
Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”

Xρόνος 17ος

Aριθμός Φύλλου 68
• Iανουάριος - Φεβρουάριος 

- Μάρτιος 2016

• Tιμή: 0,30 € Παπαδά 27, Aθήνα, T.K. 115 26 • Tηλ. 210 6982661 • KΩΔ. ENTYΠOY 5386

 σσοςΆΟ
Τα

χ.
 Γρ

αφ
εί

ο
Κ.

Κ.
 ΖΩ

ΓΡ
ΑΦ

ΟΥ

Η έκδοση της εφημερίδαs μας

Η εφημερίδα μας ο «ΑΣΣΟΣ» τριμη-
νιαία έκδοση του Συλλόγου των 
εν Αθήναις Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» με 

το παρόν φύλλο έκλεισε τα δέκα επτά (17) 
χρόνια. Εκδίδεται ανελλιπώς από το δεύ-
τερο τρίμηνο του έτους 1999. Για 17 ολό-
κληρα χρόνια είναι το βήμα για θέματα που 
αφορούν το χωριό μας και είναι ο συνδετι-
κός κρίκος όλων των Ασσιωτών, όπου και 
αν βρίσκονται.

 «Ο Άσσος» προσφέρεται δωρεάν αφού τα 
έξοδα της εκτύπωσης και των ταχυδρομι-
κών τελών καλύπτονταν  από τις προσφο-
ρές των μελών, των χωριανών και φίλων 
του Συλλόγου μας. Η οικονομική κρίση που 
μαστίζει την κοινωνία μας είχε τις  επιπτώ-
σεις της όσον αφορά τις προσφορές για την 

έκδοση και την κυκλοφορία της εφημερίδας 
μας. Τα ταχυδρομικά τέλη τριπλασιάστηκαν 
και τα έσοδα υποδιπλασιάστηκαν με αποτέ-
λεσμα να μην επαρκούν για τη συνέχιση της 
έκδοσης. Μονόδρομος η αναστολή της έκδο-
σης Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
κατέβαλε και θα καταβάλει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες  για να μην φθάσουμε στην 
αναστολή της. Ζητά όμως και τη βοήθεια 
των μελών, των χωριανών, των αναγνω-
στών και των φίλων του Συλλόγου. Αν 
ανταποκριθείτε στην έκκληση αυτή, η απει-
λή για την αναστολή της έκδοσης εκτιμούμε 
ότι απομακρύνεται οριστικά. Ευελπιστούμε 
ότι η έκκλησή μας θα έχει ανταπόκριση και 
σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων.

Από το Δ.Σ του Συλλόγου
Αποδήμων Ασσιωτών

Τη ν  Π α ρ α σ κ ε υ ή  2 9  Ι ο υ λ ί ο υ  θ α 
πραγματοποιηθε ί  φέτος  το  14ο 
αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών. 

Όλοι οι Ασσιώτες με τις οικογένειές τους 
πρέπει να προγραμματίσουν την περίοδο αυτή, 
όπως κάθε χρόνο, να βρίσκονται στο χωριό 
και να είναι παρόντες στο ετήσιο ραντεβού 
που δίνουν εδώ και δέκα τρία χρόνια. Όλοι 

στον Άσσο, το αγαπημένο μας χωριό, να 
ιδωθούμε, να γνωριστούν τα παιδιά μας, να 
ψιλοκουβεντιάσουμε, να γλεντήσουμε όλοι 
μαζί παρέα, τραγουδώντας, χορεύοντας 
παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας, 
τρώγοντας και πίνοντας υπό τους ήχους 
παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας.

Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν 

περισσοτέρων χωριανών είναι αυτή που 
ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων 
και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους 
διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη 
συνέχισή τους. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των τριήμερων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
29 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2016

Παρασκευή 29 Ιουλίου το Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

Αποφοιτήσεις
Ο  σ ύ λ λ ο γ ο ς 
Α π ο δ ή μ ω ν 
Α σ σ ι ω τ ώ ν 
« Ο  Μ Α Ρ Κ Ο Σ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» 
και η εφημερί-
δα ο «ΑΣΣΟΣ»  
συγχαίρουν  τη  
Λ α μ π ρ ο ύ σ η 
Γε ω ρ γ ί α  τ ο υ 
Ευαγγέλου και 
της Ανδριάνας  
για την αποφοίτησής της, (ορκωμοσία στις 25 Φεβρουαρίου 2016 
στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών) από τη  Σχολή 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τμήμα Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τομέας προπονητικών επι-
στημών),  του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου  Αθηνών και την Ψάλλα 
Ευαγγελία του Αποστόλου και της 
Λαμπρινής  για την αποφοίτησής της, (ορ-
κωμοσία στις 4 Δεκεμβρίου  2015 στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου 
Πατρών) από τη Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα 
Παιδαγωγικό  Δημοτικής εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών  και εύχονται «πά-
ντα επιτυχίες, επιστημονική και επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία». 

Άσσος, ο: Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής 
κοινότητας Άσσου-Δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού. Ανήκει 
στο Δήμο Ζηρού (έδρα του Δήμου η Φιλιππιάδα) της περι-
φερειακής ενότητας Πρέβεζας που βρίσκεται στην περιφέ-
ρεια Ηπείρου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελ-
λάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. 
Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο «Κα-
ποδίστριας» μέχρι και το 2010, ο Άσσος ανήκε στο τοπικό 
διαμέρισμα Άσσου, του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού Νομού 
Πρεβέζης. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα  της περιφερειακής 
ενότητας Πρέβεζας, στις βορειοανατολικές υπώρειες των Θε-
σπρωτικών ορέων. Κάτοικοι του χωριού 343 (2011). Ο Άσσος 
έχει υψόμετρο 426 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας σε 
γεωγραφικό πλάτος 39,3439012306 μοίρες και γεωγραφικό 
μήκος 20,7639467788 μοίρες. Οι κάτοικοι ασχολούνται  με 
την εκτροφή μικρών κοπαδιάρικων ζώων, τη γεωργία, την 
ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιοπαραγωγή. 

Η κυπελλούχος και ΜVP του τελικού του 
κυπέλου Ελλάδας στο βόλεϋ,  η Ασσιώτισσα 
αθλήτρια του Ολυμπιακού Τζίνα Λαμπρούση: 
"Μου λείπει η Πρέβεζα"

Αν και μικρή σε ηλικία (μόλις 23 χρονών), δια-
θέτει και την εμπειρία, αλλά και την ποιότη-
τα για να δίνει το κάτι παραπάνω στην ομά-

δα που αγωνίζεται. Η MVP του τελικού του Final 4 
στο κύπελλο Ελλάδος Γυναικών, Τζίνα Λαμπρούση 
αποκαλύπτεται.

Απαριθμεί 3 χρόνια παρουσίας στην ομάδα του 
Ολυμπιακού. Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια έχει 
καταφέρει να γευτεί την κατάκτηση 3 κυπέλλων 
Ελλάδος με το τελευταίο να το κατακτά στην Χίο 
πριν από λίγες ημέρες, ενώ φουλάρει ολοταχώς 
και για το τρίτο σερί πρωτάθλημα. 

Το βόλεϊ μπήκε κάπως αργά στην ζωή της. Η 
ρυθμική γυμναστική αποτελούσε στα εφηβικά της 
χρόνια την απόλυτη προτεραιότητα της. Ώσπου μια 
μέρα, το κουμπί γύρισε και η νεαρή αθλήτρια ασχο-
λήθηκε με το βόλεϊ. όπου πολύ γρήγορα κατάφερε 
να φτάσει να αγωνίζεται στο πιο υψηλό επίπεδο 
του γυναικείου βόλεϊ, όντας  μάλιστα και βασικότατο στέλεχος του αντιπροσωπευτι-
κού μας συγκροτήματος.       																																														Συνέχεια	στη	σελίδα	6

Συνέντευξη στον Χρήστο Λεμονιά
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Γεννήσεις
/ Πατέρας για δεύτερη φορά ο 
Πανούσης Ευάγγελος του Πανα-
γιώτη και της Κωνσταντίνας. Στις 18  
Δεκεμβρίου 2015 η σύζυγός του 
Χρυσούλα Κώτση, στη Μαιευτική 
κλινική «Μητέρα» στην Άρτα, έφε-
ρε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαρι-
τωμένο αγοράκι.  Ο  παππούς Πα-
ναγιώτης Πανούσης του Ευαγγέλου 
(Πάνο Κασέτας) και η Γιαγιά Ντίνα  
δεν κρύβουν  τη μεγάλη χαρά τους  
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευ-
χόμαστε στους ευτυχισμένους γο-
νείς Βαγγέλη και Χρυσούλα, στον 

παππού Παναγιώτη  και στη  γιαγιά 
Ντίνα,  να τους ζήσει.  
/ Δεύτερο παιδί απέκτησαν η Λα-
μπρούση Λαμπρινή του Ευαγγέ-
λου και της Σωτηρίας και ο Παππάς 
Δημήτριος του Αυγερινού. Στις 11 
Ιανουαρίου 2016 η Λαμπρινή Λα-
μπρούση,  στη μαιευτική κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιω-
αννίνων, έφερε στη ζωή ένα υγιέ-
στατο και χαριτωμένο αγοράκι. Ο 
παππούς Αυγερινός και οι γιαγιάδες 
Ρούλα και Δήμητρα δεν μπορούν να 
κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάρι-
στο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους 
ευτυχισμένους γονείς Λαμπρινή και 
Δημήτρη, στον παππού Αυγερινό και 
στις γιαγιάδες Ρούλα και Δήμητρα, 

να τους ζήσει.
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτη-
σαν ο Αδάμ Χρήστος του Βασιλεί-
ου και της Χαρίκλειας και η Γεωργι-
άδου Μαριάννα του Γεωργίου. Στις 
10 Μαρτίου 2016, στο Νοσοκομείο 
Άγιος Βικέντιος (saint vikentius) 
στην Αμβέρσα της Βελγίου η Μαρι-
άννα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο 
και χαριτωμένο αγοράκι. Ο παππούς 
Αδάμ Βασίλειος (Βασίλη Τάκη Δά-
μης) και η γιαγιά Λίτσα δεν μπορούν 
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευ-
χάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε 
στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο 
και Μαριάννα, στον παππού Βασίλη 
και στη γιαγιά Λίτσα, να τους ζήσει.

Κοινωνικά 

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 απα-
ραίτητα 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 ηλεκτρο-
νική μορφή. Μεγάλα κείμενα δεν είναι δυνατόν 
να τα δημοσιεύσουμε ολόκληρα λόγω χώρου, και 
αναγκαζόμαστε να τα βάζουμε σε συνέχειες με 
αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνοχή του πε-
ριεχομένου.

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

apiroshora@yahoo.gr
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Γάμοι
/ Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 
2016 στον Ιερό Ναό της Αγίας Σο-
φίας Ν. Ψυχικού η Κυριακή Κατσά-
νου του Ανδρέα και της Ελένης από 
τον Άσσο  παντρεύτηκε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Δημήτρη Γρηγορό-
πουλο του  Χρήστου και της Πολυξέ-
νης. Κουμπάροι ο Γιάννης Βαζούρας 
και η Ελεάνα Κατσάνου.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η 
εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται στο 
νιόπαντρο ζευγάρι «βίο ανθόσπαρ-
το, ζωή ανέφελη,  πολλούς και κα-
λούς  απογόνους». Στους γονείς, 
συγγενείς και κουμπάρους των νιό-
παντρων ζευγαριών «πάντα χαρές».    

Θάνατοι
/Στις 4 Ιανουαρίου 2016, σε ηλικία 
72 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο 
Παπαθανασίου Ευάγγελος του Θε-
οδώρου και 
της Πανά-
γιως (Βαγ-
γέλ Θοδω-
ρής).
 Η εξόδι-
ος ακολου-
θία εψάλη 
την επόμε-
νη ημέρα  
στον Ιερό 
ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης 
στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοι-
μητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην 
τελευταία του  κατοικία τον συνόδευ-
σε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι 
και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της γενέθλιας γης που τον 
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. 
/Πλήρης ημερών σε ηλικία 94 ετών 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 6 Ια-
νουαρίου 2016, η Δήμα Μαρία του 
Χρήστου (Κίτσο Λάμπραινα). Η εξόδι-
ος ακολου-
θία εψάλη 
την επό-
μενη ημέ-
ρα  στον 
Ιερό ναό 
των Αγίων 
Κω ν / ν ο υ 
και Ελένης 
στον Άσσο 
και εντα-
φιάστηκε 
στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντί-
νου. Στην τελευταία της  κατοικία την 
συνόδευσε η οικογένειά της, συγγε-
νείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί.    Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας 
γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνή-
μη της. 
/Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 σε ηλικία 
73 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι 
ο Κατσάνος Σπυρίδων του Ανδρέα 
και της Ευ-
θ α λ ί α ς 
(Σπύρο Αν-
δ ρ έ α ς ) . 
Η εξόδι-
ος ακολου-
θία εψάλη 
την επόμε-
νη ημέρα  
στον Ιερό 
Ναό της 
Αγίας Παρασκευής Λαυρίου και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο του Λαυρί-
ου. Στην τελευταία του  κατοικία τον 
συνόδευσε η οικογένειά του, συγ-
γενείς και φίλοι. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Αττικής γης που τον φιλο-
ξενεί. Αιωνία η μνήμη του

Μνημόσυνα
/ Την  Κυρια-
κή 3 Ιανουαρίου 
2016 στον Ιερό 
Ναό του Αγίου 
Γεωργίου  Άσ-
σου ετελέσθη 
40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ 
α ν α π α ύ σ ε ω ς 
της ψυχής του Λαμπρούση Αναστα-
σίου του Κων/νου και της Ευφροσύ-
νης (Τασιούλη Κώτση). Ας είναι αιω-
νία η μνήμη του. 
/  Την  Κυρι-
ακή 17 Ιανουα-
ρίου 2016 στον 
Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου  Άσ-
σου ετελέσθη 
40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ 
α ν α π α ύ σ ε ω ς 
της ψυχής της Χούθη Μάνθας του 
Θωμά (Θωμά Γάκαινας). Ας είναι αιω-
νία η μνήμη της. 
/ Την  Κυριακή 24 Ιανουαρίου 
2016 στον Ιερό 
Ναό των Αγίων 
Κωνσταντίνου 
και Ελένης Άσ-
σου ετελέσθη 
ετήσιο  μνη-
μόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως 
της ψυχής του 
Δήμα Σπυρί-
δωνα του Ιωάννη και της Ευαγγελί-
ας (Σπύρο Γιάννη Σπύρου). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/ Την  Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 
2016 στον Ιερό Ναό  των Αγίων/νου 
και Ελένης   Άσσου ετελέσθη 40/ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του Παπαθανασίου Ευάγγε-
λου του Θεοδώρου και της Πανάγι-
ως (Βαγγέλη Θοδωρή Ντώνης). Ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη του. 
/ Την  Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 
2016 στον Ιερό Ναό  των Αγίων/νου 
και Ελένης   Άσσου ετελέσθη 40/ήμε-
ρο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Δήμα Μαρίας του Χρή-

στου (Κίτσο Λάμπραινας). Ας είναι αι-
ωνία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
2016 στον Ιερό Αγίου Παντελεήμο-
να Μοσχάτου 
ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της 
ψυχής του Πα-
φίλα Δημητρί-
ου του Ευγενίου 
και της Ευαγγε-
λίας (Δημητράκη 
Βγένη). Ας είναι 
αιωνία η μνήμη του. 
/Την  Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στον 
Ιερό Ναό  του Αγίου Χαραλάμπους 
Πρέβεζας ετελέσθη ετήσιο μνημόσυ-
νο υπέρ ανα-
παύσεως της 
ψυχής του Ντί-
μερη Ευθυμί-
ου του Κωνστα-
ντίνου και της 
Ευγενίας  (Θύ-
μιο Ντίμερη). Ας 
είναι αιωνία η 
μνήμη του. 
/Την  Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης Άσ-
σου ετελέσθη 
ετήσιο  μνημό-
συνο υπέρ ανα-
παύσεως της 
ψυχής της Γού-
λα Ευαγγελίας 
του Κωνσταντί-
νου (Κώτση Γού-
λαινας). Ας είναι 
αιωνία η μνήμη της. 
/ Την  Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 
στον Ιερό Ναό  του Αγίου Γεωργίου  
Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής 
του Δήμα Σπυ-
ρίδωνα του Ευ-
θυμίου και της 
Κωνσταντίνας  
(Πήλιο Θύμιου). 
Ας είναι αιωνία 
η μνήμη του. 

Προσφορές στη μνήμη
/ Ο Χρήστου Παύλος του Γεωργί-
ου και της Λαμπρινής προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη των 
θείων του Λα-
μπρούση Ευ-
αγγέλου του 
Κωνσταντίνου 
και της Χρυ-
σαυγής (Βαγ-
γέλ Κωνστα-
ντή ή Βαγγέλ 
Τούση, 1917-
1982) και του 
Λαμπρούση 
Ε υ θ ύ μ ι ο υ 
του Κωνστα-
ντίνου και της 
Χ ρ υ σ α υ γ ή ς 
(Θύμιο Κων-
σταντή, 1932-
2003). Τον 
ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε 
υγεία σε αυ-
τόν και την οι-
κογένειά του 
και να τους 
θυμούνται. Η 
μνήμη τους αιωνία.

Λαμπρούσης 
Ευάγγέλος 

του Κωνσταντίνου

Λαμπρούσης 
Ευθύμιος 

του Κωνσταντίνου

Ευχαριστήριο
  
Η οικογένεια του εκλιπόντος 
Αναστασίου Κ. Λαμπρούση που 
“έφυγε” στις 26/11/2015, ευχα-
ριστεί θερμά όλους τους συγγε-
νείς, συγχωριανούς και φίλους 
για την αμέριστη και ειλικρι-
νή στήριξη και συμπαράστασή 
τους,  τόσο κατά τη διάρκεια της 
απροσδόκητης τρίμηνης δοκιμα-
σίας του πολυαγαπημένου μας 

συζύγου, πατέρα και παππού, 
όσο και κατά τις δύσκολες ώρες 
του βαρύτατου πένθους μας.
   Ιδιαίτερα ευχαριστούμε από 
καρδιάς τον γείτονά μας, γιατρό 
Λεωνίδα Χρήστου για την ιατρι-
κή και ανθρώπινη βοήθεια που 
μας πρόσφερε. 
  Το εξάμηνο μνημόσυνο θα τε-
λεστεί την Κυριακή, 15/5/2016 
στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου 
Άσσου.        
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Μας «εγκατέλειψε» και ο Φώτης 
Παπαφωτίου, ο φωτισμένος άνθρωπος, 
ο ευσυνείδητος δάσκαλος, ο συνεπής 

συνδικαλιστής, ο εργατικός Δήμαρχος, ο άοκνος 
και ικανότατος διοργανωτής αμέτρητων πολιτι-
στικών  και λαογραφικών εκδηλώσεων, ο έντι-
μος και φιλότιμος οικογενειάρχης, ο πολύτιμος 
συγχωριανός μας και φίλος, ο συγγραφέας και 
ανήσυχος πνευματικός δημιουργός, πολυαγα-

πητός στο Θεσπρωτικό, αλλά 
και στα άλλα χωριά του Νομού 
Πρέβεζας και κυρίως στα χωριά 
της Λάκκας, στα Δημοτικά σχο-

λεία των οποίων κατά καιρούς υπηρέτησε. «Έφυγε» 
από κοντά μας ένας σκληρά δοκιμασμένος αγωνι-
στής της ζωής που είδε και βίωσε τόσα και τόσα 
στο διάβα της.

Ορφάνεψε από πατέρα στα έντεκά του χρόνια. 
Δάσκαλος διακεκριμένος και ο πατέρας του, ο 
αείμνηστος Γεώργιος Παπαφωτίου « το ιερόν 
τέρας της παιδείας» όπως τον αποκαλούσαν, 
που προσέφερε τη μάθηση και τα γράμματα στα 
παιδιά του Θεσπρωτικού και τη ζωή του ακόμα, 
αφήνοντας πολύτιμη κληρονομιά το επιβλητικό 
Πέτρινο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο του χωριού 
( που τόσο άσπλαχνα εγκαταλείψαμε εμείς οι επι-
γενόμενοι).

Ο Φώτης, πρωτότοκος γιος, αισθάνεται νωρίς-
νωρίς το βάρος το ασήκωτο της ορφανεμένης 
πατρικής του οικογένειας. Θεωρεί  χρέος του ανυ-
πέρβλητο να εργαστεί για να προσφέρει στην ηρω-
ίδα μάνα του, την αλησμόνητη θεια Κούλα και στα 
μικρότερα τ΄αδέρφια του και τις αδερφές του: τον 
Θεόφιλο, τη Λαμπρινή, τον Θωμά και την Ιφιγένεια. 
Η μάνα του όμως ακοίμητος φρουρός προστάζει: 
«Θα πας για γράμματα» και πήγε κι έμαθε γράμ-
ματα. Κι έγινε δάσκαλος και αποδείχτηκε μαζί με τη 
μάνα στυλοβάτης και στα υπόλοιπα παιδιά κι αδέρ-
φια, που και γράμματα έμαθαν και δημιούργησαν 
σωστές οικογένειες. Οραματιστής και ονειροπόλος, 
θυμώνει με την αδικία που υπερπλεονάζει γύρω 
του. Οι ενθουσιαστικές μέρες της Αντίστασης 
κατά την κατοχή, κατά του κατακτητή, τον συνε-
παίρνουν.   Εντάσσεται στις τάξεις του ΕΑΜ και 
της ΕΠΟΝ, προσφέροντας ως Γραμματέας  της και 
σε πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες 
(κυρίως θεατρικές παραστάσεις).

«Οι μουτρωμένες και άγριες μέρες του εμφυ-
λίου» τον σημαδεύουν και «πληρώνοντας» για τη 
συμμετοχή του στα δρώμενα της Αντίστασης, κατά 
την Κατοχή, το 1948 εκτοπίζεται στην Ικαρία, ως 
πολιτικός εξόριστος, μαθητής όντας της 8ης τάξης 
του Γυμνασίου Πρέβεζας!!! 

 Την Ικαρία τη διαδέχεται «ο νεώτερος Παρθενών» 
της Μακρονήσου, όπου το 1952  -1953 υπηρέ-
τησε και τη στρατιωτική του θητεία. 

Κοντά σε αυτές τις εμπειρίες προσθέτονται και 
άλλα … καλούδια, εξίσου κακά αν όχι χειρότερα. 
Με χειρότερο την αποβολήν  του απ’ όλα τα 
Γυμνάσια της Ελλάδος, λόγω «Κοινωνικών 
Φρονημάτων»! Τελικά, ύστερα από αφάνταστες κι 
εξουθενωτικές περιπέτειες, έλαβε Απολυτήριο από 
το Γυμνάσιο Λαυρίου το 1952, αφού ευδόκησε να 
φανεί απέναντί του γαλαντόμο το Μετεμφυλιακό 
Κράτος – Νικητής. 

 Όλα τα παραπάνω, επόμενο ήταν να επιδρά-
σουν στον ψυχισμό και στο χαρακτήρα του. Το 
συμπαθητικό και ταλαιπωρημένο πρόσωπό του, 
ώρες ώρες σκοτείνιαζε και σκλήραινε. Τότε παρέμε-
νε σιωπηλός, μελαγχολικός και περιχαρακωμένος 
στον εαυτό του. Έτσι  συμβαίνει. Σε απάνθρωπες 
περιπτώσεις ο άνθρωπος υπεραναπτύσσει μέσα του 
το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Και ξέρουμε πως 
τα ένστικτα λειτουργούν εντός μας ερήμην της βού-
λησής μας, αποτελώντας, έτσι την άγρυπνη συμμε-
τοχική άμυνα του αδύναμου ανθρώπου, αφού είναι 
βαθύτερο από αισθήσεις κι αισθήματα και λειτουρ-
γούν με τη δική τους απόκρυφη «λογική».

   Τέλος, το 1951 τον οδήγησαν στο Στρατοδικείο 
Ιωαννίνων, με αστεία κατηγορία που κατέρρευ-
σε αφεαυτής. Στη συνέχεια, φοίτησε στη Ζωσιμαία 

Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, απ’ όπου 
πήρε το πτυχίο του δασκάλου. Ώσπου να διοριστεί 
κάνει στο χωριό τον φωτογράφο και προγυμνάζει 
μαθητές Δημοτικού για το Γυμνάσιο. Υποβάλλει 
δικαιολογητικά διορισμού και αναμένει. Το 1957 
ύστερα από ατέλειωτες ταλαιπωρίες και εμπό-
δια ανυπέρβλητα ήρθε ο πολυπόθητος διορισμός, 
ανάσα και ελπίδα για τον ίδιο και την οικογένειά 
του. Τα του πρώτου διορισμού και τα επακολου-
θήσαντα τα καταγράφει κι εξιστορεί ό ίδιος με 

αριστοτεχνικό τρόπο, στο 
τελευταίο του βιβλίο « Ο 
Δάσκαλος» ( Θεσπρωτικό 
2015 και του οποίου είχα 
τη χαρά να γράψω βιβλι-
οπαρουσίαση που δημοσι-
εύτηκε σε εφημερίδα και 
περιοδικά του τόπου μας). 
Στο βιβλίο αυτό ο Φώτης 
Παπαφωτίου, ως άλλος 
Οδυσσέας καταχωρεί την 
προσωπική του « Οδύσσεια» 
στα χωριά Λυγιά – Λούτσα 
– Κεράσοβο Άσσου που 

κλήθηκε να υπηρετήσει ως Δάσκαλος. 
Ο ασίγαστος, όμως, δάσκαλος είναι και γίνεται, 

παράλληλα, ένας μαχητικός συνδικαλιστής ανα-
δεικνυόμενος στον τοπικό Σύλλογο Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών Πρέβεζας  κι ύστερα προο-
δευτικά σε κορυφαίες θέσεις της Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) απ΄ όπου σθενα-
ρά αγωνίστηκε για τα κλαδικά συμφέροντα, αλλά 
και για το υποχρεωτικό εννιάχρονο λαϊκό Σχολείο 
που πίστευε και το διακήρυττε σε κάθε τόπο, κάθε 
στιγμή και με κάθε τρόπο. Παράλληλα πρόσφε-
ρε και ως μέλος του Γενικού Συμβουλίου της 
ΑΔΕΔΥ. 

Επανερχόμενος από την ΔΟΕ στη γενέτει-
ρα, υπηρέτησε κι έβαλε τη σφραγίδα του στη 
λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Λούρου, 
Θεσπρωτικού και Ριζοβουνίου και παρακο-
λούθησε τρία Επιμορφωτικά Σεμινάρια στη 
ΣΕΛΔΕ Ιωαννίνων. Το 1986 παραιτήθηκε από 
τη θέση του δασκάλου και διεκδίκησε τον Δήμο 
Θεσπρωτικού.

Ο αγώνας του αυτός ευοδώθηκε κι έτσι χρημά-
τισε Δήμαρχος Θεσπρωτικού από την 1/1/1987 
έως τις 31/12/1990, εργαζόμενος ακούραστα για 
τα προβλήματα του Δήμου,  προάγοντας άλλα απ’ 
αυτά σε λύση και άλλα στην προώθησή τους. Τον 
θυμάμαι «συντονιστή» στην τελετή εγκαινίων 
(8-11-1964) κατά την παράδοση   Διδακτηρίου 
του 2ο Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού - 
δωρεά Χάρη Πάτση, που έγιναν από τον τότε 
Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου που με 
όλο, σχεδόν το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, 
παρέστη στην τελετή, όπου απένειμε στον 
δωρητή δημόσια, το για πρώτη φορά στα χρο-
νικά της παιδείας «Α΄ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (Πρωθυπουργός και Υπουργοί 
επέστρεφαν από τα Ιωάννινα- ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). Τον θυμάμαι μαζί με 
τη γυναίκα του την Ευαγγελινή να προσφέρει στον 
Μορφωτικό Σύλλογο, στους Συλλόγους Γονέων 
και στη Φιλαρμονική Θεσπρωτικού, καθώς κα στον 
ιστορικό ποδοσφαιρικό Σύλλογο τον «ΚΕΡΑΥΝΟ».

Κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 1967-1974 
ο Φώτης Παπαφώτης δοκίμασε τα «καλά» της: 
Ψυχολογικό πόλεμο με αλλεπάλληλες προ-
σκλήσεις στην Αστυνομική Αρχή, με ανώνυμες 
και επώνυμες έγγραφες καταγγελίες προς τον 
Επιθεωρητή, τον Νομάρχη και τον Στρατιωτικό 
Διοικητή, όπως μου έλεγε ίδιος: «Καλοί» συγ-
χωριανοί, «καλοί» συνάδελφοι και «καλοί» συντο-
πίτες, προσπάθησαν να μου κάνουν κακό, μέχρι 
που να με απολύσουν. Την απόλυση την απέφυγε  
διότι α) ο ίδιος υπήρξε στη δουλειά του ευσυνείδη-
τος, επαρκής και συνεπής  και β) έντιμοι άνθρω-
ποι συγχωριανοί του και συντοπίτες που είχαν 
κύρος και πρόσωπο με πέραση στις Υπηρεσίες του 
Κράτους, τον βοήθησαν και με λόγια και με γραφτά 

σ’ εκείνες τις δύσκολες στιγμές.
Αλλά και ως οικογενειάρχης ο Φώτης 

Παπαφωτίουυ υπήρξε άψογος. Παντρεμένος με 
τη συγχωριανή του Ευαγγελινή Παπακώστα, 
δασκάλα κι εκείνη, δημιούργησε μια όμορφη 
και δεμένη οικογένεια. Τα τρία παιδιά τους, ο 
Γιώργος (μηχανικός) η Ειρήνη (Δασκάλα) και η 
Βάσω (Φυσικός) που τους χάρισαν εγγόνια που 
τα λάτρευαν, συμπληρώνοντας την ευτυχία των 
γονιών τους, αλλά και την ευτυχία του παππού και 
της γιαγιάς. Κι εκεί που όλα φαίνονταν ομαλά και 
ήρεμα στη ζωή τους/ « αστροπελέκι όλο φωτιά/
έπεσε και κατάκαψε/και πήρε την Ειρήνη».

Βαθύ χαράκι αβάστακτο για τον Φώτη και την 
Ευαγγελινή ο χαμός της.

«Εγώ που δεν φοβήθηκα ορφάνια, φτώχια, 
κακουχίες, εξορίες, κυνηγητά άγρια, ο θάνατος 
της Ειρήνης με λύγισε. Αισθάνομαι κουρασμέ-
νος, αποκαμωμένος …» μου έλεγε με δάκρυα, όταν 
τον συναντούσα στο ησυχαστήριο σπίτι του στο 
Κανάλι. Κι έτσι ήταν. Αυτός ο χαμός τον γονάτισε. 
Τα αναπνευστικά προβλήματα της υγείας του έγι-
ναν εντονότερα, ώσπου στο τέλος τον κατέβαλαν. 
Άλλωστε ποιος τη βγάζει καθαρή με τέτοια στενο-
χώρια! Και ποιος μένει απείραγος από το δραστικό 
οξύ του θανάτου και μάλιστα θανάτου παιδιού! Την 
Πέμπτη 24/3/2016, Πάνδημη η κηδεία του στο 
Θεσπρωτικό. Όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πουν 
για τον Φώτη. Τον αποχαιρέτησαν εμπνευσμένα: 
Ο συγχωριανός δάσκαλος Κωστής Σιώζης, ο 
δάσκαλος Βασίλης Κωνσταντής, ως πρόεδρος 
του Συνδέσμου Συνταξιούχων δασκάλων και 
νηπιαγωγών Ν. Πρέβεζας, ο συντοπίτης μας και 
συνδημότης μας καθηγητής φίλτατος Γιώργος 
Γιάννος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζηρού 
και ο άλλοτε μαθητής του από το Κεράσοβο 
Άσσου Δημήτρης Δήμας , συνταξιούχος δάσκα-
λος σήμερα.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη ζωή του, 
εξαίροντας την προσφορά του και όλα εκείνα 
που αποτελούν φωτερά και παρήγορα σήματα 
της ευπραξίας του.

Θυμάμαι τον Φώτη, όταν κουβεντιάζαμε, ώρες 
ατέλειωτες στις επισκέψεις μου στο σπίτι του. Μου 
εξιστορούσε τη ζωή του, τα παθήματά το, τις πίκρες 
του, τις χαρές του, τους καημούς του, τις επιτυχίες 
του, τις αποτυχίες του, τις διαψεύσεις του, αλλά και 
τις ελπίδες του και τα οράματά του. Για μια δικαιό-
τερη κι ανθρωπινότερη κοινωνία. Έτσι μου δόθηκε 
η ευκαιρία να τον πλησιάσω και να τον γνωρίσω 
καλύτερα. Να τον «μετρήσω» και να τον αξιολογή-
σω, να τον νιώσω. Και το «μέτρημα» αυτό με κάνει 
να τρέφω για τον Φώτη Παπαφωτίου αγάπη, 
σεβασμό, εκτίμηση και θαυμασμό, διότι «στη 
ζωή αυτή δεν υπήρξε ένα. Ήταν πολλά». Αυτά 
τα «πολλά» τα πρόσφερε στην τοπική κοινωνία, 
στους άλλοτε μαθητές του και τα έχει αποτυπώσει 
στα βιβλία του που έχει εκδώσει και που τα έχουμε 
πολύτιμη κληρονομιά και πολύτιμα θυμητάρια. 
Μέσα στα βιβλία του υπάρχει ατόφιος και αναδύ-
εται ο εσωτερικός του κόσμος με τα προτερήματά 
του και τις διαχρονικές αλήθειες και ανθρώπινες 
αξίες που εκείνος πίστευε και που ζώντας με πίστη 
υπηρέτησε και δεν πρόδωσε, ως συνειδητός πολί-
της που έβαλε το δικό του λιθαράκι, 

«Σε αυτό το ωραίο
Που αδιάκοπα χτίζεται 

Σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο».
Ο Φώτης Γεωργίου Παπαφωτίου δεν ήταν «περα-
στικός» Λελοβίτης, ούτε ένας συντοπίτης «περι-
ηγητής» δάσκαλος που ιδιώτευσε στη ζωή του. 
Υπήρξε ένας εντόπιος, συνειδητοποιημένος, σκε-
πτόμενος  συγχωριανός και ωφέλιμος συμπολίτης 
που αποχώρησε για την άλλη πατρίδα και ως τέτοι-
ον θα τον έχουμε στη μνήμη και στην καρδιά μας.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:  (Ο Σύλλογος Αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» το καλο-
καίρι του 2015 στον Άσσο την 1η  Αυγούστου, 
Σάββατο βράδυ, τον τίμησε ξεχωριστά, όπως και 
τη γυναίκα του για την υπερδεκαετή προσφορά 
του  στο Δημ. Σχολείο Κερασόβου Άσσου, απονέ-
μοντας τιμητική διάκριση. Τιμητική διάκριση τους 
απένειμε και η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
(συνδιοργανώτρια της τιμητικής εκδήλωσης προς 
δασκάλους που υπηρέτησαν πάνω από δέκα χρό-
νια στα σχολεία του Άσσου). Παρά τα σοβαρά προ-
βλήματα υγείας ο Φώτης παρέστη οικογενειακώς 
και αντιφώνησε σύντομο ευχαριστήριο λόγο κατα-
συγκινημένος.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ 
(Θεσπρωτικό 1929–24/3/2016)

Ο άνθρωπος, ο δάσκαλος, ο συνδικαλιστής, ο δήμαρχος

Του Τάκη 
Παπαδημητρίου
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Η νηστεία αυτή των σαράντα 
ημερών – συν τη Μεγάλη 
Εβδομάδα – είναι η νη-

στ ε ί α  τ ου 
Χριστού μας 
στην έρημο 
του Ιορδάνη 
μετά τη θεία 
Του βάπτι-
σή. Την κα-
θιέρωσαν οι 
Πατέρες και 
η Εκκλησία, 
κ α ι  π ρ ο -
σ π α θ ο ύ μ ε 
κι εμείς μέ-
σα σε σαρά-
ντα μέρες να 

κάνουμε έναν αγώνα. Οι παλαιό-
τεροι έκαναν πολλά και μεγάλα, 
και αρκετοί σήμερα. Ευτυχώς! 
Υπάρχουμε, όμως, κι εμείς οι άλ-
λοι, οι αδύνατοι, που θέλουμε λίγη 
παρηγοριά, λίγη ενίσχυση σ’ αυτό 
το μεγάλο πέλαγος της νηστείας 
και στον δύσκολο αγώνα για το 
μεγάλο καλό που προκύπτει.

Τι κάνουμε δηλαδή; Φροντίζουμε 
λίγο παραπάνω από τις υπόλοι-
πες μέρες του χρόνου τον εαυτό 
μας, την ψυχή μας την αθάνατη 
και το σώμα μας που είναι το φυ-
λακτήριό της, το περίβλημά της. 
Τα φροντίζουμε και τα δύο και τα 
καθαρίζουμε από παντός μολυ-
σμού. Στρεφόμαστε προς τα μέσα, 
αφήνουμε για λίγο τα έξω – όσο 
μπορούμε και όσο γίνεται – και κά-
νουμε αυτοκριτική. Βλέπουμε μέσα 
μας και κατηγορούμε τον εαυτό 
μας. Και κλαίμε. Κλαίμε για τις 
αμαρτίες μας, κλαίμε για τις αμαρ-
τίες των άλλων, κλαίμε για τους πε-
θαμένους μας, κλαίμε γιατί ταλαι-
πωρήσαμε την Δημιουργία. Κλαίμε, 
και γιατί δεν κλαίμε! Έχουμε τόσα 
και τόσα να τον κατηγορήσουμε 
που δεν θα βρούμε τον χρόνο να 
κατηγορήσουμε κανέναν άλλον. 
Και γι  αυτό λέει όμορφα μεταξύ 
των άλλων η ευχή του Εφραίμ του 

Σύρου: «Δώρησαί μοι του οράν τα 
εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν 
τον αδελφό μου». Είναι δώρο να 
μας φωτίζει ο Θεός να βλέπουμε 
τα δικά μας πταίσματα, τις δικές 
μας αστοχίες. Έτσι ασχολούμεθα 
με τον εαυτό μας και αφήνουμε 
τον αδελφό μας να ασχοληθεί κι 
εκείνος με τα δικά του.

Αφού, λοιπόν, βρούμε μερικά 
πράγματα στον εαυτό μας, ζητάμε 
τη συγγνώμη του Θεού για να λά-
βουμε την ευλογία του, για να μα-
λακώσει, να ηρεμήσει και να σπλα-
χνιστεί η ψυχή μας. Τότε μπορούμε 
να φροντίσουμε και τον αδελφό 
μας. Γιατί αν δεν φροντίσουμε τον 
αδελφό μας που βλέπουμε, τον 
Θεό μας που δεν βλέπουμε πως 
θα τον φροντίσουμε και θ’ ασχο-
ληθούμε μαζί του, κατά τον άγιο 
Ιωάννη τον Θεολόγο.

Έχει η Εκκλησία τόσες πολλές 
ακολουθίες την περίοδο της Μ. 
Σαρακοστής που οι πιο πολλοί λέ-
με: Τι τα θέλουμε όλα αυτά; Γιατί 
τόσα Κύριε ελέησον; Πώς να τ’ 
αντέξουμε; Και τον χρόνο να έχου-
με, δεν έχουμε τη διάθεση να τα 
παρακολουθήσουμε. Γι  αυτό κά-
νουμε λίγο. Λίγο – λίγο. Γιατί άμα 
κάνουμε πολλά και δεν το μπορού-
με θα χάσουμε το μυαλό μας. Λίγο 
– λίγο κι άλλο λίγο. Έτσι μπαίνου-
με σ’ αυτό το μήκος κύματος της 
Θείας Καλοσύνης. Μπαίνουμε στο 
μεγαλείο της Εκκλησίας. Και σιγά 
– σιγά συνηθίζουμε, μας αρέσει. 
Και γινόμαστε καλύτεροι. Και γίνο-
νται και οι άλλοι καλύτεροι. Και 
φτάνουμε στην Αγία και Μεγάλη 
Εβδομάδα χωρίς να το καταλάβου-
με.

Ξέρει η Εκκλησία. Δεν θέλει να 
κάνουμε πολλά, αλλά λέει πολλά 
για να κάνουμε λίγα οι περισσό-
τεροι. Οι λίγοι κάνουν τα πολλά 
και μπράβο τους! Εμείς είμαστε 
οι αδύνατοι και καταφύγιό μας ο 
Χριστός.

Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασ-
σιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η 

εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» συγχαί-
ρουν την Ιωάννα Χρήστου για 
την επιλογή της ως Αναπληρώ-
τρια Γενική Διευθύντρια Ανθρώ-
πινου Δυναμικού στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΠΕΘ) και της εύχονται 
καλή θητεία και σε ανώτερα.

Η Ιωάννα Χρήστου του Αθα-
νασίου και της Αγγελικής είναι 
πτυχιούχος του τμήματος κλασι-
κής φιλολογίας της φιλοσοφικής 
σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Διδάκτωρ του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων και απόφοιτος της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοί-
κησης (ΕΣΔΔ). 

Ασχολήθηκε επί δεκαετία με 
τη διδασκαλία των γλωσσικών 
μαθημάτων όλων των εκπαιδευ-
τικών βαθμίδων. 

Συμμετείχε στην Ομάδα Εργασί-
ας στο πλαίσιο του Έργου «ΕΠΙ-
ΝΟΗΣΗ» του Εργαστηρίου Νέων 
Τεχνολογιών, στον τομέα του Σε-
ναρίου και παρουσίασε το θέμα: 
«Το ψηφιακό παιχνίδι ως εκπαι-
δευτικό εργαλείο», στο Διεθνές 
Συνέδριο EUTIC 2007. 

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλή-
νων Λογοτεχνών. Σήμερα υπη-
ρετεί στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ως 
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύ-
ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Μιλάει τρεις γλώσσες, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ισπανικά. Ασχολήθηκε 
επί 25 χρόνια με το flamenco και 
τη διδασκαλία του, λαμβάνοντας 
μέρος σε πολυάριθμες παραστά-
σεις σε όλη την Ελλάδα. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα στα 
περιοδικά «Φιλόλογος» και «Σύγ-
χρονη Εκπαίδευση» και στα ηλε-
κτρονικά περιοδικά Red Notebook 
και Afterhistory.blogspot.com.  
Βραβεία: 

• Έπαινος στον 14ο Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό της Εταιρείας Τε-

χνών Επιστήμης και Πολιτισμού 
Κερατσινίου, για το ποίημα «Να-
νούρισμα». 
• Έπαινος στον Δ΄ Πανελλήνιο 
Ποιητικό Διαγωνισμό «Καισάριος 
Δαπόντες» (Δήμου Σκοπέλου), 
για το ποίημα: « Θα ‘ρθεις».
• Β’ βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Αρχείου Ιστορίας και 
Τέχνης (Γεώργιος Παπαθανασί-
ου) Καισάρειας Κοζάνης, για το 
ποίημα «Ροδιά».
• Α’ βραβείο στον Πανελλήνιο 
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ενηλί-
κων της Ένωσης Ελλήνων Λο-
γοτεχνών του έτους 2014, για το 
ποίημα «Ουαί τοις ηττημένοις».

Εργογραφία: 
• “Περί Γραφής” (Interbooks, 
2006), παιδαγωγικό βιβλίο για τη 
διδασκαλία της έκθεσης από το 
Δημοτικό μέχρι το Λύκειο.
• “Παιδί και Ηλεκτρονικό Παι-
χνίδι” (Ταξιδευτής, 2007), επιστη-
μονικό σύγγραμμα για το ηλε-
κτρονικό παιχνίδι.
• “Ο Θεός με θυμόν” (Μπαρτζου-
λιάνος, 2009), μυθιστόρημα.
• “Το Δείπνο” (Μπαρτζουλιά-
νος, 2010), θεατρική διασκευή 
βασισμένη στο μυθιστόρημα του 
Κούρτιο Μαλαπάρτε «Το Δέρ-
μα». 
• “Άλαλο” (Gutenberg, 2013), 
συλλογή ποιημάτων. 

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας  του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου μας
Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 στα γραφεία  της Αδελφότητας  «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ» Αγίου Κωνσταντίνου 4 Πλ. Ομονοίας- Αθήνα έκο-

ψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας. Καλότυχος  Παύλος Γ. Χρήστου.

Η νηστεία των σαράντα ημερών Γενική Διευθύντρια στο ΥΠΕΘ 
η Ιωάννα Χρήστου

από τον π. 
Βασίλειο Κούση

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

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
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Ω καιροί, ω ήθη!
Είχαν περάσει αρκετά χρόνια 

από το θάνατο της μητέρας μου, 
όταν αποφάσισα να μπω στην 
κούλια του σπιτιού μας, την οποία 
η μάνα μου χρησιμοποιούσε, τα 
στερνά χρόνια της ζωής της, ως 
προσωπικό της χώρο, ακόμη και 
ως υπνοδωμάτιό της. Για μας δε, 
τα παιδιά της, ζώντας στην με-
γαλούπολη, την Αθήνα, και επι-
σκεπτόμενοι αραιά και που το 
χωριό, ο χώρος αυτός- μας ήταν 
περιττός προς χρήση. Έτσι, ύστε-
ρα λοιπόν από χρόνια, μπήκα μέ-
σα με πρόθεση να κάνω κάποια 
τακτοποίηση του χώρου. Φυσικό 
ήταν να νιώσω μεγάλη συγκίνηση, 
ερχόμενος αντιμέτωπος με πολ-
λά προσωπικά αντικείμενα της 
μητέρας μου, κυρίως είδη ιματι-
σμού, καναδυό παλιοπάπουτσα, 
ένα μπαστούνι της, τα γυαλιά 
της, από τα οποία έλειπε το ένα 
τζάμι(!) και άλλα μικροπράγματα, 
τα οποία ο πανδαμάτωρ χρόνος, 
συνεπικουρούμενος από την σχε-
τική υγρασία, τα είχε μετατρέψει 
σε μουσειακά είδη. Δίπλα στο  

ξύλινο κρεβάτι της, ένα μικρό μι-
σόκλειστο μπαουλάκι, με κάπως 
βαρύτερα κλινοσκεπάσματα, μια 
μαντανία, ένα σάισμα, μια βελέ-
ντζα, τα οποία απ την κλεισούρα 
και τα σμήνη αραχνοειδών, που 
είχαν βρει εκεί ασφαλή καταφύ-
γιο, απέπνεαν μια αφόρητη μυ-
ρωδιά μωκίλας και κλεισούρας. 
«Πέταμα όλα», είπα μέσα μου και 
καθώς χωρίς περισσή σκέψη τα 
ανασηκώνω και η μυρωδιά τους 
να μου προκαλεί εμετική τάση, 
βλέπω ένα μικρό «τροβατσούλι». 
«Η σχολική μου σάκα»  (!) ανα-

φωνώ στο άδειο δωμάτιο κι απ 
τη συγκίνηση, μου πέφτουν τα 
σκεπάσματα και πάλι σωρό πάνω 
στο τροβατσούλι και το ξαναπλα-
κώνουν. Ήταν η σάκα μου, όταν 
μικρό, κούτσκο, μαξούμι παιδί, 
μου την κρέμαγε σταυρωτά στον 
ώμο η μάνα μου και με «κίναγε» 
για το σχολειό, να μάθω γράμμα-
τα, να γίνω ένας χρήσιμος άνθρω-
πος στην κοινωνία! Θιος σχωρέ-
στη. Έτσι μούλεγε κάθε πρωί και 
ταυτόχρονα μούβανε μέσα στη 
σάκα και μια χαψιά ψωμί, κου-
λούρα καλαμποκίσια, για προ-
σφάι.  Έκατσα σ΄ένα πρόχειρο 
κουτσούμπι, που βρήκα μπροστά 
μου εκείνη τη στιγμή, να συνέλ-
θω απ τη φοβερή και ξαφνική 
συγκίνηση, που μου προκάλεσε 
η θέα της σχολικής μου τσάντας. 
Η σχολική μου σάκα, που μ΄έφερε 
χρόνια, πολλά χρόνια πίσω, για 
πάνω από μισό αιώνα! Συνήλθα. 
Αδιάφορος πλέον για τη αφόρητη 
μπόχα των σκεπασμάτων, τα πε-
τάω έξω λες κι έπαιρνα εκδίκηση, 
που μου πλάκωσαν τη σάκα μου, 
και  παίρνω τη σάκα μου στα χέ-
ρια, με απίστευτη συγκίνηση και 
λαχτάρα. Μου φάνηκε ωστόσο, 
λίγο βαριά, σαν κάτι νάχε μέσα. 
Αναθάρρησα. Λες, σκέφτηκα, νά-

χει μέσα και το αναγνωστικό μου, 
της πρώτης τάξης μου(!) και την 
ανοίγω πάραυτα. Δεν είχε το ανα-
γνωστικό μου!  Είχε την πλάκα 
μου με το κοντύλι της! Βγάζω την 
πλάκα έξω και  προς μεγάλη μου 
έκπληξη στη μια της πλευρά εί-
χε ακόμη μισοσβησμένες τις πρώ-
τες μου λεξούλες, τα πρώτα μου 
γράμματα:
¨Ελα Λόλα, Να ένα τόπι, Λόλα !  
Νέα αναπόληση, νέα δυνατή 

συγκίνηση. Έτσι απλά, με την 
πλάκα και το κοντύλι, τα μόνα 
μου εφόδια, εκείνα τα δίσεχτα, 
τα χρόνια της απόλυτης σχεδόν 
ανέχειας, μ΄ αξίωσε  ο θεός να 
μάθω στη συνέχεια «μια γκλίτσα 
γράμματα». Έτσι απλά, εκείνα τα 
δύσκολα χρόνια, σχεδόν όλα τα 
παιδιά του χωριού μου, των γύρω 
χωριών μας, όλα τα ελληνόπουλα, 
με την πλάκα και το κοντύλι έμα-
θαν μια γκλίτσα γράμματα. Εκείνα 
τα χρόνια!

Υ.Γ. Θέλω να επισημάνω ότι 
αφορμή για το παραπάνω σχόλιο 
πέρα από τις δικές μου σκέψεις, 
μου έδωσε και το βιβλίο με τα 
ποιήματα της Ιωάννας Χρήστου, 
υπό τον τίτλο «ΑΛΑΛΟ».   

Ντίμερης Λάζαρος

Εκτός των τειχών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Χωριό της Λάκκας μας 2. Αρχαία κοντινή πό-
λη 3. Ομάδα ποδοσφαίρου της Λάκκας 4. το σπάμε - τα έχει το 
ΤΟΥΟΤΑ 5. Κορινθιακός συνεταιρισμός - Γνωστό σκυλί - 6. Πο-
τάμι - παρακινεί 7. Ιταλικό άρθρο - Λέγεται ο Πιατσόλα 8. Ρω-
τά - Γνωστή οικογένεια στα Λέλοβα 9. Το πατάμε - νησί μας 10. 
Στην Ελαία (Ντάρα) αυτός - μύτη (καθαρεύουσα)..

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Κάτοικοι χωριού της Λάκκας 2. Καινούργια... σε-
λίδα 3. Επιζητάται - κώδικας 4. Τίθενται και αυτοί - άρθρο - νό-
τα 5. Πόλη της Βουλγαρίας - εργαλείο λατόμου - 6. Λίγα λίπη - 
κάτοικος πόλης 7. Δέσποζε σε ανέκδοτα - Αρνητικό 8. Παλαιός 
Πολωνός επικοντιτής - 9. Σωτήρας μας - θεότητα προσωποποί-
ηση της αυγής.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ 2. ΤΣΕΡΟΠΟΛΗ 3. 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4. ΡΟΔΙ - ΟΥΟ 5. 
ΑΣΟ - ΛΑΣΣΥ- 6. ΝΕΣΤΟΣ - ΑΣ 7. 
ΙΛ - ΑΣΤΟΡ 8. ΤΙ - ΤΟΥΣΗ 9. ΕΔΑ-
ΦΟΣ - ΚΩ 10. ΣΑΚΑΣ - ΡΙΣ.

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΝΤΑΡΑΝΙΤΕΣ 2. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 3. 
ΚΕΡΔΟΣ - ΑΚ 4. ΟΡΟΙ   - ΤΑ - 
ΦΑ 5. ΛΟΜ - ΛΟΣΤΟΣ - 6. ΙΠΗ 
- ΑΣΤΟΣ 7. ΤΟΤΟΣ - ΟΥ 8. ΣΛΟΥ-
ΣΑΡΣΚΙ - 9. ΙΗΣΟΥΣ - ΗΩΣ

Δεν είμαι οικονομολόγος αλ-
λά μου ήρθε μια ιδέα για να 
βγούμε από την οικονομική 

κρίση άπαξ δια 
παντός: όλες 
οι οικονομίες 
μας να είναι 
στην τράπεζα 
προς φύλαξη 
χωρίς τόκο. Η 
τράπεζα θα 
είναι μια κάβα 
το δυνατόν. 
Οι καταθέσεις 
του καθενός 
δεν χρειάζεται 
να ελεχθούν 
από πού προ-

ήλθαν. Δικός του λογαριασμός. 
Όμως κάθε ανάληψη θα φορολο-
γείται αυτομάτως και το ποσόν θα 
πηγαίνει στο ταμείο του κράτους. 
Πέραν αυτού κανένας άλλος φόρος 
δεν θα πληρώνεται σε καμιά συναλ-
λαγή. Το κάθε προϊόν θα πληρώνε-
ται στην αξία του και μόνο, χωρίς 
καμιά επιβάρυνση. Ακόμη και στην 
αγορά ακινήτων δεν θα πληρώνεται 
φόρος αφού τα χρήματα θα φορο-
λογούνται στην ανάληψη ή  στην 
μεταβίβαση από τον έναν λογαρια-
σμό στον άλλο. Δεν χρειάζεται έτσι 
ούτε να δηλώσεις στην εφορία, ού-
τε έλεγχοι, ούτε αντικειμενικές αξί-
ες, ούτε εφοριακοί, ούτε ελεγκτές. 
Αποτέλεσμα θα έχομε οικονομία και 
έσοδα αυτόματα, ανώδυνα και ειρη-
νικά. Θα γίνομε πιο φιλικοί μεταξύ 
μας αφού θα σταματήσει η γκρίνια 
του ποιος πληρώνει και ποιος δεν 
πληρώνει. Τεράστιο το όφελος που 
θα προκύψει αυτόματα και οικονο-
μία στα έξοδα του κράτους το οποίο 
μπορεί με γεμάτα τα ταμεία να κά-
νει και κοινωνική πολιτική σωστή.

Θα πει κανείς πως μπορεί να 
έχομε φοροδιαφυγή αν δεν κατα-
θέσομε τα χρήματα στην τράπεζα. 
Αλλά αυτό θα είναι λίγο το κακό 
γιατί δεν είναι εύκολο να προστα-
τέψεις τα χρήματά σου στο σπίτι 
σου. Ένας τέτοιος τρόπος διαχείρι-
σης που βέβαια μπορεί να επεξερ-
γαστεί στις λεπτομέρειες θα είναι 
εύκολος και αποδοτικός και αφού 
θα είναι δίκαιη και ίση για όλους η 
φορολογία τα οφέλη που θα προ-
κύψουν θα είναι τεράστια. Σε κάθε 
δυσκολία το κράτος αυξάνει τη φο-
ρολογία στην πηγή της και τέλος.

Αυτό το σύστημα μπορεί να 
εφαρμοστεί όχι μόνο από το κρά-
τος αλλά και από συνεταιρισμούς 
ή ομάδες ιδιωτών. Όποιο κράτος 
εφαρμόσει αυτό το σύστημα θα 
σώσει τον εαυτό του και τους πο-
λίτες του.

Η φορολογία μία και ίση για όλους 
και θα γίνεται μια φορά στην ανά-
ληψη. Την ίδια ώρα θα πληρώνεται 
ανάλογα με το ποσό που παίρνου-
με στα χέρια μας και τα έξοδα της 
τράπεζας και πέραν αυτού κανέ-
νας άλλος φόρος για κανέναν και 
για τίποτε. Σε καμιά περίπτωση 
η τράπεζα δεν θα εκμεταλλεύεται 
τις καταθέσεις σου, εκτός αν κάνει 
συμφωνία μαζί σου και το ρίσκο θα 
είναι δικό σου. Έτσι η ρευστότητα 
είναι πάντα εξασφαλισμένη για τον 
καθένα. 

Τώρα οι τράπεζες το δέλεαρ του 
τόκου μας πήραν τα χρήματα και 
τάχα τα επένδυσαν και έκαναν 
φτερά και έχουν και τη δικαιολογία 
πρόχειρη ότι πτώχευσαν.

Όλα αυτά θα λείψουν και θάμα-
στε στα λεφτά μας και φίλοι μεταξύ 
μας. Δεν θα χρειάζονται και πολλοί 
υπάλληλοι για να τεμπελιάζουν και 
να πληρώνονται τζάμπα.

ΛΥΣΗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Σταυρόλεξο από τον Δημήτρη Διαμάντη

του Κωστή 
Σιώζη

Οικονομία: Ένας νέος τρόπος 
διαχείρισης των οικονομικών
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Αθλητικά
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ποδοσφαι-

ρική ομάδα του χωριού μας «ΛΑΚΚΑ 
ΣΟΥΛΙΟΥ» δήλωσε συμμετοχή στο το-
πικό 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 του δευτέρου γύρου ομά-
δας μας την Κυριακή 10 -1-2016 στο γήπεδο 
της Πάργας με τον Αστέρα Ανθούσας. 

11)  Αστέρας Ανθούσας - 1
 Α. Ο. Άσσου  (Λάκκα Σουλίου)  2
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Χρήσ του 
Γεώργιος του Λεωνίδα, Φίντζος Γεράσιμος του 
Γεωργίου, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, 
Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Κούσης Ευάγγελος 
του Παναγιώτη, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, 
Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, 
Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, Κονταξής 
Ευάγγελος του Αποστόλου,. 
Σκόρερ: Για την ομάδα του Αστέρα Ανθούσας: 
Μητσούλης Γ. ( 60΄). Για την ομάδα του Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Ευαγγέλου (70΄) και Δημολίτσας Αλέξανδρος 
του Σταύρου ( 80΄με φάουλ). 
Διαιτητής: Ποντίκης. Βοηθοί: α) Πάσχος, β) 
Ντόμαρης. 

12) Κυριακή 17-1- 2016. 
Γήπεδο Θεσπρωτικού (Κατερίνα Θάνου). 
 Α. Ο.  Άσσου (Λάκκα Σουλίου) - 1
 Αναγέννηση Αχερουσίας 2
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 Χρήσ του , 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. 

13) Κυριακή 17-1-2016. 
Γήπεδο Θεσπρωτικού (Κατερίνα Θάνου)
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 1
 Αετός Αγιάς  4
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Καλέσιος 
Χρήστος του Γεωργίου, Καλδάνης Ευάγγελος 
του Θεοδώρου, Καλέσιος Ευάγγελος του 
Σπύρου, Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, 
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Χρήσ 
του Γεώργιος του Λεωνίδα (46΄ Παπασπύρος 
Ευθύμιος του Μιχαήλ), Κούσης Ευάγγελος 
του Παναγιώτη, Νίκας Σπυρίδων του Κων/
νου, Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήσ του , 
Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου. 
Σκόρερ: Για την ομάδα του Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου): Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Ευαγγέλου. 
Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ε. Βοηθοί: α) 
Τριανταφύλλου Π. β) Λαζάρου Α. 

14) Κυριακή 31-1-2016. Γήπεδο Λούρου. 
 Νίκη Στεφάνης- 1
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου)  0 
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Χρήσ του 
Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλέσιος Χρήστος του 
Γεωργίου ( 68΄ Κουτρούμπας Χρήστος του 
Γεωργίου), Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, 
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Φίντζος 

Συνέχεια	από	την	1η	σελίδα
Πρεβεζάνα στην καταγωγή, η Γεωργία Λαμπρούση ή 

Τζίνα όπως της αρέσει να την αποκαλούν αποτελεί το 
next big thing στο βόλεϊ γυναικών και μια από τις αθλή-
τριες κόσμημα και υπόδειγμα στον χώρο της πετοσφαί-
ρισης. Το βραβείο MVP που πήρε στον τελικό του περα-
σμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ για το final 4 που έλαβε 
χώρα στην Χίο, αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση για 
την ίδια και την σκληρή δουλειά που επιτελεί όλα αυτά 
τα χρόνια.

Η Τζίνα Λαμπρούση άνοιξε την καρδιά της στο 
JOINSPORTS.GR κι αφού έκατσε η σκόνη. από την κα-
τάκτηση του κυπέλλου, μοιράζεται τις σκέψεις της, τα 
συναισθήματα της και τα όσα βίωσε στον ημιτελικό με 
τον Παναθηναϊκό και τον τελικό με την ΑΕΚ. Η 22χρονη 
αθλήτρια μιλάει για τον Ολυμπιακό, για το όνειρο του 
εξωτερικού, για την αγαπημένη της Πρέβεζα, για το βό-
λεϊ της πόλης, για τα όνειρα της και για τους τομείς του 
παιχνιδιού της που χρίζουν βελτίωση.

Αναλυτικά η συνέντευξη της Τζίνας Λαμπρούση στο 
JOINSPORTS.GR και τον Χρήστο Λεμονιά 

- Τζίνα ακόμα μια σημαντική επιτυχία για την ομά-
δα του Ολυμπιακού, αφού κατακτήσατε για ακόμα μια 
σεζόν το κύπελλο Ελλάδος. Περιέγραψε μου τα συναι-
σθήματα σου και τα όσα έζησες τόσο στον ημιτελικό, 
όσο και στον τελικό.

«Τι να πω. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια 
(γέλια). Είμαστε όλες πάρα πολύ χαρούμενες. Η κατά-
κτηση του κυπέλλου Ελλάδος είναι μια ακόμα σημαντι-
κή διάκριση για τον Ολυμπιακό, αλλά και για εμάς τις 
ίδιες. Σε έναν πολύ δύσκολο ημιτελικό, καταφέραμε και 
κάναμε την ανατροπή και περάσαμε στον τελικό, όπου 
εκεί επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Σε 
αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι νοκ-άουτ, μετράει η 
ψυχή, το πάθος και η ποιότητα. Αν και βρεθήκαμε πίσω 
στο σκορ, κάναμε την ανατροπή βγάζοντας ενέργεια και 
θέληση και πήραμε το εισιτήριο».

- Τρίτη χρονιά στον Ολυμπιακό συμπληρώνεις φέτος. 
Τα συναισθήματα σου μετά από τρία χρόνια παρουσίας 
στην ομάδα 

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη που αγωνίζομαι σε αυτό 
το επίπεδο και προσφέρω τις αγωνιστικές μου υπηρε-
σίες σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Σε 
αυτά τα τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να κατακτήσου-
με και πρωταθλήματα και κύπελλα. Νιώθω ευλογημένη 
που φοράω την φανέλα του Ολυμπιακού και που έχω 
ζήσει τέτοιες μεγάλες στιγμές. Νιώθω πολύ χαρούμενη 
και έχω δεθεί τόσο πολύ με τις συμπαίκτριες μου. Αυτό 
φαίνεται κιόλας από τα αποτελέσματα. Έχουμε χημεία 
μεταξύ μας και πολύ καλή συνεργασία. Είμαστε δεμένες 
και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο παρκέ».

- Το κύπελλο κατακτήθηκε και πλέον ο επόμενος στό-
χος είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Είναι το φαβορί ο 
Ολυμπιακός και ποια η άποψη σου για το φετινό πρω-
τάθλημα. Ανταγωνιστικό ή λιγότερα ανταγωνιστικό;

«Ο στόχος του κυπέλλου υλοποιήθηκε και πρέπει άμε-
σα να κοιτάξουμε τον επόμενο στόχο που είναι η κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι και φέτος εί-
μαστε το φαβορί, αλλά όλα θα κριθούν στους αγώνες. 
Το φετινό πρωτάθλημα είναι καλό, υπάρχουν κάποιες 
ομάδες που θεωρούνται ανταγωνιστικές, ωστόσο δεν 
είναι όπως πέρυσι. Θεωρώ ότι κι η οικονομική κρίση 
στην χώρα μας έχει επηρεάσει πολύ το άθλημα και τις 
ομάδες, καθώς δεν υπάρχουν και τα χρήματα για να γί-
νει η απαραίτητη επένδυση».

- Σε ποια κομμάτια του παιχνιδιού θεωρείς, ότι τό-
σο εσύ, όσο και η ομάδα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη 
βελτίωση;

«Ουδείς τέλειος. Όλες οι ομάδες, όπως κι εμείς έχου-
με περιθώρια βελτίωσης αρκετά. Θεωρώ ότι εκεί που 
πρέπει να εστιάσουμε είναι στα νεκρά διαστήματα που 
εμφανίζουμε και στην βελτίωση της συγκέντρωσης μας. 
Όσον αφορά εμένα εννοείται ότι θέλω να βελτιώσω 
ακόμα περισσότερα την τεχνική μου και τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνομαι το άθλημα».

- Είναι στα άμεσα σχέδια σου το εξωτερικό κι αν ναι 
σε ποια χώρα θα ήθελες να αγωνιστείς;

«Εννοείται ότι στο μυαλό κάθε αθλητή είναι  να αγω-
νιστεί σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα και να πά-
ρει γεύση από το εξωτερικό. Την παρούσα φάση δεν 
το σκέφτομαι. Επικεντρώνομαι καθαρά στην ομάδα 
μου και πως θα την βοηθήσω να πετύχει τους στόχους 
της. Γενικότερα υπάρχουν καλά πρωταθλήματα, όμως 
ο Ολυμπιακός αυτή την στιγμή είναι η προτεραιότητα 
μου».

- Γεννήθηκες στην Αθήνα, όμως η καταγωγή σου εί-
ναι από την Πρέβεζα. Σου λείπει καθόλου; Κάθε πότε 
την επισκέπτεσαι; 

«Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την Πρέβεζα. 
Μπορώ να πω ότι μου λείπει αρκετά. Το περασμένο κα-
λοκαίρι λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχα τόσο 
με την Εθνική Ελλάδος, όσο και με τον Ολυμπιακό δεν 
πρόλαβα να έρθω. Τα προηγούμενα χρόνια όσο μπο-
ρούσα την επισκεπτόμουν για να δω από κοντά τους 
παππούδες μου και τους συγγενείς που έχω. Η Πρέβεζα 
είναι μια πολύ ωραία πόλη και ένα πανέμορφο μέρος 
για να ζήσεις. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έρθω».

- Τζίνα, το βόλεϊ της Πρέβεζας βλέπουμε τα τελευ-
ταία χρόνια να έχει πολλές επιτυχίες τόσο σε ομαδικό 
επίπεδο, όσο και σε προσωπικό. Πολλοί αθλητές-τριες 
έχουν διακριθεί και αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπε-
δο. Η πόλη έχει το dna. του αθλήματος μέσα πιστεύεις;

«Πράγματι η Πρέβεζα κάθε χρόνο βγάζει αθλητές και 
αθλήτριες οι οποίες διακρίνονται σε όλα τα εθνικά πρω-
ταθλήματα. Μεγάλη παράδοση επίσης έχει και το beach 
volley, όπου κάθε καλοκαίρι στην πόλη, αλλά και τις ευ-
ρύτερες περιοχές λαμβάνουν χώρα αρκετές διοργανώ-
σεις. Κομβικό σημείο για μένα, ώστε η Πρέβεζα να πάρει 
τα πάνω της ήταν το Final four γυναικών που διεξήχθη 
πριν τρία χρόνια. Εκεί αρκετός κόσμος αγάπησε το βόλεϊ 
και φυσικά το είδε με άλλο μάτι. Υπάρχει άφθονο ταλέ-
ντο στην περιοχή, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. 
Πρέπει στις διακρίσεις να «χτίσεις» και να έχεις καλή ορ-
γάνωση, αλλά και χρήμα. Αυτή την στιγμή αυτό το κομ-
μάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έχουν γίνει πολλά 
βήματα προόδου, αλλά για να μπορέσει η Πρέβεζα να 
γίνει η πρώτη πόλη που θα είναι «εργοστάσιο παραγω-
γής ταλέντων» χρειάζονται κι άλλα πράγματα».

- Μια ευχή για το τέλος 
«Ευχή, ευχή. Μμμμ. Υγεία σε όλο τον κόσμο, αγάπη 

και ειρήνη. Οι εποχές που ζούμε είναι δύσκολες. Σαν 
χώρα βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, τόσο με το θέμα 
το προσφυγικό, όπου χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές έχουν 
εγκλωβιστεί στην χώρα μας και χρειάζονται ζεστασιά 
και φροντίδα, αλλά και εμείς ως Έλληνες δεν περνάμε 
και την καλύτερη φάση. Η οικονομική κρίση έχει επηρε-
άσει πάρα πολύ και σίγουρα η ψυχολογία δεν είναι και 
στο καλύτερο δυνατό. Παρόλα αυτά αν υπάρχει υγεία, 
δύναμη και στήριξη τα πάντα ξεπερνιούνται».

- Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία στο πρω-
τάθλημα

«Εγώ σας ευχαριστώ και πολλά φιλιά στην αγαπημένη 
μου Πρέβεζα και στην πανέμορφη Ήπειρο».

Λίγα λόγια για την Τζίνα Λαμπρούση: 
Η Τζίνα Λαμπρούση γεννήθηκε στις στις 27 Ιανουαρίου 

1993. Είναι η κόρη του Βαγγέλη Λαμπρούση και κατάγε-
ται από τον Άσσο του Δήμου Ζηρού με τα νέα όρια των 
Δήμων. Θεωρείται ως μία από τις καλύτερες Ελληνίδες 
παίκτριες του βόλεϊ.Η Τζίνα Λαμπρούση άρχισε το βόλεϊ 
16 χρονών. Πρώτα ξεκίνησε με τη ρυθμική γυμναστική. 
Μετά, έκανε για λίγο καιρό στίβο και μεταπήδησε στο 
αγωνιστικό αερόμπικ.

Το who is who της Τζίνας Λαμπρούση: 
Όνομα Τζίνα Λαμπρούση
Ημερ. γέννησης 27 Ιανουαρίου 1992
ύψος 1.84μ.
Θέση Κεντρική
Ομάδα  Ολυμπιακός Πειραιώς
Προηγούμενοι σύλλογοι
• Ηρακλής Κηφισιάς 2008-2013 
• Ολυμπιακός Πειραιώς 2013-2015 
• Εθνική ομάδα  

Η κυπελλούχος και ΜVP του τελικού του κυπέλου 
Ελλάδας στο βόλεϋ,  η Ασσιώτισσα αθλήτρια του 

Ολυμπιακού Τζίνα Λαμπρούση: "Μου λείπει η Πρέβεζα"
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Γεράσιμος του Γεωργίου ( 52΄ Τσολάκος 
Παναγιώτης του Θωμά), Χωραβάτης 
Παναγιώτης του Νικολάου, Νίκας Σπυρίδων 
του Κων/νου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Γούλας Κωνσταντίνος του 
Χρήσ του (35΄ Νταλαγιάννης Θεόδωρος 
του Παναγιώτη). 
Διαιτητής: Λάζαρης Γ. Βοηθοί: α) Σίσκος Κ. 
β) Παύλου Ε. 
15) Κυριακή 7-2- 2016. Γήπεδο 
Θεσπρωτικού (Κατερίνα Θάνου). 
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 0
 Φορτούνα Βαλανιδορράχης  0
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου,
Καλέσιος  Χρήστος του Γεωργίου , 
Χωραβάτης Παναγιώτης του Νικολάου, 
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου (46΄ 
Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη), 
Παππάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου, 
Χρήσ του Γεώργιος του Λεωνίδα, Νίκας 
Σπυρίδων του Κων/νου, Φίντζος Γεράσιμος 
του Γεωργίου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Ευαγγέλου, Κουτρούμπας Χρήστος του 
Γεωργίου (Παπασπύρος Ευθύμιος του 
Μιχαήλ). 
Δ ια ι τητής :  Σπυράκος .  Βοηθο ί :  α ) 
Μαυροκεφάλου. β) Πάτσης. 

16) Κυριακή 14-2-2016. 
Γήπεδο Αγίου Γεωργίου
 Ηρακλής Αγίου Γεωργίου 2
 Α. Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου) 0 
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, 
Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου, 
Χωραβάτης Παναγιώτης του Νικολάου, 
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Παππάς 
Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Παπασπύρος 
Ευθύμιος του Μιχαήλ, Νίκας Σπυρίδων 
του Κωνσταντίνου (Φίντζος Γεράσιμος 
του Ευαγγέλου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Κουτρούμπας Χρήστος του 
Γεωργίου, Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Ευαγγέλου. 
Διαιτητής: Γκαρτζονίκας Η. Βοηθοί: α) 
Σφονδύλη Θ. β) Αγιωτάτος Α. 

17) Κυριακή 28-2-2016. Γήπεδο Ν. 
Φιλιππιάδας
 Α.Ο. Φιλιππιάδας 3
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου)  1
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, 
Καλέσ ιος  Χρήστος  του  Γεωργ ίου 
(46΄Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωργίου), 
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Παππάς 
Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου (65΄Καλδάνης 
Ευάγγελος του Θεοδώρου), Χρήστου 
Γεώργιος του Λεωνίδα, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Νίκας Σπυρίδων 
του Κωνσταντίνου, Μπαλάφας Γεώργιος 
του Αναστασίου, Κατσάνος Κωνσταντίνος 
του Ευαγγέλου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη. 
Σκόρερ: Για την ομάδα του Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου): Δημολίτσας Αλέξανδρος του 
Σταύρου (με απευθείας κτύπημα φάουλ). 

Διαιτητής: Κωνσταντίνου Ηλίας. Βοηθοί: α) 
Γκόρος Μιχάλης. β) Ζήκας Νικόλαος. 

18) Κυριακή 20-3-2016. Γήπεδο 
Πάργας. 
 Π.Σ. ΄Ενωση Πάργας 6
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου)  1
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστη-
καν: Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, 
Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου, 
Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωργίου 
(60΄Φίντζος Γεράσιμος του Ευαγγέλου), 
Χρήσ του Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Παπασπύρος 
Ευθύμιος του Μιχαήλ, Κούσης Ευάγγελος 
του Παναγιώτη, Φίντζος Γεράσιμος 
του Γεωργίου, Νίκας Σπυρίδων του 
Κωνσταντίνου, Τσολάκος Παναγιώτης 
του Θωμά, Μπαλάφας Γεώργιος του 
Αναστασίου. 
Σκόρερ: Για την ομάδα του Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη. 
Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ε. Βοηθοί: α) 
Τζίμας Χρ. β) Παναγιωτόπουλος Κ. 

19) Κυριακή 20-3-2016. Γήπεδο 
Θεσπρωτικού (Κατερίνα Θάνου). 
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου)  2
 Απόλλων Βουβοποτάμου  2
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Χρήσ 
του Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλέσιος 
Χρήστος του Γεωργίου ,  Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Παππάς Νικόλαος 
του Κωνσταντίνου, Δημολίτσας Αλέξανδρος 
του Σταύρου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος 
του Παναγιώτη, Νίκας Σπυρίδων του 
Κωνσταντίνου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Παπασπύρος Ευθύμιος 
του Μιχαήλ, Μπαλάφας Γεώργιος του 
Αναστασίου. 
Στο 85΄απεβλήθη ο Παππάς Νικόλαος του 
Κωνσταντίνου. 
Σκόρερ: Για την ομάδα του Άσσου (Λάκκα 
Σουλίου): Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη 
και Νίκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου. 
Διαιτητής: Ρούσος Ν. Βοηθοί: α) Λαζάρου Α. 
β) Τζιόρος Ν. 

20) Κυριακή 27-3-2016. 
Γήπεδο Ν. Φιλιππιάδας
 Π.Σ Φιλιππιάδας 1
 Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου)  0 
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Χρήσ 
του Γεώργιος του Λεωνίδα, Κοράι Πέτρος., 
Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Δημολίτσας 
Αλέξανδρος του Σταύρου, Παπασπύρος 
Ευθύμιος του Μιχαήλ (60΄Νταλαγιάννης 
Θεόδωρος του Παναγιώτη), Νίκας Σπυρίδων 
του Κωνσταντίνου, Μπαλάφας Γεώργιος 
του Αναστασίου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Ευαγγέλου. 
Διαιτητής: Χουλιάρας Α. Βοηθοί: Σφονδήλη 
Θ. Λαϊνάς Χρ. 

Σκόρερ για την ομάδα του Α. Ο Άσσου 
(Λάκκα Σουλίου): Κατσάνος Κωνσταντίνος 

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Καλέσιος Ευάγγελος 
του Σπύρου, Γούλας Ευάγγελος του Παντελή, Χωραβάτης Παναγιώτης του Νικολάου, Κατσάνος 
Δημήτριος του Νικολάου, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου.
 Καθιστοί από αριστερά: Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, 
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου. 
(Φωτ. Γήπεδο Λούρου, Κυριακή 31-1-2016).

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Νίκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Καλέσιος 
Ευάγγελος του Σπύρου, Χωραβάτης Παναγιώτης του Νικολάου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου.
 Καθιστοί από αριστερά: Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωργίου, Παππάς Νικόλαος του 
Κων/νου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλέσιος 
Χρήστος του Γεωργίου. (Φωτ. Γήπεδο Θεσπρωτικού, Κυριακή 7-2-2016).

Όρθιοι από αριστερά: Κατσάνος Ευθύμιος του Γεωργίου (Πρόεδρος της ομάδας με 
τον μικρό γιο του Γιώργο), Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Μπαλάφας Γεώργιος του Αναστασίου.
Καθιστοί από αριστερά: Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου, Κουτρούμπας Χρήστος του 
Γεωργίου, Παππάς Νικόλαος του Κων/νου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Χρήστου 
Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδώρου, Φίντζος Γεράσιμος του 
Ευαγγέλου. (Φωτ. Γήπεδο Ν. Φιλιππιάδας,  Κυριακή 28-2-2016).

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Κούσης Ευάγγελος 
του Παναγιώτη, Μπαλάφας Γεώργιος του Αναστασίου, Καλέσιος Ευάγγελος του 
Σπύρου, Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ. 
Καθιστοί από αριστερά: Τσολάκος Παναγιώτης του Θωμά, Κουτρούμπας Χρήστος του 
Γεωργίου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα, Καλδάνης 
Ευάγγελος του Θεοδώρου. (Φωτ. Γήπεδο Πάργας,  Κυριακή 20-3-2016).

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Μπαλάφας 
Γεώργιος του Αναστασίου, Γούλας Ευάγγελος του Πανελή, Κούσης Ευάγγελος του 
Παναγιώτη, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, 
Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου.
Καθιστοί από αριστερά: ΚΟΡΑΙ Πέτρος, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Χρήστου Γεώργιος 
του Λεωνίδα, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου και η μικρή Αλεξάνδρα Παφίλα (κόρη 
του υπεύθυνου για την αγωνιστική σύνθεση της ομάδας Παφίλα Χρήστου του Σπύρου). 
(Φωτ. Γήπεδο Ν. Φιλιππιάδας, Κυριακή 27-3-2016).

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 πρωταθλήματος 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 τέρματα 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 Χρήσ του (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. 
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Από το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθι-
ερώσαμε τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπι-
νες μνήμες επιχειρώντας να τιμήσουμε τη 

μνήμη συγχωριανών μου που έφυγαν για το αιώ-
νιο 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.

Σπυρίδων Α. Δήμας (1921-2006)

 Ο Σπύρος Δήμας ήταν γιος του Αθανασίου 
Δήμα του Δημητρίου και της Γιαννούλας 
(Νασιορδήμου) και της Σοφίας Κατσάνου του 
Νικολάου και της Ευαγγελίας. Έμεινε ορφανός 
από μητέρα σε ηλικία δύο χρονών. Έπειτα, ο πα-
τέρας του ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε ακό-

μη δεκατρία παιδιά, από τα οποία έζησαν τα έξι. 
Έλαβε μέρος στην εθνική αντίσταση από το 1942 
έως το 1944 με την αντιστασιακή οργάνωση 
ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ του Στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα.  
Πήρε μέρος στη νικηφόρα μάχη στο Μπαλτανέζι 
στη θέση Τζάκι της περιοχής Νικολιτσίου ενα-
ντίον των Γερμανών με το 24ο σύνταγμα πεζι-
κού της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ         

Φρουρά Ανακτόρων Τατοϊου, Πάσχα 1948  με 
διοικητή τον Ταγματάρχη Χρήστο Παπαδάτο  
στις 23 και 24 Μαΐου του 1944.
Το 1946 κατατάσσεται στην ελληνική χωροφυ-
λακή με τον βαθμό του χωροφύλακα. Υπηρέτησε 
στην ανακτορική φρουρά στο Τατόι έως το 1948. 

Έπειτα μετατέθηκε στα Ιωάννινα για μικρό χρο-
νικό διάστημα και το 1949 έως το 1950  υπηρέ-
τησε στην Φιλιππιάδα.

Στη Φιλιππιάδα εκτελούσε χρέη οδηγού του 
διοικητή της χωροφυλακής υπηρεσίας και η 
βάρδιά του ήταν εικοσιτετράωρη. Η χωροφυλα-
κή μεριμνούσε για την έκδοση διπλώματος οδή-
γησης των μελών της. Ο αδερφός του Δημήτριος 
Δήμας ήταν κι αυτός χωροφύλακας. Μετά την 
λήξη του ιταλογερμανικού πολέμου ήταν πολύ 
εύκολο να εργαστεί κάποιος στο σώμα. Εξαιτίας 
του πενιχρού μισθού που έπαιρναν οι χωροφύ-
λακες, δεν επιθυμούσαν πολλοί να εργαστούν 
στην υπηρεσία.

Το 1950 παραιτήθηκε από τη χωροφυλακή, 
ακριβώς μια μέρα μετά τον γάμο του με την 
Αντιγόνη Παπαχρήστου από το Θεσπρωτικό. Ο 
γάμος ήταν κρυφός κι έγινε τις οκτώ το βράδυ 
στο σπίτι της νύφης, αφού το καταστατικό του 
σώματος δεν επέτρεπε τη σύναψη γάμων των 

μελών του πριν εκείνα ξεπεράσουν τα 35 έτη. 
Σε περίπτωση παράβασης, ο χωροφύλακας εί-
τε απολυόταν είτε έπαιρνε δυσμενή μετάθεση, 
καταβάλλοντας μάλιστα  και κάποιο χρηματικό 
ποσό ως πρόστιμο. 

Μετά την παραίτησή του από την χωροφυ-
λακή, εργάστηκε ως εργάτης στη σήραγγα του 
Αγίου Γεωργίου, στην ανέγερση της Κεφαλονιάς, 
λόγω του σεισμού το 1953, στο φράγμα του 
Αχελώου το 1962-65 και ως ναυπηγός στα 
Ελληνικά Ναυπηγεία Ελευσίνας από το 1972 
έως το 1982, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 
Με την Αντιγόνη απέκτησε τέσσερα παιδιά (τη 
Σοφία, τη Γιαννούλα, τον Κωνσταντίνο και τον 
Δημήτρη) και δέκα εγγόνια.

Πάντα επικρατούσε διάχυτο ένα μυστήριο για 
την ιστορία ζωής του παππού μου. Ήταν άνθρω-
πος ήπιων τόνων και μυστικοπαθής. Το δικό 
μου ραντεβού με την ιστορία έγινε με αφορμή 
μια εργασία για τον πόλεμο του ’40. Ψάχνοντας 
λοιπόν, βρήκα την παλιά, ξεχασμένη, ξύλινη κα-
σέλα του παππού. Μια κασέλα γεμάτη αναμνή-
σεις, που θα θυμίζει στα εγγόνια του ότι ο παπ-
πούς τους ήταν ήρωας, ΗΡΩΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ!

Στη μνήμη του παππού μου για τα δέκα χρό-
νια από τον θάνατό του,

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Δίπλωμα εθνικής αντίστασης

Φρουρά Ανακτόρων Τατοϊου, Πάσχα 1948

Αναβριστικά, Νέα Κερασούντα, 12/8/1949

Ιωάννινα, 14/12/1948

Φωτογραφία γάμου, 1950

Με τον αδερφό του, Δήμα Νικόλαο, που σκο-
τώθηκε στον εμφύλιο. 12/4/1947

της Δήμα Αντιγόνης – Ιωάννα
Φιλολόγου

Προσφορές εφημερίδας
• Δήμα Γεωργία του Δημοσθένη 

και της Ελένης   ...................................25 €

• Δήμα - Παπακώστα Αλεξάνδρα του 

Μάρκου και της Λαμπρινής ...........  50 €

• Δήμας Δημοσθένης του Θεοδώρου 

και της Γεωργίας  ................................25 €

• Δράκου Αικατερίνη του Γεωργίου 

(από το Θεσπρωτικό) .........................10 €

• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου 

και της Λαμπρινής ..............................50 €

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα 
ο « ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, στους χωριανούς και στους φίλους του Συλλόγου «ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ».

Χορεύουμε και τραγουδάμε
Κάθε Σάββατο στις 5 η ώρα μέλη του Συλλόγου 

μας (γυναίκες και άνδρες) συναντιόμαστε στην αί-
θουσα του Συλλόγου το «Ηρωικό Σούλι», στην οδό 
Αγίου Κωνσταντίνου 4 στον 2ο όροφο και μαθαί-
νουμε παραδοσιακούς  ελληνικούς χορούς. Την εκ-
μάθηση των χορών την κάνει ο χοροδιδάσκαλος 
Νίκος Τριανταφύλλου. Έχουμε προοδεύσει αρκετά. 
Ευελπιστούμε σύντομα να σας δείξουμε τι έχουμε 
καταφέρει.

Μετά τον χορό, εδώ και λίγους μήνες, είπαμε, 
σαν … αποθεραπεία να παραμένουμε και να μαθαί-
νουμε παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας και 
όχι μόνο. Ζητήσαμε τη συνδρομή του φίλου του 
Συλλόγου μας Τάκη Παπαδημητρίου να μας βοηθή-
σει. Ανταποκρίθηκε με προθυμία. Τον ευχαριστούμε 
θερμά. 

 Παράκληση και … πρόσκληση: « Όσοι πιστοί … 
προσέλθετε». Ελάτε να χορέψουμε, να μάθουμε να 
τραγουδάμε και να κουβεντιάσουμε.

Από το Δ.Σ του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 


