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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
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Τ

ην Παρασκευή 29 Ιουλίου
2016 πραγματοποιήθηκε στο
χωριό μας με μεγάλη επιτυχία το 14o αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών. Παρά την οικονομική
κρίση, πυκνή ήταν η παρουσία των
Ασσιωτών και των αλλοχωριανών
φίλων του συλλόγου μας, συμβάλλοντας σε αυτό η μεγάλη επιθυμία
για το αντάμωμα και οι άριστες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν .
Οι παρευρισκόμενοι γλέντησαν
πολιτισμένα μέσα σε ένα θαυμάσιο
περιβάλλον, έντονα συναισθηματικό
και συγκινησιακό. Τα μέλη του Δ.Σ
του συλλόγου σε συνεργασία με τα
μέλη του Δ.Σ της ποδοσφαιρικής
ομάδας του χωριού μας Α.Ο. ΛΑΚΚΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ Άσσου είχαν δουλέψει από
μέρες με μεράκι και μεθοδικότητα
και κέρδισαν το στοίχημα που είχαν
βάλει να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Δροσερά ποτά και αναψυκτικά,
ζεστά και καλοψημένα κρέατα, καθαριότητα και παραδοσιακή μουσική
που μας κράτησε συντροφιά μέχρι

το πρωί. Ήταν πράγματι μια όμορφη
βραδιά με ποτό, χορό, φαγητό και
κέφι ανεξάντλητο. Η μουσική ορχήστρα με κλαρίνο τον Κώστα Κάκκο,
και τους ερμηνευτές των παραδοσιακών ηπειρώτικων τραγουδιών
Κώστα Σκανδάλη, Ανδρέα Τζίμα και
την Τασούλα Θεμελή μάς χάρισε μια
ανεπανάληπτη βραδιά. Έγινε πράγματι ένα γλέντι με απρόσμενη επιτυχία που θα μας μείνει αξέχαστο.
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος του Συλλόγου μας
Ευάγγελος Θεοδώρου Θεοδώρου
Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Α

πό το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθιερώσαμε
τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπινες μνήμες επιχειρώντας να
Του Παύλου Γ. Χρήστου

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.
συνέχεια στη σελίδα 5

Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου μας
σας καλωσορίζω απόψε στο όμορφο χωριό μας. Είμαστε όλοι εδώ
πιστοί στο ραντεβού που δίνουμε
για δέκατη τέταρτη φορά. Παρά τις
οικονομικές δυσκολίες που βιώνουμε όλοι μας κατορθώσαμε και
φέτος τελικά να βρεθούμε και σ’
αυτό το ασσιώτικο αντάμωμα. Ένα
αντάμωμα που έγινε πλέον θεσμός
και είναι ένα από τα ωραιότερα
καλοκαιρινά πολιτιστικά δρώμενα
στη Λάκκα μας. Απόψε όμως είναι
μαζί μας και η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας (Α.Ο. ΛΑΚΚΑ
ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΣΣΟΥ). Τα αποψινά
έσοδα θα διατεθούν στο σύνολό
τους για τις οικονομικές ανάγκες
της. Η ποδοσφαιρική μας ομάδα
είναι το στολίδι του χωριού μα και
μας προβάλλει το χωριό μας στην
ευρύτερη περιοχή. Η οικονομική
σας βοήθεια μας έδωσε τη δυνατότητα να εκδίδεται ανελλιπώς η
εφημερίδα μας, Ο ΑΣΣΟΣ, για δέκα

οκτώ (18) συνεχή χρόνια και για
αυτό σας ευχαριστώ. Πρέπει όμως
να συνεχιστεί η έκδοσή της, γιατί
είναι το κυριότερο μέσο επικοινωνίας όλων των ασσιωτών όπου
γης και για αυτό είναι απαραίτητη
η συνδρομή όλων μας. Θέλω να
ευχαριστήσω από καρδιάς όλους
τους επαγγελματίες της περιοχής
μας για τα δώρα που προσέφεραν
για τη λαχειοφόρο αγορά μας.
Οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις
θα συνεχιστούν και το επόμενο διήμερο. Αύριο Σάββατο το απόγευμα
θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της
Βελανιδιάς φιλικός ποδοσφαιρικός
αγώνας και την Κυριακή θα τρέξουμε για έκτη χρονιά στον γύρω του
Άσσου και θα γίνουν αγώνες στη
δηλωτή και στο τάβλι. Εύχομαι καλή διασκέδαση και καλό υπόλοιπο
καλοκαιριού σε όλους σας.
Καλό αντάμωμα του χρόνου στο
15ο ασσιώτικο αντάμωμα.
Συνέχεια στη σελίδα 7

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Κατσάνος Ευάγγελος

του Κων/νου και της Σπυριδούλας (Βαγγέλ Κωσιούλας, 1937 – 1974)

Πωλείται οικόπεδο

στη θέση Ανάληψη Νικοπόλεως Πρέβεζας. Εκτάσεως 400,10 τ.μ.
Άρτιο οικοδομήσιμο, με δρόμο, φως και τηλέφωνο. Τιμή λογική.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6939318636.

Λαμπρούση Γλυκερία του Κων/νου και της Κων/νας: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Άρτα).
Ψάλλας Γεώργιος του Αποστόλου και της Λαμπρινής: Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών υγείας, τμήμα Ιατρικής.
Ο Σύλλογος Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ»
συγχαίρουν τους επιτυχόντες και τους εύχονται «πάντα επιτυχίες,
καλές σπουδές, όμορφη φοιτητική ζωή και
καλή σταδιοδρομία.
Λαμπρούση Γλυκερία

Ψάλλας Γεώργιος

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε
στο www.Hpeiros.gr-επιλογή e-book
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

/ Δεύτερο παιδί απέκτησε η Παρθενία (Νένα) Παφίλα του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας και ο
Ευάγγελος Γεροκούνας του Στυλιανού. Η Νένα παφίλα στις 22 Αυγούστου 2016 στο Μαιευτήριο
ΙΑΣΩ έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο
και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά του παππού Ευάγγελου
Παφίλα (Λάκη Γάκη Βαγγέλη) για
το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Βαγγέλη και Νένα και στον παππού
Λάκη και να τους ζήσει.
/ Δεύτερο παιδί απέκτησε ο Γούλας
Γεώργιος του Λάμπρου και της Μαρίας. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 στη
Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου
Χανίων η σύζυγός του Σοφία Αλιγιζάκη του Αναστασίου έφερε στη ζωή
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παππού
Γούλα Λάμπρου (Λάμπρο Γούλα) και
της γιαγιάς Μαρίας για το ευχάριστο
αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Γιώργο και Σοφία, στον παππού Λάμπρο και στη
γιαγιά Μαρία να τους ζήσει.

«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη
και Τίνα, στον παππού Γιάννη, στη γιαγιά Αγγελική και στον νονό Χαράλαμπο «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου
και Ελένης Άσσου βάπτισαν το κοριτσάκι τους ο Παφίλας Νικόλαος του
Αθανασίου και της Ελένης και η Λαμπρούση Κωνσταντίνα του Παναγιώτη και της Βάιας. Η νονά Αγγελική
Καραμπίνη από τη Στεφάνη της χάρισε το όνομα Αθανασία. Ο παππούς
Παναγιώτης Λαμπρούσης (Πάνος
του Τάκη Πανέλη) και οι γιαγιάδες
Ελένη Παφίλα και Βάια Λαμπρούση
δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά
τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιω-

Βαπτίσεις

/ Την Κυριακή 3 Ιουλίου2016 στον
ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου
Νικολιτσίου βάπτισαν το αγοράκι τους η Γούλα Χριστίνα του Αθα-

νασίου και της Κυριακής και ο Ιωάννης Αναγνώστου του Θεοφάνη και
της Μαρίας. Ο νονός Λάμπρος Ζώτος του χάρισε το όνομα Μάριος. Οι
παππούδες Θανάσης Γούλας και Φάνης Αναγνώστου και οι γιαγιάδες Κυριακή και Μαρία δεν μπορούσαν να
κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη
και Χριστίνα, στους παππούδες Θανάση και Φάνη, στις γιαγιάδες Κυριακή και Μαρία και στον νονό Λάμπρο
«να τους ζήσει».
/ Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καναλίου Πρέβεζας βάπτισαν το αγοράκι
τους ο Εμμανουηλίδης Ιωάννης του
Βασιλείου και της Περιστέρας και
η Κατσάνου Αικατερίνη του Ιωάννη
και της Αγγελικής. Ο νονός Χαράλαμπος Κωστίδης του χάρισε το όνομα
Ιάσων-Μάριος. Ο παππούς Ιωάννης
Κατσάνος (Γιάννη Λάμπρο Βάγιας)
και η γιαγιά Αγγελική δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το
ευχάριστο αυτό γεγονός.
Οι γονείς του μικρού Ιάσονα-Μάριου
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους
σε κοσμική παραλιακή ταβέρνα του
Καναλίου.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών

τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Νίκο και
Κωνσταντίνα, στον παππού Παναγιώτη, στις γιαγιάδες Ελένη και Βάια και
στη νονά Αγγελική «να τους ζήσει».
/ Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου βάπτισαν το κοριτσάκι τους η
Κατσάνου Δήμητρα του Χρήστου και
της Βασιλικής και ο Γουρδουμπάς
Βασίλειος του Κων/νου και της Αθανασίας. Η νονά Γεωργία Ζήση από
την Ελεούσα Ιωαννίνων της χάρισε
το όνομα Αθανασία.
Ο παππούς
Χρήστος Κατσάνος (Τάκη
Θύμιο Χρήστος) και η
γιαγιά Κούλα δεν μπορούσαν
να
κρύψουν τη
χαρά
τους
για το ευχάριστο
αυτό
γεγονός.
Οι γονείς της μικρής Αθανασίας δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους
στην οικογενειακή ταβέρνα του «Κώστα Σκουλήκα» στην Αχλαδέα Ιωαννίνων και γλέντησαν με το συγκρότημα
του Θωμά Χαλιγιάννη (κλαρίνο) και
τραγούδι με τους ερμηνευτές των παραδοσιακών ηπειρώτικων τραγουδιών Ανδρέα Τζίμα και τον χωριανό μας
Γεώργιο Λαμπρούση (Γάκη Κώτση).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Δήμητρα και Βασίλη, στον παππού Τάκη,
στη γιαγιά Κούλα και στη νονά Γεωργία «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλεποχώρι Μπότσαρη βάπτισαν το αγοράκι τους η Λαμπρούση Λαμπρινή του Ευαγγέλου και της
Σωτηρίας και ο Παππάς Δημήτριος του Αυγερινού και της Δήμητρας.

Η νονά Σωτηρία (Σίσσυ) Χωραβάτη
από Ρωμανό του χάρισε το όνομα
Αυγερινός.
Ο παππούς Αυγερινός και οι γιαγιάδες Ρούλα και Δήμητρα δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους
για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Οι γονείς του μικρού Αυγερινού
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους
στην οικία τους στον Άσσο και όλοι
γλέντησαν με το συγκρότημα του Σίμου (κλαρίνο) και τραγούδι με τον

ερμηνευτή των παραδοσιακών ηπειρώτικων τραγουδιών Ανδρέα Τζίμα.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Λαμπρινή, στον παππού Αυγερινό, στις γιαγιάδες Ρούλα και Δήμητρα και στη νονά Σωτηρία «να
τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου βάπτισαν
το αγοράκι τους ο Αδάμ Χρήστος του
Βασιλείου και της Χαρίκλειας και η
Γεωργιάδου Μαριάννα του Γεωργίου και της Θεοδώρας. Η νονά Αθανασία Πατσιούρα του χάρισε το όνομα
Βασίλειος. Ο παππούς Βασίλης Αδάμ
(Βασίλη Τάκη Δάμης) και η γιαγιά Χαρίκλεια δεν μπορούσαν να κρύψουν
τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό
γεγονός. Οι γονείς του μικρού Βασίλη
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους
στην οικογενειακή ταβέρνα του χωριού μας το «Καταφύγιο».
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο
και Μαριάννα, στον παππού Βασίλη,
στη γιαγιά Χαρίκλεια και στη νονά
Αθανασία «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Χιοπολίτου στις Ν. Κυδωνιές Μυτιλήνης βάπτισαν το κοριτσάκι τους η
Μανωλιά Μαργιάννα του Βασιλείου
και της Ευαγγελίας και ο Στρατηγός
Δημήτριος του Ευστρατίου και της
Εμμέλειας. Οι νονές Λεμονιά Χριστοφή και η Κόνα της χάρισαν το όνομα Ευαγγελία. Οι γονείς της μικρής
Ευαγγελίας δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα
του Κούτρη στην παραλία (Σκάλα) Ν.
Κυδωνιών Μυτιλήνης.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Μαργιάννα, στον παππού
Βασίλη, στη γιαγιά Ευαγγελία (Λίτσα) και στις νονές Λεμονιά και Κόνα
«να τους ζήσει».
Η μικρή Ευαγγελία είναι εγγονή
της χωριανής μας Κατσάνου Ευαγγελίας του Ιωάννη και της Μαρίας (Λίτσα του Νάκο Θωμά) από την κόρη
της Μαργιάννα.

/ Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας βάπτισαν το αγοράκι τους ο
Δημήτρης Λαμπρούσης του Κων/νου
και της Αργυρώς και η Γεωργία Φελέσκουρα του Κων/νου . Η νονά Λαμπρούση-Τζανετή Μαρία του Δημητρίου και της Γιαννούλας (Μαρία του
Δημητράκη Κωνσταντή) του χάρισε
το όνομα Ιωάννης.
Ο παππούς Κώστας Λαμπρούσης
(Κωστάκη Δημητράκη Κωνσταντής)
και η γιαγιά Ρούλα δεν μπορούσαν
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Γεωργία, στον παππού Κώστα, στη γιαγιά Ρούλα και στη νονά
Μαρία «να τους ζήσει».
/ Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ριζοβουνίου βάπτισαν το αγοράκι τους ο
Ευάγγελος Πανούσης του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας και η Χρυσούλα Κώτση του Κων/νου και της
Ελένης. Οι νονοί Χρήστος και Κων/
να Σιουμάλα του χάρισαν το όνομα
Παναγιώτης. Οι παππούδες Παναγιώτης Πανούσης και Κων/νος Κώτσης και οι γιαγιάδες Κων/να Πανούση και Ελένη Κώτση δεν μπορούσαν
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Οι γονείς του μικρού Παναγιώτη

δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους
στην οικογενειακή ταβέρνα του Γιώργου Τσάτσου στο Θεσπρωτικό.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Βαγγέλη και Χρυσούλα, στους παππούδες
Παναγιώτη και Κώστα, στις γιαγιάδες Ντίνα και Ελένη, στον νονό Χρήστο και στη νονά Κωνσταντίνα «να
τους ζήσει».

Ά

Ο σσος

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών
“O Mάρκος Mπότσαρης”
Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Σωκράτους 137, 13671, Αχαρνές
τηλ.: 210 2468541-6982970065
Eπιμέλεια ύλης
Xρήστου Παύλος του Γεωργίου
Παπαδά 27-29, 11526, Aθήνα,
210 6982661, 6973243309,
e-mail: p.xristou@hotmail.com
Συντακτική Eπιτροπή:
Συντάσσεται από το Δ.Σ.
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.

Ά σσος
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Γάμοι

/ Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 στον
Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Κ. Λεχωνίων
Βόλου η Ελένη Ραφτογιάννη του Παντελή και της Ουρανίας παντρεύτηκε
τον εκλεκτό της καρδιάς της Κακούρη
Σπυρίδωνα. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους του
σεκοσμική ταβέρνα. Η νύφη Ελένη
Ραφτογιάννη είναι εγγονή της Ελένης
Λαμπρούση του Σωτηρίου (Σωτηράκαινας) από την κόρη της Ουρανία.

Ζήση από την Ελεούσα Ιωαννίνων.
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους
προσκεκλημένους του στην οικογενειακή ταβέρνα του «Κώστα Σκουλήκα» στην Αχλαδέα Ιωαννίνων και γλέντησαν με το συγκρότημα του Θωμά
Χαλιγιάννη (κλαρίνο) και τραγούδι με
τους ερμηνευτές των παραδοσιακών
ηπειρώτικων τραγουδιών Ανδρέα Τζίμα και τον χωριανό μας Γεώργιο Λαμπρούση (Γάκη Κώτση).
/ Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου
και Ελένης Πρέβεζας η Κάλιοση Ειρή-

Το νιόπαντρο ζευγάρι
με τους γονείς της νύφης.

/ Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016 στον
ιερό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νικολιτσίου η Γούλα Χριστίνα του Αθανασίου και της Κυριακής από τον Άσσο
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς
της Ιωάννη Αναγνώστου του Θεοφάνη και της Μαρίας από το Νικολίτσι.
Κουμπάρος ο Λάμπρος Ζώτος.
/ Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου
και Ελένης Άσσου ο Παφίλας Νικόλαος του Αθανασίου και της Ελένης
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Λαμπρούση Κωνσταντίνα του

νη του Ευθυμίου και της Ευαγγελινής
από τον Άσσο παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Οικονόμου Ευθύμιο του Ταξιάρχη και της Γεωργίας από το Κομπότι Άρτας. Κουμπάροι
ο Γεώργιος και η Τζοβάνα Μπόσμου.
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε
τους προσκεκλημένους του στο κτήμα «Τσουμάνη» στο Λούρο.
/ Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου
στην περιοχή Εγλυκάδα της Πάτρας
ο Δήμας Λάμπρος του Αθανασίου και
της Ειρήνης από τον Άσσο παντρεύτηκε τη εκλεκτή της καρδιάς του Κατσαρού Ουρανία του Γεωργίου και

Το νιόπαντρο ζευγάρι
με τους γονείς του γαμπρού.

Παναγιώτη και της Βάιας. Κουμπάρα
η Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύρου
και της Δήμητρας.
/ Την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου η Κατσάνου Δήμητρα του Χρήστου και της Βασιλικής από τον Άσσο
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς
της Γουρδουμπά Βασίλειο του Κων/
νου και της Αθανασίας από τη Ν. Ήλιδα Αμαλιάδας. Κουμπάρα η Γεωργία

της Αναστασίας από την Πάτρα. Κουμπάροι ο Σωτηρίου Αμφίλοχος και η
Γεωργία Λαζόγκα. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κτήμα Διαμαντή στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή
ανέφελη, πολλούς και καλούς απογόνους». Στους γονείς, συγγενείς και
κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα χαρές».

Θάνατοι

/ Πλήρης ημερών σε ηλικία 93 ετών
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 13
Ιουλίου 2016, ο Δήμας Μιλτιάδης
του Ευθυμίου και της Κωνσταντίνας
(Μιλτιάδη Θύμιος).
Ο εκλιπών έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα κοινοτικά δρώμενα. Είχε
λάβει μέρος σε πέντε εκλογικές αναμετρήσεις και είχε εκλεγεί σε όλες.
Τη διετία 1993 και 1994 διετέλεσε

αντιπρόεδρος
της κοινότητας Άσσου και
την
τετραετία 1999 μέχρι 2002 ήταν
πρόεδρος του
τοπικού διαμερίσματος Άσσου του καποδιστριακού
Δήμου
Θεσπρωτικού.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό των Αγίων
Κων/νου και Ελένης στον Άσσο και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του
Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η
οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της γενέθλιας γης που τον
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/ Στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, σε ηλικία 66 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Χούθης
Κωνσταντίνος
του Γεωργίου
και της Βιργινίας (Κώστα
Γάκη
Νάκη
Τούση).
Η εξόδιος
ακολουθία
εψάλη
την
μεθεπόμενη
ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία του κατοικία τον
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας
γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/ Πλήρης ημερών σε ηλικία 91
ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις
7 Σεπτεμβρίου 2016, ο Λαμπρούσης
Γεώργιος
του Παναγιώτη και της
Φωτεινής
(Γάκη Πανέλης).
Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη
την
επόμενη ημέρα
στον Ιερό
ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα της ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία η
μνήμη του.
/ Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, σε ηλικία 86 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Κατσάνου Ευαγγελία του Παναγιώτη
(Πάνο
Κίτσαινα).
Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επόμενη
ημέρα στον
Ιερό
ναό
του Αγίου
Γε ω ρ γ ί ο υ
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 σκέπασε.
Αιωνία η μνήμη της.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους
συγγενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα

/Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016
στον Ιερό
Ναό
του
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της Σιάρκου Γιαννούλας
του Ιωάννη (Γιανν-Σάρκαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016
στον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Μοσχάτου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Παφίλα Ιωάννη του
Δημητρίου και
της Δήμητρας (Γιάννης του Δημητράκη Βγένη). Αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Δήμα Μιλτιάδη του Ευθυμίου και της Κων/νας
(Μιλτιάδη Θύμιου). Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
/Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
χωριό Άρις
Μεσσηνίας
ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής
του Σταθουλόπουλου
Αθανάσιου.
Αιωνία η μνήμη του.
Ο Σταθουλόπουλος Αθανάσιος ήταν
σύζυγος της χωριανής μας Δήμα Θεοδώρας του Αναστασίου και της Μαρίας (Θεοδώρα του Τάσο Γιωργάκη).
/Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της Παφίλα
Ελένης
του
Χρήστου και
της Φωτεινής
(Λένης
του
Κίτσο
Σπύρου). Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.

Ά σσος
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Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Ο Ιερός Ναός του Αγίου
Μηνά

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Μπογόρτσα, στα βόρεια του χωριού, σε απόσταση 2Km
περίπου από την κεντρική πλατεία του χωριού και τον
ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Είναι κτισμένος σε
ένα πανέμορφο μικρό λοφίσκο εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας, εκτάσεως δυόμισι στρεμμάτων, με πανοραΤου Παύλου Γ. Χρήστου μική θέα και πλούσια
βλάστηση, στις βόρειες
υπώρειες του όρους
Μπαλτενέζι και σε
απόσταση διακοσίων
(200) περίπου μέτρων
από τη διακλάδωση
προς
Πολυστάφυλο
της 10ης επαρχιακής
οδού (ΘεσπρωτικούΔερβιζιάνων). Ο Ιερός
Ναός σήμερα είναι
ερειπωμένος έχει καταρρεύσει η στέγη και
η τοιχοποιία και σώζεται μόνον σχεδόν
άθικτος ο τοίχος της
νότιας πλευράς. Ναός πέτρινος, δρομικός, μονόχωρος
εξωτερικών διαστάσεων μήκους 7,5 μ ( δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 6μ,
ύψους 2,2μ. και το πάχος της τοιχοποιίας 70 cm . Ο
Ναός έχει μία είσοδο από τη δυτική πλευρά.
Η Ελληνική επανάσταση του 1821 είχε φουντώσει στο
Μοριά. Οι Σουλιώτες προκειμένου να στηρίξουν τον
απελευθερωτικό αγώνα αποφάσισαν να επεκτείνουν
τη ζώνη επιρροής των στον ηπειρωτικό χώρο, να προβούν σε αντιπερισπαστικές κινήσεις στα σουλτανικά
στρατεύματα και τον ξεσηκωμό όλων των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής. Με βάση αυτή τη στρατηγική
προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διώξουν τις φρουρές
των Τούρκων από την περιοχή της Λάκκας και πρώτα
να κτυπήσουν το οχυρωμένο κάστρο της Μπογόρτσας
που ήταν το πλησιέστερο προς το Σούλι. Δεν ήθελαν
να έχουν τόσο κοντά οχυρωμένο τουρκικό κάστρο.
Ήταν 18 Απριλίου του 1821 μετά τη Λαμπρή (απόλαμπρα) όταν οι Σουλιώτες με αρχηγούς τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Νότη Μπότσαρη και τον Γεώργιο
Δράκο επεχείρησαν να διώξουν τους Τούρκους από
το κάστρο της Μπογόρτσας. Πολιόρκησαν πρώτα οι
Σουλιώτες ένα μικρό εκκλησάκι στους πρόποδες του
λόφου. Το εκκλησάκι αυτό ήταν ο Άγιος Μηνάς, που το
φρουρούσαν ενενήντα Γκέκηδες και αφού τους αφόπλισαν, τους άφησαν ελεύθερους. (Περισσότερα για τη
μάχη της Μπογόρτσας στο φύλλο 21 της εφημερίδας
ο Άσσος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2004).
Οι κάτοικοι του Άσσου, στο σύνολό τους κτηνοτρόφοι,
καθημερινά τις περισσότερες ώρες την ημέρα βρίσκονταν στην περιοχή της Μπογόρτσας να βοσκήσουν τα

Φωτό: Βασιλέιου Νικ. Ζήκα

ζώα τους, γιατί η περιοχή ήταν κατάλληλη για κτηνοτροφία (πλούσια σε βλάστηση, μεγάλη σε έκταση).
Εκεί είχαν εγκατασταθεί οι περισσότεροι Ασσιώτες
(Νασιαρίτες) σε πρόχειρα ξύλινα καταλύματα προκειμένου να είναι άγρυπνοι φύλακες των ζώων τους, τα
οποία κινδύνευαν από τα άγρια ζώα (λύκοι, τσακάλια,
λυκόσκυλα κλπ) αλλά και από τους ζωοκλέφτες. Λόγω
των παραπάνω κινδύνων η απομάκρυνση των κτηνοτρόφων από την περιοχή ήταν πολύ δύσκολη αν όχι
αδύνατη. Αυτός μάλλον ήταν ο λόγος που προέβησαν,
προκειμένου να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, στην ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου
Μηνά. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά σύμφωνα με
τους αρχαιολόγους είναι κτίσμα του 18ου ή πρώιμος
του19ου αιώνα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των Ευθυμίου Ιωάννη Χούθη (π. Ευθύμιου Χούθη), Σπυρίδωνα
Δημητρίου Παφίλα (Σπύρο Μήτρου) και Αναστασίου
Γεωργίου Σιάρκου (Τάσιο Σιάρκου) βορειανατολικά
του Ιερού Ναού και σε απόσταση πενήντα (50 ) μέτρων
από αυτόν υπήρχε παλαιότερα άλλος ναός ο οποίος
καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνό. Ο σημερινός ερειπωμένος ναός
υπέστη σοβαρές ζημιές στη μάχη της Μπογόρτσας το
1821. Εκεί είχαν οχυρωθεί οι Γκέκηδες και αμύνονταν
από την πολιορκία των Σουλιωτών. Μάλιστα στη νότια
τοιχοποιία που σώζεται υπάρχουν πέντε- έξι πολεμίστρες μικρών διαστάσεων και σήμερα. Οι κάτοικοι του
χωριού μας δεν αποκατέστησαν τις ζημιές που υπέστη
ο ναός με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να
ερειπωθεί. Οι θεοσεβείς κάτοικοι του Άσσου (Νάσσιαρης) δεν αποκατέστησαν τις ζημίες του ναού, γιατί
μάλλον πίστευαν ότι δεν πρέπει να εκκλησιάζονται σε

μερίδα μας το ποσό των 50 € στη
μνήμη του πατέρα της Δήμα Χρή/Ο Γούλας Λάμπρος του Δημητρίου και τη Αναστασί- στου του Θεοδώρου και της Γεωρας (Λάμπρο Γούλας) προσέφερε στην εφημερίδα μας το γίας (Τάκη Θόδωρου). Την ευχαριποσό των 50 € στη μνήμη του
στούμε και ευχόμαστε υγεία και
θείου του Δήμα Μιλτιάδη του
μακροημέρευση σε αυτήν και την
Ευθυμίου. Το συμβολικό αυτό
οικογένειά της για να τον θυμούποσό είναι ένα μικρό κεράκι στη
νται. Η μνήμη του αιωνία.
μνήμη του καθότι για λόγους
/Η Δήμα- Σοφοπούλου Γεωργία
ανεξάρτητα από τη θέλησή του,
του Αναστασίου και της Μαρίας
δεν μπόρεσε να είναι κοντά του
(Γεωργία του Τάσο Γιωργάκη)
για το τελευταίο αντίο. Τον ευπροσέφερε στην εφημερίδα μας
χαριστούμε και ευχόμαστε υγεία
το ποσό των 50 € στη μνήμη του
και μακροημέρευση σε αυτόν και
συζύγου της Ανέστη Σοφόπουτην οικογένειά του για να τον Δήμας Μιλτιάδης
λου. Την ευχαριστούμε και ευχόθυμούνται. Η μνήμη του αιωνία.
μαστε υγεία και μακροημέρευση
/Η Δήμα-Ζώη Ελένη του Μιλτισε αυτήν και την οικογένειά της
άδη και της Βασιλικής προσέφερε
για να τον θυμούνται. Η μνήμη
στην εφημερίδα μας το ποσό των
του αιωνία.
150 € στη μνήμη του συζύγου
/Η Θεοδώρουτης Ιωάννη Ζώη και του πατέρα
Σκορίλα Γεωρτης Δήμα Μιλτιάδη του Ευθυμίγία του Ιωάννη
ου και της Κων/νας. Την ευχαρικαι της Κων/νας
στούμε και ευχόμαστε υγεία και
προσέφερε στην
μακροημέρευση σε αυτήν και την
εφημερίδα μας
οικογένειά της για να τους θυτο ποσό των
μούνται. Η μνήμη των αιωνία.
50 € στη μνήμη
/Η Δήμα-Κωσταδήμα Γιαννούτου παππού της
Δήμα Ελένη
λα του Χρήστου και της Πανάγιως προσέφερε στην εφη- Δήμα
Σπυρί-

Δήμας Χρήστος

Ανέστης Σοφόπουλος

Δήμας Σπύρος

ναό εντός του οποίου χύθηκε αλλόθρησκο αίμα. Προφανώς δυσκολεύονταν να προβούν στην ανέγερση
νέου ναού στην περιοχή και για αυτό μάλλον έφτιαξαν,
βορειανατολικά του ναού και σε απόσταση τριάντα περίπου μέτρων, πέτρινο εικονοστάσι (προσκυνητάρι) το
οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.
Ο Ιερός Ναός είναι κτίσμα του 18ου αιώνα ή του πρώιμου 19ου αιώνα και με τη με αριθμό ΥΠ.ΠΟ/ΑΡΧ/Β1/
Φ33/29678/952/10-6-1997 Υπουργική απόφαση
ΦΕΚ 700/Τ.Β/19-8-1997 έχει κηρυχθεί ως ιστορικό
διατηρητέο μνημείο.
Σύμφωνα με διάφορες παραδόσεις στον Ιερό χώρο
είναι θαμμένα χρυσά αντικείμενα (νομίσματα, όπλα,
καπέλα, γουρούνα με γουρουνόπουλα, αγελάδα με
μοσχάρι, καζάνια με λίρες κλπ).
Είναι και αυτός ένας λόγος που διάφοροι τυμβωρύχοι
παλαιότερα και ακόμη και σήμερα προσβάλλουν την
ιερότητα του χώρου ανασκάπτοντας τον ιερό χώρο πιστεύοντας στην ανεύρεση των θησαυρών ή διαφόρων
κειμηλίων. Οι βέβηλοι έχουν σκάψει το χώρο μέσα και
έξω από το Ιερό Ναό ακόμη και τα θεμέλια του πέτρινου εικονοστασίου και έχουν προξενήσει μεγάλες
ζημιές εντός του ιερού χώρου και ιδιαίτερα στην τοιχοποιία της ανατολικής πλευράς στο χώρο του ιερού
βήματος και της κόγχης του ιερού.
Αρκετοί Ασσιώτες υποστηρίζουν ότι ο Ιερός Ναός του
Αγίου Μηνά ήταν παλαιότερα ενοριακός. Την άποψη
αυτή (δεν υπάρχει καμιά γραπτή πηγή) στηρίζουν, γιατί
ο Ιερός Ναός λειτουργούσε πολλές φορές τον χρόνο και όχι μόνο μια φορά, την 11η Νοεμβρίου, ημέρα
μνήμης του Αγίου. Η άποψη αυτή δεν υιοθετείται από
όλους, γιατί την ίδια περίοδο σύμφωνα με γραπτές πηγές ενοριακός Ναός στο χωριό μας ήταν ο Ιερός Ναός
του Αγίου Γεωργίου. Δύο ενοριακοί Ναοί την ίδια
χρονική περίοδο στο χωριό δεν νομίζω ότι μπορούσαν να υπάρξουν. Εξάλλου οι θεοσεβείς κάτοικοι του
χωριού μας δεν θα άφηναν τον ενοριακό τους Ναό να
ερειπωθεί. Στον Ιερό Ναό ίσως να τελούνταν πολλές
λειτουργίες (χωρίς να είναι ενοριακός) μέσα στο χρόνο προκειμένου να εκκλησιάζονται οι σχεδόν μόνιμα
κατοικούντες στην περιοχή κτηνοτρόφοι της Νάσιαρης
(Άσσου), οι οποίοι για λόγους που παραπάνω αναφέρονται δεν μπορούσαν να απομακρύνονται από την
περιοχή και να αφήνουν τα ζωντανά τους μόνα τους
προκειμένου να εκκλησιαστούν στον ενοριακό Ναό
του Αγίου Γεωργίου.
Το καλοκαίρι στο χωριό πληροφορήθηκα κάτι πολύ
ευχάριστο. Πρόκειται σύντομα να υπάρξει πρωτοβουλία από ευσεβείς κατοίκους του χωριού για την ανέγερση πανομοιότυπου πέτρινου Ναού, στην τοποθεσία αυτή, αφιερωμένου στον Άγιο Μηνά. Εύχομαι η
πρωτοβουλία αυτή γρήγορα να πάρει σάρκα και οστά.
Την πρωτοβουλία αυτή πρέπει όλοι οι Ασσιώτες να την
πλαισιώσουν και να την συνδράμουν ώστε γρήγορα
να δούμε και να απολαύσουμε τους καρπούς της.
Ο Άγιος Μηνάς απεικονίζεται έφιππος ως Ρωμαίος
στρατηγός και η μνήμη του τιμάται την 11η Νοεμβρίου.
δωνα του Ευθυμίου (Πήλιο Θύμιου) και της γιαγιάς της
Δήμα Ελένης του Σπύρου (Πήλιο Θύμιαινας). Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε
αυτήν και την οικογένειά της για να τους θυμούνται. Η
μνήμη των αιωνία.
/Η Παφίλα-Τσιατούρα Δήμητρα του Χρήστου και της
Φωτεινής προσέφερε στην
εφημερίδα μας το ποσό των
30 € στη μνήμη των αδελφών
της Ελένης και Ευαγγελίας
Παφίλα. Την ευχαριστούμε
και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν και
την οικογένειά της για να τις
Παφίλα- Δήμα Ευαγγελία
θυμούνται. Η μνήμη των αιωνία.
/Η Παφίλα Ελένη του Αθανασίου προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 20 € στη
μνήμη του συζύγου της Παφίλα
Αθανασίου του Χρήστου και της
Πολυξένης (Νάσιο Τάκη Βγένη).
Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση
σε αυτήν και την οικογένειά της
για να τον θυμούνται. Η μνήμη
του αιωνία.
Παφίλας Αθανάσιος
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Ά σσος


Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κατσάνος Ευάγγελος

του Κων/νου και της Σπυριδούλας (Βαγγέλ
Κωσιούλας, 1937 – 1974)

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1937. Είναι το δεύτερο από τα πέντε παιδιά του Κατσάνου Κων/νου
του Αναστασίου και της Θεοδώρας (Κωσιούλα,
1909-1995 ) και της Κατσάνου Σπυριδούλας του
Θωμά και της Γεωργίας (1909-1992). Αδέλφια
του: Η Δήμητρα, σύζυγος του Κούση Ευάγγελου
του Βασιλείου και της Βάιας (Βαγγέλ Βασίλη), ο
Δημήτρης (Τάκη Κωσιούλας), η Καλλιρρόη, σύζυγος του Χριστόφορου Αρκουμάνη από το Αγρίνιο
και ο Γιώργος (Γιώργο Κωσιούλας).
Τελείωσε το δημοτικό σχολείο του Άσσου.
Στις 12 Ιουλίου 1954 βρέθηκε στη Σύρο στη
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.). Με την
αποφοίτησή του από τη σχολή (19 Σεπτεμβρίου
1955) κατετάγη στο πεζικό με το βαθμό του
Δεκανέα.
Από 21 Σεπτεμβρίου 1955 μέχρι 9 Ιανουαρίου
1958 στο ΚΕΝ (Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Νεοσυλλέκτων/ Κορίνθου ως ομαδάρχης εκπαιδευτής.
Από 11 Ιανουαρίου 1958 μέχρι 15 Μαρτίου
1958 στο 509 Τ.Π. (τάγμα πεζικού) στον Κολινδρό
Πιερίας ως βοηθός Διμοιρίτη.
Από 16 Μαρτίου 1958 μέχρι 2 Μαΐου 1958 στο
Κ.Ε.Κ./Β.Σ.Σ. ( Κέντρο Εκπαιδεύσεως Καταδρομών/
Β’ Σώματος Στρατού) στις Βαρβάρες Βέροιας ως
εκπαιδευόμενος.
Από 3 Μαΐου 1958 μέχρι 24 Ιουλίου 1958 στο
509 Τ.Π. (τάγμα πεζικού) στον Κολινδρό Πιερίας
ως βοηθός Διμοιρίτη.
Από 25 Ιουλίου 1958 μέχρι 15 Ιανουαρίου
1961 στο Κ.Ε.Κ./Β.Σ.Σ. ( Κέντρο Εκπαιδεύσεως
Καταδρομών/ Β’ Σώματος Στρατού) στις Βαρβάρες
Βέροιας ως εκπαιδευτής ορεινού αγώνος.
Στις 29 Δεκεμβρίου 1960 μετατάσσεται από το
πεζικό στο πυροβολικό.
Από 16 Ιανουαρίου 1961 μέχρι 2 Ιουλίου 1961
στο Κ.Ε. Πυροβολικού στη Θήβα ως εκπαιδευόμενος εις το τμήμα μονίμων υπαξιωματικών πυροβολικού ένθα κατετάγη.
Από 3 Ιουλίου 1961 μέχρι 9 Νοεμβρίου 1961
στην 147 Μ.Μ.Π. (Μοίρα Μέσου Πυροβολικού)
στην Πρέβεζα ως αρχηγός στοιχείου.
Από 9 Νοεμβρίου 1961 μέχρι 5 Απριλίου 1962
στη Σ.Σ.Σ.Α. (Στρατιωτική Σχολή Σωματικής
Αγωγής) στην Αθήνα ως εκπαιδευόμενος.
Από 5 Απριλίου 1962 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 1962
στην 147 Μ.Μ.Π. (Μοίρα Μέσου Πυροβολικού)
στην Πρέβεζα ως αρχηγός στοιχείου.
Από 19 Σεπτεμβρίου 1962 μέχρι 28 Ιανουαρίου
1966 στη Δ.Π.Β./Β’.Σ.Σ. (Δ/νση Πυροβολικού/Β’
Σώματος Στρατού) στη Βέροια ως επιλοχίας Πυρ/
χίας Δ/σεως.
Από 29 Ιανουαρίου 1966 μέχρι 26 Μαρτίου 1966
στην 185 Ο.Μ.Π. (Ομάδα Μονάδων Πυροβολικού)
στη Θήβα ως εκπαιδευόμενος.
Από 27 Μαρτίου 1966 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
1966 στη Δ.Π.Β./Β’.Σ.Σ. (Δ/νση Πυροβολικού/Β’
Σώματος Στρατού στη Βέροια ως επιλοχίας Πυρ/
χίας Δ/σεως.
Από 21 Ιουλίου 1966 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
1969 στην 194 Μ.Π. Τ.J (Μοίρα Πυραύλων Τίμιος
Τζών) στην Αργυρούπολη Κιλκίς ως επιλοχίας
Πυρ/χίας Δ/σεως και βοηθός εκπαιδευτού οδηγών.
Από 1 Οκτωβρίου 1969 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου
1 9 7 0 σ τ ην 1 2 3 Μ . Π . Π . ( Μ ο ί ρ α Π ε δ ινο ύ
Πυροβολικού) στα Ιωάννινα ως επιλοχίας Πυρ/
χίας Δ/σεως και βοηθός εκπαιδευτού οδηγών και
Ανθ/στής Μοίρας.
Από 28 Σεπτεμβρίου 1970 μέχρι 26 Δεκεμβρίου
1970 στην 185 Ο.Μ.Π. (Ομάδα μονάδων πυροβολικού) στη Θήβα ως εκπαιδευόμενος.
Από 27 Δεκεμβρίου 1970 μέχρι 22 Αυγούστου
1973 στην 123 Μ.Π.Π. (Μοίρα Πεδινού
Πυροβολικού) στα Ιωάννινα ως επιλοχίας Πυρ/χίας Δ/σεως και Ανθ/στής Μοίρας.

Από 9 Σεπτεμβρίου 1973 μέχρι 22 Ιουλίου 1974
στην 173 Μ.Α/Τ.Π
( Μοίρα Αντιαεροπορικού Πυροβολικού) στην
ΕΟΔ (Κ) στο στρατόπεδο «Ανδρέας Δημητρίου»
στην περιοχή Καραόλου της επαρχίας Αμμοχώστου
Κύπρου ως Ανθ/στής Μοίρας και Δ/της Ο.Σ.
(Ομάδα Συντήρησης).
Η βάρβαρη εισβολή των Τούρκων στη Βόρεια
Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 τον βρίσκει να υπηρετεί στην 123 Μ.Α/Τ.Π και από την πρώτη
στιγμή να μάχεται με γενναιότητα, αυταπάρνηση και υπέρμετρο ηρωισμό στην πρώτη γραμμή σύμφωνα πάντα με ομολογίες και μαρτυρίες
συμπολεμιστών του. Η Μοίρα κατάφερε συντριπτικά πλήγματα στις Τουρκιές δυνάμεις και για
αυτό τον λόγο δεχόταν καθημερινά αεροπορικές προσβολές. Κατά την αεροπορική προσβολή
που έγινε στις 22 Ιουλίου και ώρα 15.30 έπεσε
ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή Καραόλου της
Αμμοχώστου μαζί με τον Διοικητή της Μοίρας
Αν/χη (ΠΒ) Χατζηδάκη Εμμανουήλ και τον ΔΕΑ
(ΠΒ) Χατζηπροκοπίου Σώτο. Έπεσε πάνω στο ιερό
καθήκον. Πλήρωσε και αυτός το τίμημα, μαζί με
τους άλλους Έλληνες και Ελληνοκύπριους στρατιώτες που έπεσαν κατά την Τουρκική εισβολή, της
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας που απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα. Δεν στάθηκε τυχερός,
αφού μετά από μισή ώρα (16.00) οι μάχες σταμάτησαν, ύστερα από ανακωχή μεταξύ των δύο
εμπολέμων μερών για την κατάπαυση του πυρός.
Σύμφωνα με πληροφορίες ενταφιάστηκε μαζί με
τους δύο άλλους πεσόντες στις 29 Ιουλίου στο κοιμητήριο Σταυρός Αμμοχώστου. Στο στρατιωτικό
κοιμητήριο «Τύμβος της Μακεδονίτισσας» που
δημιουργήθηκε στην Έγκωμη στην περιοχή της
Μακεδονίτισσας προς τιμή των Ελλαδιτών και
Ελληνοκυπρίων που έπεσαν κατά τη διάρκεια της
Τουρκικής εισβολής το 1974 και έδωσαν τη ζωή
τους για την ελευθερία υπάρχουν τάφοι και κενοτάφια Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων. Στο κοιμητήριο αυτό υπάρχει μαρμάρινο ταφικό μνημείο και
του Ασσιώτη ήρωα Ανθυπολοχαγού Ευάγγελου Κ.
Κατσάνου. Δεν γνωρίζω αν ένοικος του ταφικού
μνημείου είναι ο Ευάγγελος Κατσάνος ή πρόκειται
για συμβολικό ταφικό μνημείο (κενοτάφιο). Για
τις προσφερθείσες και αξιόλογες υπηρεσίες προς
την πατρίδα του απενεμήθη από την Ε.Δ.Υ.Ε.Θ.Α
το 1968 τα Μετάλλιο ευδοκίμου υπηρεσίας Γ’ τάξεως (χάλκινο) και το 1970 το Μετάλλιο ευδοκίμου υπηρεσίας Β’ τάξεως (Αργυρούν).
Η βαθμολογική του εξέλιξη είναι: 12 Ιουλίου
1954 μαθητής στη (Σ.Μ.Υ.) στη Σύρο, Δεκανέας
(31-8- 1955), Λοχίας (30 –12– 1957), Επιλοχίας
(13 -4-1963), Αρχιλοχίας
(5 –7– 1968), Ανθυπασπιστής (5 -7- 1974)
δια της υπ’ αριθ’ 115/74 διαταγής του ΕΔΥΕΘΑ.
Μετά την αυτοθυσία του απενεμήθη ο βαθμός του
Ανθυπολοχαγού.
Όπως προκύπτει από τις υπηρεσιακές του εκθέσεις ο Ευάγγελος Κατσάνος ήταν χαρακτήρας
τίμιος, σοβαρός, ειλικρινής, πειθαρχημένος, εργατικός, σώφρων, ευσυνείδητος, αξιοπρεπής, ευθύς,
θαρραλέος, τολμηρός, φιλότιμος, αποφασιστικός,
σταθερός, εχέμυθος, ενθουσιώδης, οξύνους με
πολλές πρωτοβουλίες. Αγαπούσε το επάγγελμά
του και επιδείκνυε ζήλο, ενδιαφέρον και προθυμία στην εκτέλεση των καθηκόντων του με λίαν
καλή επίδοση και απόδοση. Αρίστη η στρατιωτική του παράσταση και άψογη η συμπεριφορά του
προς ανωτέρους και κατωτέρους. Επίμων, μεθοδικός και άριστος εκπαιδευτής ειδικά εις τον ορεινό
αγώνα. Κατάλληλος για αποστολές καταδρομικής
μορφής. Έφερε εις πέρας αθορύβως κάθε αποστολή που του ανέθεταν. Διοικούσε με θαυμαστό τρόπο τη μονάδα και η εκπαιδευτική, επαγγελματική
και διοικητική του ικανότητα αρίστη. Είχε μεγάλη
επίδοση στα κλασικά και αθλητικά στρατιωτικά
αγωνίσματα και ιδιαίτερα στις αναρριχήσεις.
Σε όλα τα κέντρα που εκπαιδεύτηκε αποφοίτησε ευδοκίμως με επιδόσεις από λίαν καλώς έως
άριστη. Επρόκειτο για έναν ικανότατο υπαξιωματικό με άριστα προσόντα και πολλές δυνατότητες
για περαιτέρω εξέλιξη.

Ο Βαγγέλ Κωσιούλας ήταν άνδρας με άριστη
σωματική διάπλαση, εύσωμος, εύρωστος, ευθυτενής, αναστήματος 1,74 μ, άριστα γυμνασμένος,
σκληραγωγημένος, με ωραίο παράστημα και άψογη εμφάνιση. Πάντα χαμογελαστός, με έξυπνο χιούμορ και πολύ ευχάριστος στην παρέα. Όσοι τον
γνώριζαν πολύ γρήγορα κέρδιζε την εμπιστοσύνη
και την αγάπη τους. Του άρεσε παρά πολύ η διασκέδαση. Ήταν άριστος χορευτής των Ελληνικών
παραδοσιακών και πολύ περισσότερο των
Ευρωπαϊκών και μοντέρνων χορών. Χαιρόσουν
να τον βλέπεις να χορεύει. Όταν ανέβαινε στις πίστες καταχειροκροτούνταν.
Παντρεμένος με τη Ζήκου Δήμητρα από τον
Πεντόλακκο (Ζώριστα) Ιωαννίνων. Στις 7 Ιουλίου
1974 ήρθε στη ζωή ο μοναχογιός του Ευάγγελος.
Δεν ευτύχησε όμως να τον δει και να τον κρατήσει στην αγκαλιά του, γιατί η ταραχώδης κατάσταση που επικρατούσε στην Κύπρο την περίοδο
αυτή δεν του επέτρεψε να βρεθεί με άδεια στην
Ελλάδα να ζήσει από κοντά και να γιορτάσει με
την οικογένειά του το χαρμόσυνο αυτό γεγονός.
Ο γιος του Ευάγγελος Κατσάνος του Ευαγγέλου
και της Δήμητρας κατοικεί μόνιμα στην πόλη
της Πρέβεζας και εργάζεται στο υποκατάστημα
της Εθνικής τράπεζας. Είναι παντρεμένος με την
Τσιγκελίδου Ευγενία από την Πρέβεζα και έχει
τέσσερα παιδιά: 1) τον Μάριο, 2) τη Δήμητρα, 3)
τη Μαρκέλλα και 4) τον Μαρτίνο.
Κάθε τόπος, περιοχή, χωριό και πόλης οφείλει
να τιμάει τους ήρωές του. Έτσι και το χωριό μας
οφείλει να τιμήσει τον ήρωα Ευάγγελο Κατσάνο.
Κάποιος δρόμος ή πλατεία του χωριού μας πρέπει
να μας τον θυμίζει. Ακόμα και μια προτομή στην
κεντρική πλατεία του χωριού θα είναι ελάχιστος
φόρος τιμής.
Τιμή και δόξα αιώνια στον Ασσιώτη ήρωα
Ευάγγελο Κατσάνο (Βαγγέλ Κωσιούλα).

Προσφορές εφημερίδας

• Γκόντζος Χρήστος του Γεωργίου (από Θεσπρωτικό) .................... 20 €
• Γούλας Λάμπρος του Δημητρίου και της Αναστασίας . .................. 50 €
• Δήμα-Κωσταδήμα Γιαννούλα του Χρήστου και της Πανάγιως ........ 50 €
• Δήμα-Ζώη Ελένη του Μιλτιάδη και της Βασιλικής ..................... 150 €
• Δήμα-Φράγκου Σπυριδούλα του Ευαγγέλου και της Μαρίας . ........ 50 €
• Δήμα-Σοφοπούλου Γεωργία του Αναστασίου και της Μαρίας ........ 50 €
• Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας ............................. 30 €
• Ζήκα-Μπαμπαγιάννη Παναγιώτα του Κων/νου και της Ευαγγελίας.... 10 €
• Ζήκα-Μολυβιάτη Χαρίκλεια του Κων/νου και της Ευαγγελίας........ 10 €
• Ζήκα-Παφίλα Βασιλική του Σπύρου και της Ελένης...................... 10 €
• Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου και της Πανάγιως......................... 20 €
• Ζήκας Λάμπρος του Παναγιώτη και της Ελένης............................ 50 €
• Ζήκας Παναγιώτης του Νικολάου και της Μαρίας......................... 20 €
• Θεοδώρου Γλυκερία του Χρήστου............................................. 20 €
• Θεοδώρου Γεωργία του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας................. 50 €
• Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου και της Γεωργίας.................... 20 €
• Θεοδώρου Λαμπρινή του Παναγιώτη και της Εφορίας.................. 20 €
• Κάλιοσης Ευθύμιος του Ευστρατίου και της Μαρίας...................... 50 €
• Κατσάνος Γεώργιος του Κων/νου και της Παρασκευής................ 20 €
• Κατσάνος Ιωάννης του Αναστασίου και της Πανάγιως.................. 10 €
• Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου και της Βασιλικής............ 50 €
• Λαμπρούση Λαμπρινή του Σπύρου και της Δήμητρας.................... 50 €
• Λαμπρούση-Κολιού Λαμπρινή του Σταύρου και της Θεοδώρας....... 50 €
• Λαμπρούσης Κων/νος του Σωτηρίου και της Ελένης................... 20 €
• Μπόκιας Βασίλειος (από Παπαδάτες)......................................... 30 €
• Μπουζούκης Δημήτριος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας........... 10 €
• Ντίμερης Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας................ 20 €
• Πανούσης Κωνσταντίνος του Φίλιππα και της Αικατερίνης............ 30 €
• Πανούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας............ 30 €
• Πανούσης Φίλιππας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας.............. 30 €
• Παφίλα-Τσιατούρα Δήμητρα του Χρήστου και της Φωτεινής.......... 30 €
• Παφίλα Ελένη του Αθανασίου ................................................. 20 €
• Παφίλα Ευαγγελία του Ηλία .................................................... 50 €
• Σιάρκος Βασίλειος του Γεωργίου και της Παρασκευής ................. 30 €
• Σιώζης Κων/νος του Μιχαήλ (από το Θεσπρωτικό) .................... 20 €
• Σκανδάλης Χρήστος του Κωνσταντίνου και της Σοφίας ................ 20 €
• Σταύρου Βασίλειος του Χρήστου και της Ελένης ......................... 20 €
• Χούθη-Μπαρότα Αικατερίνη του Χρήστου και της Ευαγγελίας........ 20 €
• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής . .............. 20 €
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Κουβεντιάζοντας με τον ιδρυτή του Λαογραφικού Μουσείου Άσσου Τάσο Λαμπρούση

Τ

ο Λ Α Ο Γ ΡΑΦ Ι ΚΟ Μ ΟΥ Σ Ε Ι Ο
στον όμορφο ΑΣΣΟ της Λάκκας
Θεσπρωτικού, που αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης κάθε Ασσιώτισσας και
Ασσιώτη αλλά και κάθε Λακκιώτισσας
και Λακκιώτη σαν βρεθεί στο χωριό,
είναι αποκλειΑπό τον Τάκη
στικό δημιΠ. Παπαδημητρίου ούργημα του
ιδρυτή του,
του Ασσιώτη Τάσο Λαμπρούση. Χάρη
στην έμπνευσή του, το αστείρευτο μεράκι και την ανεξάντλητη υπομονή
του έχουμε σήμερα το Λαογραφικό
Μουσείο Άσσου, καύχημα και κόσμημα
του χωριού.
Στο Μουσείο αυτό ο Τάσος, φίλεργο
μυρμήγκι, μάζεψε με στοργή, άοκνο ενδιαφέρον, υπομονή και επιμονή πολλά
πολιτιστικά στοιχεία της περασμένης
ζωής των κατοίκων του χωριού: (αντικείμενα, εργαλεία, σύνεργα, σκεύη,
ενδυμασίες, βιβλία, έγγραφα, φωτογραφίες κλπ) δηλαδή όλα τα αυτούσια
«αρχεία» της παλιάς ζωής του χωριού
του και με τρυφερότητα τα …. «αρχειοθέτησε» στο όμορφο ιδιόκτητο κτίριο
και …. νυχθημερόν τα φροντίζει, τα τακτοποιεί, τα συμπληρώνει και μας τα
προσφέρει να τα δούμε και μ’ αυτό να
… ξαναθυμηθούμε την παλιά μας φύτρα
και ζωή.
Το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΣΟΥ το
επισκέφθηκα το πρωί της Κυριακής μετά την εκκλησία, 22 Αυγούστου 2016
και είχα μια άκρως ενδιαφέρουσα
εγκάρδια κουβέντα με τον ιδρυτή του
και καλό φίλο Τάσο Λαμπρούση, την
οποία και σας παραθέτω αυτούσια.
Νομίζω πως αξίζει:
Τάκης Παπαδημητρίου: Αγαπητέ μου
Τάσο θάθελα να μου πεις προκαταρτικά για τη γέννησή σου, την πατρική
οικογένειά σου και τα πρώτα παιδικά
σου χρόνια.
Τάσος Λαμπρούσης: «Γεννήθηκα στις 11
του Δεκέμβρη 1950 στον Άσσο. Είμαι
μοναχοπαίδι του Ασσιώτη Βαγγέλη
Λαμπρούση του Κων/νου και της
Πανάγιως Παπαγιάννη του Δημητρίου
από το Νικολίτσι. Δημοτικό τελείωσα
το σχολείο του χωριού μου. Δυστυχώς
εγκατέλειψα γρήγορα το χωριό και πήγα στην Αθήνα. Σε ηλικία 14 ετών άρχισα να δουλεύω ως … βιομηχανικός εργάτης. Αργότερα μαθήτευσα ως οδηγός
αυτοκινήτων. Έτσι, με το επάγγελμα του
οδηγού ρίχτηκα στη ζωή. Δούλεψα ως
οδηγός ταξί και φορτηγών αυτοκινήτων
και πολύ αργότερα , το 1983 υπηρέτησα ως οδηγός στην Ε.Α.Σ. (Επιχείρηση
Αστικών Συγκοινωνιών), μέχρι το τέλος
2006, οπότε και συνταξιοδοτήθηκα.
Τ.Π.: Πώς και πότε σου δημιουργήθηκε
η ιδέα του ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
στη γενέτειρα.
Τ.Λ: Εντελώς τυχαία. Είχε ο πατέρας μου
ένα ρολόι τσέπης σκαλιστό με λατινική
γραφή. Πολύ όμορφο και καλοφτιαγμένο. Ήταν αξίας. Λόγω ανάγκης ο πατέρας μου το πούλησε για 50 δραχμές!!!
Στο Μοναστηράκι είδα τέτοια ρολόγια
να πουλιούνται 3.000 δρχμ. Τη στιγμή
εκείνη εξοργίστηκα και παράλληλα ορκίστηκα, τουλάχιστον από το σπίτι μου

δεν πρόκειται να πουληθεί τίποτε άλλο
ποτέ. Έτσι άρχισα να μαζεύω και σιγάσιγά πλούτιζα την την πρώτη συλλογή.
Στη συνέχεια απευθύνθηκα στους συγγενείς, στους γειτόνους, στους φίλους,
στους συγχωριανούς τους περισσότερους. Ό,τι μου δίνανε το αποθήκευα.
Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν!
Τ.Π: Δυσκολίες συνάντησες;
Τ.Λ: είναι γεγονός πως αντιμετώπισα στις αρχές δυσκολίες ακόμα και με
τους συγγενείς. Βλέπεις υπήρχε ισχυρό συναισθηματικό δέσιμο με τα παλιά
πράγματα, τα πατρογονικά και δεν τα
αποχωρίζονταν εύκολα. Ύστερα ήταν
και η επιφύλαξη και το κούμπωμα: «Τι
θα τα κάνει αυτά;». δεν αντιλαμβάνονταν εύκολα το λόγο που τα ήθελα. Κι
εδώ που τα λέμε δεν είχαν άδικο! Τόσα
άκουγαν και μάθαιναν, ότι ο ένας κι ο
άλλος έπαιρναν π.χ φωτογραφίες οικογενειακές και … ξέχναγαν να τις επιστρέψουν ή προικοσύμφωνα παλιά και
τα «χάνανε»!!! Σιγά σιγά πείθονταν από
την αγαθή μου πρόθεση και η συνέχεια
ήταν συγκινητική από τους συγχωριανούς.
Τ.Π: Το υλικό της Λαογραφικής
Συλλογής είναι μόνο από τον Άσσο, το
χωριό σου; Ή και από την ευρύτερη περιφέρεια;
Τ.Λ: Το περισσότερο είναι από το χωριό.
Αλλά υπάρχει λαογραφικό υλικό και
από όλα, σχεδόν, τα χωριά της Λάκκας,
που τις περισσότερες φορές τα πρόσφεραν φίλοι και γνωστοί αυθόρμητα. Ο
κόσμος πάντως όταν είδε συγκεντρωμένα τα λαογραφικά αντικείμενα, ταξινομημένα, εκτεθειμένα σ’ αυτόν εδώ
τον χώρο, πλέον βοηθούσε συγκινητικά
όλη την προσπάθεια. Από την πλευρά
αυτή βοήθησαν και πολλά άτομα που
μου εμπιστεύτηκαν προσωπικά αντικείμενα. Άλλο με ενθαρρύνανε με τα καλά τους λόγια που μου δίνανε δύναμη
και κουράγιο. Άρα, δεν θεωρώ αυτή
τη δουλειά προσωπική και ατομική. Τη
βλέπω συλλογική και γιαυτό θεωρείται
πετυχημένη, απ’ όσα λένε και γράφουν
οι πολλοί επισκέπτες του Μουσείου.
Τ.Π: Από φορείς; Συλλόγου; Είχες κάποια βοήθεια;
Τ.Λ: Απολύτως καμιά. Ούτε από
Συλλόγους Φορείς, ούτε από Δήμο κλπ.
Αναμένω στο … ακουστικό!!! Πάντως
αυτό που με κάνει να νιώθω ικανοποίηση και ευχαρίστηση είναι η ανταπόκριση
του κόσμου και σε προσφορά και σε επισκέψεις και φυσικά τα καλά λόγια που
δεν τσιγκουνεύονται να μου λένε για το
Μουσείο και την όλη προσπάθεια
Τ.Π: Άρα η επισκεψιμότητα που παρουσιάζει το Μουσείο είναι αθρόα και συγκινητική…
Τ.Λ: Οπωσδήποτε! Το δε καλοκαίρι είναι
πιο πυκνή από χωριανούς, αλλά και από
άλλους από όλα τα χωριά της Λάκκας
και όχι μόνο! Κι αυτό με γεμίζει παραπέρα ευθύνη, γιαυτό και προσπαθώ κάθε
μέρα να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο..
Τ.Π: Ο χώρος του Μουσείου, το κτίριο
είναι ιδιόκτητος; Επιφάνεια; Επαρκεί;

Τ.Λ: Είναι ιδιοκτησία μου. Έχει εμβαδόν 80 τ.μ. Επειδή ο εμπλουτισμός του
Μουσείου με λαογραφικό υλικό συνεχίζεται, ο αριθμός των εκθεμάτων αυξάνεται, νομίζω πως δεν φτάνει αυτός ο
χώρος. Κάτι σκέφτομαι για να εξασφαλισθεί κι άλλος χώρος και να αυξηθεί,
ώστε τα εκθέματα να μη … ασφυκτιούν,
αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα … θα δούμε! …
Τ.Π: Κουράστηκες; Μετάνιωσες;
Τ.Λ: (Απάντησε αμέσως) Όχι! Μέχρι στιγμής δεν κουράστηκα. Δεν νιώθω κουρασμένος. Αντίθετα, αισθάνομαι δυναμωμένος από τον κόσμο, τη συμπεριφορά του, τα θερμά και αυθόρμητα λόγια
του. όλοι με παροτρύνουν να συνεχίσω
και με επαινούν. Κύριε Τάκη! Όχι, δεν
μετάνιωσα για αυτό που έκανα. Σε διαβεβαιώ με την τιμή μου και το χέρι στην
καρδιά! Και να σου εξομολογηθώ και
κάτι: Αν μπορούσα να γύριζα το χρόνο
πίσω θα ξανάρχιζα με το ίδιο μεράκι και
με την εμπειρία που έχω αποκτήσει, πιστεύω πως θα τα κατάφερνα καλύτερα
και θα ΄χα αποτελέσματα γρηγορότερα
και καλύτερα!
Τ.Π: Τα εκθέματα του Μουσείου έχουν
καταγραφεί;
Τ.Λ: Δυστυχώς! Δεν έχουμε κάνει μέχρι
τώρα επίσημη καταγραφή, όπως επιβάλλει η επιστήμη της Λαογραφίας. Κι
αισθάνομαι γιαυτό άσχημα. Πάντως, θα
μπορούσε να τα χωρίσει χοντρικά κάποιος σε κατηγορίες όπως:
1. Οικιακά σκεύη από ξύλο, από μέταλλο, κλπ.
2. Αγροτικά και κτηνοτροφικά εργαλεία
(αλέτρια, δρεπάνια, σκαπτικά, καρδάρες, μπλιάντρες κλπ.
3. Επαγγελματικά εργαλεία και κατασκευές (αργαλειούς, ραπτομηχανές,
ρόκες, σύνεργα ξυλουργικά, σύνεργα
τσαγκάρη κλπ.
4. Παιδικά παιχνίδια παλιά.
5. Ενδυμασίες ανδρικές, γυναικείες
κλπ.
6. Χοντρά ρούχα (υφαντικά προϊόντα,
μαντανίες, χασιές, στρώσεις, σαΐσματα,
κουρελούδες, κλπ και εργαλεία τους.
7. Εξοπλισμός ζώων (σαμάρια, πέταλα,
καρφιά, κουδούνια, ξύστρες, τριχιές
κλπ.)
8. Υλικό μη ευαίσθητο σε καιρικές συν-

θήκες σε υπαίθριο χώρο (π.χ λιθαρένιες
μυλόπετρες, λιθαρένια γουδιά, ογκώδη
άλλα γεωργικά εργαλεία κλπ.).
9. Έγγραφα (συμβόλαια, προικοσύμφωνα, επιστολές, βιβλία Λακκιώτικου
ενδιαφέροντος, σχολικά κλπ).
10. Μουσικά είδη (ηλεκτρόφωνο, μαγνητόφωνο, γραμμόφωνο, πικάπ, ραδιόφωνο, κασετόφωνο, δίσκους, κασέτες
κλπ).
11. Ομοιώματα παλαιών όπλων.
Διαρκής και μόνιμη έγνοιά μου είναι
αυτή η ταξινομημένη καταγραφή και πιστεύω πως σύντομα και με τη βοήθεια
των φίλων θα την πραγματοποιήσουμε
σε όσο το δυνατό συντομότερο χρόνο,
που θα εκτυπώσουμε και θα μοιράζουμε στους επισκέπτες.
Τ.Π: Αγαπητέ μου φίλε Τάσο. Νιώθω την
ανάγκη, ενσυνείδητα να σε συγχαρώ.
Ειλικρινά, σε ζηλεύω καλόπιστα για το
έργο που πύργωσες στο χωριό σου κα
τις θυσίες που πρόθυμα υποβλήθηκες.
Η τωρινή γενιά του χωριού σου, αλλά
και οι μελλοντικές θα σ΄ ευγνωμονούν.
Εύγε!!!Τι θα ΄θελες άλλο να προσθέσεις, ώστε να κλείσουμε τη σημερινή
μας φιλική κουβέντα με σένα.
Τ.Λ: Αγαπητέ μου φίλε κύριε Τάκη! Ζω
μόνιμα στο χωριό τα τελευταία δέκα
χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή μου
από την Ε.Α.Σ. και προηγουμένως βρισκόμουν στο χωριό πολλές φορές το
χρόνο. Κατάφερνα να ξεκλέβω χρόνο
και να έρχομαι. Όλο αυτόν τον χρόνο
της εδώ παρουσίας μου τον αφιέρωσα
σ’ αυτή τη δουλειά, τη συγκέντρωση
του λαογραφικού υλικού. Κουραζόμουν,
αλλά …. ξεκουραζόμουν ψυχικά σαν
έβλεπα τη συλλογή να μεγαλώνει. Και
σήμερα είμαι πάντα εδώ να καλοδέχομαι τον κόσμο, να τον ξεναγώ, να
του εξηγώ και να τον πληροφορώ για
ότι υπάρχει στο Μουσείο. Το κάνω με
πολλή χαρά κι αισθάνομαι ικανοποίηση.
Βρέχει, χιονίσει, με λιοπύρι, εγώ εδώ
στο Μουσείο. Φυσικά όποιος θέλει να
έρθει καλοδεχούμενος. Δίχως καμιά
επιβάρυνση, αφού δεν υπάρχει εισιτήριο! Όλο το 24ωρο! Να τον κεράσουμε
και ντόπιο τσίπουρο, γλυκό, αναψυκτικό και να τον περιποιηθούμε. Θέλω κι
εγώ να σ’ ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή και να ευχηθώ υγεία και χαρά
σε σένα και στην οικογένειά σου!
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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
Συνέχεια από την 1η σελίδα

Φιλικός Ποδοσφαιρικός αγώνας
στο Γήπεδο της Βελανιδιάς.

Το Σάββατο το απόγευμα στις 30 Ιουλίου 2016,
τη δεύτερη ημέρα των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διεξήχθη φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο
της Βελανιδιάς. Σε μεικτές ομάδες πήραν μέρος
ποδοσφαιριστές όλων των ηλικιών (παλαίμαχοι μέχρι και μικρά παιδιά). Τον αγώνα παρακολούθησαν
αρκετοί Ασσιώτες, μικροί και μεγάλοι, και στο σύνολό τους οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, που για
διαφόρους λόγους δεν φόρεσαν την αθλητική τους
στολή σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι θεατές έφυγαν
ευχαριστημένοι, γιατί είχαν παρακολουθήσει έναν
ωραίο αγώνα που είχε δύναμη, τεχνική και ωραίες
φάσεις . Ήταν πράγματι μια ποδοσφαιρική γιορτή.

3η Ημέρα: 6ος Γύρος του Άσσου
(Κων/νος Π. Δήμας)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο
γύρος του χωριού, για έκτη χρονιά την Κυριακή
το πρωί στις 31 Ιουλίου 2016. Οι συμμετέχοντες
ξεκίνησαν από την πλατεία του χωριού και ακολούθησαν τη διαδρομή Τζούμα Βάρη-ΚορύτσαζηΤσέπουρη-Τζίμαινα-Καράβα-Κότρα και τερματισμός στην πλατεία του χωριού. Ασσιώτες όλων
ηλικιών πήραν μέρος και έτρεξαν τη διαδρομή
των 2.700μ με πολύ κέφι, χαρά και ενθουσιασμό.
Η ικανοποίηση των μεγάλων και η χαρά των μικρών ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων
των συμμετεχόντων, αφού και η απλή συμμετοχή
είναι προσωπική νίκη για τον καθένα. Στους συμμετέχοντες απενεμήθη από το σύλλογο Αποδήμων
Ασσιωτών αναμνηστικό δίπλωμα. Ευχόμαστε του
χρόνου η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη. Ο σύλ-

3.Κατσάνου Ελπίδα του Ιωάννη
4.Χρήστου Παύλος του Γεωργίου
5.Κάλιοση-Λαμπρούση Δήμητρα του Φωτίου
6.Πανούση Γεωργία του Φίλιππα
7.Κώνστας Αναστάσιος του Χρήστου
8.Μπουτόπουλος Κων/νος του Νικολάου
9.Χρήστου-Μπουτοπούλου Λαμπρινή του Χρ.
10.Λαπρούση-Τζανετή Μαρία του Δημητρίου
11.Κατσάνος Ιωάννης του Αθανασίου
12.Καραγιώτη Μαρίνα του Ευθυμίου
13.Καραγιώτη Ανδριάνα του Ευθυμίου
14.Θεοδώρου Παναγιώτης του Σπύρου
15.Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρήστου
16.Παφίλας Νικόλαος-Ραφαήλ του Κων/νου
17.Σπυριάδου-Παφίλα Μαρία του Νικολάου
18.Τσίμου Χριστίνα
19.Πανούσης Αλέξανδρος του Δημητρίου
20.Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
21.Ρέκα-Πανούση Σάσα του Ιωάννη
22.Τζαμουράνης Δημήτριος του Σωτηρίου

Η Λαμπρινή Χρήστου-Μπουτοπούλου
με τους γιους της Κων/νο και Χρήστο.

Αγώνας για την ανάδειξη πρωταθλητή στο τάβλι και τη δηλωτή

Την Κυριακή 2-8-2015, τρίτη μέρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έγιναν στο χωριό αγώνας για
την ανάδειξη νικητών στη δηλωτή και στο τάβλι.
Οι μονομαχίες κράτησαν πολλές ώρες κάτω από
τα βλέμματα πολλών θεατών. Η αγωνία τις περισσότερες φορές στο κατακόρυφο. Υπήρχαν αρκετές
εκπλήξεις. Πριν από τους αγώνες οι περισσότεροι
δήλωναν ότι θα είναι νικητές, γιατί όποιος ξέρει να
παίζει δε χρειάζεται να έχει και την τύχη με το μέρος του. Μετά τους αγώνες κανένας δεν είχε κάνει
κάποιο λάθος, ο νικητής γιατί είχε κερδίσει και ο
ηττημένος δήλωνε «τόσο άσχημο χαρτί ή ζάρι δεν
είχα ποτέ στη ζωή μου, όποιος και να έπαιζε θα
έχανε». Όσοι πήραν μέρος έδωσαν ραντεβού για
του χρόνου.
Στον τελικό για την ανάδειξη του νικητή στη
δηλωτή αγωνίστηκαν οι : Θεοδώρου Χρήστος του
Σπύρου (Τάκη Πήλιος) και Χρήστου Παύλος του
Γεωργίου με τους Κατσάνο Θωμά του Ευαγγέλου
και Σιάρκο Σταύρο του Αλεξάνδρου. Νικητές αναδείχθηκαν οι: Θεοδώρου Χρήστος του Σπύρου
Από αριστερά Κώνστας Αναστάσιος, Θεοδώρου
Βασίλειος, Πανούσης Ιωάννης, Κατσάνου Ελπίδα και
Χρήστου Παύλος.

λογος Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα ο
Άσσος ευχαριστεί και συγχαίρει όσους πήραν μέρος. Νικητές είναι όλοι οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από τη σειρά που τερμάτισαν. Με απόφαση
του Δ.Σ του συλλόγου ο γύρος του Άσσου, στα
πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένος
στη μνήμη του αείμνηστου προέδρου του συλλόγου μας Κων/νου Πέτρου Δήμα (Κώστα Πέτρου).
Δρομείς που πήραν μέρος στον Γύρο του Άσσου
στις 31-7-2016.
1.Πανούσης Ιωάννης του Δημητρίου
2.Θεοδώρου Βασίλειος του Δημητρίου

Παύλος Γ. Χρήστου και Χρήστος Σ. Θεοδώρου,
οι νικητές της δηλωτής

(Τάκη Πήλιος) και Χρήστου Παύλος του Γεωργίου.
Καλύτερος ταβλαδόρος αναδείχθηκε ο Κώστας
Οικονόμου από τις Παπαδάτες αφού στο τελικό
κέρδισε τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Ευάγγελο

Από αριστερά Κώστας Ε. Κατσάνος
- Γιώργος Α. Κατσάνος

Από αριστερά Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου
- Κώστας Οικονόμου.

Φωτογραφικά ενθυμήματα

Κατσάνου Μάνθα του
Ιωάννου σύζυγος Ευθυμίου
Κίτσου (Θύμιο Κίτσενα),
1860-1961.

Κίτσιος
Χρηστάκης του
Ευθυμίου και της
Μάνθας
(Χρηστάη
Θύμιος), 19041943 με τη σύζυγό του Κατσάνου
Λαμπρινή 18941988. Φωτό από
το αρχείο του
Χρήστου και της
Μάνθας Κώνστα.

Ά σσος
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Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

εφημερίδα μας έχει
αποφασίσει να αφιερώνει
σε κάθε φύλλο της μία
στήλη γνωριμίας που να αναφέρεται
σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό
το φύλλο θα αναφερθούμε στον
Λαμπρούση Θεόδωρο του Λάμπρου.

Ο Λαμπρούσης Θεόδωρος γεννήθηκε στον Άσσο το 1958. Είναι
το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας του Λάμπρου
Λαμπρούση του Γεωργίου κα της
Ελένης (Λάμπρο Γάκη Θόδωρου) και
της Βασιλικής Παφίλα του Σπύρου
και της Αλεξάνδρας. Τελείωσε το
δημοτικό σχολείο του Κερασόβου
Άσσου και στη συνέχεια το Γυμνάσιο
και Λύκειο Θεσπρωτικού. Το 1977
εισάγεται στην ΑΔΣΕΝ (Ανωτέρα Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού),
από όπου απεφοίτησε το 1979 ως Δόκιμος Αξιωματικός Ασυρμάτου.
Στη συνέχεια και για τα επόμενα χρόνια, εργάστηκε ως ασυρματιστής
σε εμπορικά πλοία. Απέκτησε δίπλωμα Αξιωματικού Ασυρμάτου Β’ τάξεως και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία μετεκπαίδευσης της Σχολής
«Ηλεκτρονικών Ναυτικών Οργάνων» και πτυχίο μετεκπαίδευσης της
Σχολής «Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων». Είναι μέλος international
rantio officers club και μέλος της ελληνικής εταιρείας ραδιοερασιτεχνών.
Από το 1980 μέχρι το 1982 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στις διαβιβάσεις ως ασυρματιστής-χειριστής κρυπτογράφου.
Από το 1985 μέχρι τον Απρίλιο του 1989 εργάζεται ως αυτοκινητιστής
και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα στο ΕΚΑΒ-166 (Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας). Αρχικά στον τότε νεοσύστατο οργανισμό του ΕΚΑΒ, ως ασυρματιστής στο ασυρματικό κέντρο και τα επόμενα χρόνια σε άλλους κλάδους
του οργανισμού, όπου απέκτησε εμπειρία συμβάλλοντας στη συλλογική
προσπάθεια του οργανισμού για την καλύτερη λειτουργία και την υλοποί-

ηση των στόχων του. Συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό για τη συμμετοχή
του ΕΚΑΒ στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων συνεργαζόμενος
με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ, Π.Υ, Πολιτική Προστασία, Ένοπλες
Δυνάμεις) και ανέπτυξε την εργασία με τίτλο «Διαλογή περιστατικών σε
μαζικές καταστροφές από Χ.Ρ.Β.Π ΑΠΕΙΛΕΣ» (TRIAGE), καθώς επίσης και
στο συντονισμό των δυνάμεων του ΕΚΑΒ , κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Από το 2004 του ανατέθηκε η αρμοδιότητα του προγραμματισμού και συντονισμού της πανελλαδικής επέκτασης του ΕΚΑΒ στα νησιά του Αιγαίου,
του Ιονίου της Κρήτης καθώς και σε νέους τομείς της Ελλάδας, αντικείμενο που είχε μέχρι το 2010. Στη συνέχεια υπηρέτησε στον διοικητικό
τομέα της Κ.Υ του ΕΚΑΒ έως και σήμερα. Συμμετείχε σε πολλά συνέδρια
και έλαβε μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας σχετικά με την αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών σε έκτακτες ανάγκες. Το 2007 σε συνεργασία
με το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εξέδωσε
το βιβλίο με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας για τους εργαζόμενους στον τομέα της επείγουσας διακομιδής ασθενών», Αλεξανδρούπολη
2007. Για δέκα τέσσερα (14) χρόνια υπήρξε αιρετό μέλος στο υπηρεσιακό
συμβούλιο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ σε πανελλαδικό επίπεδο.
Έχει διατελέσει συντονιστής των πανελλαδικών παραρτημάτων του
ΕΚΑΒ, προϊστάμενος του Γρ. προέδρου, προϊστάμενος Δ/νσης Προσωπικού,
προϊστάμενος Δημοσίων Σχέσεων του ΕΚΑΒ και προϊστάμενος οργάνωσης και προγραμματισμού.
Αγαπημένο χόμπι του το κυνήγι (δεν μπορεί να ήταν και διαφορετικά
αφού ο πατέρας του θεωρείται ένας από τους καλύτερους κυνηγούς όχι
μόνο του Άσσου αλλά και της περιφέρειας), το ψαροντούφεκο και γενικά
τα θαλάσσια σπορ και αγαπημένος προορισμός ο Άσσος, τον οποίο συχνά
επισκέπτεται.
Είναι παντρεμένος με τη συνάδελφό του Καρούτσου Ισιδώρα του
Στυλιανού από την Ικαρία, η οποία σήμερα είναι προϊσταμένη του τμήματος Ειδικών Μονάδων του ΕΚΑΒ. Έχει δύο παιδιά τον Βασίλη και τον Στέλιο
τα οποία υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ (Ελληνική Αστυνομία). Ο Βασίλης υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά με τον βαθμό του Υπαστυνόμου
Α’ και ο Στέλιος στην Αστυνομική Διεύθυνση Νοτιοανατολικής Αττικής
με το βαθμό του Αστυφύλακα. Ο Θεόδωρος Λαμπρούσης κατοικεί μόνιμα
στην Αθήνα στην περιοχή της Ηλιούπολης στην οδό Θεσσαλίας 12.

ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ειδήσεις- Νέα-Γεγονότα

Στις 7 Αυγούστου 2016 στην κατάμεστη μεγάλη αίθουσα των εκδηλώσεων του
Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος τέως
Δήμου Θεσπρωτικού, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, πραγματοποίησε την πολιτιστική εκδήλωση «Λακκιώτικη Πνευματική Δημιουργία». Σκοπός της
εκδήλωσης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Νικολάου, ήταν να αναδειχθεί η Λακκιώτικη Πνευματική Δημιουργία και ειδικότερα, σε συνεργασία με την
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, να τιμηθούν οι Λακκιώτες συγγραφείς και να παρουσιαστούν τα βιβλία τους. Σε υψηλούς πνευματικούς τόνους κινήθηκε ο χαιρετισμός του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη της Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ο
οποίος εξήρε τόσο την πρωτοβουλία του Συλλόγου να τιμήσει τους Λακκιώτες πνευματικούς δημιουργούς και να αναδείξει το σημαντικό έργο τους όσο και το μόχθο
και την προσφορά των ίδιων των δημιουργών. Με θερμά λόγια απευθύνθηκαν στον
χαιρετισμό τους ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, κ. Βασιλάκης Περικλής, ο
αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού κ. Γκάρτζιος Χρήστος, ως θεματικός αντιδήμαρχος
για θέματα πολιτισμού και ο Λυκειάρχης του Λυκείου Θεσπρωτικού κ. Σταυρόπουλος
Βασίλειος. Την εκδήλωση συντόνισε με επιτυχία ο εκπαιδευτικός και Δημοτικός σύμβουλος Ζηρού κ. Γιάννος Γεώργιος που ανέγνωσε και τη λίστα των Λακκιωτών συγγραφέων που ήταν περισσότεροι από εκατό (100), φαινόμενο μοναδικό σε πανελλήνιο επίπεδο. Την εκδήλωση επένδυσε μουσικά με μοναδική ευαισθησία ο εκπαιδευτικός και μουσικός Βασίλης πνευματικός. Βασικοί ομιλητές ήταν ο φιλόλογος και
στοχαστής κ. Λαοκράτης Βάσης με θέμα: «Ο πολιτισμός ως αντίδοτο σε περιόδους
κρίσης» και ο εκπαιδευτικός και λογοτέχνης κ. Τάκης Παπαδημητρίου με θέμα: «Τα
βιβλία για τη Λάκκα μας . Η πολύτιμη προσφορά τους για την επιστροφή στις ρίζες».
Και οι δύο ομιλίες ήταν υψηλοτάτου επιπέδου, εμπεριστατωμένες, με τεκμηριωμένες
τοποθετήσεις και αναλύσεις. Άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο ακροατήριο, το
οποίο έμεινε καθηλωμένο μέχρι τη λήξη της εκδήλωσης. Με την πρώτη αυτή έρευνα
του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου καταγράφηκαν εκατόν (105) Λακκιώτες
συγγραφείς και περισσότερα από τριακόσια πενήντα βιβλία και δέκα τρία περιοδικά και εφημερίδες. Απώτερος
στόχος του Συλλόγου είναι η
δημιουργία μιας βιβλιοθήκης με
ό,τι έχει εκδοθεί από Λακκιώτες
συγγραφείς και η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς με κάθε νέα
έκδοση. Μιας Λακκιώτικης βιβλιοθήκης που θα ανήκει σε όλους
τους Λακκιώτες και θα είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Χορευτικό τμήμα

Ο σύλλογός μας σε μια προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, θα λειτουργήσει και φέτος για τρίτη συνεχή
χρονιά τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες, το οποίο θα λειτουργήσει από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2015.
Τα μαθήματα χορού θα γίνονται κάθε Σάββατο και ώρα 5 μ.μ έως
6 μ.μ. στην αίθουσα το «ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ», οδός Αγίου Κων/νου 4
Ομόνοια, 2ος όροφος. Χοροδιδάσκαλος θα είναι ο πατριώτης μας
Νίκος Τριανταφύλλου. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν
να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του συλλόγου μας Ευάγγελο
Θεοδώρου. Τηλ.6982970065 και την υπεύθυνη του χορευτικού τμήματος Ελένη Πανούση-Μασκλαβάνου τηλ. 6976557789.

Γλέντι στον Άγιο Κοσμά

Για δέκατη πέμπτη συνεχή χρονιά την παραμονή της εορτής του Αγίου Κοσμά στις
23 Αυγούστου, στο ομώνυμο παρεκκλήσι,
πραγματοποιήθηκε και φέτος μετά το πέρας
του εσπερινού το παραδοσιακό γλέντι. Το
γλέντι δεν πραγματοποιήθηκε όπως κάθε
χρόνο στο προαύλιο του παρεκκλησίου λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών αλλά στην
ταβέρνα του χωριού μας «το Καταφύγιο».
Ευχάριστη έκπληξη η μικρή Δανάη Κατσάνου
του Μάρκου (κόρη του Μάρκου Ποστόλη)
η οποία κράτησε συντροφιά τους παρευρισκόμενους παίζοντας αρκετά τραγούδια με
το τουμπερλέκι της.

Δανάη Μαρκ. Κατσάνου

Εσπερινός μετά αρτοκλασίας

Με την παρουσία αρκετών αποδήμων Ασσιωτών πραγματοποιήθηκε
και φέτος για δωδέκατη συνεχή χρονιά στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 στον
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, προκειμένου να τιμήσουν οι απόδημοι Ασσιώτες στην Αθήνα την Υπεραγία
Θεοτόκο, που στη χάρη της γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας.
Έχει γίνει πλέον θεσμός οι απόδημοι Ασσιώτες να συναντώνται κάθε
χρόνο την ημέρα αυτή, να συνεορτάζουν και να τιμούν μετά αρτοκλασίας τη γέννηση της Θεοτόκου. Μετά τον εσπερινό και την αρτοκλασία
ακολούθησε μικρή δεξίωση σε παρακείμενο καφέ-ουζερί.

