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Η θρησκευτικH ζωH των
ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία

Τ

ο ιερό παρεκκλήσιο του Προφήτη
Ηλία της ενορίας των Αγίων
Κων/νου και Ελένης Άσσου βρίσκεται στο συνοικισμό Κερασόβου και
σε απόσταση 200 περίπου μέτρα ανατολικά του ενοριακού ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και 1.900 από
τον ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου.
Του Παύλου Γ. Χρήστου

Κτισμένο σε ένα πανέμορφο μικρό λοφίσκο εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας,
εκτάσεως σαράντα στρεμμάτων, με

και δύο από τη νότια), φεγγίτης στο Ιερό
δεν υπάρχει. Δεν είναι αγιογραφημένος,
έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες,
αναλόγιο και προσκυνητάρι.
Το τέμπλο είναι χτιστό και το Ιερό
δεν είναι υπερυψωμένο από τον κυρίως
ναό. Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί
δέκα ξύλινα καθίσματα.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο φορές τον χρόνο: την 20ην
Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Προφήτη
Ηλία και την Τετάρτη της Διακαινησίμου
(την πρώτη Τετάρτη μετά το Άγιο Πάσχα).

Tριμηνιαία έκδοση του
Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών
“O Mάρκος Mπότσαρης”
Xρόνος 18ος
Aριθμός Φύλλου 71
• Οκτώβριος - Νοέμβριος
- Δεκέμβριος 2016
• Tιμή: 0,30 €

Ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

Τ

ο μεσημέρι της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017, στην κοσμική ταβέρνα «Ο ΜΩΡΙΑΣ» Λ. Φυλής 57 στη Φυλή (Χασιά) τηλ. 210
2411804, από Αττική οδό έξοδος 6, θα πραγματοποιηθεί ο
ετήσιος χορός του Συλλόγου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα κόψει ο
Σύλλογος και την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Όλοι οι Ασσιώτες και φίλοι του Συλλόγου πρέπει
να δώσουν το παρόν. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι παρέα με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Θα μας κρατήσει συντροφιά με
το κλαρίνο του ο Βασίλης Μαρκόπουλος και
οι ερμηνευτές των παραδοσιακών δημοτικών
τραγουδιών Νίκος Παπαζώτος και Αποστόλης Βασίλης Μαρκόπουλος
Μάμαλης. Η τιμή της πρόσκλησης είναι 20 €.
Για παιδιά ηλικίας μέχρι 12 χρονών η τιμή της πρόσκλησης 15 €.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ποτά και τα αναψυκτικά. Για την προμήθεια προσκλήσεων και περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τα μέλη
Νίκος Παπαζώτος
του Δ. Σ. του Συλλόγου μας.
Αποστόλης Μάμαλης

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017

πανοραμική θέα. Το παρεκκλήσιο είναι
κτισμένο στη δεκαετία του 1970. Στη
θέση του υπήρχε πέτρινο παρεκκλήσιο,
κτίσμα του 18ου ή πρώιμο του 19ου
αιώνα. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν
το σημερινό παρεκκλήσιο δεν θυμίζει
τίποτε από το πρώτο κτίσμα. Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους,
η στέγη είναι κεραμοσκεπής δίκλητη,
η οποία επισκευάστηκε πριν από πέντε
χρόνια. Ο ναός εξωτερικών διαστάσεων
μήκους 7μ.(δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 5μ και
ύψους 3 μ. Έχει μία είσοδο από τη δυτική πλευρά (τοξωτή πόρτα) καθώς και
κεραμοσκεπές υπόστεγο (χαγιάτι). Για
τον φωτισμό υπάρχουν τέσσερα τοξωτά
παράθυρα (δύο από τη βόρεια πλευρά

Τη θεία λειτουργία αυτή την ημέρα παρακολουθούσαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι
του Άσσου αλλά και πολλοί κάτοικοι των
γειτονικών χωριών. Με το τέλος της θείας λειτουργίας στο προαύλιο του Ιερού
Ναού και κάτω από την σκιά των δένδρων έπαιρναν θέση οι Ασσιώτες μουσικοί και άρχιζε το ημερήσιο γλέντι που
διαρκούσε σχεδόν όλη την ημέρα (χασομέρι). Για τους Ασσιώτες ήταν μια ξεχωριστή ημέρα. Ήταν μέρα γιορτινή, μέρα
χαράς και διασκέδασης. Ιδιαίτερα γιορτινή ήταν για τους Ασσιώτες που κατοικούσαν στη γειτονιά του παρεκκλησίου.
Στα σπίτια τους φιλοξενούνταν και γευμάτιζαν οι επισκέπτες του Ιερού παρεκκλησίου την ημέρα αυτή. Συγκεκριμένα
την ημέρα αυτή δέχονταν
επισκέπτες
οι:5
συνέχεια
στη σελίδα

Νέες εκκλησιαστικές επιτροπές για την τριετία 2017-2019
Για τον ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου: Σιάρκος Αλέξανδρος του Ιωάννη (Ιερέας),
Ζήκας Σπυρίδων του Γεωργίου, Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Λαμπρούσης
Αναστάσιος του Ευαγγέλου και Παφίλας Νικόλαος του Χρήστου.
Για τον ενοριακό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης: Σιάρκος Αλέξανδρος του
Ιωάννη (Ιερέας), Αδάμ Βασίλειος του Ευαγγέλου, Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου,
Κατσάνου Ευαγγελία του Αχιλλέα και Παπαθανασίου Κωνσταντίνα του Αθανασίου.

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.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, τους χωριανούς και τους φίλους του συλλόγου "Χρόνια Πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ευτυχισμένο, χαρούμενο,
δημιουργικό, ειρηνικό, ελπιδοφόρο, γεμάτο υγεία, πρόοδο και
προκοπή το νέο έτος 2017".

Άσσος, ο:

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

Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων

Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τη Χρήστου Λαμπρινή
του Δημητρίου και της
Παναγιώτας για την αποφοίτησή της, (ορκωμοσία στις 30
Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα Γεώργιος Μυλωνάς του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
από τη Φιλοσοφική Σχολή,
τμήμα Φιλολογίας, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και εύχονται «πάντα επιτυχίες, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία».

H Λαμπρινή Χρήστου με τους γονείς της
Δημήτρη και Παναγιώτα

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 απέκτησαν ο Ζήκας
Απόστολος του Σπύρου και της Παναγιώτας. Η σύζυγός του Κασκούτη Μαρία
του Βασιλείου στις 28 Σεπτεμβρίου 2016
στη Μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Πύργου έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η
χαρά του παππού Σπύρου (Σπύρο Γιάννη
Ζήκα), της γιαγιάς Παναγιώτας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους
ευτυχισμένους γονείς Απόστολο και Μαρία, στον παππού Σπύρο και στη γιαγιά
Παναγιώτα να τους ζήσει. / Δεύτερο
παιδί απέκτησαν ο Ανωπολιτάκης Φίλλιπος του Άγγελου και της Σπυριδούλας.
Η σύζυγός του Ευαγγελία Αρκουλή στις
8 Οκτωβρίου 2016 στο Μαιευτήριο ΡΕΑ
της Αθήνας έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η
χαρά της γιαγιάς Σπυριδούλας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους
ευτυχισμένους γονείς Φίλιππο και Βαγγελιώ και στη γιαγιά Σπυριδούλα να τους
ζήσει. Σημ. Ο Φίλιππος Ανωπολιτάκης είναι γιος της χωριανής Κατσάνου Σπυριδούλας του Γεωργίου και της Αγγελικής
(Σπυριδούλας του Γάκη Νικολάκη).
/ Τρίτο παιδί απέκτησε η Αδάμ Λαμπρινή του Βασιλείου και της Χαρίκλειας και
ο Αναγνώστου Ιωάννης. Η Λαμπρινή
Αδάμ στις 14/10/2016 στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης έφερε στη ζωή ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο αγόρι. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Ιωάννη και Λαμπρινή, στον παππού Βασίλη
(Βασίλ' Τάκ Δάμη) και στη γιαγιά Λίτσα,
να τους ζήσει.
/ Δεύτερο παιδί απέκτησαν ο Κοντογιαννόπουλος Ελευθέριος του Χρήστου
και η Ξάνθη Αγγελική του Χρήστου και
της Πανωραίας. Η Αγγελική Ξάνθη στις
25 Οκτωβρίου 2016 στο Μαιευτήριο
ΕΛΕΝΑ έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και
χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά
του παππού Χρήστου και της γιαγιάς Πανωραίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Λευτέρη και Αγγελική, στον παππού Χρήστο και στη γιαγιά Πανωραία να τους ζήσει.Σημ. Η Αγγελική Ξάνθη είναι κόρη της
χωριανής Κούση Πανωραίας του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας (Πανωραία
του Κώστα Πάνου).
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Παφίλα Βάια του Χρήστου και της Μαρίας
και ο Σιντόρης Μάρκος. Στις 26 Οκτωβρίου 2016, στη Μαιευτική κλινική του
νοσοκομείου Χατζηκώστα στα Ιωάννινα
η Βάια Παφίλα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Ο παπ-

/ Ο Γούλας
Διονύσιος του
Δημητρίου και
τη Αναστασίας
προσέφερε στην
εφημερίδα μας
το ποσό των 50
€ στη μνήμη του
θείου του Δήμα
Δήμας Μιλτιάδης
Μιλτιάδη
του
Ευθυμίου και της
Κωνσταντίνας.
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία
και μακροημέρευση σε αυτόν και την
οικογένειά του για να τον θυμούνται. Η
μνήμη του αιωνία.
/ Ο Λαμπρούσης Θεόδωρος του Λάμπρου και της Βασιλικής προσέφερε

πούς Χρήστος Παφίλας (Τάκη Βάιας) και
η γιαγιά Μαρία δεν μπορούν να κρύψουν
τη χαρά τους για το ευχάριστο γεγονός.
Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Βάια και Μάρκο, στον παππού Χρήστο
και στη γιαγιά Μαρία, να τους ζήσει.
/ Το πρώτο παιδί απέκτησαν η Καρούνη
Αγγελική του Χρήστου και της Γεωργίας
και ο Διαλάτσης Απόστολος. Η Αγγελική
Καρούνη στις 31/10/2016 στη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Άργους έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο
κοριτσάκι. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Απόστολο και Αγγελική και
στον παππού Χρήστο και στη γιαγιά Γεωργία να τους ζήσει. Η Αγγελική είναι εγγονή του χωριανού μας Κλέαρχου Κατσάνου από την κόρη του Γεωργία.

Βαπτίσεις

/ 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

ώθηκαν τους προσκεκλημένους στην οικογενειακή ταβέρνα του χωριού μας το
«Καταφύγιο».
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερί-

δα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο και Μαριάννα, στον
παππού Βασίλη, στη γιαγιά Χαρίκλεια και
στη νονά Σούλα «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 στον
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο
Γουδί βάπτισαν το αγοράκι τους ο Γκουτζουρέλας Χρήστος του Αποστόλου και
της Φανής και η Χρήστου Λαμπρινή
του Παύλου και της Σταματίνας. Η νονά
Δαρδαμάνη Ευαγγελία (Εύα) του Κων/
νου και της Αγγελικής από τις Παπαδάτες του χάρισε το όνομα Παύλος. Ο παππούς Παύλος Χρήστου και οι γιαγιάδες
Ματίνα Χρήστου και Φανή ΓκουτζουρέΟ μικρός Παύλος με τους γονείς του

ευχάριστο αυτό γεγονός.
Οι γονείς του μικρού Ιάσονα-Μάριου δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε κοσμική παραλιακή ταβέρνα του Καναλίου.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «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 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 δεξιστην εφημερίδα
μας το ποσό των
100 € στη μνήμη
της γιαγιάς του
Λαμπρούση Πανάγιως (Νάγιω)
του Θεοδώρου
(ΘοδωρανόσταιΛαμπρούση Παναγιώτα
να).
Τον ευχαριστούμε
και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση
σε αυτόν και την
οικογένειά
του
για να την θυμούνται. Η μνήμη της
αιωνία.
/ Ο Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας (Βασίλη Κολιό
Ζήκας) προσέφεΒάια Ζήκα

λα δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά
τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι
γονείς του μικρού Παύλου δεξιώθηκαν
τους προσκεκλημένους στην οικογενειακή ταβέρνα Β09 στο Γουδί.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο και Λαμπρινή,
στον παππού Παύλο, στις γιαγιάδες Ματίνα και Φανή και στη νονά Εύα «να τους
ζήσει».
/ Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Φυλή
(Χασιά) βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια
τους ο Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου και της Ευδοξίας και η Τζάκου
Πολυξένη (Τζένη) του Πέτρου και της
Παναγιώτας.
Η νονά Δήμα – Πλαβούκου Δήμητρα του
Γεωργίου και της Σταυρούλας χάρισε το
όνομα Θεόδωρος και ο νονός Γούλας
ρε στην εφημερίδα μας το
ποσό των 100
€ στη μνήμη
της αδελφής
του Βάιας και
της νύφης του
Κατσαρού Παγώνας που
Κατσαρού Παγώνα
τόσο άδικα
έφυγε πριν
ένα χρόνο από τη ζωή.
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία
και μακροημέρευση σε αυτόν και την
οικογένειά του για να την θυμούνται. Η
μνήμη του αιωνία της.
/ Ο Ζήκας Σπυρίδων του Ιωάννη και
της Αικατερίνης (Σπύρο Γιαννη Ζήκας)
προσέφερε στην εφημερίδα μας το
ποσό των 50 € στη μνήμη των γονιών
του Ιωάννη και Αικατερίνης Ζήκα και

Δημήτριος του Γεωργίου και της Βάιας
χάρισε το όνομα Πέτρος. Οι γονείς του
Θεόδωρου και του Πέτρου δεξιώθηκαν
τους προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα ο «Μοριάς» στη Φυλή (Χασιά).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Βαγγέλη και Τζένη, στους
παππούδες Θεόδωρο (Θοδωρή του Βαγγέλη Νάκη) και Πέτρο, στις γιαγιάδες Ευδοξία και Παναγιώτα στη νονά Δήμητρα
και στον νονό Δημήτρη «να τους ζήσει».

Γάμος

/ Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 η Γιολάντα Ντίτσου του Βασιλείου και της
Δήμητρας από τον Μύτικα ενώθηκε με
τα δεσμά του γάμου με τον Τασσόπουλο
Παναγιώτη από την Καλαμάτα στον Ι.Ν.
Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου. Κουμπάροι ο
Ευάγγελος και η Ειρήνη Κοντογιάννη. Το
νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους καλεσμένους στο "κτήμα Νυμφών "στον Αγ
Στέφανο Αττικής.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η
εφημερίδα ο "ΑΣΣΟΣ" εύχονται "βίον ανθόσπαρτον και ζωή ανέφελον".
Η Γιολάντα είναι εγγονή του μας Μήτσου
Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Κώτσο
Τόκα) από την κόρη του Δήμητρα.

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.
του αδελφού του
Κώστα. Τον ευχαριστούμε και
του ευχόμαστε
να είναι πάντα
καλά με την οικογένειά του, να
τους θυμούνται.
Ας είναι ελαφρύ
Κώστας Ζήκας
το χώμα τους
ασσιώτικης γης που τους σκέπασε. Αιωνία η μνήμη τους.

Ιωάννης και Κατερίνα Ζήκα
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Ά σσος


Θάνατοι

/ Στις 7 Οκτωβρίου 2016, σε ηλικία 89
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Πέτρο Θόδωρος).
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.
Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησε ο χωριανός
μας, καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Λεωνίδας Γ. Χρήστου:
«Σε αυτόν τον Ιερό χώρο συγκεντρωθήκαμε όλοι εμείς: Η οικογένεια, οι συγχωριανοί και οι φίλοι για να αποχαιρετήσουμε και να κατευοδώσουμε στην τελευταία
του κατοικία τον Πέτρο Δήμα, έναν άνθρωπο με ανήσυχο πνεύμα, ανοιχτό και
δημιουργικό μυαλό. Υπήρξε οικονομικός
μετανάστης πρώτα στο Βέλγιο και αργότερα στη Γερμανία, όπου εργάστηκε σκληρά για να αξιοποιήσει τα όνειρα και τους
στόχους που είχε θέσει για τον ίδιο και
την οικογένειά του.
Συμπαραστάτη σ’ αυτήν την πορεία, η αείμνηστη και πιστή σύντροφος Ευφροσύνη
με την οποία ευτύχησε ν’ αποκτήσει τέσσερα παιδιά και πέντε εγγόνια.
Δυστυχώς ο Κώστας, ο Βασίλης και ο Θοδωρής βιάστηκαν να φύγουν από τη ζωή,
αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό, πόνο
και θλίψη στις οικογένειές τους και
τους γονείς τους.
Ο Πέτρο Δήμας ήταν εργατικός, ευφυής,
εγκρατής, ηπίων τόνων, ευγενής και επικοινωνιακός. Λόγω των ανωτέρω προτερημάτων απολάμβανε σεβασμό και εκτίμηση από τους συγχωριανούς.
Σε δύσκολες στιγμές ήταν ψύχραιμος και
αποφασιστικός.
Αγαπητέ Πέτρο ο λαός του Άσσου σε εκτιμούσε και σε εμπιστευόταν.
Γι’ αυτό άλλωστε σου έδωσε την ευκαιρία
να τον υπηρετήσεις για δέκα έξι (16) χρόνια, πρώτα κοινοτικός σύμβουλος, αντιπρόεδρος και μια οκταετία πρόεδρος.
Ως πρόεδρος είχες σημαντική συμμετοχή
στην εκτέλεση έργων για την αναβάθμιση
του χωριού μας από τα οποία το σημαντικότερο όλων η ύδρευση.
Αγαπητοί συμπροσευχητές κανένας λόγος και αναφορά δεν καλύπτει τους απόντες ωστόσο ας μου επιτραπεί να πω ότι ο
αείμνηστος Πέτρος Δήμας απέρχεται σήμερα πλήρης ημερών με την αγάπη όλων
μας για ν’ ανταμώσει τη γυναίκα του και
τα τρία παιδιά του με τη συνείδηση ήσυχη
ότι σ’ αυτή ζωή έκανε το χρέος του ως άνθρωπος, οικογενειάρχης και κοινοτάρχης.
Αείμνηστε συγχωριανέ Πέτρο σου ευχόμαστε καλό ταξίδι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του χωριού μας
που θα σας δεχθεί.
Αιωνία η μνήμη σου».
/ Στις 3 Νοεμβρίου 2016 σε ηλικία 57
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Λαμπρούσης Λάμπρος του Σωτηρίου και της
Μαρίας (Λάμπρο Σωτήρη
Βασιλάκης). Ο
αδόκητος θάνατος βύθισε
σε βαρύ πέν-

θος την οικογένειά του, συγγενείς και
φίλους.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι
και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της γενέθλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/Πλήρης ημερών σε ηλικία 102 ετών
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 12 Νοεμβρίου 2016,
η Λαμπρούση Βασιλική
του Γεωργίου (Γάκη Λάμπραινα).
Η
εκλιπούσα
ήταν η γηραιότερη κάτοικος του χωριού μας.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό του Γεωργίου
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.
/Στις 27 Νοεμβρίου 2016 σε ηλικία
69 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο
Ανωπολιτάκης Άγγελος του Φίλιππα. Ο
αδόκητος θάνατος βύθισε σε βαρύ πένθος την οικογένειά του, συγγενείς και
φίλους.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την μεθεπόμενη ημέρα στον
Ιερό ναό των
Αγίων
Παμμεγίστων Ταξιαρχών του
Δημοτικού
κοιμητηρίου Νέας Φιλαδέλφειας-Κόκκινου Μύλου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Νέας Φιλαδέλφειας-Κόκκινου
Μύλου. Στην τελευταία του κατοικία τον
συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς,
φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον φιλοξενεί. Αιωνία η μνήμη του.
Ο εκλιπών ήταν σύζυγος της χωριανής
μας Κατσάνου Σπυριδούλας του Γεωργίου και της Αγγελικής (Σπυριδούλας του
Γάκη Νικολάκη Πήλιου).
/ Στις 4 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία 85
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Δήμα
Αντιγόνη σύζυγος του Δήμα Σπύρου του
Αθανασίου και της Σοφίας (Σπύρο Νασγιωρδήμου).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη
την επομένη
στον Ιερό Ναό
Γεννήσεως της
Θεοτόκου Θεσπρωτικού και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Θεσπρωτικού. Στην τελευταία
της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά
της, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε.
Αιωνία η μνήμη της. Η εκλιπούσα έφυγε
ευτυχισμένη αφού ευτύχησε να γνωρίσει
δέκα εγγόνια και δέκα επτά δισέγγονα.
/ Στις 27 Δεκεμβρίου 2016 σε ηλικία
84 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο
Παφίλας Ιωάννης του Γεωργίου και της
Γεωργίας (Γιανν. Παφίλας). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στις 29-12-2016 στον

Ιερό ναό του
Αγίου Γεωργίου Άσσου 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.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια
τους οικείους και τους συγγενείς των
μεταστάντων

Μνημόσυνα

/Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016
στον
Ιερό
Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο
μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Χούθη Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Βιργινίας (Κώστα Γάκη Νάκη Τούση). Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
/ Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016
στον
Ιερό
Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως
της ψυχής
της Κατσάνου Ευαγγελίας του
Παναγιώτη
(Πάνο Κίτσαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στον
Ιερό Ναό
των Αγίων
Κων/νου
και
Ελένης Άσσου
ετελέσθη
40/ήμερο
μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής
του
Λαμπρούση
Γεωργίου του Παναγιώτη και της Φωτεινής (Γάκη Πανέλη). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
στον Ιερό Ναό
Αγίου Παντελεήμονα (νέο
νεκροταφείο
Αχαρνών) ετελέσθη
ετήσιο
μνημόσυνο
υπέρ
αναπαύσεως
της ψυχής του
Παφύλλα Ναπολέοντα του Γεωργίου και της Μαρίας (Ναπολέων του Γάκη Βαγγέλη).
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 στον
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου
Αλεξανδρούπολης ετελέσθη ετήσιο μνη-

μόσυνο
υπέρ
αναπαύσεως
της ψυχής Κατσαρού Παγώνας του Παναγιώτη συζύγου
του χωριανού
μας Ζήκα Ιωάννη του Νικολάου (Γιάννη Κολιό Ζήκα). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016
στον Ι.Ναό του
Αγίου Κων/νου
Μάνεσι Ναυπλίου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής Κατσάνου Αγγελικής
του Κλέαρχου
(Κλεογιάνναινα). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Δήμα Πέτρου
του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Πέτρο
Θόδωρου). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 στον
Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Δήμα
Ευφροσύνης
του
Πέτρου
(Πέτραινας). Ας
είναι αιωνία η
μνήμη της.
/Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
της Χούθη Μάνθας του Θωμά
(Θωμά Γάκαινας). Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.
/Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 στον
Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Λαμπρούση
Αν α σ τ α σ ί ο υ
του Κων/νου
και της Ευφροσύνης (Τασιούλη Κώτση Νάσιου). Ας είναι
αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Λαμπρούση
Λάμπρου του Σωτηρίου και της Μαρίας
(Λάμπρου Σωτήρη Βασιλάκη). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Λαμπρούση Βασιλικής του Γεωργίου (Γάκη Λάμπραινας).
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Ά σσος
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
π. Ευθύμιος Ιωανν.
Χούθης
(παπα-Θύμιος ο Β΄)

Ο π. Ευθύμιος Χούθης γεννήθηκε στον Άσσο το 1906. Είναι το
μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά
του Ιωάννη Δημητρίου Χούθη (Νάκη
Τούση) και της Μάνθας Ευθυμίου
Λαμπρούση. Πρεσβυτέρα η ασσιώτισα Αικατερίνη Αντ. Νικολάου
(1910-2008) με την οποία απέκτησε έξι παιδιά: τον Χρήστο (19321991), τον Μάνθο (1934-2004), την
Κωνσταντίνα, τον Αντώνιο, τον
Νικόλαο και τη Μαρία. Εχειροτονήθη
διάκονος από τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Νικοπόλεως και
Πρεβέζης Ανδρέα εις τον ιερό ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Πρέβεζας στις 27-Ιανουαρίου-1943.
Την επόμενη ημέρα (28-1-1943) εις
τον ίδιο ναό χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στις 5-Μαρτίου 1943
τοποθετήθηκε εφημέριος στον ιερό
ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου. Τα
έτη 1952-1953 φοίτησε στο διετούς
διάρκειας κατώτερο εκκλησιαστικό
φροντιστήριο της Βελλάς Ιωαννίνων.
Για σαράντα συναπτά έτη, μέχρι τον
Μάρτιο του 1983, ο π. Ευθύμιος
Χούθης ήταν εφημέριος του χωριού
μας. Δεσπόζουσα φυσιογνωμία στην
περιοχή, ιερωμένος αξιοπρεπής, με
περισσή αξιοπρέπεια και αξιοσέβαστος σε όλο το ποίμνιό του. Ο
μακαριστός ιερέας ήταν η προσωποποίηση της απλότητας, της ταπείνωσης και της σεμνότητας. Τον
χαρακτήριζε η ευσέβεια, η βαθιά πίστη, η προσήλωση και η αφοσίωση
στο ιερατικό του καθήκον. Τίμησε το
ιερατικό του αξίωμα. Άτομο ήρεμο,
γαλήνιο, πράο με πολλή αγάπη για
το ποίμνιό του και τον συνάνθρωπό
του. Η πολύχρονη ποιμαντική του
διακονία στο ποίμνιό του θα μείνει
ανεξίτηλη. Πολλά τα χαρίσματά του
και οι αρετές του.
Κορυφαίο όμως χάρισμα του π.
Ευθύμιου ήταν η μελωδική φωνή
του. Πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολή αν ισχυριστώ ότι παρόμοια φωνή
δεν υπήρχε ούτε υπάρχει ακόμα και
σήμερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή μας. Όσοι βέβαια είχαν την τύχη
να ακούσουν την ψαλμωδία του είμαι σίγουρος ότι θα έχουν την ίδια
γνώμη. Το 1983 παραιτήθηκε από
εφημέριος του Άσσου για λόγους
υγείας. Είχε φροντίσει όμως για
τον διάδοχό του. Εκοιμήθη στις 15
Αυγούστου του 1985 σε ηλικία 79
ετών. Πάνδημος ο Ασσιώτικος λαός μέσα σε βαρύ πένθος και βαθιά
συγκίνηση αποχαιρέτησε τον επί
σαράντα ολόκληρα χρόνια πνευματικό του πατέρα. Με τον επίσης
ιερέα παλαιότερα του χωριού μας
π. Ευθύμιο Χούθη (παπα-Θύμιο
τον Α΄) είχε συγγενική σχέση. Ήταν
αδελφός του παππού του.
Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο
του Κωστή Μ. Σιώζη, συνταξιούχου δασκάλου, από το βιβλίο του
«Μνήμες-Μορφές-Διηγήματα» σελ.
206-207, το οποίο αναφέρεται στον
π. Ευθύμιο Χούθη και τον επιτάφιο
λόγο του Μακαριστού Μητροπολίτη

της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
και Πρεβέζης κυρός Μελετίου.
«… Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας κυριαρχούσα μορφή ήταν
φυσικά ο παπα-Θύμιος. Το Ιερό,
αν θυμάμαι καλά, ήταν σε κάποιο
επίπεδο ψηλότερο από το επίπεδο
του κυρίως ναού και αυτό προσέδιδε κάποια επιβλητικότητα και στο
ιερό και στον ιερέα την ώρα εκείνη.
Ο παπα-Θύμιος ήταν η προσωποποίηση της αγιότητας. Υψηλός το
ανάστημα, λεπτός με ελαφρώς κυρτωμένους ώμους, πρόσωπο ισχνό
και ρυτιδωμένο με μακριά γενειάδα
ήταν ζωντανή βυζαντινή αγιογραφία.
Παρά το ότι δεν τον είχαν πάρει τα
χρόνια φαινόταν μεγαλύτερος στην
ηλικία. Το ψάλσιμό του χαμηλό,
ήρεμο, ιεροπρεπές, χωρίς εξάρσεις.
Φανέρωνε την ψυχή και τον χαρακτήρα του που ήταν πράος, προσηνής, ανοιχτός σε όλους, με μια μεγάλη καρδιά που χωρούσε όλο του το
ποίμνιο. Είχες την αίσθηση πως αν
του φιλούσες το χέρι και έπαιρνες
την ευχή του, θα έφευγες ανάλαφρος
και εξαγνισμένος. Είχα την τύχη να
τον γνωρίσω καλύτερα, γιατί κάποιο
συμβάν μας έφερε πλησιέστερα, και
να διαπιστώσω τον πλήρους αγαθότητας χαρακτήρα του. Σχημάτισα
την εντύπωση πως ο παπα-Θύμιος
δεν έγινε παπάς όταν μεγάλωσε αλλά είχε το χρίσμα της ιεροσύνης από
τη γέννησή του…».
Από τον εμπνευσμένον επιτάφιον λόγον του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Νικοπόλεως και
Πρεβέζης κ.κ. Μελετίου, για την
κοίμηση του Ιερέως Ευθύμιου
Χούθη, την 15η Αυγούστου 1985.
Αγαπητοί αδελφοί μέσα στο
φως της αιώνιας ζωής και της
Αναστάσεως, ο μακαριστός ιερέας
του Θεού Ευθύμιος παρέδωσε το
πνεύμα του εις τον δημιουργόν μας
και σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν.
«Εν τη γενέσει την Παρθενίαν
εφύλαξας εν τη κοιμήσει τον κόσμον
ου κατέλειπες Θεοτόκε μετέρθες
προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα
της ζωής» ψάλλομεν σήμερα. Και
σήμερα μνήμην και εορτήν της μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης
ημών Θεοτόκου από τα φθαρτά
εις τα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα εις τα αιώνια, από τα λυπηρά
εις χαρμόσυνα, ο δούλος του Θεού,
ο λειτουργός του Κυρίου, ο ιερέας, ο μακαριστός ιερέας Ευθύμιος,
ενώ είχε αρχίσει η εορτή της μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου,
από το βράδυ μετά τα μεσάνυκτα
παρέδωκε με τον πιο ήσυχο και γαλήνιο τρόπο (σαν πουλί που λέμε)
σαν εκλεκτούς του ήρεμα, ήσυχα,
ανώδυνα και ατάραχα το πνεύμα
του εις τας χείρας του Κυρίου Ημών
Ιησού Χριστού. Μετέστη προς την
ζωήν, δεν εχάθη, δεν έφυγε δεν τον
ζημιωθήκαμε, εκείνοι που μετήστανται προς την ζωήν γίνονται κέρδος,
όπως η Υπεραγία Θεοτόκος όταν
έφυγε από τον κόσμον και πήγε κοντά στον Χριστό, έγινε παγκόσμια,
παγκόσμια, η παρουσία της πια,
όχι μόνο στη Γεσθημανή και στη
Βηθλεέμ και στη Ναζαρέτ, αλλά σε
όλο τον κόσμο.

Έτσι και όποιος φεύγει από τη
ζωή και πάει κοντά στον Χριστό
στην αιώνια και μακάρια ζωή, γίνεται
δυο φορές ζωντανός, δέκα φορές ζωντανός, εκατό φορές ζωντανός, χίλιες
φορές ζωντανός και αν στην επίγεια
ζωή του η ευχή του σαν ιερέας του
Θεού είχε δύναμη, μετά την κοίμησή
του έχει πολλαπλάσια δύαμη.
Αγαπητοί μου αδελφοί μακαρίζομεν τον δούλον του Θεού, τον αξιομακάριστον ιερέα Ευθύμιο, που
αξιώθηκε κάποια ημέρα να δεχθεί
την κλήση του Κυρίου, άκουσε τη
φωνή του Παντικράτορας Θεού που
έλεγε σ’ αυτόν όπως είπε και στους
Αγίους Αποστόλους. «Δεύτε οπίσω
μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».
Και από εκείνη τη στιγμή ο ταπεινός δούλος του Θεού, ο ταπεινός άνθρωπος, ο ο οποίος με όλους
άνθρωπος και πριν και μετά επήρε από την χάριν του Θεού και την
χάριν του Παναγίου Πνεύματος, την
μεγάλην δωρεάν της Ιεροσύνης, που
είναι, όπως λένε, οι Άγιοι Πατέρες,
όπως μας δίδαξαν, όπως πιστεύουμε, όπως το ζούμε, όπως το βλέπουμε καθημερινά. Το μοναδικό αξίωμα
που έχει αξία ενώπιον του Θεού
και των δούλων του Θεού, ο Άγιος
Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει και ο Άγιος
Ιωάννης Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι Άγιοι, «ούτε ο Βασιλιάς
έχει αξία μπροστά στον ιερέα, ούτε οι Άγγελοι και οι Άγγελοι ακόμα
μπροστά στον ιερέα δεν είναι τίποτα, γιατί οι Άγγελοι έχουν δύναμη

Ο π. Ευθύμιος Χούθης (1906-1985)

να προστατεύσουν, έχουν δύναμη
να ενισχύσουν είναι άφθαρτα και
αιώνια πνεύματα, βρίσκονται γύρω
από τον θρόνο του Θεού, αλλά δεν
έχουν τη δύναμη να λειτουργήσουν,
δεν έχουν τη δύναμη να απλώσουν
τα χέρια τους πάνω από το κεφάλι
ενός ανθρώπου και να του μεταφέρουν κατά το θέλημα του Κυρίου
Ημών Ιησού Χριστού και του πατέρα του την ευλογίαν του ουρανού.
Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος Ημών
Ιησούς Χριστός: «Καθώς απέσταλκεν ο Πατήρ μου καγώ πέμπω υμάς
να γίνετε αλιείς ανθρώπων. Ο Πατήρ
μου ο επουράνιος είπε στον Χριστό.
«ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός,
ατού ακούετε». Θυμάστε τα λόγια
από τη μεγάλη γιορτή που πέρασε;
Την εορτήν της Μεταμορφώσεως.
Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός
έλεγε εις τους αποστόλους Του και

εις τους Ιερείς όλων των αιώνων «Ο
ακούων υμών εμού ακούετε, ο απαιτών υμάς εμού απαιτεί».
Αγαπητοί μου αδελφοί, μακάριοι
είμαστε σαν λαός, διότι αξιωθήκαμε
να ζούμε την ορθόδοξον πίστιν.
Μακάριοι είμαστε διότι, αξιωθήκαμε να δεχθούμε τα δώρα του
Πατέρα και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος δια του στόματος της διδασκαλίας και των χειρών της ευλογίας των Ιερέων. Όλοι μας και σεις
και μείς που είμαστε Ιερείς δε φυτρώσαμε μια μέρα ξαφνικά παπάδες,
εγίναμε παπάδες επειδή ζήσαμε κοντά σε Ιερείς και διδαχθήκαμε από
τον λόγο τους και από το παράδειγμά τους και ποτίστηκε η ψυχή μας
και οδηγηθήκαμε να αγαπήσουμε
τον Σωτήρα του κόσμο Χριστόν και
να καταλάβουμε από τον λόγο τους
και από το παράδειγμά τους ότι τα
επίγεια δεν είναι τίποτε μπροστά
στα επουράνια. Και η σωματική ζωή
είναι καταστροφή, ενώ η πνευματική ζωή είναι σωτήρια και αγιασμός
και ανάστασις και αιώνια ζωή.
Αγαπητοί μου αδελφοί, γι’ αυτό
ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος.
Μη λυπήστε, όταν πεθαίνει δούλος
του Θεού, δεν χάνεται πάει εις τα
αιώνια, μη λυπήστε για τον θάνατο Ιερέως και μάλιστα Ιερέως, που
επέρασε ολόκληρη τη ζωή του με
σεμνότητα, με πίστη, με αυταπάρνηση, με αφοσίωση στο καθήκον του,
Ιερέα που έγινε όργανο της Χάριτος
του Θεού. Ιερέα που εφρόντισε να
καθοδηγήσει τα τέκνα του τα κατά
σάρκα και τα πνευματικά εις την
οδόν του Θεού. Μη λυπήστε αδελφοί μου, ακούσατε την ωραίαν ευχήν που διαβάσαμε ευχόμενοι στον
Κύριον παρακαλώντας τον Κύριον
να παραλάβει την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου Ιερέως Ευθυμίου
κοντά του.
Τι είπαμε Συ Κύριε εδόξασες την
ζωή του επί της γης, την έξοδό του
κάνε να είναι μεγάλη και ένδοξη
ενώπιον των Αγγέλων, να ζηλεύουν
οι Άγγελοι βλέποντας τον Ιερέα του
Θεού ντυμένον την Χάριν και την
δόξαν της Ιεροσύνης να ανεβαίνει
στον ουρανόν.
Αγαπητοί μου αδελφοί βλέπετε
τον κεκοιμημένον δούλον του Θεού
ΙΕΡΕΑ ΕΥΘΥΜΙΟΝ, αυτήν την στιγμήν ενδεδυμένον την ουράνιαν δόξαν. Ποιά είναι η ουράνια δόξα; Το
πετραχήλι και το φαιλόνιον και τα
ιερά άμφια τα οποία είναι σύμβολα
του Σώματος και του Πάθους του
Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτή
η δόξα την οποία τελικά κληρονομεί εκείνος που αφοσιώθηκε στον
Χριστό και για χάρι Του εδέχθηκε
έστω και αν ήταν έγγαμος και είχε
παιδιά να ζήσει ζωήν σαν καλόγηρος, γιατί όλοι οι παπάδες περνάν
τη ζωή της αφοσιώσεως στον Θεό
και της αποκοπής από τον κόσμο.
Αγαπητοί μου αδελφοί, φοράει
την δόξαν και την ευπρέπειαν του
Χριστού. Είναι ντυμένος τον Χριστόν
και ανεβαίνει προς τον θρόνον Του,
για να δώσει απολογία ων έργων
του και να λάβει από τον Κύριον
τον μισθό των έργων του.
Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς, εγώ
εγνώρισα τον αείμνηστο και μακαριστό ιερέα ΕΥΘΥΜΙΟΝ σχετικά λίγο,
αλλά και σχετικά πολύ. Είδα έναν
άνθρωπο γεμάτο απλότητα καρδιάς,

Ά σσος
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Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Το παρεκκλήσιο του
προφήτη Ηλία

συνέχεια από την 1η σελίδα

Γούλας Δημήτριος του Χρήστου και της
Γεωργίας (Δημητράκη Γούλα), Γούλας Ευάγγελος
του Χρήστου και της Γεωργίας (Βαγγελ-Γούλα),
Κώστας Κωνσταντίνος του Αναστασίου και της
Χριστίνας (Κώτσο Ναστάσης), Δήμας Μιλτιάδης
του Ευθυμίου και της Κων/νας, Δήμας Σωτήριος
του Χρήστου και της Μαρίας (Σωτηρ-Κίτσος ή
Σωτηρ-Δήμας), Δήμας Χρήστος του Λάμπρου και
της Βασιλικής (Κίτσο Λάμπρος), Δήμας Ευάγγελος
του Σωτηρίου και της Μαρίας (Βαγγελ-ΣωτηρΚίτσος), Κώστας Χρήστος του Αναστασίου και της
Χριστίνας (Κίτσο Ναστάσης), Κώστας Ευθύμιος του
Χρήστου και της Μαρίας (Θύμιο Κίτσος), Δήμας
Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας (Λάμπρο
Κιτσούλης), Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου και της
Βασιλικής (Σωτηρ-Γάκη Ζήκας), Δήμας Βασίλειος
του Παναγιώτη και της Θεοδώρας (ΒασιλΠαναγιώτης), Κάλιοσης Ιωάννης του Κων/νου
και της Γιαννούλας (Γιανν-Κάλιοσης), Κάλιοσης
Ευστράτιος του Κων/νου και της Γιαννούλας
(Στράτο Κάλιοσης), Κάλιοσης Φώτιος του Κων/νου
και της Γιαννούλας (Φώτη Κάλιοσης), Κάλιοσης
Γεώργιος του Κων/νου και της Γιαννούλας (Γάκη
Κάλιοσης), Μήτος Αθανάσιος του Δημητρίου και
της Αναστασίας (Νάσιο Τόκας), Μήτσιου Κων/
νος του Δημητρίου και της Αναστασίας (Κώτσο
Τόκας ή Κώτση Μήτρος), Κατσάνος Βασίλειος του
Αθανασίου και της Βάιας (Βασιλ-Νάσιος), Δήμας
Θεόδωρος του Δημητρίου και της Μαρίας (Θοδωρή
Γιωρδήμος), Δήμας Πέτρος του Θεοδώρου και της

Γεωργίας (Πέτρο Θόδωρος), Δήμας Μάρκος του
Θεοδώρου και της Γεωργίας (Μάρκο Θόδωρος),
Κατσάνος Αθανάσιος του Ιωάννη και της Ελένης
(Νασγιάννης), Κατσάνος Κλέαρχος του Ιωάννη και
της Ελένης (Κλεογιάννης), Κατσάνος Ευθύμιος
του Χρήστου και της Μάνθας (Θύμιο Χρήστος),
Κωλέτσης Χρήστος του Ευαγγέλου και της
Αικατερίνης (Τάκη Βαγγέλης), Κάλιοσης Γεώργιος
του Χρήστου και της Αικατερίνης (Γιώργο Τάκη
Βαγγέλης), Κάλιοσης Δημήτριος του Χρήστου και
της Αικατερίνης (Μήτσο Τάκη Βαγγέλης),
Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν Ισραηλίτης προφήτης
και έζησε κατά τον 9ο -10ο αιώνα π.Χ. Tα εκκλησάκια που είναι αφιερωμένα στον προφήτη Ηλία
ως επί το πλείστον βρίσκονται στις κορυφές λόφων, υψωμάτων και βουνών. Βρίσκονται πάντα σε
υψόμετρο γιατί σύμφωνα με μια παράδοση ο προφήτης Ηλίας είναι ρυθμιστής των καιρικών συνθηκών καθότι αντικατέστησε τον Δία τον νεφεληγερέτη (Θεό των αρχαίων Ελλήνων), κύριο ρυθμιστή

έναν άνθρωπο γεμάτο από καλοσύνη, έναν άνθρωπο γεμάτο ευσέβεια, έναν άνθρωπο που είχε
αγωνία της Βασιλείας του Θεού. Μου έκανε πολύ εντύπωση η καλοσύνη με την οποία μιλούσε
πάντοτε για όλους και η ηρεμία με την οποία
ήθελε να βλέπει τα πάντα μέσα στην εκκλησία
να βαίνουν συνεχώς καλύτερα. Η χαρά του, δεν
περιγράφεται, όταν είδε εις την θέσιν του να έρχεται ένας εκλεκτός πνευματικός του γιος και να
χειροτονείται αντ’ αυτού Ιερέας εις το χωριό αυτό.
Αγαπητοί μου αδελφοί, εγώ τον εγνώρισα λίγο,
αλλά άκουσα από τους ανθρώπους πολλά, πολύ
περισσότερα και όλοι μαρτυρούν ότι έζησε με μια
απλότητα καρδιάς, ηρεμίας, αφοσίωσις εις το καθήκον του. Αδελφοί μου, η Παναγία της οποίας
την μνήμην εορτάζομεν σήμερον έζησεν όλην της
την ζωήν με ταπέινωσιν, δε θα μπορέσει ναβρει
κανείς κανένα μεγάλο και θαυμαστό έργο στην
ζωήν της, εκτός από τι εγέννησε τον Χριστόν.
Αλλά μέσα στην ταπείνωσιν των τόσο απλών, της
τόσης απλότητός της έγινε η αληθινή οδός του
Θεού είναι η αγάπη προς τον Θεόν και η τήρηση των εντολών του. Αδελφοί μου εμείς, είμαστε
άνθρωποι και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος σημαίνει
και λάθη και πάθη. Ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος
είναι δυνατόν σε κάτι να έφταιξε ενώπιον του
Κυρίου. Από αυτό δεν εξαιρούμε ποτέ τον εαυτό
μας και κανέναν άλλον. Αυτή είναι η καλοσύνη
της εκκλησίας και γιαυτό ευχόμαστε για όλους
και ευχόμαστε αυτή τη στιγμή για τον Ιερέα του
Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΝ αν τυχόν σαν άνθρωπος έπραξε κάτι το λυπηρόν και το επιβαρυντικόν εις τη
συνείδησή του, ο Θεός δεχόμενος την προσευχή
μας να τον παραδίδει, να τον συγχωρέσει.
Αγαπητοί μου αδελφοί, το χρέος μας απέναντι στον κεκοιμημένον δεν είναι συναισθηματική
αγάπη, δεν είναι φωνές, δεν είναι μοιρολόγια, είναι προσευχή, το χρέος μας είναι αγάπη, νηστεία.
Όπως για τον φτωχό δεν είναι χρέος μας να του
πούμε καλά λόγια, αλλά να τον ελεούμε και να
τον βοηθήσουμε. Αλλά σ’ αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, την ιερά στιγμή μπροστά μας έχουμε

έναν δούλο του θεού, που ο ίδιος αγιάστηκε από
την αγιαστική χάρι εκείνων που τελούσε σ’ όλη
του τη ζωή. Ζώντας περισσότερο, απ’ ότι στο
σπίτι του, μέσα στην εκκλησία και κουβεντιάζοντας περισσότερο απ’ ότι με τους ανθρώπους, με
τον Θεό μέσα από τα Άγια και Ιερά βιβλία και
ενεργώντας όχι μόνο υλικά αλλά και πνευματικά
με την ευλογίαν και τον Αγιασμόν του. Ενώπιον
αυτού του κεκοιμημένου ιερέως του Θεού έχουμε
χρέος με ταπείνωση να θυμόμαστε τα χαρίσματα
τα οποία ο Κύριος δια των χειρών του εσκόρπισε.
Αδελφοί μου, τόσα χρόνια ιεροσύνης, μια ζωή
ολόκληρη ιεροσύνης, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σ’ αυτό το ευλογημένο χωριό. Πράγματι
ευλογημένο, για την πίστη του και την αφοσίωσιν
εις τα διδάγματα της εκκλησίας μας, για την ομολογουμένως αρετήν των ανθρώπων, για την καλοσύνη τους. Ας θυμηθούμε τις ευεργεσίες που
έχουμε πάρει ο καθένας μας από τον Θεό δια
χειρών του αοιδίμου Ιερέως ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
Τον έναν εβάπτισε, τον άλλον εστεφάνωσεν
και όλους μας μας ευχήθηκε, μας λειτούργησε,
μας εκοινώνησεν το Άχραντο Σώμα και το Τίμιον
Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, μακάριος ο άνθρωπος που τρώγει το Σώμα και το Αίμα του Ιησού
Χριστού, διότι θα ζήσει. Γι’ αυτό τη στιγή ενθυμούμαστε τις δωρεές του Θεού, τις ευεργεσίες
του Θεού δια των χειρών, δια του προσώπου,
δια της διακονίας του κεκοιμημένου δούλου του
Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ιερέως και ευχόμεθα σ’ αυτόν
σαν πατέρα πνευματικόν λέγοντας «Μακαρία η
οδός ην πορεύει σήμερον, ότι ητοίμασον σοι τόπος αναπαύσεως». Μακαρία η οδός του κεκοιμημένου δούλου του Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ιερέως στα
άγια η ψυχή Του μετά των Αγγέλων και μετά των
Αγίων και όπως ευδόκησεν ο Θεός να παραδώσει
την ψυχήν του την ημέρα της αναπαύσεως και
της μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών
Θεοτόκου, και να την παραδώσει ήρεμα και γαλήνια χωρίς καμία ταραχή ξέροντας που πηγαίνει
και τι βρίσκει.

των καιρικών συνθηκών. Μία άλλη παράδοση θέλει τον προφήτη Ηλία να είναι ναυτικός και επειδή
κινδύνεψε να πνιγεί πολλές φορές αποφάσισε να
πάει να ζήσει σε μέρη που οι κάτοικοι να μη γνωρίζουν τι είναι καράβια και τι θάλασσα. Έτσι βρέθηκε
στην κορυφή ενός βουνού, όπου οι κάτοικοι δεν
γνώριζαν τίποτε για θάλασσα και ναυτικά κουπιά,
και αποφάσισε πλέον να ζήσει στις κορυφές των
βουνών και των λόφων για να μη του θυμίζει τίποτε τη θάλασσα και τα καράβια. Σύμφωνα με άλλη
παράδοση τιμάται στις κορυφές των βουνών, γιατί
όταν ζούσε του άρεσε να βρίσκεται στα βουνά και
δεν πάτησε ποτέ σε κάμπο. Η ορθόδοξη παράδοση
θέλει τον προφήτη Ηλία να μην έχει πεθάνει , αλλά να έχει αναληφθεί με άρμα πυρός στον ουρανό.
Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, άλλη παράδοση, ο προφήτης Ηλίας ζει στη γη με φθαρτό σώμα.
Έτσι ως εκπρόσωπος των ζώντων εμφανίστηκε στη
Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβώρ. Στις
20 Ιουλίου κατά την ορθόδοξη παράδοση εορτάζεται η μνήμη του προφήτη. Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί
δεν εορτάζουν την κοίμηση αλλά την ανάληψή
του. Όπως προανέφερα τα εκκλησάκια που είναι
αφιερωμένα στον προφήτη Ηλία βρίσκονται πάντα
σε υψόμετρο και ως επί το πλείστον σε ψηλότερο
σημείο από όλες τις κατοικίες. Στο χωριό μας όμως
το παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία είναι κτισμένο μεν σε λόφο αλλά υψομετρικά χαμηλότερα από όλες σχεδόν τις κατοικίες
του χωριού και αυτό γιατί όταν πρωτοκτίστηκε το
πέτρινο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία τα κατοικήσιμα σπίτια του χωριού μας ήταν παραποτάμια
και υψομετρικά χαμηλότερα από τον λόφο που
βρίσκεται το παρεκκλήσιο.
Να τον υποδεχθεί η Δέσποινα και οι Άγιοι και
να τον παραλάβουν εις τας αιωνίας μονάς, ώστε
εκεί ενδεδυμένος για πάντα την χάριν της ιεροσύνης να δοξάζει και να υμνεί τον Κύριο ημών
Ιησού Χριστόν εις τους αιώνας.
Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν θα κατεβάσουμε το φθαρτόν σώμα του δούλου του Θεού
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ιερέως εις τον τάφον και θα ξεσκεπάσουμε το πρόσωπόν του από αυτό το σημάδι
της δόξας που τον σκεπάζει τώρα, γιατί αυτό που
του σκεπάζει τώρα, σκεπάζει μόνο τα Άχραντα
Δώρα, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, για
να δείξει ότι το πρόσωπό του είναι τίμιο και γι’
αυτό δεν επιτρέπεται να ασπάζονται τον Ιερέα
στο πρόσωπο, αλλά του φιλάνε το χέρι του με το
οποίο έπαιρναν όλοι την ευλογία του.
Όταν θα τον ξεσκεπάσουμε, θα δείτε στο πρόσωπό του τη γαλήνη, που άφησε η ήρεμη ανάπαυση της ψυχής του, για να δοξάσει τον Θεό και
όταν θα τον σηκώσουμε, πάλι, και θα το δείτε θα
βάλουμε στο πρόσωπό του ανοικτό το Βιβλίο της
Θείας Λειτουργίας εις το σημείο που είναι γραμμένα τα λόγια: «Το πλήρωμα του Νόμου και των
προφητών Χριστέ ο Θεός πλήρωσον χαράς και
ευφροσύνης τας καρδίας υμών».
Αγαπητοί αδελφοί, ας δοξάσομεν τον Θεόν
που εξέλεξε τον δούλον του και τον παρέλαβε
αυτήν την Αγίαν ημέραν και τον πήρε εις την
Βασιλείαν Του. «Αιωνία του η μνήμη».

Προσφορές εφημερίδας

• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου και της Αναστασία ...............................50 €
• Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας . .....................................100 €
• Ζήκας Σπυρίδων του Ιωάννη και της Αικατερίνης ....................................50 €
• Θεοδώρου Χρήστος του Σπύρου και της Αικατερίνης .............................20 €
• Καλέσιος Χρήστος του Δημητρίου και της Βαρβάρας .............................20 €
• Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου και Αγγελικής 20 €
• Λαμπρούσης Θεόδωρος του Λάμπρου και της Βασιλικής ..................100 €
• Χρήστου Γεώργιος του Χρήστου και της Βασιλικής . ................................50 €

Ά σσος
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Αθλητικά

ια τρίτη συνεχή χρονιά η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ» δήλωσε
συμμετοχή στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα
της Ε.Π.Σ Πρέβεζας-Λευκάδας και αγωνίζεται την
ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 στο πρωτάθλημα της
Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας (2ο όμιλο). Ποδοσφαιρική
έδρα της ομάδας το γήπεδο «Κατερίνα Θάνου» στο
Θεσπρωτικό.
Στο Β΄ όμιλο θα αγωνιστούν 12 ομάδες και συγκεκριμένα: 1) ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ, 2) ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ, 3)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ, 4) Α.Ο. ΡΙΑ, 5) ΑΠΟΛΛΩΝ
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ, 6) ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ, 7)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 8) ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ (Α.Ο.
ΑΣΣΟΥ), 9) ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, 10) Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, 11) Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ, 12) Π.Σ.
ΦΙΠΙΠΠΙΑΔΑΣ.
Ο πρώτος αγώνας της ομάδας την Κυριακή 2-102016 στο γήπεδο Θεσπρωτικού (Κατερίνα Θάνου) με
τον Π.Σ. Ένωση Πάργας.

1η Αγωνιστική: Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
Π.Σ. Ένωση Πάργας:
Γήπεδο Θεσπρωτικού «Κατερίνα Θάνου».
Κυριακή, 2-10-2016 και ώρα 16.00.

Απεβλήθησαν οι: Δράκος Θεόφιλος (κόκκινη) και Καλέσιος
Βασίλειος (δύο κίτρινες).
Διαιτητής: Παπαδόπουλος Ε. Βοηθοί: Σολδάτος Σ. Γάτσιος
Δ
Σκόρερ: Για την ομάδα της Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου)
οι Κιοράι (Giorai) Πέτρος και Γούλας Κων/νος του
Χρήστου.

5η Αγωνιστική: Νίκη Στεφάνης:
4
Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
0
Γήπεδο Λούρου Κυριακή, 30-10-2016 ώρα 15.00.

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος
Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του
Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου,
Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ (65' Κιτσαντάς
Ναπολέων), Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου (68'

Κωνσταντίνος, Κιοράι (Giorai) Πέτρος, Κούσης Ευάγγελος
του Παναγιώτη, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου.
Δ ι α ι τ η τ ή ς : Φ ρ αγ κ ο ύ λ η ς Π α ύ λ ο ς Β ο η θ ο ί : α )
Μαυροκεφάλου Ε., β) Γάτσιος Δημήτριος.

9η Αγωνιστική: Α .Ο Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
Αναγέννηση Αχερουσίας:
Γήπεδο Θεσπρωτικού «Κατερίνα Θάνου».
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00.

1
5

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος
Δημήτριος του Νικολάου, Καλδάνης Ευάγγελος του
Θεοδώρου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Σιάρκος
Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Καλέσιος Ευάγγελος του
Σπύρου, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Δημολίτσας
Αλέξανδρος του Σταύρου, Κιοράι (Giorai) Πέτρος,
Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους (62’Νταλαγιάννης

1
2

Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος
Δημήτριος του Νικολάου, Γούλας Ευάγγελος του
Παντελή, Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωργίου,
Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ (65΄Καλέσιος
Ευάγγελος του Σπύρου), Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα
(αρχηγός), Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Δράκος Όρθιοι από αριστερά: Παφίλας Χρήστος του Σπύρου, Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου (αντιπρόεδρος), Γούλας Ευάγγελος του
Θεόφιλος του Χαραλάμπους (80΄Σιάρκος Σταύρος του Παντελή, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα (αρχηγός), Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου
Αλεξάνδρου), Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Κούσης (Γεν. Γραμματέας), Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Κατσάνος Δημήτριος του Νικολάου,
Ευάγγελος του Παναγιώτη, Κατσάνος Κων/νος του Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Κατραχούρας Κων/νος του.
Καθιστοί από αριστερά: Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Γούλας Κων/νος του Χρήστου, Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωργίου,
Ευαγγέλου, Γούλας Κων/νος του Χρήστου.
Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου, Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Κιτσαντάς Ναπολέων, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου. Γήπεδο
Δ/τής: Χουλιάρας Δ. Βοηθοί: Καλογέρης Θ., Λαζάρου Α
Θεσπρωτικού (2-10-2016).
Σκόρερ: Για την ομάδα της Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου) ο
Γούλας Κων/νος του Χρήστου.
Κωλέτσης Κων/νος), Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα (αρ- Θεόδωρος του Παναγιώτη), , Κούσης Ευάγγελος του
χηγός), Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη, Κιοράι Παναγιώτη, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου.
2η Αγωνιστική: Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
0
(Giorai) Πέτρος, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου (65' Διαιτητής: Γκούμας. Βοηθοί: α) Κλέφης Γ., β) Λαϊνάς.
Α.Ο. ΡΙΑ:
4
Κατσάνος Θωμάς), Γούλας Κων/νος, Κούσης Ευάγγελος. Σκόρερ: Για την ομάδα την Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου)
Γήπεδο Θεσπρωτικού «Κατερίνα Θάνου».
Διαιτητής: Σίσκας Σ. Βοηθοί: Κέφας, Λαζάρου Α.
ο Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου (33΄) και για την
Κυριακή, 9-10- 2016 και ώρα 12.30.
ομάδα Αναγέννηση Αχερουσίας οι: Κοντοδήμας (25΄ με
6η
Αγωνιστική:
Α.Ο.
Άσσου
(Λάκκα
Σουλίου):
1
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος
πέναλτι, 42΄), Τζίμας Ευάγγελος (38΄), Μπακία (72΄),
1
Δημήτριος του Νικολάου, Βάσσιος Κ., Σιάρκος Ιωάννης – Απόλλων Βουβοποτάμου:
Μάρκου (90΄).
του Αλεξάνδρου, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Γήπεδο Θεσπρωτικού «Κατερίνα Θάνου».
10η Αγωνιστική: Π.Σ. Φιλιππιάδας:
5
Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, Χρήστου Γεώργιος Κυριακή, 6-11- 2016 και ώρα 15.00.
2
του Λεωνίδα (αρχηγός), Δημολίτσας Αλέξανδρος Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
του Σταύρου, Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους, Δημήτριος του Νικ., Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωρ. (50’ Γήπεδο Νέο Φιλιππιάδας Κυριακή 14-12- 2016 ώρα 11.00.
Νίκας Σπυρίδων του Κων/νου, Κατσάνος Κων/νος του Καλδάνης Ευάγγελος του Θεοδ.), Φίντζος Γεράσιμος του Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος
Ευαγγέλου, Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη.
Γεωργίου, Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Δημολίτσας Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του
Δ/τής: Γκαρτζονίκας Η. Βοηθοί: Ρούσσος Γ. Μαυροκεφάλου Ε. Αλέξανδρος του Σταύρου, Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Καλδάνης
(αρχηγός), Κιοράι (Giorai) Πέτρος (70’ Παπασπύρος Ευάγγελος του Θεοδώρου, Παπασπύρος Ευθύμιος του
3η Αγωνιστική: Ατρόμητος Καναλακίου:
3
Ευθύμιος του Μιχαήλ), Κούσης Ευάγγελος του Μιχαήλ, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, (αρχηγός),
Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
6
Παναγιώτη, Γούλας Κων/νος του Χρήστου, Νταλαγιάννης Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα (70’ Καλδάνης Ευάγγελος
Γήπεδο Αχέρων Καναλακίου,
Θεόδωρος του Παναγιώτη (70’ Καλέσιος Ευάγγελος του του Θεοδώρου), Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους,
Κυριακή 16-10-2016 και ώρα 16.00.
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Κιοράι (Giorai)
Σπύρου), Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου.
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Καλδάνης Απεβλήθη ο Φίντζος Γεράσιμος του Γ. (δύο κίτρινες).
Πέτρος, Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου, Κούσης
Ευάγγελος του Θεοδώρου, Βάσσιος Κ., Κωλέτσης Διαιτητής: Λαφαζάνης Χρήστος. Βοηθοί: α) Κούτρα Ευάγγελος του Παναγιώτη,
Κ., Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Καλέσιος Αμαλία, β) Γάτσιος Δημήτριος.
Διαιτητής: Πάτσης Ιωάννης Βοηθοί: α) Μπάκος Α. β)
Ευάγγελος του Σπύρου, (αρχηγός), Δράκος Θεόφιλος Σκόρερ: Για την ομάδα της Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου) ο Ζήκας Νικόλαος.
του Χαραλάμπους, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Κατσάνος Κων/νος (90’) και για την ομάδα του Απόλλωνα Σκόρερ: Για την ομάδα της Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου) οι:
Σταύρου, Κιοράι (Giorai) Πέτρος, Κατσάνος Κων/νος του Βουβοποτάμου ο Νεοφώτιστος (55’).
Σιάρκος Ιωάννης του Αλεξάνδρου και Κούσης Ευάγγελος
Ευαγγέλου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη, Γούλας
του Παναγιώτη.
7η Αγωνιστική: Αετός Αγιάς:
5
Κων/νος του Χρήστου.
11η Αγωνιστική: Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
2
0
Διαιτητής: Λαφαζάνης Χρήστος. Βοηθοί: α) Κούτρα Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
Ηρακλής
Αγίου
Γεωργίου:
4
Γήπεδο Πάργας Κυριακή, 13-11-2016 και ώρα 15.00
Αμαλία, β) Γάτσιος Δημήτριος.
Σκόρερ: Για την ομάδα της Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου) Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος Γήπεδο Θεσπρωτικού «Κατερίνα Θάνου».
οι Γούλας Κων/νος του Χρήστου (3), Κατσάνος Κων/νος Δημήτριος του Νικολάου, Κωλέτσης Κων/νος, Καλδάνης Κυριακή, 11-12- 2016 και ώρα 11.00.
του Ευαγγέλου (1), Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη Ευάγγελος του Θεοδώρου, Παπασπύρος Ευθύμιος Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Καλδάνης
του Μιχαήλ, Καλέσιος Ευάγγελος του Σπύρου, (αρχη- Ευάγγελος του Θεοδώρου, Σιάρκος Ιωάννης του
(1) και Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους (1).
γός), Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Κούσης Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου,
4η Αγωνιστική: Α.Ο. Άσσου (Λάκκα Σουλίου):
2
Ευάγγελος του Παναγιώτη, Κιοράι (Giorai) Πέτρος, Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Καλέσιος
–Αστέρας Ανθούσας:
0
Παφίλας Χρήστος του Σπύρου
Ευάγγελος του Σπύρου, (αρχηγός), Δράκος Θεόφιλος
Γήπεδο Θεσπρωτικού «Κατερίνα Θάνου».
Διαιτητής: Λάζαρης Γ. Βοηθοί: α) Μπάκος Α., β) Λαϊνάς του Χαραλάμπους, Δημολίτσας Αλέξανδρος του
Κυριακή, 23-10- 2016 και ώρα 16.00.
Χρήστος.
Σταύρου, Κιοράι (Giorai) Πέτρος, Κατσάνος Κων/νος του
Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Κατσάνος 8η Αγωνιστική: Α.Ε. Ν. Σαμψούντας:
Ευαγγέλου, Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη. Νίκας
5
Δημήτριος του Νικολάου, Σιάρκος Ιωάννης του
Σπυρίδων του Κων/νου.
Α.Ο.
Άσσου
(Λάκκα
Σουλίου):
0
Αλεξάνδρου, Κουτρούμπας Χρήστος του Γεωργίου,
Διαιτητής: Λάζαρης Γ. Βοηθοί: Σολδάτος Σ. , Λαϊνάς Χ,
Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ (32’ Καλέσιος Γήπεδο Σαμψούντας, Κυριακή, 20-11-2016 και ώρα 15.00
Σκόρερ: Για την ομάδα της Λάκκα Σουλίου (Α.Ο. Άσσου)
Ευάγγελος του Σπύρου), Χρήστου Γεώργιος του Λεωνίδα Με την ομάδα του Άσσου αγωνίστηκαν: Καλδάνης οι: Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη (15΄) και Δράκος
(αρχηγός), Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους, Ευάγγελος του Θεοδώρου, Σιάρκος Ιωάννης του Θεόφιλος του Χαραλάμπους (35΄). Για την ομάδα του
Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου, Κιοράι (Giorai) Αλεξάνδρου, Φίντζος Γεράσιμος του Γεωργίου, Ηρακλή Αγίου Γεωργίου οι: Ζάβαλης Θ. (60΄με πέναλτι,
Πέτρος, Βάσσιος Κ (46’ Κιτσαντάς Ναπολέων), Κούσης Παπασπύρος Ευθύμιος του Μιχαήλ, Καλέσιος Ευάγγελος 80΄ και 85΄) και Κίτσιος Π. (67΄).
Ευάγγελος του Παναγιώτη, Γούλας Κων/νος του Χρήστου του Σπύρου, Δημολίτσας Αλέξανδρος του Σταύρου,
ΤΕΛΟΣ Α' ΓΥΡΟΥ
Δράκος Θεόφιλος του Χαραλάμπους, Κωλέτσης
(80’ Νταλαγιάννης Θεόδωρος του Παναγιώτη).
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«Αλλοτινά Χριστούγεννα

Του Τάκη Παναγ. Παπαδημητρίου

Στα Λέλοβα, το χωριό μου, Κεφαλοχώρι
στην εισοδική κοιλάδα της πανέμορφης
περιοχής που ονομάζεται Λάκκα Σουλίου,
τα παλιά χρόνια τότε που ήμασταν παιδόπουλα κι εμείς, θυμάμαι τον κόσμο μας
να ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή της
Χριστιανοσύνης. Τα Χριστούγεννα, που
ταυτόχρονα ήταν και γιορτή της οικογενειακής θαλπωρής, της τρυφερότητας και της
αγαλλίασης!
Λέλοβα, το 1950. Θυμάμαι! Παίρνοντας
τους δρόμους της μνήμης! Εικόνες πολλές
και λέξεις πολλές στοιβαγμένες μέσα μου!
Προεόρτιες μέρες των Χριστουγέννων! Σαν
κουκκίδες μέσα στον αέναο χρόνο, σημάδια
των παιδικών μου χρόνων! Οι προετοιμασίες άρχιζαν στα σπίτια, μια βδομάδα πριν
την ευλογημένη μέρα! Ήταν προετοιμασίες
κάποιας καθαριότητας, σπιτιού και ρούχων!
Πιο προσεκτικής και πιο επιμελημένης.
Η... ψυχική μας προετοιμασία άρχιζε από
τις 14 του Νοέμβρη με την έναρξη της νηστείας των Χριστουγέννων. Είναι η νηστεία
που καθιέρωσε η Εκκλησία μας. Η δεύτερη
σε διάρκεια νηστεία της χρονιάς. Διαρκούσε
σαράντα μέρες και τέλειωνε μετά τη Θεία
Λειτουργία των Χριστουγέννων.
Για τους μεγάλους η νηστεία ήταν απόλυτη. Για μας τα παιδιά πιο ελαστική. Κρατούσε
μια βδομάδα, πριν τα Χριστούγεννα. «Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Μάλιστα είναι
η πιο παλιά απ’ όλες». Έλεγε ο αείμνηστος
πατέρας μου, που ήταν και παπαδοπαίδι.
Αφορμή ήθελε η μάνα μου για να μας διηγηθεί το βράδυ της παραμονής της γιορτής του Αγίου Φιλίππου (13 του Νοέμβρη)
που αποκρέβαμαν, για να μας πει την όμορφη ιστορία που ακολουθεί. Έλεγε, λοιπόν
η μανούλα μου: «Σαν απόψε, ο φτωχός ο
Φίλιππος στο χωράφ’ απόκρεψε! Ολημερίς
ο Φίλιππος έκανε χωράφ’, με τα δύο κατακουρασμένα κι αδύναμα άλογά του. Πάει
απόγευμα. «Σήμερα αποκρέβομε! Πού να το
βρω ο φτωχός το κρέας; Λεπτά δεν έχω για
να πάω στην Αγορά! Στο σπίτι θα περιμένουν». Δάκρυσε ο φτωχός αλλά θεοφοβούμενος Φίλιππος. Σήκωσε τα δακρυσμένα
μάτια του στον ουρανό! Έκανε το σταυρό
του και με πόνο είπε: «Θεέ μου κάνε το θαύμα σου!».
»Ξαφνικά του ήρθε μια ιδέα: Πήρε τον κοφτερό σουγιά του κι έκοψε ένα καλό κομμάτι από το μπούτι του ποδαριού του αγαπημένου του αλόγου, για να το πάει στο σπίτι του για κρέας. «Θεέ μου κι αλογάκι μου
σχωρέστε με τον αμαρτωλό», είπε. Φόρτωσε
το γυνί στο καλό άλογο κι όλα τα λιγοστά
πράματα που είχε μαζί του. Σκεφτόταν τι
να κάνει το σακατεμένο, αλλ’ αγαπημένο
του ζώο που τον κοίταζε με παράπονο. Τα
μάτια του ξαναδάκρυσαν. «Τι να το κάνω;»
σκεφτόταν ο φτωχός Φίλιππος. Κι εκεί που
σκεφτόταν κοιτάζει το πληγιασμένο ποδάρι
του αλόγου του και τι να δει! Ούτε πληγή,
ούτε τίποτε! Το ποδάρι είχε γιατρευτεί! Το
θαύμα είχε γίνει! Έτσι και κρέας πήγε στο
σπίτι του ο φτωχός Φίλιππος για να αποκρέψουν και το αλογάκι το καημένο έγειανε

σαν και πρώτα. Έτσι να ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι! Ο καλός Θεός ακούει τις προσευχές
των καλών ανθρώπων!».
Προεόρτια, λοιπόν, των Χριστουγέννων και
στο χωριό μου τρικύμιζαν οι απεγνωσμένες
φωνές από τα γουρούνια, που τα άμοιρα τα
σφάζανε για το χοιρινό τους κρέας. Κι εμείς
από γειτονιά σε γειτονιά να παίρνουμε τις
γουρνίσιες κατουρλήθρες! Τις αδειάζαμε βιαστικά από τα κάτουρα του γουρουνιού και
η φούσκα ήταν έτοιμη, αφού την φουσκώναμε με το στόμα, έχοντας σ’ αυτό τη γεύση
του... περιεχομένου της. Παίρναμαν τις φούσκες και γύρω γύρω ράβαμαν ή μας έραβαν
οι αδερφές μας και η μάνα μας ένα πανί. Η...
μπάλα για ποδόσφαιρο ήταν έτοιμη! Ώσπου
να τρυπήσει ή καλύτερα να σκάσει!
Αλλοτινά Χριστούγεννα! Χριστούγεννα
των παιδικών μου χρόνων! Το σπίτι μας
κρύο, όταν απομακρυνόσουν απ’ τη γωνιά.
Έξω σκοτάδι πυκνό που δεν μ’ άφηνε να δω
τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στον
ουρανό...
Ούτε χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε δώρα, ούτε τίποτα απ’ αυτά που σήμερα πνίγουν τα σπίτια μας. Ρούχα φτωχικά, μισολιωμένα. Παπούτσια λάστιχα. Δάχτυλα παγωμένα...
Υπήρχε όμως η μάνα! Τα θαυματουργά
της χέρια. Ρόδινα και λίγο φουσκωμένα, με
ίχνη από ξεραμένο προζύμι για τα αλευροκούλουρα, την «λειτουργιά» και το χριστόψωμο. Πόση ζεστασιά, ασφάλεια και γαλήνη αισθανόμουν. Πόση λατρεία σ’ εκείνα τα
ευλογημένα και καθαγιασμένα από τον καθημερινό μόχθο μητρικά χέρια. Δεν ξέρω αν
εκείνη το καταλάβαινε, γιατί ποτέ μου δεν
της το είπα.
Εκείνες οι προετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι. Σωστός Μυστικός Δείπνος!
Τρυφερά στιγμιότυπα που δεν ξεχνιούνται
ποτέ!
Σαν έπεφτε η Άγια Νύχτα αποσυρόμασταν
για ύπνο. Όλα βυθίζονται στη σιωπή. Εμείς
τα παιδιά καθυστερούσαμε, όσο μπορούσαμε, ώσπου να γίνει στάχτη και το τελευταίο
αναμμένο κούτσουρο του τζακιού.
Ακούγαμε τα αλυχτίσματα των σκυλιών
του χωριού, το δυνατό σφύριγμα του αέρα
έξω ή το θόρυβο που έκανε σαν περνούσε
τη χαραμάδα της πόρτας! Τι να ’κανε το παλιοκούρελο που ’βαζε η μανούλα μου για να
μην μπαίνει η παγωνιά στο σπίτι και κρυώσουμε λουσμένα και πλυμένα για να πάρουμε καθαροί τη μεταλαβιά!
Κολλούσα τη μύτη μου στο τζάμι και μεγάλωνε η προσμονή για τον ερχομό της
Παναγιάς με το Χριστούλη στην κοιλιά,
καβάλα στο γαϊδουράκι. Σας διαβεβαιώ
πως πίστευα τα πάντα που μου έλεγε με
σοβοροφάνεια ο καλός μου και στοργικός
πατέρας: «Απόψε θα ’ρθει ο Ιωσήφ με την
Παναγίτσα για λίγη φωτιά και λίγη καλαμιά
για το γομαράκι και τη νύχτα θα γεννήσει
το Χριστούλη».
Χριστούγεννα! Οι παιδικές μας ιστορίες
ξετρυπώνουν τη νύχτα κάτω απ’ το κρεβάτι
μας, ψάχνοντας τα παιδικά μας παιχνίδια.
Εκείνα τα ελάχιστα, τα πρωτόγονα, για να
τα ξαναζωντανέψουν, στο σεληνόφως του
χρόνου. Τότε υποφέραμε από κρύο. Σήμερα
υποφέρουμε από μοναξιά. Ζούμε οι περισσότεροι στην παγωμένη Σιβηρία της μόνωσης και της αγνόησης! Τουλάχιστον αν
κατορθώναμε να συμβιώνουν οι μοναξιές
μας! Να κάνουμε ζωογόνα αυτή τη συμβίωση! Να πιστέψουμε στο θαύμα της ελπίδας
και να παρασυρθούμε στο όνειρο της ευχής
για καλό κι ευλογημένο Δωδεκαήμερο. Να

αισθανθούμε την ζωοδότρα δύναμη της προσμονής, για έναν
καλύτερο νέο χρόνο! Για ένα «αίσιον και ευτυχές νέον έτος». Για
μια άλλη σελίδα που θα γυρίσει την Πρωτοχρονιά, όπου για όλα
τα παιδιά θα γίνει ο συμψηφισμός καλών και κακών στιγμών,
έστω κι αν δεν θα είναι απόλυτα ισοσκελισμένος!
Δεν μας αφήνουν οι κατασκευασμένες στιγμές. Στα χαμένα η
φροντίδα για ευπρέπεια, παραμυθίες που αποδείχνονται ευάλωτες και καρφιτσωμένα χαμόγελα, σε τραπέζια με ακριβά σερβίτσια που τα φυλάμε όλο το χρόνο για μια μέρα, όπου, συνδαιτυμόνες των... «καλών τρόπων» ανταλλάσσουμε υποκριτικές ευχές,
ψεύτικες αγκαλιές, κατεψυγμένα φιλιά και τυποποιημένες φιλοφρονήσεις και χειραψίες. Τότε οι γιορτές του Δωδεκαημέρου
ήταν γιορτές και μέρες συγγνώμης. Ενώ σήμερα!
Τότε πετούσαμε με τα φτερά της παιδικής αδολότητας. Σήμερα
δεν τολμάς να ονειρευτείς ότι πετάς. Γιατί μας λείπουν τα φτερά. Η διάθεση και το κουράγιο. Γι’ αυτό απλά εύχεσαι με την
καρδιά σου:
«Χρόνια Καλά» πρώτα κι ύστερα
«Χρόνια Πολλά». Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
Ας το κάνουμε απλόχερα, χωρίς ψυχική τσιγκουνιά και ψυχική
μιζέρια.
Γι’ αυτό «Χρόνια Καλά και Πολλά» για τις Άγιες Ημέρες του
Ευλογημένου Δωδεκαημέρου που μας έρχεται, απ’ όλους εμάς,
αγαπημένοι μου συμπατριώτες.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ για... ΑΣΣΟΥΣ

Του Δημήτρη Διαμάντη
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Οριζόντια
1.Ασσιώτισσα Διεθνής Βολεϋμπολίστρια.
2.Τέτοια βιοτεχνία υπήρχε και
στα Λέλοβα.
3.Πολλές στην Ήπειρο.
4.Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
5.Απαραίτητη στο γάλα (Καθαρεύουσα).
6.Πόλη της Ρουμανίας7.Το 402 με γράμματα.
8.…… ο δίκαιος, αρχαίος μας
(αντίστροφα στην Αιτιατική.
9.Κρανιώτικο επώνυμο (αντίστροφα).
ΛΥΣΗ
Κάθετα
1)ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ 2)ΑΡΑ-ΡΑΒΔΟ
3)ΜΙΓΓΑΣ-ΙΙ 4)ΠΟΚ-ΣΙΤΕΣ
5)ΡΥΑΚΙΟ-ΤΤ 6)ΟΡΔΕΣ-ΕΣΟ
7)ΥΓI-Τ-ΙΙ 8)ΣΙΕΣΤΑ-ΡΣ
9)ΗΑΣ-ΑΙΣΑΤ

ωδεκαήμερο (ή Δωδεκάμερο) είναι για τους πιστούς Ορθόδοξους
Χριστιανούς η χρονική περίοδος
από την παραμονή των Χριστουγέννων (24
του Δεκέμβρη) μέχρι τα Θεοφάνεια (6 του
Γενάρη. Στην πραγματικότητα είναι κάτι
παραπάνω από δώδεκα μέρες. Επικράτησε,
όμως, να ονομάζεται Δωδεκαήμερο).

Κάθετα
1.Κάτοικος χωριού μας.
2.Συμπεραίνει.-πίπτει και αυτή
(Αιτιατική).
3.Ποδόσφαιρα – ιταλικό άρθρο.
4.Παλαιός
ποδοσφαιρικός
όρος – τσίπες.
5.Ποταμάκι.
6.Και βαρβάρων τέτοιες.
7.Μη σωστό ζύγι – όμοια φωνήεντα.
8.Μεσημβρινή
ξεκούραση
– άφωνη άρση.
9.Ηλεκτρονικά αναγνώσιμο
σήμα - Καπάκια (αντίστροφα)
Οριζόντια
1)ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ 2) ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ
3)ΛΑΓΚΑΔΙΕΣ 4)Ο-Γ-ΚΕ-Σ
5)ΒΡΑΣΙΣ 6)ΙΑΣΙΟΤΑΙ
7)ΤΒ -Τ-Ε-Σ 8)ΗΔΙΕΤΣΙΡΑ
9)ΣΟΙΣΤΟΙΣΤ

Δ

Μαρμαρυγές αξέχαστες των παιδικών μου χρόνων...»

Ά σσος

OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016



Ριζοβούνι γη της επαγγελίας

Π

άρα πολλές φορές για να μη πως πάντοτε,
η καθημερινή επαφή μας με τη γύρω φύση
μας, μας κάνει να χάνουμε την αίσθηση ότι
βρισκόμαστε στον Παράδεισο και αναζητούμε εναγωνίως νέους παραδείσους. Αποτέλεσμα: εγκαταλείψαμε και εγκαταλείπουμε τη γη των πατέρων
μας, τον παράδεισό μας και τρέχομε σε ξένους
τόπους και χανόμαστε. Έτυχε να έχω συγγενική
επαφή με το Ριζοβούνι
Του Κωστή Σιώζη
και μου δίνει την ευκαιρία να το επισκέπτομαι
συχνά. Εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση,
πέραν της ειδυλλιακής εικόνας που σου παρουσιάζει η εδαφική μορφολογία του χωριού με την
πλούσια βλάστηση, ελιές, πορτοκαλιές, αχλαδιές,
συκιές, κυπαρίσσια αλλά και τα βελανοειδή, είναι
οι εναλλασσόμενες εικόνες της κατοικημένης περιοχής που βλέπεις σε κάθε σου βήμα.
Οδεύοντας από το Θεσπρωτικό προς το
Ριζοβούνι έχεις μπροστά σου πάντα την υπέροχη
θέα της Αγίας Παρασκευής, που σε προδιαθέτει
ευχάριστα, όσες φορές και αν τη δεις και σε κάνει
να αδημονείς να φθάσεις εκεί γιατί διαισθάνεσαι
ότι εκεί θα απολαύσεις κάτι το ωραίο, το υπέροχο, το θεσπέσιο, το θαυμάσιο και που δε το χορταίνεις όσες φορές και αν το δεις. Μετά από το
ωραίο καλωσόρισμα της Αγίας εισέρχεσαι κατ΄ ευθείαν στη καρδιά του χωριού, με τον φιδίσιο δρόμο, τον κεντρικό, που διασχίζει το χωριό σε όλο
του το μήκος που δεν είναι και μικρό και πέφτεις
από μια έκπληξη στην άλλη, από μια ομορφιά
στην άλλη και από μια τρυφερή συγκίνηση στην
άλλη. Γιατί η φύση έχει τόση ευχάριστη ποικιλία
και εναλλαγή που όσες φορές και αν περάσεις
νομίζεις πως είναι η πρώτη φορά. Ένα βήμα από
την Αγία Παρασκευή και βρίσκεσαι στη βρύση
“Μιράκι”. Πετρόχτιστη, ωραία με τον πλάτανο
της. Προχωράς ανεβαίνοντας πάντα και φθάνεις στη πλατεία του χωριού με το Σχολείο. ‘Ένα
φυσικό τεράστιο μπαλκόνι, σκιαζόμενο από τον
απαραίτητον πλάτανο. Εκεί και η βρύση η μεγάλη η κεντρική. Πετρόχτιστη και σκεπασμένη με
τις απαραίτητες αναβαθμίσεις για την πρόσβαση.
Η εικόνα και ο ήχος της πτώσεως του νερού και
του όλου χώρου σε εγγίζει τρυφερά οπτικά, συναισθηματικά, δροσιστικά ευχάριστα και σε προκαλεί να ξεπεζέψεις, να σταθείς, να πλησιάσεις,
να την εγγίσεις, να την γευτείς. Και συνεχίζεται ο
κεντρικός δρόμος πάντα ελικοειδής αλλά και με
ανεβοκατεβάσματα μέσα στο πράσινο, στην οργιώδη στη κυριολεξία βλάστηση με τους πορτοκαλεώνες που παρουσιάζουν μια συνεχή άνοιξη σε
όλο το μήκος του χρόνου. Απ΄ τον κεντρικό αυ-

τό δρόμο διακλαδιζόμενα δρομάκια οδηγούν στις
πόρτες των σπιτιών των χωριανών που με πολύ
μεράκι τα έχουν κάνει μικρές βιλίτσες προσαρμοσμένες θαυμάσια στο παραδοσιακό περιβάλλον
και δεν τις διακρίνεις παρά μονάχα αν πας εκεί
κοντά. Γιατί όλες είναι καλυμμένες από το πράσινο της ελιάς, της πορτοκαλιάς, της σταφυλιάς, της καρυδιάς και γενικότερα του υπάρχοντος
άφθονου πρασίνου. Αν το Πήλιο έχει το όνομα
για τη χάρη του, το Ριζοβούνι όχι δεν υπολείπεται αλλά προηγείται και ίσως και κατά πολύ
και δεν το έχουμε προσέξει. Πέραν όλων αυτών
των ωραίων και θαυμασίων για το μάτι, για το
συναίσθημα, για την εκτόνωση από τη καθημερινότητα, η γονιμότητα του εδάφους, αλλά και το
ήπιο κλίμα που κατά τη γνώμη μου προσιδιάζει
με το της Πρέβεζας κάνει το Ριζοβούνι γή της
επαγγελίας. Τι ωραίο πράγμα! ΄Ο,τι να φυτέψεις
σ΄ αυτόν τον ωραίο τόπο θα προκόψει και χωρίς
πολύ κόπο.

Σε κάποια στιγμή θυμήθηκα μικρός τα χλωρά
κουκιά που έφτιαχνε η μάνα μου στον κήπο και
τα πεθύμησα. Αλλά που να βρεις χλωρά κουκιά.
Άνοιξη ήταν και βρέθηκα στο Ριζοβούνι. Είπα την
επιθυμία μου στον Θύμιο Νάκιο τον γαμπρό μου.
«Κουκιά θέλεις» μου λέει, «έχει ένας εδώ παρακάτω». Δύο βήματα με το αυτοκίνητο και είχα τύχη βουνό. Επί της οδού και να ο νοικοκύρης που
είχε τα κουκιά. «Έμπα και μάσε», μου λέει «όσα
θέλεις». Είχε σπείρει ο άνθρωπος λίγα κουκιά σε
μια παραβόλα. Χωρίς καμιά άλλη φροντίδα αυτά
είχαν θεριέψει. Κάτι κουκίστρες 30-40 πόντους.
Έμεινα έκπληκτος. Μάζεψα λίγα και ξεπόνεσα.
Κουκιά το πιο ευτελές είδος. Απλώς τα έσπειρε και χωρίς καμιά φροντίδα εκείνα θέριεψαν.
Το ίδιο συμβαίνει και με όλες τις καλλιέργειες.
Το έδαφος γόνιμο αλλά και το κλίμα ήπιο κάνει
τα φυτά να προκόβουν. Με όλα αυτά θυμήθηκα
ένα ποιηματάκι από το σχολείο. “Ξέρεις τη χώρα
που ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα, που κοκκινίζει η

Μνήμες συνταξιουχου Δασκάλου

Ο μονοθεσίτης δάσκαλος κι η μοναξιά του

Τ

ο μικρό χωριό ήταν γαντζωμένο στα πλευρά μιας στενής κοιλάδας. Περιορισμένος
τόπος. Τ΄ ακροούρανα χαμένα πίσω από
τις γύρω κορυφογραμμές. Λειψός τόπος. Δίχως
συγκοινωνία, δίχως μαγαζί, χωρίς πλατεία.
Κι όμως, αυτός ο μικρός σε έκταση τόπος ήταν
ακέριας ομορφιάς και τόπος
Του Αθαν.
δείκτης υγείας, με τους λιγοΠαπαθανασίου στούς ανθρώπους τους γερούς
κι απείραχτους.
Μακριά από την πολύβοη πόλη, οι άνθρωποι
ζούσαν παρέα με τη μοναξιά τους. Λίγα ξεροχώραφα και λίγα ζωντανά. Σπίτι – δουλειά. Αυτή
ήταν η ζωή τους.
Ένας από αυτούς ήταν κι ο δάσκαλος· ο μονοθεσίτης δάσκαλος. Όταν τελείωναν τα μαθήματα
και έφευγαν από το σχολείο οι μαθητές, ο δάσκαλος έμενε μόνος του, κατάμονος στη μοναξιά του.
Κατάσταση δυσάρεστη, σχεδόν βασανιστική, ιδίως στην αρχή.
Τις μαύρες σκέψεις αντιπάλευε σθεναρά κι έδιωχνε ένας μύθος, που ήρθε στον νου αναπάντεχος επισκέπτης. Ο μύθος του αλυσοδεμένου στν

κορυφή του Καυκάσου Προμηθέα. Το μαρτύριο,
η ακινησία και η μοναξιά δεν στάθηκαν γι΄ αυτόν εμπόδιο να δώσει στους θνητούς το δώρο της
γνώσης, της τέχνης, του πολιτισμού. Και πρόβαλε
η εκδοχή ότι η μοναξιά μπορεί να έχει και κάποια
διάσταση δημιουργίας (α.τ) να μην είναι φτωχή
και μονοδιάστατη η ζωή μαζί της.
Απέμεινε η προσπάθεια να προσαρμόσει τη δύσκολη πραγματικότητα στα δικά του μέτρα, και να
τη μεταβάλει σε χρήσιμο εργαλείο, ακολουθώντας
τη χρυσή συνταγή του Κωστή Παλαμά: « Ξέρω
απ΄ όλα τα τραγούδια,
Μα για να τα πω,
τα ταιριάζω τα τραγούδια
στο δικό μου τον σκοπό».
Στην προκειμένη περίσταση, τι άλλο ήταν τα
τραγούδια του Παλαμικού στίχου, παρά τις ατέλειωτες ώρες απραξίας, ο χρόνος της σχόλης, ο
χρόνος της μοναξιάς; Και το θέμα ήταν, όπως είναι πάντοτε: πώς χρησιμοποιείται αυτός ο χρόνος.
Όταν η μοναξιά λιμνάζει, και κακοφορμίζει ο
χρόνος και τότε είναι πιο αβάσταχτη η μοναξιά.

σταφυλή και θάλλει η ελαία”; Ω δεν την αγνοεί
κανείς, είναι η γη η Ελληνίς. Και το άλλο που
λέει: “Πατρίδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν
λάμπει, σ’ εσένανε μοσχοβολούν οι θάλασσες και
οι κάμποι”. Δε το θυμάμαι και καλά γιατί γέρασα
και το μυαλό μου είναι σαν της παλιοπρατίνας.
Κι ακόμα να βγάλω τον καϋμό μου σαν μοιρολόϊ
για τον όλεθρο που ζούμε, που τα παιδιά μας
πάνε να βρουν τη τύχη τους στη βόρεια Ευρώπη,
αναζητώντας από τους βαρβάρους που μας κατέσφαξαν και μας λοιδορούν και από πάνω και με
το δίκιο τους.
Κάποτε πριν πολλά χρόνια ένας άλλος ποιητής
έγραψε για τον ξενιτεμένο:
- Ξένε που μόνος και έρημος σε ξένους τόπους
τρέχεις, πες μου ποιός είναι ο τόπος σου και
ποιά πατρίδα έχεις;
και απαντά ο ξένος:
- Στη μακρινή πατρίδα μου έχει ευωδιά και χάρη,
το ταπεινότερο δεντρί, το πιο φτωχό χορτάρι.
Στην ξακουστή πατρίδα μου πριν η σκλαβιά
πλακώσει τη δόξαζε η παλληκαριά, τη φώτιζε η
γνώση.
Λέει και άλλα ο ποιητής που δε τα ξέρουν οι
νέοι γιατί δε διδάχτηκαν ιστορία ελληνική και περιμένουν την πολυπολιτισμικότητα να φωτιστούν.
Μέσα στα ωραία που έχει το Ριζοβούνι έχει και
τους Ριζοβουνιώτες που σε κάθε ευκαιρία την
πετάνε τη σκούφια τους, αφού γιορτάζουν δύο
πανηγύρια εκτός απ’ το Πάσχα.
Έχει και τον Τάκη. Ο Τάκης είναι ωραίος και
δυνατός άνδρας, χαρούμενος και γελαστός φίλος
με όλους. Όταν περνάει γελάει ο τόπος όλος.
Άνθρωπος της προσφοράς στον πλησίον. Τυχερός
όποιος τον έχει γείτονα. Χάλασε το τηλέφωνο, ο
Τάκης. Τα ηλεκτρικά ο Τάκης. Να μπολιάσει τα
δέντρα ο Τάκης. Και όχι πρόχειρα και τσαπατσούλικα αλλά επιμελημένα, άριστα. Υπηρέτησε και
το δημόσιο ο Τάκης χωρίς να πλουτίσει. Ψάλλει
και ωραία όπως μου είπαν. Δεν τον έχω ακούσει.
Γνώρισα και άλλους σαν τον Τάκη. Ευτυχώς
υπάρχουν τέτοιοι και ζούμε εμείς οι κοινοί θνητοί.
Γι΄αυτό σας λέω. Μην τρέχετε σε ξένους τόπους.
Ελάτε μείνετε στο Ριζοβούνι. Στα Ριζοβούνια μας.
΄Ηλιος, δροσιά, πρασινάδες, ακτίνες νερά που λέει και ο Σολωμός. Οξυγόνο, χαλάρωση, υγεία.
Θυμάμαι μικρός όταν πηγαίναμε τα βράδια της
Μ. Εβδομάδας στην εκκλησία, απολαμβάναμε το
θέαμα απέναντι στο Ριζοβούνι. Μια μεγάλη φωτεινή γραμμή, ένας φωτεινός ποταμός διέσχιζε το
χωριό σε όλο το μήκος. ΄Ηταν οι Ριζοβουνιώτες
που γύριζαν από την εκκλησία στα σπίτια τους
με τις αναμμένες λαμπάδες. Τώρα με τον ηλεκτρισμό χάσαμε αυτή την εικόνα, αλλά φοβάμαι ότι
θα χάσομε και τη πατρίδα αφού την αφήνομε και
φεύγουμε.

Είναι κρίσιμο το θέμα διαχείρισης του χρόνου,
της αξιοποίησης, της γονιμοποίησής του, ώστε,
αντί να είναι πληκτικός, να γίνεται δημιουργικός.
Λένε ότι, όπως υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν αβάσταχτη τη μοναξιά και απειλητική την
απομόνωση, υπάρχουν άλλοι που τους αρέσει· νιώθουν καλά να είναι μόνοι. Μπορούν να επικοινωνήσουν, αλλά και να «κοινωνήσουν» με σιωπή. Όταν βρίσκονται με άλλους, οι οποίοι μιλούν
μόνο για να μιλούν, αυτό τους ενοχλεί και τους
κάνει να αισθάνονται ότι σκορπίζονται. Γεγονός
είναι ότι υπάρχουν ένα σωρό πράγματα, με τα
οποία μπορεί κανείς να ασχοληθεί όταν είναι
μόνος, και τότε όχι μόνο δεν περισσεύει χρόνος,
αλλά, αντιθέτως, δεν φτάνει. Για τον μονοθεσίτη
δάσκαλο του ορεινού χωριού, η προετοιμασία για
τα μαθήματα της επόμενης μέρας (και στο μονοθέσιο σχολείο δεν είναι λίγα τα μαθήματα), η
αλληλογραφία του σχολείου και-μεγάλος μπελάςτα μαθητικά συσσίτια, έπαιρναν κάποιες ώρες.
Ωστόσο, ήταν αρκετός χρόνος που περίσσευε. Το
μικρό σπιτάκι του ερημίτη δασκάλου μόλις που
χωρούσε ένα σπαστό κρεβάτι και ένα ξύλινο τραπέζι με την ψάθινη καρέκλα για γραφείο.
Τα βράδια πολεμούσε το σκοτάδι με τη λάμπα πετρελαίου την άναβε και χαριτολογούσε:
Καλημέρα νύχτα! Η νύχτα ήταν γι’ αυτόν. Ήταν ο
καταδικός του χρόνος,

