άμαξα και την πήγαν στο ναό. Σύμφωνα με 
τη διήγηση, τα υποδείγματα της υιικής αγάπης Κλέ-
οβις και Βίτων τιμήθηκαν με την ίδρυση αγαλμάτων 
στους Δελφούς.

Η αγάπη και ο σεβασμός προς τους γονείς είναι 
υγεία της καρδιάς και του σώματος· είναι θεμέλιο, 
δόξα, αλλά είναι χρέος ιερό. Με πάθος διακηρύσσει 
ο Ευριπίδης το τριπλό χρέος των νέων, λέγοντας: 
«Τρεις εισιν αρεταί, 
τας χρεών σ’ ασκείν, τέκνον
Θεούς τε τιμάν, τους τε θρέψαντας γονείς,
Νόμους τε κοινούς Ελλάδος· και ταύτα δρων,
Κάλλιστον έξεις στέφανον ευκλείας αεί»,
ενώ ο Ισοκράτης συνιστά διακαώς.
«Τοιούτος γίνου περί τους γονείς,
Οίους αν εύξαιο περί σεαυτόν γενέ-
σθαι τους σεαυτού παίδας».
Η προς τους γονείς αγάπη είναι η πρώτη αγάπη που 
αισθάνεται ο άνθρωπος επί της γής, είναι δε και το 
πρώτο δείγμα της αγαθής και ευαίσθητος καρδιάς. 
Της καρδιάς που μπορεί να αγαπήσει αδελφούς, 
συγγενείς, φίλους, τους συμπολίτες και την κοινή 
μητέρα, την πατρίδα.

Το ότι οι Σπαρτιάτες ήσαν περισσότεροι παντός 
άλλου λαού αφοσιωμένοι στην πατρίδα τους, αποδί-
δεται και στο γεγονός ότι, από τους αρχαίους προ-
γόνους μας, αυτοί διακρίνονταν για το προς τους 
γονείς και εν γένει για το προς τους γέροντες σέβας. 
(Η Χειλωνίς είναι ωραίο παράδειγμα της προς τους 
γονείς σπαρτιατικής αφοσίωσης).

Οι πρώτοι ευεργέτες του ανθρώπου είναι οι γονείς 
του. Σ’ αυτούς, μετά τον θεό, χρωστάει την ύπαρξή 
του, το παρόν, το μέλλον του, με έναν λόγο το παν. Γι’ 
αυτό και μεγάλες τιμές τους πρέπουν. Κατά τον Μέ-
νανδρο, οι γονείς πρέπει να τιμούνται ως ισόθεοι: 
«Νόμος εστί γονεύσιν ισοθέους τιμάς νέμειν».

Τα παιδιά έχουν υποχρέωση να φροντίζουν με 
ζωηρή και ακμαία αγάπη τους γονείς. Παρ’ όλες τις 
δυσκολίες, πρέπει να θυμούνται πως αυτοί είναι οι 
μόνοι γονείς που έχουν. Και ως γονείς, ό,τι κι αν εί-
ναι, θα πρέπει να τους σέβονται και να τους βοηθούν. 
Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν απαράβατο χρέος τα 
«Θρέπτρα» δηλ. την ανταπόδοση των τέκνων προς 
τους θρέψαντας γονείς.

«εάν τις τρέφει τους γονέας, άτιμος έστω», λέει ο 
Σόλων, και ο σοφός Πιττακός επισημαίνει: «Όποιας 
προσφοράς προσφέρομεν προς τους γονείς, τοιαύ-
τας πρέπει να περιμένομεν και ημείς εις τα γηρατειά 
από τα τέκνα μας».

Οι αρχαίοι Αθηναίοι θεωρούσαν επικίνδυνους για 
την πατρίδα τους αχάριστους υιούς, διότι –έλεγαν-
όποιος δεν αγαπάει τους γονείς του, ούτε την πατρίδα 
που τον γέννησε, μπορεί ποτέ να αγαπήσει.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, βασικός πυλώνας της 
οικογένειας είναι οι γονείς-οι καλοί γονείς. Αυτοί 
που όπως λέει ο φωτισμένος Αρχιμ. Βαρνάβας κα-
ταλαβαίνουν ότι το εγώ τους και οι επιθυμίες τους 
δεν είναι το κέντρο του κόσμου· ότι τον γάμο και τα 
παιδιά τους δεν τα έδωσε ο θεός για να αυξήσουν 
τον εγωισμό τους. Μια τέτοια νοοτροπία είναι παι-
δοκτονική.
Το κέντρο βάρους στην οικογένεια δεν είναι η τε-
κνογονία αλλά, πέραν της τροφής, η ανατροφή των 
παιδιών. Η φροντίδα για τα παιδιά πρέπει να είναι 
καθήκον ριζωμένο βαθιά σε κάθε μητέρα και σε κάθε 
πατέρα. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι θεωρούσαν ότι οι 
γονείς ή δεν πρέπει να κάνουν παιδιά, ή, αφού να 
κάνουν, να ταλαιπωρούνται μαζί για να τρέφουν 
και να μορφώνουν («ξυνδιαταλαιπωρείν και τρέφο-
νται και παιδεύονται»). Είναι δε αυτό τέχνη, που σαν 
αυτή δεν υπάρχει άλλη ανώτερη.

Οι αρχαίοι Αθηναίοι θέσπισαν δια νόμου, ότι ο 
υιός που δεν έτυχε επιμέλειας και αγωγής, απαλλάσ-
σεται των υποχρεώσεων να γηροκομήσει τον πατέ-
ρα του.

Το πιο πολύτιμο που μπορεί να δώσει η ελληνική 
οικογένεια στα παιδιά της, είναι η ελληνική παιδεία. 
Και καλύτεροι δάσκαλοι είναι οι γονείς. Αυτοί θα τα 
βοηθήσουν να ανακαλύψουν την αγάπη για τη μά-
θηση, την ανάγκη για συνεχή βελτίωση, τη σημασία 
της προσφοράς, θα τους δείξουν το φως της πίστης, 
το μεγαλείο της φιλοπατρίας.

Η οικογένεια που πηδαλιουχείται από τη σοφία 
των επιφανών προγόνων μας αλλά και του ανώνυ-
μου λαού, και πατάει καλά πάνω στα υγιή πρότυπα 
των οικογενειών του Αινεία, των Κλέοβη και Βίτωνα 
δεν χάνει τον προσανατολισμό της και πορεύεται με 
ασφάλεια προς την επιτυχία.
Η παραδοσιακή οικογένεια αντέχει σε όλες τις δυ-
σκολίες, γιατί με την αγάπη μπορεί να κάνει το πικρό 
γλυκό. Η οικογενειακή και συντροφική ατμόσφαιρα 
αρωματίζει τα πάντα και γλυκαίνει τη ζωή. Είναι για 
τον άνθρωπο καταφύγιο και θεμέλιο· είναι ο ναός 
της ευτυχίας. Ο νέος και η νέα που θα εγκολπωθεί 
αυτή την αλήθεια «κάλιστον έξει στάφανον ευκλεί-
ας». (θα αποκτήσει το ωραιότερον στεφάνι δόξας), 
είπε ο Ευριπίδης.

Στην παραδοσιακή ελληνική αντίληψη η πατρί-
δα, η θρησκεία, η οικογένεια είναι λέξεις ιερές, κι όχι 
αφορμή για γκριμάτσες και αστεϊσμούς.

Στην εποχή μας, μέσω μερίδας τηλεοπτικών μέ-
σων, θεάτρου και ποικίλων εντύπων, κάποιοι, δήθεν 
νεωτεριστές, επιδίδονται εντατικά στο να υποσκά-
πτουν τα θεμέλια της οικογένειας, να βλάπτουν τη 
δόξα και να καταστρέφουν την υπόληψή της. Λοι-
δορούν και απαξιώνουν συστηματικά τις αρχές και 
αξίες στις οποίες στηρίζεται η ελληνική παραδοσια-
κή οικογένεια, και λανσάρουν τη λεγόμενη «μοντέρ-
να οικογένεια». Την οικογένεια μέσα στην οποία 
πρωταγωνιστούν το χρήμα, οι ίντριγκες και οι συ-
νωμοσίες, έργα και λόγια ξέχειλα από χυδαιότητα 
και απρέπεια· όπου προβάλλονται αφύσικα σχήματα 
όπως λ.χ., αρρένων που ζουν μαζί και μεγαλώνουν 
την κόρη τους, ή ομόφυλων ζευγαριών που θέλουν 
να αποκτήσουν παιδί και άλλα τρελά.

Απειλείται έτσι η ελληνική οικογένεια να βρεθεί 
στον αστερισμό της «μοντέρνας οικογένεια», δηλα-
δή της τερατώδους μετάλλαξης της οικογένειας, η 
οποία από υγιές κύτταρο της κοινωνίας γίνεται μό-
λυσμά της.

Στην Ελλάδα μπορεί να είναι ελάχιστες εξαιρέ-
σεις αυτά τα αφύσικα «μοντέρνα» σχήματα, όμως ο 
κίνδυνος είναι υπαρκτός. Η εναντίωση και πάλη του 
πνευματικού κυρίως κόσμου στα φαινόμενα σήψης 
οφείλει να είναι έντονη, θαρραλέα και ανυποχώρη-
τα. Δεν παίζει κανείς με πράγματα με τα οποία δεν 
μπορεί να παίζει·και η οικογένεια είναι εν ου παι-
κτοίς.

Η οικογένεια, ναός της ευτυχίας
«…Κάλιστον έξεις στέφανον ευκλείας» (Ευριπίδου)

Ποιήματα
Λίμνη Ζηρού, λίμνη γαλήνης

Αγάπησα το ύψος των βουνών
μου άρεσε και ο θόρυβος της πόλης
μου δώσαν γεύση, απόσταγμα ζωής
και χρώμα ελπίδας για να’ χω να παλεύω
 
Τώρα ο κύκλος εστένεψε πολύ
οι ρεματιές τα κρύψανε τα κάλλη
τα μονοπάτια άγνωστα θαρρούν
ντύθηκαν πράσινα, απρόσιτα και πάλι
 
Οι φτερούγες μας κλαδεύτηκαν κι αυτές
από ένα σύστημα που θέλει να μας σβήσει
ξερίζωσαν τις φύτρες μας σαν να’ τανε ελιές
και τις πετάξανε στο διάβα του χειμάρρου
 
Στις βαρκούλες έχουν σκίσει τα πανιά
να μην μπορούν να ταξιδέψουν στην Ιθάκη
θέλουν να νιώθουμε βαριά την ερημιά
να’ χουνε μόνο τα κανάλια παρεάκι!
 
Η λίμνη όμως, γαληνεύει τα νερά
και χαϊδεύει με ψιθύρους την ψυχή μας
το φως που αντανακλά ζεσταίνει την καρδιά
με ευφορία δίνει χρώμα στην ζωή μας
 
Εδώ ο ήλιος έχει μόνο ανατολή…
ζωογονεί τις ρίζες τις κομμένες
ρίζες που έχουν τη φύτρα στην καρδιά
και ανθίζουν σ’ όλα τα κλαδιά ανεμισμένες. 

Γράφτηκε ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 
2014 με αγνάντι το μαγευτικό φυσικό το-
πίο της λίμνης Ζηρού.

Γιώργος Καρζής

Πολυσταφύλου …Πολιτεία!
Χωριό των χρωμάτων, του γλυκού χωρισμού,
Πολιτεία του νόστου, σημάδι του νου.
  
Του πουνέντες το άγγιγμα, γλυκός πυρετός,
αγιασμένα τα χώματα κι ας είναι γκρεμός.
 
Παλιά μονοπάτια, πολλά μυστικά
η σκέψη της νιότης, τα φέρνει κοντά.
  
Πολιτεία υπέροχη με βλέμμα γυρτό
θωρείς τον Αχέροντα, μυθικό ποταμό.
 
Φύση απέραντη, τεσσάρων εποχών,
Εφήβων, γερόντων, παιδιών ξακουστών.
 
Ρίγανης άρωμα, ευωδιά θυμαριού
ζωής ξεφάντωμα, χαράς πανηγυριού.
 
Χωριό αλησμόνητο, με το νόστο σου ζω
και δεν το μετάνιωσα ούτε ένα λεπτό!  

Ένα ποίημα, αφιερωμένο στο χωριό μου, το 
Πολυστάφυλο 
Γιώργος Καρζής 23.2.2014

Ο Γεώργος 
Καρζής είναι 
δημοσιογρά-
φος, μέλος 
της ΕΣΗΕΑ 
και του ΠΣΑΤ, 
Διευθυντής 
του www. 
H p e i r o s . g r 
και κατάγεται 
από το Πολυ-
στάφυλο.

γράφει ο Αθανάσιος 
Στ. Παπαθανασίου
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Αθλητικά

Η ποδοσφαιρική ομάδα του 
χωριού μας το καλοκαίρι 
και στα πλαίσια της προ-
ετοιμασίας για το πρωτά-

θλημα της Β΄ κατηγορίας της Ε.Π.Σ. 
Πρέβεζας-Λευκάδας της επόμενης 
ποδοσφαιρικής περίοδο 2015-16 
έδωσε τους παρακάτω φιλικούς 
αγώνες.

5 Ιουλίου 2015
Γήπεδο: Θεσπρωτικού 

(Κατερίνα Θάνου), 
Α.Ο Άσσου-Αχέρων Ρωμανού 

3-0. 
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος, Σιάρκος 
Ιωάννης, Χωραβάτης Παναγιώτης, 
Γούλας Ευάγγελος ,  Καλέσιος 
Ευάγγελος, Κούσης Στέφανος, Νίκας 
Σπυρίδων, Δημολίτσας Αλέξανδρος, 
Κούσης  Ευάγγελος ,  Κούσης 
Σπυρίδων, Γούλας Κων/νος. 
Αγωνίστηκαν επ ίσης :  Γούλας 
Γεώργιος, Νταλαγιάννης Απόστολος, 
Φίντζος Γεράσιμος του Γ., Παππάς 
Νικόλαος, Παφίλας Γεώργιος, 
Νταλαγιάννης Θεόδωρος, Κατσάνου 
Ελπίδα. 
Σκόρερ: Σιάρκος Ιωάννης (1) , 
Γούλας Κων/νος (1), Νταλαγιάννης 
Θεόδωρος.

9 Αυγούστου 2015
Γήπεδο: Θεσπρωτικού 

(Κατερίνα Θάνου), 
Α.Ο Άσσου – Γαλατάς 6-3.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος, Σιάρκος 
Ιωάννης, Χωραβάτης Παναγιώτης, 
Γούλας Ευάγγελος ,  Καλέσιος 
Ευάγγελος, Κούσης Στέφανος, 
Παππάς Νικόλαος, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος, Κατσάνος Θωμάς, 
Κούσης Σπυρίδων, Γούλας Κων/νος. 
Αγωνίστηκαν επίσης: Κατσάνου 
Ελπίδα, Κατσάνος Αθανάσιος, 
Καλδάνης Ευάγγελος, Καλέσιος 
Σπυρίδων. 
Σκόρερ:  Γούλας Κων/νος (3) , 
Κατσάνος Θωμάς (1) ,  Κούσης 
Σπυρίδων (1), Γούλας Ευάγγελος 
(1). 

30 Αυγούστου 2015
Γήπεδο: Θεσπρωτικού 

(Κατερίνα Θάνου), 
Α.Ο Άσσου - Α.Ο Μύτικα 7-4. 

Με την ομάδα του Άσσου αγω-
νίστηκαν: Κατσάνος Δημήτριος, 
Σιάρκος Ιωάννης, Παππάς Νικόλαος, 
Φίντζος Γεράσιμος του Γ., Καλέσιος 
Ευάγγελος, Κούσης Ευάγγελος, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος, Νίκας 
Σπυρίδων, Κονταξής Ευάγγελος, 
Κούσης Σπυρίδων, Γούλας Κων/νος. 
Αγωνίστηκαν επίσης: Καλδάνης 
Ευάγγελος,  Κατσάνος Θωμάς, 
Νταλαγιάννης Θεόδωρος, Καλέσιος 
Σπύρος.
Σκόρερ: Γούλας Κων/νος(2), Κούσης 
Σπυρίδων (2), Κούσης Ευάγγελος 
(1), Νίκας Σπυρίδων (1), Κονταξής 
Ευάγγελος (1).

Όρθιοι από αριστερά: Γούλας Κων/νος, Γούλας Ευάγγελος, Κατσάνος Δημήτριος, Καλέσιος Ευάγγελος, Χωραβάτης Παναγιώτης, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος, Κούσης Σπυρίδων, Κατσάνος Θωμάς, Κούσης Στέφανος.
Καθιστοί από αριστερά: Κατσάνου Ελπίδα, Κατσάνος Αθανάσιος, Καλδάνης Ευάγγελος, Σιάρκος Ιωάννης, Παππάς Νικόλαος.

Όρθιοι από αριστερά:Κατσάνος Ευθύμιος του Γεωργίου (Πρόεδρος της ομάδας), Γούλας Κων/νος του Χρήστου, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Κούσης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Δημολίτσας Αλέξανδρος του 
Σταύρου, Καλέσιος Σπυρίδων του Ευαγγέλου, Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου και Παφίλας Χρήστος του Σπύρου.
Καθιστοί από αριστερά: Κατσάνος Αθανάσιος του Ιωάννη, Καλδάνης Ευάγγελος του ….., Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, 
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Κονταξής Ευάγγελος του 
Αποστόλου.

6 Σεπτεμβρίου 2015
Γήπεδο: Μύτικα, 

Α.Ο Μύτικα-Α.Ο Άσσου 3-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος, Καραβίδας 
Χρήστος, Φίντζος Γεράσιμος του 
Γ., Γούλας Ευάγγελος, Καλέσιος 
Ευάγγελος ,  Παππάς Νικόλαος , 
Καλέσ ιο ς  Χρήστος ,  Κον ταξής 
Ευάγγελος, Δημολίτσας Αλέξανδρος, 
Κούσης Ευάγγελος. 
Αγωνίστηκαν επίσης:  Καλδάνης 
Ευάγγελος, Νταλαγιάννης Θεόδωρος, 
Καλέσιος Σπύρος.
Σκόρερ: Για την ομάδα του Άσσου 
Κονταξής Ευάγγελος.

13 Σεπτεμβρίου 2015
Γήπεδο: Θεσπρωτικού 

(Κατερίνα Θάνου), 
Α.Ο Άσσου-Α.Ο Φιλιππιάδας 3-1.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος, Καλέσιος 
Χρήστος, Φίντζος Γεράσιμος του 
Γ., Γούλας Ευάγγελος, Καλέσιος 

Ευάγγελος ,  Παππάς Νικόλαος , 
Καλέσιος Χρήστος, Παπασπύρος 
Ευθύμιος, Κονταξής Ευάγγελος, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος, Κούσης 
Ευάγγελος.
Αγωνίστηκαν επίσης:  Καλδάνης 
Ευάγγελος, Καλέσιος Σπυρίδων, 
Φίντζος Γεράσιμος του Ευαγγ. , 
Κατσάνος Θωμάς.
Σκόρερ: Κονταξής Ευάγγελος (2), 
Νίκας Σπυρίδων (1).

19 Σεπτεμβρίου 2015
Γήπεδο: Θεσπρωτικού 

(Κατερίνα Θάνου), 
Α.Ο Άσσου-Α.Ο ΡΙΑ 5-2.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος, Νίκας Σπυρίδων, 
Φίντζος Γεράσιμος του Γ., Γούλας 
Ευάγγελος, Καλέσιος Ευάγγελος, 
Παππάς Νικόλαος, Κούσης Ευάγγελος, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος, Κατσάνος 
Κων/νος, Κονταξής Ευάγγελος, Γούλας 
Κων/νος.
Αγωνίστηκαν επίσης:  Καλδάνης 
Ευάγγελος, Παπασπύρος Ευθύμιος, 

Νταλαγιάννης Θεόδωρος, Φίντζος 
Γεράσιμος του Ευαγγ., Παφίλας 
Σπυρίδων, Τζίμας.
Σκόρερ :  Γούλας  Κων/νος  (3 ) , 
Δημολίτσας Αλέξανδρος (1), Κατσάνος 
Κων/νος (1).

27 Σεπτεμβρίου 2015
Γήπεδο: Ωρωπού, 

Ερμής Καναλίου- Α.Ο Άσσου 3-3.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος, Σιάρκος 
Ιωάννης, Φίντζος Γεράσιμος του Γ., 
Παππάς Νικόλαος, Γούλας Ευάγγελος, 
Καλέσιος Ευάγγελος, Νίκας Σπυρίδων, 
Κούσης Ευάγγελος, Κατσάνος Κων/
νος, Κονταξής Ευάγγελος, Γούλας 
Κων/νος.
Αγωνίστηκαν επίσης:  Καλδάνης 
Ευάγγελος, Παπασπύρος Ευθύμιος, 
Νταλαγιάννης Απόστολος, Φίντζος 
Γεράσιμος του Ευαγγ.,
Σκόρερ: Γούλας Κων/νος (2), Κονταξής 
Ευάγγελος (1).
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Από το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθιερώ-
σαμε τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπινες μνή-
μες 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.

Μήτρου Χρήστος του Δημητρίου 
και της Αναστασίας 

(Τάκη Μήτρος, 1912-1998)
 

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1912. Είναι το μεγαλύ-
τερο παιδί του Μήτου Δημητρίου του Χρήστου και 
της Βασιλικής (Μήτρο Χρήστου, 1888-1958) και της 
Αναστασίας Τόκα (1893-1942), από το Αλεποχώρι 
Μπότσαρη. Είχε τέσσερα αδέλφια:1) τον Αθανάσιο ( 
Νάσιο Τόκα 1924-2008), 2) τον Κων/νο (Κώτσο Τόκα, 
1927-2014 ), 3) τη Βασιλική ( σύζυγο του Περικλή 
Κων/νου Σταύρου), 4) τον Ευάγγελο (Βαγγέλη Μήτρο 
Χρήστο, 1934-1957). Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν 
και τον θυμούνται, οι μικρότεροι πρέπει να τον γνω-
ρίσουν από εμάς τους μεγαλύτερους. Τα παιδικά του 
χρόνια δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις. Ως 
μεγαλύτερος ανέλαβε τη φροντίδα από πολύ νωρίς 
όλης της πατρικής οικογένειας.

Άντρας υψηλόσωμος, εύσωμος με ανοιχτά, καστα-
νά χρώματα. Σοβαρός, λιγομίλητος, προσηνής, ήρε-
μος και πάνω από όλα εχέμυθος. Ήταν άνθρωπος 
του μέτρου το «παν μέτρον άριστον» ήταν βασικός 
κανόνας σε όλη τη ζωή του. Ενέπνεε σεβασμό και 
πάντοτε η άποψή του, η γνώμη του και οι συμβου-
λές του λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Συνεπής στις 
υποχρεώσεις του και ο λόγος του συμβόλαιο. Άτομο 
κοινωνικό, ήταν πάντα παρών σε σοβαρά κοινωνικά 
γεγονότα (λύπες, χαρές κλπ). 

Με την υπ’ αριθ.302/11-6-1945 απόφαση του 
Αγρονόμου Πρέβεζας Χαρ. Κουκούσα διορίστηκε, 
ύστερα από πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
του χωριού μας, αναπληρωτής αγροφύλακας της πε-
ριοχής Άσσου με μηνιαίο μισθό (3.000 δρχ.), έχων 
την ευθύνη για τον συνοικισμό του Κερασόβου. 
Νωρίτερα είχε υπηρετήσει ως αγροφύλακας στον 
Κάμπο της Άρτας στο χωριό Καλόβατος.

      Με την αριθ. 21.599/27/91946 απόφαση Γ.Δ.Η 
προσελήφθη ως αναπληρωτής Αγροτικός Διανομέας 
Ε΄ τάξεως με βαθμό και μισθό  γραφέως Β΄ τάξεως 
στο ταχυδρομικό γραφείο Θεσπρωτικού. Με την 
αριθ. 7455/27/5/47 απόφαση Γ.Δ.Η. η οποία δημοσι-
εύτηκε ( αριθ. 96 της 5-5-47 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Γ΄) διορί-
στηκε μόνιμος Αγροτικός Διανομέας Ε΄ τάξεως στο 
ανωτέρω ταχυδρομικό γραφείο προς εξυπηρέτηση 
του με αριθ. 650 αγροτικού δρομολογίου. Με την 
αριθ. 89016/2/10/49 υπουργική απόφαση η οποία 
δημοσιεύτηκε ( αριθ.222/8/49 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Γ΄) προ-
ήχθη στο βαθμό Αγροτικού Διανομέως Β΄ τάξεως. 

Ως υπάλληλος ήταν ευσυνείδητος, πολύ προσε-
κτικός και εχέμυθος. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. Εκτελούσε τα καθήκοντά με μερά-
κι και ευχαρίστηση, χωρίς λάθη και παραλείψεις. 
Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ήταν στην 
προκαθορισμένη ώρα σε όλα τα χωριά. Σπάνια να 
ματαιωνόταν κάποιο δρομολόγιο και φυσικά μόνο 
για λόγους υγείας. Γνώριζε όλους τους κατοίκους 
των χωριών της περιφέρειάς του καθώς και τις με-
ταξύ τους σχέσεις και αυτό τον διευκόλυνε γιατί 
ήξερε σε ποιόν να εμπιστευτεί την αλληλογραφία 
για να φθάσει με ασφάλεια και σιγουριά στον κάθε 
παραλήπτη που δεν ήταν παρών. Στη δικαιοδοσία 
του όλα σχεδόν τα χωριά της Λάκκας. Ξεκινούσε 
από το Θεσπρωτικό και περνούσε από Ριζοβούνι, 
Γαλατά, Ζερβό, Παπαδάτες, Χάλασμα, Μελιανά, 
Πολυστάφυλο και αργά το απόγευμα έφτανε στον 
Άσσο, όπου και διανυκτέρευε. Το επόμενο πρωινό 
Νικολίτσι και Ελαία (Ντάρα) και στη συνέχεια στο 
γραφείο του στο Θεσπρωτικό για να τακτοποιήσει 
την αλληλογραφία για το επόμενο δρομολόγιο. Το 

δρομολόγιο δύο φορές την εβδομάδα για είκοσι τέσ-
σερα ολόκληρα χρόνια. Στις μεγάλες αυτές διαδρο-
μές είχε πάντα συντροφιά το αγαπημένο του άλογο. 
Το κόκκινο άλογό του το φρόντιζε υπερβολικά: και-
νούργιο σαμάρι, χρωματιστά χαλινάρια και πάντα 
πεταλωμένο. Είχε φροντίσει να έχει στάβλο στον 
Άσσο και το Θεσπρωτικό για να το προφυλάσσει από 
τις καιρικές συνθήκες. Έφτανε στο κάθε χωριό κα-
βάλα στο άλογό του. Πρώτα φρόντιζε το άλογό του. 
Το έδενε σε ασφαλές σημείο και του έδινε τροφή. Το 
ταϊσάρι (σακίδιο που το κρεμούσαν από το κεφάλι 
των αλόγων και μέσα είχαν την τροφή τους για να 
τρώνε) πάντα γεμάτο με βρώμη, βρίζα, κριθάρι κλπ. 
Με τη μεταλλική τρομπέτα (σάλπιγγα) σφύριζε και 
έτσι ειδοποιούσε τους κατοίκους των  χωριών ότι 
έφτασε ο ταχυδρόμος. Στη συνέχεια άνοιγε τα δερ-
μάτινα δισάκια και μοίραζε την αλληλογραφία και 
τις επιταγές. Τα δισάκια πάντα γεμάτα γιατί η επι-
κοινωνία γίνονταν με τα γράμματα και όχι όπως 
σήμερα με τα κινητά τηλέφωνα. Επίσης οι επιταγές 
και οι συντάξεις έφταναν στους δικαιούχους μέσω 
των ταχυδρομικών γραφείων και όχι μέσω των τρα-
πεζών. Περνούσε σχεδόν από όλα τα καφενεία του 
κάθε χωριού και όταν χρειάζονταν πρόθυμα επισκέ-
πτονταν και στο σπίτι τους άτομα ηλικιωμένα και 
ανήμπορα να μετακινηθούν. Η δουλειά του αυξήθη-
κε πολύ τη δεκαετία του 1960, όταν όλο το εργατικό 
δυναμικό των χωριών μας βρέθηκε στην τότε Δυτική 
Γερμανία ως οικονομικοί μετανάστες. Από τον Άσσο 
ξενιτεύτηκαν όλοι οι νέοι αφήνοντας πίσω τα παιδιά 
τους με τους ηλικιωμένους γονείς τους. Αρκετοί από 
τους παππούδες και τις γιαγιάδες αγράμματοι. Δεν 
γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. Δεν μπορούσαν να 
διαβάσουν τα γράμματα που έπαιρναν από τα παι-
διά τους και πολύ περισσότερο να απαντήσουν. Στον 
μπάρμπα Τάκη είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Αυτός 
τους διάβαζε τα γράμματα και τους έγραφε και την 
απάντηση. Η εχεμύθεια στο έπακρον δεν διέρρευσε 
τίποτε από τα γραφόμενα. Σκέτη «σφίγγα» ο μπάρ-
μπα Τάκης.

Λόγω επαγγέλματος και χαρακτήρα ήταν ένα από 
τα πιο αγαπητά πρόσωπα στα χωριά της Λάκκας 
Θεσπρωτικού. Διαπίστωσα ότι η καλλιγραφία του, η 
ορθογραφία του και γενικά η σύνταξή του μέσα από 
γραπτά κείμενά του δεν παραπέμπουν σε άτομο με 
γραμματικές γνώσεις δημοτικού σχολείου αλλά σε 
πολύ ανώτερο επίπεδο.

Βοήθησε συγγενείς και φίλους. Η φιλανθρωπία 
του αρκετά μεγάλη. Αν και το μέγεθός της δεν το 

γνωρίζουμε , 
γιατί ποτέ ο 
ίδιος δεν θέλη-
σε να μιλήσει. 
Ου γιγνώσκει 
η δεξιά τι ποι-
εί η αριστερά 
(δεν γνωρίζει η 
δεξιά τι κάνει η 

αριστερά). Η φιλανθρωπία του έγινε γνωστή από τα 
στόματα μερικών ατόμων που ήταν αποδέκτες.

Το 1970 μετατέθηκε στην Πρέβεζα και έτσι τα δύο 
τελευταία χρόνια εργάστηκε στο κεντρικό ταχυδρο-
μικό γραφείο του νομού.

Στις 30 Μαΐου 1972 υπέβαλε παραίτηση από την 
υπηρεσία του και συνταξιοδοτήθηκε το 1972 με τον 
6ο βαθμό του Εισηγητού, ύστερα 
από 26 έτη ευδόκιμης υπηρε-
σίας. Είναι ο πρώτος Ασσιώτης 
Δημόσιος υπάλληλος που συντα-
ξιοδοτήθηκε. Μετά τη συνταξι-
οδότησή του είχε ως χόμπι την 
ενασχόλησή του με γεωργικές ερ-
γασίες. Καλλιεργούσε τα χωράφια 
του και καμάρωνε για τα προϊόντα 
της παραγωγής του. Η ενασχόλη-
ση με γεωργικές εργασίες γινόταν 
από μεράκι και όχι για βιοπορισμό 
καθότι ήταν οικονομικά ευκατά-
στατος. Εξάλλου το οικογενειακό 
εισόδημα ενίσχυε και η σύζυγός 
του Ευστρατία (Στρατούλα), η 
οποία είχε καφενείο από το 1961 
μέχρι το 1988 στο χωριό, σε ιδιό-

κτητο κτήριο που σήμερα στεγάζεται το καφενείο της 
Μάνθας Παππά-Σταύρου το «Βενζινάδικο». Την πα-
ραγωγή του την μοίραζε αφιλοκερδώς σε συγγενείς, 
φίλους και χωριανούς. Αγαπούσε το χωριό και τον 
ενδιέφεραν τα κοινοτικά δρώμενα. Στο προσωπικό 
του αρχείο, το οποίο διατηρεί σε άριστη κατάσταση 
ο ανιψιός Γεώργιος Π. Σταύρου, υπάρχουν επιστολές 
προς βουλευτές και πολιτευτές με τις οποίες ζητάει 
και συγχρόνως επιχειρηματολογεί για την ίδρυση 
Σταθμού Χωροφυλακής και αγροτικού Ιατρείου στο 
χωριό μας. Επίσης υπάρχουν απαντητικές επιστο-
λές και τηλεγραφήματα που τον πληροφορούν για 
την αίσια έκβαση των ανωτέρω αιτημάτων. 

Παρών σε όλα τα εθνικά προσκλητήρια. Υπηρέτησε 
τη στρατιωτική του θητεία ως κληρωτός στρατιώ-
της πεζικού από 20 -9-1933 μέχρι 29-11-1934. Τον 
Ιούλιο του 1940 κατετάγη ως έφεδρος στο 24ου πε-
ζικού. Με το τάγμα πολυβόλων του αντισυνταγμα-
τάρχου Ζωίδου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην 
πρώτη γραμμή στο Αλβανικό μέτωπο, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου. Από 1-10- 
1943 έως 3-11-1944 πήρε μέρος, ως ένοπλο μέλος, 
στην εθνική αντίσταση με την αντιστασιακή οργά-
νωση (Ε.Ο.Ε.Α.-Ε.Δ.Ε.Σ) του στρατηγού Ναπολέοντα 
Ζέρβα. 

Το 1933 παντρεύτηκε τη Λαμπρούση Ευστρατία 
του Ιωάννη και της Πανάγιως (1919-1997), κόρη 
του Νάκη Ανόστη από τον Άσσο με την οποία συμ-
βίωσε αρμονικά εξήντα τέσσερα χρόνια. Ο μπάρμπα 
Τάκης στέκεται ψηλά στη συνείδησή όσων τον γνώ-
ρισαν για την προσφορά του. Από τις 7 Ιουλίου 1998 
αναπαύεται στο χώμα της Ασσιώτικης γης. Αιωνία 
η μνήμη του. 

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες Του Παύλου 
Γ. Χρήστου


