
Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ»  συγχαί-
ρουν τη Δήμα Αντιγόνη-
Ιωάννα του Δημητρίου 
και της Φιλίτσας για την 
αποφοίτησής της (ορκω-
μοσία στις 27 Νοεμβρίου 
2015 στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος 
Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 
από τη Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα Φιλολογίας  
του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων και τη  Ζήκα 
Μιχαηλία του Ευαγγέλου και της Αρετής για 
την αποφοίτησής της, (ορκωμοσία στις 27 
Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) από τη Φιλοσοφική 
Σχολή, τμήμα Φιλολογίας  του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών και εύχονται «πάντα επιτυχίες, επιστη-
μονική και επαγγελματική σταδιοδρομία». 
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Ι.Μ. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
(ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΣΣΑ)

Άσσος, ο: Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής 
κοινότητας της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας. Κάτοικοι του 
χωριού 343 (2011). Υψόμετρο 426 μ. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα 
του νομού, στις βορειοανατολικές υπώρειες των Θεσπρωτικών 
ορέων. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την εκτροφή μικρών 
κοπαδιάρικων ζώων και, κατά δεύτερο λόγο, με τη γεωργία. 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2016
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗς» 
και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, τους χωρια-
νούς και τους φίλους του συλλόγου Χρόνια Πολλά, προσω-
πική και οικογενειακή ευτυχία. Ευτυχισμένο, χαρούμενο, δη-
μιουργικό, ειρηνικό, ελπιδοφόρο, γεμάτο υγεία, πρόοδο και 
προκοπή το νέο έτος 2016.Σε καλό δρόμο βρίσκεται η πρωτοβουλία για την αποκατάσταση και 

συντήρηση των κτισμάτων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώ-
ρου του ιστορικού διατηρητέου μνημείου του χωριού μας Ιερά Μονή 
Γενεσίου Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα). 

Η εκπονηθείσα  αρχιτεκτονική μελέτη, συντηρήσεως και αποκαταστάσε-
ως του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής και διαμορφώσεως του 
περιβάλλοντος χώρου, από το Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών 
«Σταύρος Μαμαλούκος-Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου και συνεργάτες 
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί-Αναστηλωτές» έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχαι-
ολογική υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά (τοπογραφικό, σχετική μελέτη και λοιπά δικαιολογητικά 
στοιχεία) είναι σχεδόν έτοιμα προκειμένου η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης να υποβάλει σχετική αίτηση  στο Γραφείο Ναοδομίας του 
Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) της  ΙΕΡΑΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τη χορήγηση αδείας εκτέλεσης 
εργασιών. Με τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης και την απρόσμενη  ανταπόκριση 
των ευσεβών κατοίκων του Άσσου να συνδράμουν την προσπάθεια αυτή, μας 
κάνει να αισιοδοξούμε ότι γρήγορα διάφορα προβλήματα (οικονομικά, γραφει-
οκρατικά και λοιπά)  θα ξεπεραστούν και είναι θέμα χρόνου η έναρξη των 
εργασιών. 

Θερμές ευχαριστίες στο 
Δήμο Ζηρού και ιδιαίτερα στον 
Δήμαρχο Νίκο Καλαντζή, γιατί 
ανταποκρίθηκε άμεσα στο αί-
τημά μας για τη σύνταξη το-
πογραφικού σχεδιαγράμματος 
και της σχετικής μελέτης  από 
τους Μηχανικούς του Δήμου. 

Όλοι οι Ασσιώτες και οι ευ-
σεβείς κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής ας ενώσουμε τις δυ-
νάμεις μας και με τη βοήθεια 
της Λαμπαβίτισσας να πετύ-
χουμε όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα την αποκατάσταση 
των ζημιών του Ιερού αυτού 
οικοδομικού συγκροτήματος 
από δομικής, οικοδομικής και 
αισθητικής άποψης. 

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν-ΕκκλησΙες του Ασσου

Το παρεκκλησιο του Αγιου Νικολαου

Διακρίνονται: ο π. Αλέξανδρος Σιάρκος με τους 
μηχανικούς του Δήμου Ζηρού Βρακά Μιχαήλ και 

Παπαδημητρίου Ιωάννη στο Λάμποβο (φωτ. Κατσάνου-
Σκανδάλη Χαρίκλεια, 1 Δεκεμβρίου 2015).

Η Αντιγόνη Δήμα 
με τους γονείς της

Το  Ιερό παρεκκλήσιο του 
Αγίου Νικολάου της ενορί-
ας Αγίου Γεωργίου Άσσου 
βρίσκεται σε απόσταση 

850 μ. ΒΔ από την κεντρική πλα-
τεία του χωριού και τον καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Στις 19 Αυγούστου1985 από 
την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως 
και Πρεβέζης υπεβλήθη αίτηση 
στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(ΟΔΕΠ) - Δ/ΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για χορήγηση αδείας 
ανεγέρσεως Νέου Ιερού παρεκκλη-
σίου Αγίου Νικολάου σε εκκλησι-
αστικό οικόπεδο της ενορίας του 
Αγίου Γεωργίου Άσσου εκτάσεως 
2,5 στρεμμάτων. Ο  οργανισμός χο-
ρήγησε  την με αριθμό 278/85 – 28 
Αυγούστου 1985 άδεια ανεγέρσε-
ως (άνευ αυτοψίας) Νέου Ιερού 

παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου 
Τύπου ΟΔΕΠ αρ. Μελ.1/37. 

Τη γενική επίβλεψη του έρ-
γου σύμφωνα με την άδεια είχε ο 
Πρεβεζιάνος Πολιτικός Μηχανικός 
Αναστάσιος Σπ. Τσουμάνης.

Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με 
τσιμεντόλιθους, έχει ξύλινο ταβάνι 
και η στέγη είναι κεραμοσκεπής. 
Ο ναός εξωτερικών διαστάσεων 
μήκους 8μ και 5μ έχει μία είσοδο 
από τη νότια πλευρά καθώς και 
κεραμοσκεπές υπόστεγο (χαγιάτι). 
Για το φωτισμό υπάρχουν τέσσερα 
τοξωτά παράθυρα από τη βόρεια 
πλευρά και τρία από τη νότια κα-
θώς και ένας φεγγίτης στο Ιερό 
από την ανατολική πλευρά. Δεν 
είναι αγιογραφημένος, έχει όμως 
αρκετές φορητές εικόνες.

 Το  τέμπλο είναι χτιστό και το 
Ιερό είναι υπερυψωμένο κατά ένα 
σκαλί από τον κυρίως ναό. Εντός 
του ναού έχουν τοποθετηθεί δέκα 

ξύλινα καθίσματα (στασίδια). Τα 
καθίσματα  είναι από τον πέτρι-
νο Ναό του Αγίου Γεωργίου (Β). 
Επίσης υπάρχουν δύο μικροί πο-
λυέλαιοι, πέντε καντήλια και ανα-
λόγιο.

Το παρεκκλήσι λειτουργεί προ-
γραμματισμένα δύο φορές το χρό-
νο:  την  6ην  Δεκεμβρίου, ημέρα 

μνήμης του Αγίου Νικολάου και 
το Σάββατο της Διακαινησίμου 
(το πρώτο Σάββατο μετά το Άγιο 
Πάσχα). 

Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία 
όταν κάποιος πιστός ζητήσει το 
άνοιγμα του Ναού προκειμένου να 
εκπληρώσει ένα τάμα.

συνέχεια στη σελίδα 4

συνέχεια από το  φύλλο 65

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Φωτό: Αναστασίου Ευαγγ. Λαμπρούση
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Θάνατοι
/ Στις 10 Οκτωβρίου 2015, σε ηλικία 
64 ετών, έφυγε 
για το αιώνιο 
ταξίδι η Πα-
φύλα Ελένη 
του Χρήστου 
και της Φωτει-
νής (Λένη του 
Κίτσο Σπύρου). 
Η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη 
την επόμενη 
ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην 
τελευταία 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 21 Οκτωβρίου 2015, σε ηλι-
κία 60 ετών, έφυγε για το αιώνιο τα-
ξίδι ο Παφύλλας Ναπολέων του Γε-
ωργίου και της Μαρίας (Ναπολέας 
του Γάκη Βαγ-
γέλη). Έχα-
σε την άνιση 
μάχη που έδι-
νε τελευταία 
με την επά-
ρατη νόσο. Η 
εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη 
στις 23-10-15 
στον Ιερό ναό 
του Αγίου Παντελεήμονα του Νέου 
κοιμητηρίου Αχαρνών και ενταφιάστη-
κε στο νέο κοιμητήριο Αχαρνών. Στην 
τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε 
η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και 
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Αττικής γης που τον φιλοξε-
νεί. Αιωνία η μνήμη του. 
/ Στις 30 Οκτωβρίου 2015, σε ηλι-
κία 82 ετών, έφυγε για το αιώνιο τα-
ξίδι η Κατσάνου Αγγελική του Κλέ-
αρχου (Κλεογιάνναινα). Η εξόδιος 
ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα 
στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελέ-
νης στο Μά-
νεση Μιδέας 
Ναυπλίου και 
ενταφιάστηκε 
στο κοιμητή-
ριο του Μάνε-
ση. Στην τε-
λευταία της 
κατοικία την 

συνόδευσε η οικογένειά της, συγ-
γενείς και φίλοι. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Ναυπλιώτικης γης που την 
φιλοξενεί. Αιωνία η μνήμη της. 
/ Στις 1 Νοεμβρίου 2015, σε ηλικία 
61 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι 
η Κατσαρού Παγώνα του Παναγι-
ώτη, σύζυγος του χωριανού μας Ζήκα 
Ιωάννη του Νικολάου (Γιάννη κολιό 
Ζήκα). Έχασε 
την άνιση μάχη 
που έδωσε με 
την επάρατη 
νόσο. Η Εξόδι-
ος ακολουθία 
εψάλη τις 3/11 
στον Μητρο-
πολιτικό Ναό 
Αγ. Νικολά-
ου Αλεξανδρούπολης. Χοροστάτησε ο 
αρχιμανδρίτης Λαβάρων π. Αϊντινίδης 
Ανδρέας. Ενταφιάστηκε στο Β' κοιμη-
τήριο της Αλεξανδρούπολης. Στην τε-
λευταία της κατοικία την συνόδευσε η 
οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπα-
σε. Η μνήμη της αιωνία.
/ Στις 18 Νοεμβρίου 2015, σε ηλι-
κία 88 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξί-
δι η Δήμα Ευ-
φροσύνη του 
Πέτρου. Η εξό-
διος ακολου-
θία εψάλη στις 
17 Νοεμβρίου 
στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γε-
ωργίου στον 
Άσσο και εντα-
φιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην 
τελευταία της κατοικία την συνόδευσε 
η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και 
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της γενέθλιας γης που την σκέ-
πασε. Η μνήμη της αιωνία. 
/ Στις 26 Νοεμβρίου 2015, σε ηλικία 
79 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο 
Λαμπρούσης Αναστάσιος του Κων-
σταντίνου και της Ευφροσύνης (Τασι-
ούλ Κώτση Νάσιος). Έχασε την άνιση 
μάχη που έδινε τον τελευταίο καιρό 
με την επάρατη νόσο. Η εξόδιος ακο-
λουθία εψάλη 
στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γε-
ωργίου στον 
Άσσο και εντα-
φιάστηκε στο 
κοιμητήριο του 
Αγίου Νικολά-
ου. Στην τελευ-
ταία του κατοι-

κία τον συνόδευσε η οικογένειά του, 
συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλι-
ας γης που τον σκέπασε. Η μνήμη του 
αιωνία. 
/ Στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2015, σε 
ηλικία 89 ετών, 
έφυγε για το αι-
ώνιο ταξίδι η 
Χούθη Μάνθα 
του Θωμά (Θωμά 
Γάκη Νάκη Τού-
σαινα). Η εξόδιος 
ακολουθία εψά-
λη στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου 
στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοι-
μητήριο του Αγίου Νικολάου. 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. Η μνήμη της αιωνία. 
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημε-
ρίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρ-
δια τους οικείους και τους συγγενείς 
των μεταστάντων.

Μνημόσυνα
/ Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό 
των Αγίων 
Κωνσταντίνου 
& Ελένης Άσ-
σου τελέστη-
κε ετήσιο μνη-
μόσυνο υπέρ 
α ν α π α ύ σ ε -
ως της ψυχής 
του Καλέσιου 
Ιωάννη του 
Κων/νου και της Γιαννούλας (Γιάν-
νη Κάλιοση). Ας είναι αιωνία η μνή-
μη του. 
/ Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  Άσ-
σου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της  
Παφύλα Ελένης του Χρήστου και 
της Φωτεινής (Λένης του Κίτσο Σπύ-
ρου). Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 
/ Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νι-
καίας  ετελέσθη 
ετήσιο μνημό-
συνο υπέρ ανα-
παύσεως της 
ψυχής της  Πα-
φίλα Σταυ-
ρούλας του 
Ευαγγέλου. Ας 

είναι αιωνία η μνήμη της. 
/ Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίου Πέτρου Αχαρ-
νών  ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του  
Παφύλλα Ναπολέοντα του Γεωρ-
γίου και της Μαρίας (Ναπολέων του 
Γάκη Βαγγέλη). Ας είναι αιωνία η μνή-
μη του. 
/ Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 
στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολά-
ου Αλεξανδρούπολης τελέστηκε 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Κατσαρού Παγώνας 
του Παναγιώτη, συζύγου του χωρια-
νού μας Ζήκα Ιωάννη του Νικολάου. Η 
μνήμη της αιωνία. 
/ Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου  Άσ-
σου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
Δήμα Ευφροσύνης του Πέτρου. Ας 
είναι αιωνία η μνήμη της. 

Προσφορές στη μνήμη
/ Ο Παφίλας Δημήτριος του Γε-
ωργίου και της Αγγελικής προσέφερε 
στην εφημερίδα μας το ποσό των 100 
ευρώ στη μνήμη του πατέρα του Πα-
φίλα Γεωργίου του Ευαγγέλου κα της 
Βάιας (Γάκη 
Βαγγγέλη) και 
του αδελφού 
του Παφύλλα 
Ναπολέοντα 
του Γεωργίου 
και της Μαρί-
ας (Ναπολέ-
ων του Γάκη 
Βαγγέλη). 
Τον ευχαρι-
στούμε και 
ε υ χ ό μ α σ τ ε 
υγεία σε αυ-
τόν και την οι-
κογένειά του 
και να τους 
θυμούνται. Η 
μνήμη τους 
αιωνία.

Κοινωνικά 

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθή-
ναις 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 ηλε-
κτρονική μορφή. Μεγάλα κείμενα δεν είναι δυνα-
τόν να τα δημοσιεύσουμε ολόκληρα λόγω χώρου, 
και αναγκαζόμαστε να τα βάζουμε σε συνέχειες 
με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνοχή του 
περιεχομένου.

Υπεύθυνος Παραγωγής: Apiros Hora
Πρεβέζης 93, Αθήνα τηλ. 210 5154920,

apiroshora@yahoo.gr

σσοςΆΟ

Στο αθλητικό κέντρο Δημήτρης Κρα-
χτίδης στην πόλη της Δράμας πραγ-
ματοποιήθηκε στις 23, 24, 25 Οκτω-

βρίου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAE 
KWON DO (ταεκβοντό) Παμπαίδων – Πα-
γκορασίδων και Παίδων – Κορασίδων για 
το 2015. Ένα τριήμερο με έντονο συναγω-
νισμό και με μεγάλη συμμετοχή αθλητών.
Οι αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή 
23/10/2015 με το αγώνισμα των TUL. 
Αγωνίστηκαν όλοι οι αθλητές –τριες Πα-
μπαίδες – Παγκορασίδες (2003 – 2004) 
και Παίδες – Κορασίδες (2001-2002) στα 
TUL σε όλες τις κατηγορίες: Α) 4-3 CUP, Β) 
2-1 CUP και Γ) 1 DAN.
Στην κατηγορία  Α) 4-3 CUP Παγκορασί-
δων – Κορασίδων  στο τερέν Νου 4 αγω-
νίστηκε και η χωριανή μας Ζήκα Ελένη 

του Γεωργίου και της Ιωάννας και πήρε το 
χρυσό μετάλλιο αφού κατέκτησε την 1η 
Θέση. Η Ελένη Ζήκα γεννήθηκε το έτος 
2002, είναι μαθήτρια του 4ου Γυμνασίου 
Ιωαννίνων και αθλήτρια του Α.Σ. Πρωτέας 
Ιωαννίνων. Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών και η εφημερίδα Ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαί-
ρουν τη νεαρή αθλήτρια και της εύχονται 
να βρίσκεται πάντα στην ψηλότερη κορυ-
φή του βάθρου. Συγχαίρουν επίσης και την 
οικογένειά της γιατί χωρίς την οικογενει-
ακή συμπαράσταση τέτοιες επιτυχίες δεν 
έρχονται, γιατί είναι σε όλους γνωστό ότι 
ο πρωταθλητισμός δεν απαιτεί μόνο  κα-
θημερινή σκληρή δουλειά και προσωπικές 
θυσίες από τον αθλητή αλλά και ανάλογες 
θυσίες από την οικογένειά του.

Χρυσή πρωταθλήτρια σε Πανελλήνιους
Αγώνες ΤΑΕ ΚWON DO 

η χωριανή μας Ελένη Ζήκα
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Από τη δισκογραφική εται-
ρεία General music κυκλο-
φόρησε ο νέος δίσκος του 

Θεόφιλου με γενικό τίτλο «ΠΑΜΕ 
ΔΥΝΑΤΑ». Οι στίχοι των τραγου-
διών «Πάμε δυνατά» και «Πρώτη 
μπαίνεις στο χορό» είναι της Νένα 
Παφύλα, η μουσική του γνωστού 
μουσικοσυνθέτη Κώστα Πίτσου  
(επιτυχίες του οποίου είναι «Σαν 
περπατάς παραπατάς», «Θ΄ αλλά-
ξω γειτονιά», «Είσαι αμαρτωλή» 
κ.τ.λ. και στο κλαρίνο ο σπεσιαλί-
στας Μάκης Τσίκος.

 Όποιος επιθυμεί μπορεί να 
προμηθευτεί το νέο δίσκο απ’ όλα 
τα δισκοπωλεία και Peload εκτός 
από Publik.

Η στιχουργός Νένα Παφύλα 
του Ευαγγέλου και της Σταυρού-
λας είναι κόρη του χωριανού μας 
Παφύλα Ευαγγέλου του Γεωργίου 
και της Μαρίας (Λάκη Γάκη Βαγ-
γέλη).

Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» 
& η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» την 
συγχαίρουν για την επιτυχία της 
αυτή και της εύχονται «καλή συνέ-
χεια με ανάλογες επιτυχίες».

Παραθέτουμε τους στίχους των 
τραγουδιών.

ΠΡΩΤΗ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΧΟΡΟ
Πρώτη μπαίνεις στο χορό 
μάτια μου να σε χαρώ
μάτια μου να σε χαρώ
πρώτη μπαίνεις στο χορό. 

Τέτοια ομορφιά που έχεις
όλοι σ’ ερωτεύονται
στην αγκαλιά σου ότι μπαίνουν
όλοι ονειρεύονται.

Τέτοια ομορφιά και γλύκα
που σου έδωσε ο Θεός
και γυναίκα όποιος σε πάρει
θα του χρειαστεί γιατρός.

ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ
Πάμε δυνατά σου λέω
πάμε δυνατά
έλα να τη βρούμε απόψε 
βρε καρδιά.

Λογαριασμό δε δίνουμε
καρδιά μου σε κανένα
δική μας είναι η ζωή
ας πιούμε κι άλλο ένα.

Λογαριασμό δε δίνουμε
μονάχοι θα τη βρούμε
έλα για να γλεντήσουμε
κι ως το πρωί να πιούμε.

Προσφορές εφημερίδας
• Δήμα-Βασιλειάδη Δήμητρα του 
Θωμά και της Χριστίνας  ..................20 € 
• Ζαμαρίας Τιμολέων ( Μάκης) του 
Γεωργίου και της Χαρίκλειας  ........20 € 
• Παφίλας Δημήτριος του Γεωργίου 
και της Αγγελικής  ............................100 € 
• Πήλιος Γεώργιος του Χρήστου και 
της Ευτυχίας (από το Νικολίτσι)  ..20 € 
• Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου 
και της Λαμπρινής ..............................20 €  

Γάμοι
/ Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ηλι-
ουπόλεως η Λαμπρούση Ειρήνη του 
Ευθυμίου και της Βασιλικής από τον 
Άσσο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρ-
διάς της  Βλαχάκη Ιωάννη. Κουμπάρα η 
Σταμούλη Κατιαλένα. Το νιόπαντρο ζευ-
γάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους 
του στην  αίθουσα δεξιώσεων  «Ορφέ-
ας» στην Καλλιθέα, οδός Πατριάρχου 
Γρηγορίου 69.
/Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου  ο 
Θεοδώρου Νικόλαος του Αχιλλέα 
και της Ελένης παντρεύτηκε την εκλε-
κτή της καρδιάς του Μάστορα Αγγελι-

κή του Δημητράκη. Κουμπάρα η Νάκια 
– Ψάλλα Λαμπρινή του Ευαγγέλου.
/Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 
στο Δημαρχείο Ζηρού στη Φιλιππιάδα 
ο Ζήκας Νικόλαος του Βασιλείου και 
της Κωνσταντίνας από τον Άσσο ενώθη-
κε με τα δεσμά του γάμου με την εκλε-
κτή της καρδιάς του Κατωπόδη Βικτωρία 
από τη Λευκάδα. Κουμπάροι ο Κων/νος 
Λαχανάς και η Ράνια Χατζηγεωργίου.

/ Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 
στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Τολό 
ο Νικόλαος Ζήκας του Αναστασίου 
και της Λουΐζας παντρεύτηκε την εκλε-
κτή της καρδιάς του Χελιώτη Φωτεινή 
του Παναγιώτη και της Μαλένιας. Κου-
μπάρος ο Γεώργιος Τέντζερης. Το νιό-
παντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προ-

σκεκλημένους του στο κοσμικό κέντρο 
«Κολιζέρας» στις Μυκήνες. Ο γαμπρός 
Νικόλας Ζήκας είναι γιος του χωρια-
νού μας Ζήκα Αναστασίου του Νικολά-
ου (Τάσος του Κολιό Ζήκα).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερί-
δα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται στα  νιόπαντρα 
ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφε-
λη,  πολλούς και καλούς  απογόνους». 
Στους γονείς, συγγενείς και κουμπά-
ρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πά-
ντα χαρές».    
 

Βαπτίσεις
/ Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου Ηλιουπόλεως βάπτισαν το αγο-
ράκι τους η Λαμπρούση Ειρήνη του 
Ευθυμίου και της Βασιλικής και ο Βλα-

χάκης Ιωάννης. Ο νονός Μπαρτσάκης 
Μιχαήλ του χάρισε το όνομα Ηλίας. 
Οι γονείς του μικρού Ηλία  δεξιώθηκε 
τους προσκεκλημένους  στην  αίθουσα 
δεξιώσεων  «Ορφέας» στην Καλλιθέα, 
οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 69.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημε-
ρίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυ-
χισμένους γονείς Ειρήνη και Ιωάννη, 
στη γιαγιά Κούλα  και στον νονό Μιχά-
λη  «να τους ζήσει». 

Γεννήσεις
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η 
Μανωλιά Μαργιάννα του Βασιλείου 
και της Ευαγγελίας και ο Στρατηγού 
Δημήτριος του Ευστρατίου και της Εμ-
μέλειας.
Η Μανωλιά Μαργιάννα στις 26 Σε-
πτεμβρίου 2015, στη μαιευτική κλινική 
του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, έφερε 
στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμέ-
νο κοριτσάκι. Ο παππούς Βασίλης Μα-
νωλιάς και η γιαγιά Ευαγγελία δεν 
κρύβουν  τη μεγάλη χαρά τους  για το 
ευχάριστο αυτό γεγονός.  Ευχόμαστε 
στους ευτυχισμένους γονείς Μαργιάν-
να και Δημήτρη, στον παππού Βασίλη  
και στη  γιαγιά Λίτσα να τους ζήσει. 
Η Μανωλιά Μαργιάννα είναι κόρη της 
χωριανής μας Κατσάνου Ευαγγελίας 
του Ιωάννη και της Μαρίας (Λίτσα του 
Νάκο Θωμά).
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η 
Κατσάνου Αικατερίνη του Ιωάννη και 
της Αγγελικής  και ο Εμμανουηλίδης 
Ιωάννης του Βασιλείου και της Περι-
στέρας. 
Η Κατσάνου Αικατερίνη στις 24 Οκτω-
βρίου 2015, στο μαιευτήριο Ρέα στην 
Αθήνα, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο 
και χαριτωμένο αγοράκι. Ο παππούς 
Γιάννης Κατσάνος (Γιάννη Λάμπρο Βά-
γιας) και η γιαγιά Αγγελική  δεν κρύ-
βουν  τη μεγάλη χαρά τους  για το ευ-
χάριστο αυτό γεγονός.  Ευχόμαστε 
στους ευτυχισμένους γονείς Τίνα και 
Γιάννη, στον παππού Γιάννη  και στη  

γιαγιά Αγγελική να τους ζήσει.  
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η 
Κατσάνου Δήμητρα του Χρήστου και 
της Βασιλικής και ο Γουρδουμπάς Βα-
σίλειος του Κων/νου.
Η Δήμητρα Κατσάνου στις 11 Νοεμ-
βρίου 2015, στη μαιευτική κλινική του 
Νοσοκομείου Αλεξάνδρας, έφερε στη 
ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κο-
ριτσάκι. Ο παππούς Χρήστος Κατσά-
νος (Τάκη Θύμιο Χρήστος) και η για-
γιά Κούλα  δεν κρύβουν  τη μεγάλη 
χαρά τους  για το ευχάριστο αυτό γε-
γονός.  Ευχόμαστε στους ευτυχισμέ-
νους γονείς Δήμητρα και Βασίλη, στον 
παππού Τάκη και στη  γιαγιά Κούλα να 
τους ζήσει.  
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η 
Ζήκα Παναγιώτα του Σπύρου και της 
Πολυξένης και ο Τζίτζης Παναγιώτης 
του Κυριάκου. 
 Η Παναγιώτα Ζήκα στις 3 Δεκεμβρίου 
2015, στο μαιευτήριο Ρέα στην Αθήνα, 
έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαρι-
τωμένο κοριτσάκι. Ο παππούς Σπύρος 
Ζήκας (Σπύρος του Τασιούλη Θωμά) 
και η γιαγιά Πόπη  δεν κρύβουν  τη 
μεγάλη χαρά τους  για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός.  Ευχόμαστε στους ευ-
τυχισμένους γονείς Γιώτα και Παναγι-
ώτη, στον παππού Σπύρο  και στη  για-
γιά Πόπη να τους ζήσει.  
/ Πατέρας δίδυμων αγοριών και ο 
πρόεδρος του Συλλόγου μας Ευάγγε-
λος Θεοδώρου. Η σύζυγός του Πολυ-
ξένη (Τζένη) Τζάκου στις 4 Δεκεμβρίου 
στο μαιευτήριο Έλενα έφερε στη ζωή 
δύο υγιέστατα και χαριτωμένα αγορά-
κια. Oι παππούδες  Θεόδωρος Θεοδώ-
ρου (Θοδωρή Βαγγέλη Νάκης) και Πέ-
τρος Τζάκος και οι γιαγιάδες Ευδοξία 
Θεοδώρου και Παναγιώτα Τζάκου εί-
ναι πολύ χαρούμενοι για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυ-
χισμένους γονείς Βαγγέλη και Τζένη, 
στους  παππούδες Θοδωρή και Πέτρο 
και στις γιαγιάδες Ευδοξία και Παναγι-
ώτα να τους ζήσουν.

• Θεοδώρου Μαρία 
του Σπύρου και της 
Ευμορφίας: Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Νομι-
κή Σχολή: Τμήμα Νο-
μικής

• Πανούσης Κων-
σταντίνος του Δη-
μητρίου και της Σουλ-
τάνας: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης. Σχολή Θετι-
κών επιστημών: Τμή-
μα Μαθηματικών. 
• Τσιάβα Αναστασία του Κωνσταντί-
νου και της Αλεξάνδρας: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

Σχολή Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας 
(Σ.Ε.Υ.Π.): Τμήμα Νο-
σηλευτικής.
Η Αναστασία Τσιάβα 
είναι εγγονή του χω-
ριανού μας Κατσάνου 
Χρήστου του Αναστα-
σίου και της Θεοδώ-
ρας (Τάκη Σιούλα) από 

την κόρη του Αλεξάνδρα. 
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφημερί-
δα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τους επιτυ-
χόντες και τους εύχονται «πάντα επιτυ-
χίες, καλές σπουδές, όμορφη φοιτητική 
ζωή και καλή σταδιοδρομία».

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ Νένα Παφύλα: Πάμε Δυνατά
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Η ανέγερση του Ι. Ναού έγινε 
με τη συνδρομή εράνου των ευσε-
βών κατοίκων του Άσσου. Το Ιερό 
Ναό έκτισε εξ ολοκλήρου ο  χω-
ριανός μας Κατσάνος Δημήτριος 
του Γεωργίου και της Λαμπρινής 
(Μήτσο Γάκη Ναστάσης, 1922-
1999).

Στον αύλειο χώρο του παρεκ-
κλησίου από τον Ιανουάριο του 
1992 μέχρι και σήμερα είναι το ένα 
από τα δύο κοιμητήρια του χω-
ριού μας (κοιμητήριο του Αγίου 
Νικολάου). Σε απόσταση 5,5μ 
βόρεια του Ιερού παρεκκλησίου 
υπάρχει οστεοφυλάκιο διαστάσε-
ων 4,85 μ.Χ 1,60μ. με κεραμοσκε-
πές χαγιάτι, το οποίο κτίστηκε με 
χρήματα της κοινότητάς μας.

Ανατολικά του υπάρχοντος σή-
μερα Ιερού παρεκκλησίου και σε 
απόσταση πέντε περίπου μέτρων 
υπήρχε πέτρινο παρεκκλήσιο του 
Αγίου Νικολάου. Το πέτρινο πα-
ρεκκλήσιο με κτιστό τέμπλο λει-
τουργούσε ως το τέλος της δεκα-
ετίας του 1960 δύο φορές το χρό-
νο:  την  6ην  Δεκεμβρίου, ημέρα 
μνήμης του Αγίου Νικολάου και 
το Σάββατο της Διακαινησίμου 
(το πρώτο Σάββατο μετά το Άγιο 
Πάσχα). 

Οι ζημιές που υπέστη από το 
πέρασμα του χρόνου δεν αποκα-
ταστάθηκαν με αποτέλεσμα στα 
μέσα της δεκαετίας του 1970 να 
ερειπωθεί. 

Από τη μορφή της τοιχοποιίας  
του υποθέτουν οι αρχαιολόγοι ότι 

χρονολογείται μάλλον στον 17ον ή 
στις αρχές του 18ου αιώνα. Η επί-
σκεψη στο Ιερό παρεκκλήσιο για 
προσκυνηματικούς λόγους και το 
άναμμα ενός αγιοκεριού είναι συγ-
χρόνως και  ένας ευχάριστος περί-
πατος  απολαμβάνοντας την υπέ-
ροχη φυσική ομορφιά που διαθέτει 
η περιοχή. Παλαιότερα κάθε από-
γευμα ήταν ο τόπος συγκέντρωσης 
των κτηνοτρόφων του χωριού πε-
ριμένοντας τα ζωντανά τους από 
το βουνό και τη ράχη.

Δυτικά του Ιερού παρεκκλησί-
ου, στους πρόποδες του βουνού, 
και σε απόσταση περίπου 200μ. 
υπάρχουν σε ασβεστολιθική πέτρα 
μεγάλων διαστάσεων αποτυπωμέ-
νες πελματιαίες επιφάνειες άκρου 
ποδός με κατεύθυνση από δυτι-
κά προς ανατολικά. Σύμφωνα με 

την παράδοση οι κάτοικοι του 
χωριού πιστεύουν ότι οι πελ-
ματιαίες επιφάνειες ανήκουν 
στον Άγιο Νικόλαο και για το 
λόγο αυτό κτίστηκε προς τι-
μήν του το Ιερό παρεκκλήσιο. 
Την παράδοση μου διηγήθη-
κε ο Θεοδώρου Χρήστος του 
Σπύρου και της Αικατερίνης 
(Τάκη Πήλιος) ετών 75. Από 
ό,τι γνωρίζω η επίσκεψη σε 
αυτόν τον χώρο είναι δύσκολη, 
για να μην πω αδύνατη. 

Η διάνοιξη ενός μονοπατιού-
ώστε ο χώρος αυτός να είναι προ-
σβάσιμος από άτομα όλων των 
ηλικιών-είναι επιβεβλημένη. Ας το 
φροντίσει αυτό η τοπική κοινότη-
τα. Αρκετοί είναι αυτοί που επι-
θυμούν να  επισκεφτούν.

Παραθέτω φωτογραφίες που ει-
κονίζονται νεαρές κοπέλες του χω-
ριού μας με τη δασκάλα Ευαγγελία 
Καραλή να έχουν επισκεφτεί για 
προσκυνηματικό σκοπό την πέτρι-
νη εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν-ΕκκλησΙες του Ασσου

Το παρεκκλησιο του Αγιου Νικολαου Του Παύλου Γ. Χρήστου

συνέχεια από το  φύλλο 65

Διακρίνονται όρθιες από αριστερά: Χούθη Ελευθερία του 
Γεωργίου και της Ευγενίας (Λευτερία του Γάκη Νάκη Τού-
ση), Λαμπρούση Πολυάνθη του Παναγιώτη και της Αικατε-
ρίνης (Θούλη του Πανέλη Μήτση), Κατσάνου Βαρβάρα του 
Θωμά και της Λαμπρινής (Βαρβάρω του Θωμά Χρήστου), 
Θεοδώρου Βάια του Ηλία και της Αναστασίας (Βάια του 
Λία Νάκη), Νάκια Πανάγιω του Ευθυμίου και της Δήμη-
τρας (Πανάγιω του Θύμιο Φώτη), Ζήκα Μαρία του Μάνθου 
και της Βαρβάρας (Μαρία του Μάνθο Ζήκα), Λαμπρούση 
Βασιλική του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας (Βάσω του 
Δημητράκη Πάνου), Αργυροπούλου Αργυρώ του Παναγι-
ώτη και της Βησσαρίας (Ανθούλα της Θοδωρηβάσαινας), 
Παφίλα Χρυσαυγή του Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας 
(Χρύσω του Σπύρο Μήτρου), Δήμα Αλεξάνδρα του Μάρ-

κου και της Λαμπρινής (Λέξω του Μάρκο Θόδωρου), Οι-
κονόμου Μαρία του Αθανασίου (κόρη του παπά Νάσιου 
από το Νοκολίτσι) και Καραλή Ευαγγελία (Δασκάλα στο 
Δημοτικό Σχολείο Άσσου από το Αίγιο).
Καθιστές από αριστερά: Λαμπρούση Ευαγγελία του Σπυ-
ρίδωνα και της Άννας (Βαγγελή του Σπύρο Χρηστάκη), 
Λαμπρούση Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της Ευφρο-
σύνης (Βαγγελή του Κώτση Νάσιο Μήτου), Λαμπρούση 
Μαρία του Δημητρίου και της Γιαννούλας (Μαρία του 
Δημητράκη Κωνσταντή), Παφίλα Κωνσταντίνα του Χρή-
στου και της Φωτεινής (Κωνστάντω του Κήτσο Σπύρου), 
Κατσάνου Γλυκερία του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας 
(Γλυκερία του Κώτση Γάκη Ναστάση) και η Ζήκα Μαρία 
του Γεωργίου και της Βασιλικής (Μαρία του Γάκη Ζήκα).

Διακρίνεται από αριστερά: Οικονό-
μου Μαρία του Αθανασίου (κόρη 
του παππά Νάσιου από το Νικο-
λίτσι), η δασκάλα του Δημοτικού 
Σχολείου Άσσου Ευαγγελία Καραλή 
και η πέτρινη εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου.
 Έτος 1961. Φωτογραφίες,από το 
αρχείο του Λεωνίδα Γ. Χρήστου.

Oστεοφυλάκιο κοιμητηρίου 
Αγίου Νικολάου.

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε 
στο 

www.Hpeiros.gr-επιλογή e-book

assosprevezis.gr: 
επισκεφτείτε το

Πέτρα Αγίου Νικολάου, 
φωτό Κων/νου Ευαγγ. Κατσάνου.

Θεοδώρου Χρήστος του Σπύρου και 
της Αικατερίνης (Τάκη Πήλιος)
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Ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τρίκκης και Σταγών Χρυσόστομος 
Νάσης, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 

2015, εξελέγη με 48 ψήφους από τη σεπτή 
Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος νέος 
Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών.

 Η χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη 
τελέστηκε σε ιδιαίτερα κατανυκτικό κλίμα στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών,  Ιερό Ναό Αγίου 
Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, την Κυριακή 11 
Οκτωβρίου. Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος 
(κατά κόσμον Γεώργιος) Νάσης είναι πατριώ-
της μας (ο πατέρας του Ευάγγελος Νάσης από 
το Θεσπρωτικό και η μητέρα του Βασιλική 
Αθανασίου από το Νικολίτσι). Γεννήθηκε στην 
Πάτρα τον Ιανουάριο του 1975. Περάτωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του (Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο) στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης. Είναι πτυχι-
ούχος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης, της Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και της Αγγλικής Γλώσσας. 

Εκάρη Μοναχός στην Ιερά μονή Αγίας 
Θεοδώρας της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
επί ηγουμενίας του νυν Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης 
κ.κ Ιωάννου στις 20-10-1999, πρεσβύτερος 
και Αρχιμανδρίτης στις 5-10-2000 υπό του 
Μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυ-
ρού Παντελεήμονος Β΄ Χρυσοφάνη. 

Διετέλεσε Γραμματέας και Διευθυντής της 
Οικονομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Φοιτητικού 
εκκλησιαστικού Οικοτροφείου «Άγιος 
Αντώνιος» της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
καθώς και Ιερατικός Προϊστάμενος στον Ι.Ν. 
Αγίας Μαρίνης Άνω Τούμπας, επί Αρχιερατείας 
Μητροπολίτου Παντελεήμονος Β΄ Χρυσοφάνη 
και Μητροπολίτη Ανθίμου Ρούσσα.

Υπό του Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών 
κ.κ Αλεξίου διορίσθηκε πρωτοσύγκελος της 
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών την 
1η Σεπτεμβρίου 2014. Έλαβε μέρος σε θεολο-
γικά συνέδρια και συνέγραψε θεολογικά και 
εκκλησιαστικά άρθρα. Η ενθρόνιση του Νέου 
Μητροπολίτη κ.κ Χρυσόστομου έγινε με ιδιαί-
τερη λαμπρότητα στα Τρίκαλα την Πέμπτη 12 
Νοεμβρίου 2015 .

Χαιρετισμός του δασκάλου Θανάση 
Στ. Παπαθανασίου  στην ενθρόνιση 
του Μητροπολίτη της Ι.Μ. Τρίκκης 
και Σταγών κ .κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη της Ιεράς 
Μητροπόλεως

Τρίκκης και Σταγών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ,
Ως δάσκαλός σου-στην Δ΄,Ε΄και Στ΄τάξη του 

Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού θέλω να σου 
απευθύνω λίγα λόγια από καρδιάς, προσφορά 
αγάπης και θαυμασμού στο πρόσωπό σου.

Είναι μεγάλη η χαρά που με κατακλύζει και 
βαθιά η συγκίνηση που με διακατέχει.

Διότι, ικανοποίηση του δασκάλου-του κάθε 
δασκάλου-και δικαίωση του λειτουργήματός 
του, είναι η επιτυχία του μαθητή·  είναι η εκ-
πλήρωση των ευγενών πόθων και επιθυμιών 
του· είναι να βρει ο μαθητής του το σωστό δρό-
μο και να γίνει ευτυχισμένος και χρήσιμος μέσα 
στο κοινωνικό σύνολο. Να γίνει πολύ καλύτε-
ρος από το δάσκαλό του.

Τούτη τη στιγμή, μου συμβαίνει κάτι θαυμάσιο, 
που μοιάζει όμορφο όνειρο  Κινούμαι νοερά σε 
μια χρυσή γέφυρα, στην αρχή της οποίας είναι 
ένας μαθητής και στο τέλος ένας Μητροπολίτης! 
Και είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτό είναι, ευλογία 
Θεού και για κείνον και για μένα· και για τον 
μαθητή και για τον δάσκαλό του.

Ο γλυκύτατος εκείνος μαθητής, με τα εκφρα-
στικά αθώα μάτια, ήταν προικισμένος με πολλές 
αρετές: επιμελής και χρηστοήθης, ευλαβέστα-
τος, με πλούσιο ψυχικό κόσμο· με τη σπίθα της 
χριστιανικής αγάπης προς τον άνθρωπο-σπίθα 

που προοριζόταν να γίνει φλόγα, πυρκαγιά.
Ήταν ένα διαμάντι. Για τα πολλά χαρίσματά 

του, ήταν αγαπητός απ΄ όλους: μαθητές, δα-
σκάλους και απλοϊκούς ανθρώπους του χωριού 
του.

Δικαιωματικά, η θέση που πήρε στην καρ-
διά του δασκάλου ήταν εντελώς ξεχωριστή. 
Και καθώς ο χρόνος κυλούσε κι έγινε μαθητής 
Γυμνασίου-Λυκείου και μέστωσε, κι έγινε ένας 
νέος στο κοινωνικό περιβάλλον του τόπου του, 
το διαμάντι γινόταν όλο και λαμπρότερο. 

Σεβασμιώτατε, ο μαθητής εκείνος προφανώς 
είστε εσείς και ο δάσκαλος η ταπεινότητά μου. 

Αλλά, ας μου επιτραπεί να επανέλθω στον 
ενικό· το νιώθω καλύτερα. Τον εξαίρετον χαρα-
κτήρα σου σμίλεψαν, τον θαυμάσιον άνθρωπον 
συνδιαμόρφωσαν η θεοσεβής οικογένειά σου, το 
σχολείο και η εκκλησία.

Το έργο τους ήταν έργο αρτιώσεως των θεί-
ων καταβολών και προδιαθέσεών σου. Η καλή 
πρώτη ύλη υπήρχε. Τα νάματα της σοφίας των 
Πατέρων της εκκλησίας κατάρδευσαν την ψυχή 
σου και αποτέλεσαν τη ζείδωρο αύρα, η οποία 
ζωογόνησε ό,τι ευγενές θάλλει στην καρδιά σου. 
Και έγινες αυτό που διακαώς επιθυμούσες· αυ-
τό που ποθούσες θερμά. 

Τίποτε δεν είναι τυχαίο! Αγωνίστηκες σκληρά, 
στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές σου δυ-
νάμεις, στον εαυτό σου. Όσο ανέβαινες σκαλί 
το σκαλί, μόνος ανέβαινες. Μόνη βοήθειά σου 
η ακλόνητη πίστη στον Θεό, η ευχή των γονέ-
ων σου-η θερμή αγωνιώδης προσευχή της μάνας 
σου-, η θετική αύρα όλων των συμπατριωτών 
σου που τόσο πολύ σ’ αγαπούν. Και πάνω και 
σημαντικότερο η βοήθεια του Θεού στον εκλε-
κτό Του. γιατί ήταν θεία η κλήση. Είναι πεποί-
θησή μου αυτό. Ο Θεός σε ικάνωσε απόστολον 
εμπνευσμένον  της πίστης προς την Ορθοδοξίαν 
και την Ελλάδα.

Και να τώρα, Δέσποτά μου, πνευματικός ποι-
μένας, πύργος πίστης, πρότυπο φωτεινό, τη-
λαυγής φάρος, προς τον οποίον στρεφόμαστε 
αναζητούντες κατευθυντήριες γραμμές. 

Η αγνή προσωπικότητά σου, θα οδηγεί τα 
βήματα του ποιμνίου σου στον ελληνορθόδοξο 
δρόμο και στην εκπλήρωση του ιερού χρέους 
προς τις αιώνιες αξίες της ζωής.

Θαρρώ ότι ήλθες στη ζωή μ’ αυτόν τον προ-
ορισμό. 

Στην εποχή μας, εποχή αναταραχής, που πε-
ποιθήσεις κλονίζονται και αξίες μετατοπίζονται, 
εσύ δείχνεις δυνατός και ακλόνητος και ακέραι-
ος, με πλατειά  και καθαρή σκέψη, με καρδιά 
και φρόνημα στέρεο. Και αυτό μας εμψυχώνει 
και μας ενδυναμώνει.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη της Ι.Μ. Τρίκκης 
και Σταγών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ: είσαι το καύχημα 
των άξιων γονιών σου· η υπερηφάνεια των δα-
σκάλων και καθηγητών σου· το αγλάισμα της 
Ιεράς Μητροπόλεώς σου. Τιμή και καμάρι για 
τον τόπο σου-το Θεσπρωτικό, το Νικολίτσι 

(χωριά ιδιαίτερης πατρίδας των γονιών σου), 
για όλα τα χωριά της Λάκκας Θεσπρωτικού. 
Ήσουν το αγαπημένο παιδί τους, είσαι ο αγα-
πημένος Δεσπότης τους.

Ιδιαίτερα: Έχει κάθε λόγο να καμαρώνει το 
Θεσπρωτικό, διότι συμβαίνει το σπάνιο: δύο 
Μητροπολίτες (Δωρόθεος και Χρυσόστομος), 
στην ίδια Μητρόπολη, να είναι από το ίδιο χω-
ριό! Είναι εύνοια, ευλογία Θεού.

Σεβασμιώτατε,
Εύχομαι και προσεύχομαι να ‘ναι καλορίζικος 

ο θρόνος σου· να εκπληρωθούν οι πόθοι σου· 
να λαμπρύνεις και να δοξάσεις τον θρόνο σου· 
κάθε λεπτό να ‘ναι και μια δημιουργία. Το αξί-
ζουν οι ευγενέστατοι και φιλόχριστοι άνθρωποι 
της Μητροπόλεως αυτής.

Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να ζήσω τη 
σημερινή ημέρα, ημέρα μεγάλης χαράς.

Δέσποτά μου, πνευματικό παιδί μου:σου’ δω-
σα την αγάπη μου, δώσ’ μου την ευλογία σου.

Ενθρονιστήριος 
Χαιρετισμός αγάπης

Προς τον Σεβ .  Μητροπολίτη της Ι . 
Μητροπόλεως

Τρίκκης και Σταγών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
Σεβασμιώτατε
Εμείς, οι συγχωριανοί Σου και ο ευσεβής λαός 

της Λάκκας Θεσπρωτικού Πρεβέζης, που σε κα-
μαρώναμε από τα μικρά σου χρόνια, μέσα στην 
αγκαλιά της μητέρας εκκλησίας και Σε βλέπαμε 
να μεγαλώνεις και να προκόβεις σε γράμματα, 
σε αρετή και νουθεσία ΚΥΡΙΟΥ.

Σήμερα Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 (και αφού 
ο παντεπότης Θεός με την ψήφο των Ιεραρχών 
της σεπτής Ιεραρχίας της εκκλησίας μας ευδό-
κησε τη χειροτονία Σου σε επίσκοπο) ενθρο-
νίζεσαι στον Επισκοπικό θρόνο της ευλογημέ-
νης Μητροπόλεως ΤΡΙΚΚΗς και ΣΤΑΓΩΝ που 
παλιότερα λάμπρυνε με τη δική του διακονία 
και ένας άλλος Δεσπότης από τα Λέλοβα: Ο 
Δωρόθεος (Νάσκαρης) και αναλαμβάνεις τα 
καθήκοντα του κανονικού και ψηφισμένου 
Μητροπολίτη της Περιφερείας αυτής, εμείς σύ-
μπαντες οι συμπατριώτες σου όπου γης, νοε-
ρά, συμμετέχουμε στην ευφρόσυνη αυτή στιγμή 
με πολλή χαρά, δικαιολογημένη περηφάνια και 
απέραντη ικανοποίηση και μοιραζόμαστε την 
ψυχική ευφορία τη δική Σου, των γονιών Σου, 
των λατρεμένων Σου αδελφών, των πολυαγα-
πητών Σου συγγενών και φίλων που πανηγυρί-
ζουν, καμαρώνουν και συνεορτάζουν.

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ, να Σου χαρίζει: Υγεία, δύνα-
μη πνευματική, σωματική και μακροημέρευση, 
ώστε να ανταποκριθείς στα βαρυσήμαντα κα-
θήκοντά Σου.

Μη ξεχνάς ποτέ πως έργο Σου πρωτίστως εί-
ναι: η διαποίμανση ψυχών, η πνευματική τους 
παραπέρα οικοδομή και η κατά ΧΡΙΣΤΟ τελεί-
ωσή τους και ύστερα η διοικητική και ύστερα 
η διοικητική και όποια άλλη φροντίδα και μέρι-
μνα, η οποία έχει το δικό της ειδικό βάρος.

Σεβασμιώτατε
Πάντα να έχεις στο νου και στην ψυχή πως η 

δική Σου υπηρέτηση στον ωραίο αυτό Λαό και 
τόπο που τάχθηκες να προσφέρεις «ου δώσει 
ύπνον τοις οφθαλμοίς, και νυσταγμόν εν τοις 
βλεφάροις και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις σου», 
προς δόξα του τριαδικού Θεού, της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας μας και ωφέλεια του φιλοχρίστου 
Λαού της Περιφέρειάς Σου.

Προσευχόμαστε: Να Σε βοηθήσει ο Θεός, ώστε 
η επισκοπική Σου διακονία να αποβεί αγλαό-
καρπη.

Πάντα ΑΞΙΟΣ Σεβασμιώτατε Δέσποτα. ................

Ας είναι πολλά τα Έτη Σου και ευλογημένα!

(Για την πιστότητα και ακρίβεια του συλλογι-
κού κειμένου

Τάκης Παναγ. Παπαδημητρίου).

Νέος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών ο Αρχ. Χρυσόστομος Νάσης
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Ό Λελοβίτης Φώτης Παπαφωτίου, ο ικανός 
και φωτισμένος δάσκαλος, το καλοκαίρι 
του 2015 μας χάρισε το νέο βιβλίο του « Ο 
Δάσκαλος», με υπότιτλο: Μονοπάτια της 

πορείας : 1957 – 1986». Είναι μια οδοιπορία της δι-
δασκαλικής του διακονίας, σε διάφορα Δημ. Σχολεία 

του Νομού Πρέβεζας.
    Το βιβλίο στο εξώφυλλο φέ-

ρει φωτογραφίες με τους μα-
θητές του Δημ. Σχολείου Κε-

ρασόβου-Άσσου, το 1966, σε εκδρομή στη γενέτειρά 
μας στο Θεσπρωτικό και στο οπισθόφυλλο συνοπτι-
κό βιογραφικό του συγγραφέα. Το αφιερώνει δε σε 
όλους τους κατά καιρούς μαθητές του. Στο κυρίως 
σώμα του βιβλίου προτάσσεται μια συγκινητική επι-
στολή του άλλοτε μαθητή του Δημήτρη Κώνστα και 
εμπνευσμένος πρόλογος του συγγραφέα, που με τον 
λυρισμό του προδιαθέτει τον αναγνώστη τι θα δια-
βάσει. Κι αρχίζει το επίπονο αλλά ωραίο παραμύθι 
της περιδιάβασης του σχολικού βίου του συγγραφέα 
με τον περιπετειώδη ΔΙΟΡΙΣΜΟ, την ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ, 
το ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ στο ΧΩΡΙΟ ΛΥΓΙΑ, το ΚΑΦΕΝΕΙΟ, 
την ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, τη ΣΧΟΛΙΚΉ 
ΕΡΓΑΣΙΑ, τις ΑΠΟΚΡΙΕΣ τη ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ και άλλα άκρως 
ενδιαφέροντα θέματα, σε μικρές ενότητες με εύστο-
χες επικεφαλίδες.  Η μια περιγραφή 
διαδέχεται την άλλη. Η μια εικόνα 
την προηγούμενη. Η εξιστόρηση 
χειμαρρώδης, καθηλωτική που σε 
γεμίζει πότε λύπη, πότε σε κάνει 
να κρυφογελάς με τα απρόοπτα και 
όσα διαδραματίζονται στο σχολικό 
αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον 
του χωριού. 
    Η δασκαλική «Οδύσσεια» του 
Φώτη συνεχίζεται με εντονότερο 
ενδιαφέρον στα επόμενα κεφάλαια: 
Την υπηρεσία του στο Δημ. Σχολ. 
ΛΟΥΤΣΑΣ. Ίδιες εμπειρίες, ίδιες δυ-
σκολίες, αλλά το ίδιο και καλύτερο 
το μεράκι του δασκάλου και η διά-
θεσή του και το πείσμα του να προ-
σφέρει, υπερνικώντας τα χίλια δύο 
εμπόδια: Σχολείο πρωί-απόγευμα, 
μεγάλος αριθμός μαθητών, έλλειψη 
βιβλίων και υλικοτεχνικής υποδο-
μής, φτώχια, άτακτη φοίτηση κ.λ.π 
που με τη συνεργασία των γονέων 
και της κοινότητας, ο άοκνος δάσκαλος πετύχαινε 
όλο και πιο καλά κι ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
    Από το κομμάτι της δασκαλικής του ζωής στη 
Λυγιά και στη Λούτσα, εντυπωσιάζουν οι ντόπιες 
φιγούρες  του Μπάρμπα-Ναστάση, του Παπά-Νι-
κόλα, του Γιωργο-Ντούσκα, του Νίκου του Τυφλού, 
του Κώστα Καρανάσιου που ψάρευε και μαγείρευε 
… σμέρνες!!! Και το Θεογέφυρο και το λιμανάκι του 
Αϊ Θωμά.
Επίσης, τα απρόοπτα με τον εμβολιασμό των παιδι-
ών, του αδήλωτου (μη εγγεγραμμένου) μαθητή και 
τα … εφευρήματα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, το 
«ζ’ λαπ» (βοσκός σκότωσε φώκια στη στεριά γιατί φο-
βήθηκε μη του φάει τα πρόβατα!!!), το «BIZMARK” 
(λατρεμένο ποδήλατο, ο αχώριστος σύντροφος του 
συγγραφέα).
    Κάποτε ο δάσκαλος πήρε μετάθεση για τη Λάκκα 
Θεσπρωτικού και συγκεκριμένα στο 2/θέσιο Δημοτι-
κό Κερασόβου Άσσου, πράγμα που τον ικανοποίησε 
ιδιαίτερα, αφού είναι κοντά στο χωριό του και απέ-
χει μόνο δέκα χιλιόμετρα.
  Νέος αγώνας διαβίωσης, νέα προσπάθεια. Εδώ ο 
δάσκαλος αντιμετώπισε δυσκολίες ιδιαίτερες όπως 
την έλλειψη επάρκειας νερού, την απουσία των πε-
ρισσοτέρων γονέων  των μαθητών που εργάζονταν 
στη Γερμανία και σ΄ άλλες χώρες της Ευρώπης, τα 
Αρβανίτικα και όλες εκείνες οι ελλείψεις του σχολεί-

ου που είχαν και τα προηγούμενα σχολεία, η έλλει-
ψη ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.  Πάλι σε εφαρμογή η 
στενότερη συνεργασία γονέων, παππούδων, γιαγιά-
δων και κοινότητας. Κι εδώ αγώνας να λειτουργήσει 
συσσίτιο, να γίνει εκκλησία νέα για τον εκκλησιασμό 
των παιδιών. Με τη βοήθεια όλων και περισσότερο 
τη χρηματική ενίσχυση των απόδημων γονέων σιγά-
σιγά το Σχολείο ξαναλειτούργησε ως φιλεργατική 
κυψέλη με πολιτιστικές εκδηλώσεις, χειρωνακτικές 
εκθέσεις, Αθλητισμό, κονσερβοποίηση, προσπάθεια 
ανάδειξης μνημείων κ.λ.π.
  Εδώ ξεχωρίζουν ιδιαίτερα τα κεφάλαια: Το άδοξο 
τέλος του νερόμυλου, το μπόλιασμα των δέντρων, η 
διαμονή στο Κεράσοβο με τη σύζυγό του τη Λελοβί-
τισσα δασκάλα Ευαγγελινή Παπακώστα και η γέν-
νηση των τριών παιδιών τους του Γιώργου, της αξέ-
χαστης Ειρήνης που τόσο πρόωρα μας εγκατέλειψε 
και της Βάσως!
    Το βιβλίο κλείνει με τη σύντομη περιγραφή της 
εκλογής του και της θητείας του στη Δ.Ο.Ε. (ΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ), στην ΑΔΕΔΥ, 
την επιστροφή του «οίκαδε» και την υπηρεσία του 
στα Δημοτικά Σχολεία Λούρου, Θεσπρωτικού και 
Ριζοβουνίου και σταματά τη χρονιά 1985-86, που 
παραιτήθηκε για να διεκδικήσει το Δήμο Θεσπρω-
τικού, ως υποψήφιος Δήμαρχος, πράγμα που το κα-

τάφερε. Λιτός ο επίλογος σφρα-
γίζει μια δασκαλική υπηρεσία 
από το 1957 έως το 1986. Όλο 
το βιβλίο του είναι διανθισμένο 
με πλήθος ασπρόμαυρων φω-
τογραφιών από τη ζωή του δα-
σκάλου και τη σχολική ζωή στα 
σχολεία που πέρασε, με κατατο-
πιστικές λεζάντες για πρόσωπα, 
χώρους και τόπους. 
    Αυτό είναι το καινούργιο βι-
βλίο του Φώτη. Τελειώνοντας 
και αφού τον συγχαρώ για το 
ωραίο δώρο που μας έκανε, 
υπεύθυνα δηλώνω: Διαβάζο-
ντας το «ΔΑΣΚΑΛΟ» του Φώτη 
Παπαφωτίου αισθάνθηκα ότι 
είμαι εγώ ο οδοιπόρος δάσκα-
λος στη μεγάλη περιπετειώδη 
περιπλάνηση της δασκαλικής 
του ζωής του που με τόση γλα-
φυρότητα περιγράφει αλλά και 
κάθε ανώνυμος δάσκαλος που 

στις εσχατιές της ελληνικής επικράτειας, μόνος κι 
αβοήθητος τις δεκαετίες του 1950 και 1960 (και πα-
λιότερα) έδωσε τα νιάτα του, την ψυχή του και τη 
ζωή του ολόκληρη για να προοδεύσει αυτός ο τόπος, 
να ξεφύγει από τη μιζέρια και την υπανάπτυξη, τη 
στέρηση, τη φτώχια, και τον μαρασμό, καλούδια που 
ο φοβερός 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο αδελφο-
κτόνος εμφύλιος του κληρονόμησαν.

Σημείωση: Ο Φώτης Παπαφωτίου υπηρέτησε ως 
δάσκαλος για δώδεκα συνεχή χρόνια στο Δημοτικό 
Σχολείο Κερασόβου Άσσου και συγκεκριμένα από τη 
Σχολ. Χρονιά 1963-64 μέχρι τη Σχολ. Χρονιά 1974-
75. Ως εκπαιδευτικός αξεπέραστος αλλά και ως άν-
θρωπος προσέφερε πολλά στην κοινωνία του χωρι-
ού μας. Τον ευγνωμονούμε για την προσφορά του. 
Για την προσφορά του αυτή ο Σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών τον τίμησε το καλοκαίρι στο χωριό. Την 
ημέρα αυτή ο κ. Παπαφωτίου διένεμε δωρεάν στους 
παρευρισκόμενους το νεοεκδοθέν βιβλίο του «Ο ΔΑ-
ΣΚΑΛΟΣ» και προσέφερε στο σύλλογό μας εκατό πε-
ρίπου προκειμένου για να φροντίσει να το προμη-
θευτούν άτομα που επιθυμούν. Ήδη το Δ.Σ διέθεσε 
αρκετά αντίτυπα. Υπάρχουν ακόμα αδιάθετα αντίτυ-
πα και όποιος επιθυμεί μπορεί να το προμηθευτεί 
στο χωριό από τον Αναστάσιο Ευαγγ. Λαμπρούση 
(Τάσο Λαμπρούση).  

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
ΦΩΤΗΣ Γ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ «Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ» 
(Μονοπάτια της πορείας μου: 1957-1986)
Προσωπική έκδοση – Θεσπρωτικό, 2015

Από τον Τάκη 
Π. Παπαδημητρίου

Αθλητικά
Για δεύτερη συνεχή χρονιά  η ποδοσφαι-

ρική ομάδα του χωριού μας «ΛΑΚΚΑ 
ΣΟΥΛΙΟΥ» δήλωσε συμμετοχή στο 
τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της 

Ε.Π.Σ Πρέβεζας Λευκάδας  και αγωνίζεται την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2015-2016 στο πρω-
τάθλημα της Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας (2ο 
όμιλο). Ποδοσφαιρική έδρα της ομάδας το 
γήπεδο « Κατερίνα Θάνου» στο Θεσπρωτικό.
Ο πρώτος αγώνας της ομάδας την Κυριακή 4-
10-2015 στο γήπεδο Θεσπρωτικού (Κατερίνα 
Θάνου) με τον Αστέρα Ανθούσας.

1) Α.Ο Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 
-Αστέρας Ανθούσας: 3-0.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν:  
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος 
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος 
του Γεωργίου, Καλέσιος Ευάγγελος του 
Σπύρου (82΄ Γούλας Ευάγγελος του Παντελή), 
Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου (83΄Παπασπύροος 
Ευθύμιος του Μιχαήλ), Κούσης Ευάγγελος 
του Παναγιώτη, Νίκας Σπυρίδων του Κων/
νου (83΄Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου), 
Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, 
Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου, Γούλας 
Κωνσταντίνος του Χρήστου.
Διαιτητής: Ρίππης. Βοηθοί: α) Κέφης Γ., β) 
Λαϊνάς.
Σκόρερ: Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου 
(15΄), Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου 
(35΄) & Γούλας Κων/νος του Χρήστου (85΄)

Κυριακή 11-10-2015. Γήπ. Αχερουσίας: 
Αναγέννηση Αχερουσίας- Α.Ο Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου) 5-1. 

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου (Καλδάνης 
Ευάγγελος του Θεοδώρου) , Σιάρκος Ιωάννης 
του Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος του 
Γεωργίου, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, 
Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Νίκας Σπυρίδων του 
Κων/νου (Φίντζος Γεράσιμος του Ευαγγέλου), 
Κούσης  Ευάγγελος  του  Παναγ ιώτη 
(20΄Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου), Γούλας  
Κων/νος του Χρήστου, Κονταξής Ευάγγελος 
του Αποστόλου (60΄ Κατσάνος Δημήτριος 
του Νικολάου), Νταλαγιάννης  Θεόδωρος του 
Παναγιώτη.
Διαιτητής: Σπυράκος. Βοηθοί: α) Πάτσης, β) 
Ριζογιάννης.
Σκόρερ για την ομάδα της Αχερουσίας:
Μπόχτης Χρ. (2), Νεβιάζ Τ. (2) και Μπάκια 
Αντ. (1). Σκόρερ για την ομάδα του Α.Ο Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Νταλαγιάννης Θεόδωρος 
του Παναγιώτη.

Κυριακή 18-10-2015. Γήπεδο Αγιάς: Αετός 
Αγιάς – Α.Ο Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 2-2.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος 
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Νίκας Σπυρίδων 
του Κων/νου, Παππάς Νικόλαος του Κων/
νου (70΄Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου), 
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Φίντζος Γεράσιμος 
του Γεωργίου, Παπασπύρος Ευθύμιος του 
Μιχαήλ (55΄Κατσάνος Αθανάσιος του Ιωάννη), 
Γούλας  Κων/νος του Χρήστου, Κονταξής 
Ευάγγελος του Αποστόλου, Κατσάνος Κων/
νος του Ευαγγέλου.
Διαιτητής: Φραγκούλης. Βοηθοί: α) Κούτρα, β) 
Κώτσης.
Σκόρερ για την ομάδα του Α.Ο Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου): Γούλας Κων/νος του Χρήστου (20΄) 
και Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου 
(65΄). Σκόρερ για την ομάδα του Αετού Αγιάς: 
Ρούσης (40΄) και Λιάλιος (70).

Κυριακή 25-10-2015. Γήπεδο Θεσ/κού 
(Κατερίνα Θάνου) Α.Ο Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 
– Νίκη Στεφάνης 2-1.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος 
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος 
του Γεωργίου ( 70΄Τσολάκος Παναγιώτης του 
), Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου ( 60΄Κατραχούρας 
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Κων/νος), Δημολίτσας Αλέξανδρος του 
Σταύρου, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου 
(65΄Κατσάνος Αθανάσιος του Ιωάννη), 
Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου,  
Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου, 
Γούλας  Κων/νος του Χρήστου, Παππάς 
Νικόλαος του Κων/νου.
Διαιτητής:  Ποντίκης.  Βοηθοί :  α) 
Φραγκούλης Κ., β) Νάστος.
Σκόρερ για την ομάδα του Α.Ο Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Νίκας Σπυρίδων του 
Κων/νου (20΄) & Κατσάνος Κων/νος του 
Ευαγγέλου (38΄). Σκόρερ για την ομάδα 
της Νίκης Στεφάνης: Μπορμπόλης.
Σ ά β β α τ ο  3 1 - 1 0 - 2 0 1 5 .  Γ ή π ε δ ο 
Βαλανιδοράχης: Φορτούνα Βαλανιδοράχης 
– Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 4 – 0).

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου, 
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 
Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, 
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Παππάς 
Νικόλαος του Κων/νου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Νίκας 
Σπυρίδων του Κων/νου, Κατραχούρας 
Κων/νος, Κατσάνος Κων/νος του 
Ευαγγέλου, Κονταξής Ευάγγελος του 
Αποστόλου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος 
του Παναγιώτη ( 75΄ Φίντζος Γεράσιμος 
του Ευαγγέλου).
Διαιτητής: Λαφαζάνης. Βοηθοί: α) 
Μπάκος, β) Ζώτος.

Κυριακή 8-11-2015. Γήπεδο Θεσ/κού 
(Κατερίνα Θάνου): Α.Ο Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου) – Ηρακλής Αγ. Γεωργίου 0-3.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνί-
στηκαν: Καλδάνης Ευάγγελος του 
Θεοδώρου, Σιάρκος Ιωάννης του 
Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος του 
Γεωργίου, Καλέσιος Ευάγγελος του 
Σπύρου, Τσολάκος Παναγιώτης του 
Θωμά, Παππάς Νικόλαος του Κων/
νου (70΄Κατσάνος Δημήτριος του 
Νικολάου), Νταλαγιάννης Θεόδωρος 
του Παναγιώτη, Κατραχούρας Κων/νος, 
Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, 
Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου, 
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου.
Στο 43΄απεβλήθη ο Κονταξής Ευάγγελος 
του Αποστόλου με δεύτερη κίτρινη κάρ-
τα.
Διαιτητής: Σπυράκος. Βοηθοί: α) Πάσχος, 
β) Ζήκας Νικόλαος του Βασιλείου.
Την έβδομη (15-11-15) αγωνιστική 
ο Α.Ο. είχε ρεπό. Αγωνίστηκε στο γή-
πεδο Θεσπρωτικού (Κατερίνα Θάνου) 
σε φιλικό αγώνα με την ομάδα ΑΕΝ 
Σαμψούντας.
Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου) – ΑΕΝ 
Σαμψούντας 4-4.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου, 
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 
Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά (10΄ 
Φίντζος Γεράσιμος του Ευαγγέλου), 
Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Παππάς Νικόλαος 
του Κων/νου, Παπασπύρος Ευθύμιος 
του Μιχαήλ, Κατραχούρας Κων/νος, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, 
Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου, 
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου.
Σκόρερ για τον Α.Ο. Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου): Φίντζος Γεράσιμος του 
Ευαγγέλου (2) και Παππάς Νικόλαος του 
Κων/νου (2).

Κυριακή 22-11-2015. Γήπεδο Θεσ/κού 
(Κατερίνα Θάνου) : Α.Ο Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου) – A.O. Φιλιππιάδας 1-0.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, 
Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, 
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 
Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, 
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, 
Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη 
( 46΄Παπασπύρος Ευθύμιος του 
Μιχαήλ), Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, 
Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Γούλας 

Κων/νος του Χρήστου, Κατσάνος 
Κων/νος του Ευαγγέλου ( 83΄Φίντζος 
Γεράσιμος του Ευαγγέλου).
Σκόρερ για την ομάδα του Α.Ο Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Νίκας Σπυρίδων του 
Κων/νου (20΄). 
Απεβλήθη Ο Φίντζος Γεράσιμος του 
Γεωργίου
Δ ια ι τητής :  Ζ ιώγας .  Βοηθο ί :  α ) 
Μαυρικέφαλου, β) Γκίζας.

Κυριακή 6-12-2015. Γήπεδο Θεσ/κού 
(Κατερίνα Θάνου) : Α.Ο Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου) – Π. Σ. Ένωση Πάργας 0-2.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, 
Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, Σιάρκος 
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Παππάς 
Νικόλαος του Κων/νου, Νταλαγιάννης 
Θεόδωρος του Παναγιώτη, Παπασπύρος 
Ευθύμιος του Μιχαήλ, Νίκας Σπυρίδων 
του Κων/νου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Κατσάνος Κων/νος του 
Ευαγγέλου (80΄Φίντζος Γεράσιμος του 
Ευαγγέλου).
Δ ια ι τητής :Λάζαρης .  Βοηθο ί :  α ) 
Χουλιάρας, β) Νάστος.

Κ υ ρ ι α κ ή  1 3 - 1 2 - 2 0 1 5 .  Γή π ε δ ο 
Βουβοποτάμου: Απόλλων Βουβοποτάμου 
- Α.Ο Άσσου (Λάκκα Σουλίου)  7-1.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνί-
στηκαν: Κατσάνος Δημήτριος του 
Νικολάου, Καλέσιος Χρήστος του 
Γεωργίου (80΄Φίντζος Γεράσιμος του 
Ευαγγέλου), Σιάρκος Ιωάννης του 
Αλεξάνδρου, Καλέσιος Ευάγγελος του 
Σπύρου, Παππάς Νικόλαος του Κων/
νου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, 
Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, 
Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου, 
Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, 
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου. 
Σκόρερ για την ομάδα του Α.Ο Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Κονταξής Ευάγγελος 
του Αποστόλου (30΄). 
Διαιτητής. Γκαρτζονίκας Η. Βοηθοί: α) 
Λάζαρης Γ., β) Παύλου Ε. Παρατηρητής 
Ευθυμίου.

Ημερολόγιο Α. Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου)
Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού 
μας για το νέο ημερολογιακό έτος 2016. Δεν πρέπει να λείψει από κα-
νένα Ασσιώτικο σπίτι.
Αγοράζοντας ένας ημερολόγιο συμβάλλεις στην οικονομική ενίσχυση 
της ομάδας μας και βοηθάς αποτελεσματικά στην περαιτέρω πορεία 
της. Η συναισθηματική αξία μεγάλη. Διατίθεται στη συμβολική τιμή 
των πέντε (5) ευρώ.

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Καλδάνης 
Ευάγγελος του Θεοδώρου, Κατραχούρας Κων/νος, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου & Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου. 
Καθιστοί: Κονταξής Ευάγγελος του Αποστόλου, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Παππάς 
Νικόλαος του Κων/νου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου & Φίντζος Γεράσιμος του 
Γεωργίου. Φωτ. Γήπεδο Βαλανιδοράχης, Σάββατο 31-10-2015.

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Κατσάνος 
Δημήτριος του Νικολάου, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου (αρχηγός), Σιάρκος Ιωάννης του 
Αλεξάνδρου, Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, Νίκας Σπυρίδων του  Κων/νου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Γούλας Κων/νος του Χρήστου, 
Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου.

Κυριακή 20-12-2015. Γήπεδο Θεσ/κού 
(Κατερίνα Θάνου): Α.Ο Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου) – Π. Σ. Φιλιππιάδας 2-1.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν:  
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, 
Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, Σιάρκος 
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου (89΄ Φίντζος 
Γεράσιμος του Ευαγγέλου ), Παππάς 
Νικόλαος του Κων/νου, (46΄Σιάρκος 
Σταύρος του Αλεξάνδρου), Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Φίντζος 
Γεράσιμος του Γεωργίου, Κούσης 
Ευάγγελος του Παναγιώτη, Κατσάνος 
Κων/νος του Ευαγγέλου, Νταλαγιάννης 
Θεόδωρος του Παναγιώτη,  Νίκας 
Σπυρίδων του Κων/νου.
Σκόρερ για την ομάδα του Α.Ο Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Κατσάνος Κωνσταντίνος 
του Ευαγγέλου (2). (55΄ & 88΄ το πρώτο 
με πέναλτι) 
Διαιτητής. Λαφαζάνης χρήστος. Βοηθοί: 
α) Κούτρα Αμαλία, β) Ζήκας Νικόλαος του 
Βασιλείου.
Με τη λήξη του Α΄ Γύρου του πρωτα-
θλήματος η ομάδα Α.Ο. Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου) κατέλαβε την 5η Θέση στη 
βαθμολογία με 13 βαθμούς (4 Νίκες, 1 
ισοπαλία και 5 ήττες)  πέτυχε 12 τέρμα-
τα και δέχθηκε 25. Σκόρερ για την ομά-
δα του Άσσου Κατσάνος Κων/νος του 
Ευαγγέλου (4), Κονταξής Ευάγγελος 
του Αποστόλου (3), Γούλας Κων/νος του 
Χρήστου (2), Νίκας Σπυρίδων του Κων/
νου (2) και Νταλαγιάννης Θεόδωρος του 
Παναγιώτη (1). Ο Β΄ Γύρος αρχίζει στις 
10-1-2016. Ευχόμεθα καλή συνέχεια 
στην ομάδα μας.

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου (Γ. Γραμματέας), 
Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος), Φίντζος Γεράσιμος του Ευαγγέλου, 
Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη,  Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου (αρχηγός), Κατσάνος Κων/
νος του Ευαγγέλου, Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του 
Παναγιώτη, Γούλας Κων/νος του Χρήστου, Παφίλας Χρήστος του Σπύρου& Κατσάνος 
Ευθύμιος του Γεωργίου (Πρόεδρος). 
Καθιστοί: Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Νίκας 
Σπυρίδων του Κων/νου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Καλέσιος Χρήστος του 
Γεωργίου, Παφίλας Σπυρίδων του Χρήστου & Κατσάνου Λαμπρινή του Δημητρίου. Γήπεδο 
Θεσπρωτικού Κυριακή 6-12-2015.

Από αριστερά Κούτρα 
Αμαλία(Βοηθός Διαιτητή), 
Καλέσιος Ευάγγελος 
του Σπύρου (αρχηγός 
της ομάδας του Άσσου), 
Λαφαζάνης Χρήστος 
(Δια ιτητής) ,  Πάσχος 
Κων/νος (αρχηγός ομά-
δας Π.Σ. Φιλιππιάδας), 
Ζήκας Νικόλαος του 
Β α σ ι λ ε ί ο υ  ( Β ο η θ ό ς 
Διαιτητή, Ασσιώτης).
 Φωτ. Από τον αγώνα στις 
20-12-2015. Α.Ο. Άσσου 
– Π.Σ. Φιλιππιάδας 2-1.
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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.

Κατσάνος Γεώργιος του 
Αναστασίου και της Θεοδώρας
(Γάκη Σιούλας, 1912 – 1944)

 Γεννήθηκε στον Άσσο το 1912. Είναι το τέταρ-
το παιδί του Κατσάνου Αναστασίου του Χρήστου 
και της Δήμητρας (Σουλκίτση, 1884-1945) και 
της Χρήστου- Δημητρίου Θεοδώρας του Χρήστου 
και της Βασιλικής (1885-1977). Είχε έξι αδέλ-

φια:1) την Αλεξάνδρα (1903-1937), παντρεμένη 
με τον Νικολάου Λάζαρο του Αντωνίου και της 
Βασιλικής (Λαζαρή, 1906-1975), 2) την Ευγενία ή 
Βιργινία (Νίτσα, 1905-1973), παντρεμένη με τον 
Χούθη Γεώργιο του Ιωάννη και της Μάνθας (Γάκη 
Νάκη Τούση, 1902-1979), 3) τον Κωνσταντίνο 
(Κωσιούλα, 1909–1995), 4) τη Βασιλική, παντρε-
μένη με τον Λαμπρούση Γεώργιο του Λάμπρου 
και της Πανάγιως (Γάκη Λάμπρο, 1908-1943). Η 
Βασιλική γεννηθείσα το 1914 είναι η μόνη από 
τα αδέλφια που βρίσκεται στη ζωή. 5) τον Χρήστο 
(Τάκη Σιούλα,1919-1998) και 6) την Αικατερίνη 
(1923- 2013), παντρεμένη με τον Λαμπρούση 
Σπυρίδωνα του Γεωργίου και της Χρυσαυγής 
(Πήλιο Γάκη, 1920 – 2003). 

Ασσιώτες που τον γνώρισαν και τον θυμούνται 
και βρίσκονται σήμερα στη ζωή είναι πολύ λίγοι. 
Φιλοδοξώ μέσα από αυτό το αφιέρωμα να μάθουν 
γι’ αυτόν όσο το δυνατόν περισσότεροι χωριανοί.

Εγώ άμεσα δεν τον γνώρισα καθότι γεννήθηκα 
οκτώ χρόνια μετά το θάνατό του. Έμαθα όμως πολ-
λά γι’ αυτόν από τις διηγήσεις και τις περιγραφές 
ανθρώπων που τον γνώρισαν και ιδιαίτερα από 
την μητέρα του, τα αδέλφια του και τον πατέρα 
μου. Με τον πατέρα μου ήταν πρώτα ξαδέλφια και 
μάλιστα πολυαγαπημένα. Συχνά ο πατέρας μου μι-
λούσε για τον ξάδελφό του τον Γάκη και μάλιστα 
με πολύ επαινετικά λόγια. Τελείωσε το δημοτικό 
σχολείο του Άσσου και στη συνέχεια δούλεψε ως 
γεωργός και κτηνοτρόφος βοηθώντας τον πατέρα 
του. Ο Γάκη Σούλας ήταν άνδρας έξυπνος, δραστή-
ριος, εργατικός, αποφασιστικός, συναισθηματικός, 
φιλότιμος, με καθαρό μυαλό και εμπορικό πνεύμα, 
πολλές δε από τις πρωτοβουλίες του εμπεριείχαν 
αρκετό ρίσκο. Άνδρας εμφανίσιμος, εύσωμος, ανα-
στήματος 1,70 μ, με μαύρα πυκνά μαλλιά.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως κλη-
ρωτός από το 1933-1935. 

Η πολυμελής πατρική οικογένεια, η μικρή πα-
τρική περιουσία και τα πενιχρά από αυτήν έσοδα 
τον οδήγησαν να πάρει την απόφαση να εγκατα-
λείψει το χωριό προς εύρεση καλύτερης τύχης.

Το 1935 κατατάσσεται στην Ελληνική Βασιλική 

Χωροφυλακή και είναι ο πρώτος Ασσιώτης δημό-
σιος (κρατικός) υπάλληλος. Υπηρετεί κατ’ αρχάς 
στην Αθήνα και στο τέλος του 1938 αρχάς του 1939 
βρίσκεται να υπηρετεί στην πόλη της Καβάλας. 
Στην Καβάλα γνωρίζεται με τη Βασιλική Χωματά 
του Αναστασίου (1920-2007) με καταγωγή από 
τη Μάδυτο του Ελλησπόντου, την οποία μετά από 
ένα χρόνο παντρεύεται παραβιάζοντας την ισχύ-
ουσα τότε νομοθεσία, που ορισμένες διατάξεις της 
έβαζαν αυστηρούς όρους για τη σύναψη μνηστεί-
ας ή γάμου αξιωματικών ή υπαξιωματικών των 
ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. 
Απαγορεύονταν να συνάπτουν γάμους χωρίς την 
άδεια του αρχηγού του σώματος στο οποίο ανήκαν. 
Η παραβίαση της διάταξης αυτής επέσυρε την ποι-
νή της απόταξης. Οι αιτούντες την άδεια έπρεπε 
να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (ηλικία, χρό-
νια υπηρεσίας) και η μέλλουσα σύζυγος να είναι 
Ελληνίδα υπήκοος ανεπιλήπτου διαγωγής, αναλό-
γου μορφώσεως και κοινωνικής θέσης, με πίστη 
στα εθνικά ιδεώδη και οικονομικά ευκατάστατη. 
Για τη μέλλουσα σύζυγο λαμβάνονταν υπόψη και 
τα φρονήματα των συγγενικών προσώπων μέχρι 
β΄ βαθμού. Ο Γεώργιος Κατσάνος παντρεύτηκε 
χωρίς να εξασφαλίσει προηγουμένως διοικητική 
άδεια καθότι δεν πληρούσε ορισμένες από τις προ-
ϋποθέσεις που προέβλεπαν οι ισχύουσες τότε δια-
τάξεις με αποτέλεσμα να αποταχθεί από το σώμα 
της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής. Μετά την 
απόταξή του παραμένει στην πόλη της Καβάλας και 
ασχολείται με το εμπόριο. Ανοίγει γαλακτοπωλείο 
και παρασκευάζει ο ίδιος γαλακτοκομικά προϊόντα, 
τέχνη που γνώριζε καλά καθότι κατάγονταν από κτη-
νοτροφική οικογένεια. Η επιχείρηση πάει καλά και 
κερδίζει αρκετά χρήματα. Επιστρατεύεται το 1940 
και ως πρώην αστυνομικός δεν βρίσκεται στο μέ-
τωπο αλλά προσφέρει τις υπηρεσίες του στις αγρο-
τικές φυλακές Κασσάνδρας στη Νέα Φώκαια της 
Χαλκιδικής. Μετά την κατάρρευση επιστρέφει στην 
Καβάλα και ξανανοίγει γαλακτοπωλείο. Η Καβάλα 
βρίσκεται πλέον υπό Βουλγαρική κατοχή. Μη αντέ-
χοντας τη Βουλγαρική κατοχή και πιστεύοντας ότι 
η πόλη της Θεσσαλονίκης θα του έδινε περισσότε-
ρες ευκαιρίες για εμπορική δραστηριότητα πουλάει 
τα υπάρχοντά του και περί τα τέλη του έτους 1943 
μαζί τη σύζυγό του μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη. 
Το ταξίδι από την Καβάλα για Θεσσαλονίκη περι-
πετειώδες. Επιβιβάστηκαν σε μια βάρκα και ύστερα 
από μεγάλη θαλασσοταραχή κινδύνευσαν να πνι-
γούν και αντί να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη βρέ-
θηκαν στο Άγιο Όρος και συνέχισαν το ταξίδι στη 
Θεσσαλονίκη με ένα κάρο. Στη Θεσσαλονίκη εγκα-
θίσταται στη περιοχή του Φαλήρου. Τον Ιανουάριο 
του 1944 απέκτησε τον γιο του Αναστάσιο (Σούλη). 
Στις 21 Μαΐου του 1944 αψηφώντας οποιοδή-
ποτε κίνδυνο έφυγε από την Θεσσαλονίκη για τα 
Γιαννιτσά προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα 
για την οικογένειά του. Συλλαμβάνεται το ίδιο βρά-
δυ από αντάρτες του ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ και κρατείται 
μαζί με άλλους σε μια καλύβα της περιοχής αυτής. 
Από έγγραφα που έφερε μαζί του διαπιστώθηκε ότι 
ήταν πρώην αστυνομικός. Μετά από δώδεκα μέρες 
τον εκτελούν και μαζί με αυτόν και άλλους πέντε 
κρατούμενους. Η σκληρότητα των εκτελεστών με-
γάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες τους εκτέλεσαν και 
τους εγκατέλειψαν χωρίς να τους ενταφιάσουν. Δεν 

γνωρίζω αν έγινε λαϊκό δικαστήριο και ποια ήταν 
η κατηγορία που επέσυρε την ποινή του θανάτου. 
Έφυγε άδοξα και γρήγορα και δεν πρόλαβε να χαρεί 
τον γιο του, τον οποίο λάτρευε σύμφωνα με τα λε-
γόμενα της συζύγου του. Η σύζυγός του έμαθε για 
τον θάνατό του μετά από ένα χρόνο περίπου από 
κάποιον συγκρατούμενο, ο οποίος στάθηκε τυχερός 
και γλίτωσε την εκτέλεση. Με τραγικό τρόπο πληρο-
φορήθηκε και η μητέρα του την εκτέλεσή του. Της 
το ανακοίνωσε με κυνικό τρόπο ο επικεφαλής μιας 
ομάδας ανταρτών του ΕΛΛΑΣ. Περνώντας από τα 
χωριό μας ζήτησε να μάθει ποιοι είναι οι γονείς του 
αστυνομικού Γιώργου Κατσάνου. Καβάλα στο άλογό 
του επισκέφτηκε το σπίτι και είπε στη μητέρα του 
ότι τον γιο σου τον «χαλάσαμε» (τον φάγαμε) και 
απομακρύνθηκε χωρίς να πει τίποτε άλλο. Σε δύο 
από τις φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας 
υπάρχει στο πίσω μέρος των φωτογραφιών ιδιόχει-
ρη αφιέρωση σε αγαπημένα του πρόσωπα. Από τα 
ιδιόχειρα αυτά κείμενα διαπιστώνεται ότι η γραφή 
του είναι ευανάγνωστη αλλά εκείνο που προκαλεί 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι η άριστη γνώση ορθο-
γραφικών κανόνων καθότι τα δύο αυτά ολιγόγραμ-
μα κείμενα είναι αλάνθαστα.

 Ήταν προικισμένος με καλλικέλαδο λάρυγγα. 
Το θείο χάρισμα της μελωδικής του φωνής το κλη-
ρονόμησε και το μοναχοπαίδι του ο Αναστάσιος 
(Σούλης), ο οποίος διαπρέπει ως επαγγελματίας 
τραγουδιστής και μουσικός.

Ο γιος του Αναστάσιος παντρεύτηκε τη Σοφία 
Βασιλειάδου από την Καβάλα και απέκτησε ένα 
παιδί, τη Βασιλική, η οποία από τον γάμο της με 
τον Ηλία Μπακογιώργο από τη Σπάρτη απέκτησε 
ένα παιδί, τον Γιώργο.

Υ.Γ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μαρία Ζουλίδου, 
κόρη της συζύγου του Γιώργου Κατσάνου από τα 
δεύτερο γάμο της για τις πληροφορίες που έδω-
σε, τις οποίες γνώριζε από διηγήσεις της μητέρας 
της. 

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες Του Παύλου 
Γ. Χρήστου

Με τη σύζυγό του Βασιλική

Με τον πρωτοξάδελφό του Γεώργιο Αν. Χρήστου 
(αριστερά), 1935, Σύνταγμα Μακρυγιάννη


