
Το  Ιερό παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου της ενορίας των Αγίων Κων/
νου και Ελένης Άσσου βρίσκεται στο συνοικισμό Κερασόβου και σε απόσταση 
850 μ. νοτιοανατολικά του ενοριακού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

2,5km νοτιοανατολικά από τον ενοριακό ναό του Αγίου 
Γεωργίου και 600 μ. ανατολικά της 10ης επαρχιακής 

οδού (Θεσπρωτικού-Δερβιζιάνων). Κτισμένο στη θέση Στόκο  εκκλησιαστικής ιδι-
οκτησίας, εκτάσεως τριάντα έξι στρεμμάτων. Το παρεκκλήσιο είναι κτισμένο στις 
αρχές της  δεκαετίας του 1970 πάνω στα θεμέλια πετρόκτιστου παρεκκλησίου, 
κτίσματος του 18ου ή πρώιμο του 19ου αιώνα.  Με τις παρεμβάσεις που έγιναν 
το σημερινό παρεκκλήσιο δεν θυμίζει τίποτε από το πρώτο κτίσμα. 

Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”

Xρόνος 18ος

Aριθμός Φύλλου 72

• Ιανουάριος - Φεβρουάριος 
- Μάρτιος 2017 

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

συνέχεια στη σελίδα 5

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

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν 

- ΕκκλησΙες του Ασσου

Το παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 
θα αρχ ίσουν φέτος ο ι 
τριήμερες εκδηλώσεις  που 

διοργανώνει ο Σύλλογός μας κάθε 
καλοκαίρι  στο χωριό μας. Στις 28 
Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί  το 
15ο αντάμωμα των απανταχού 
Ασσιωτών. Όλοι οι Ασσιώτες με 
τις οικογένειές τους πρέπει να 
προγραμματίσουν την περίοδο 

αυτή,  όπως κάθε χρόνο,  να 
βρίσκονται στο χωριό και να 
ε ίνα ι  παρόντες  στο  ετήσ ιο 
ραντεβού που δίνουν εδώ και 
δέκα τέσσερα   χρόνια. Όλοι στον 
Άσσο, το αγαπημένο μας χωριό, να 
ιδωθούμε, να γνωριστούν τα παιδιά 
μας, να ψιλοκουβεντιάσουμε, να 
γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα, 
τραγουδώντας ,  χορεύοντας 

παραδοσιακούς χορούς του τόπου 
μας, τρώγοντας και πίνοντας 
υπό τους ήχους παραδοσιακής 
μουσικής του τόπου μας.  Η 
παρουσία και η συμμετοχή όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων χωριανών 
είναι αυτή που ομορφαίνει το 
σύνολο αυτών των εκδηλώσεων 
και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο 
τους  δ ιοργανωτές  γ ια  τoν 

εμπλουτισμό και τη συνέχισή τους. 

   Ο ι   φ ε τ ι ν έ ς  π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς  
εκδηλώσεις θα είναι επετειακές 
και θα εορταστούν με ιδιαίτερη 
λαμπρότητα. Ο Σύλλογός μας θα 
γιορτάσει τα σαράντα χρόνια από 
την ίδρυσή του (1977-2017). 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας μας.   

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
28 μέχρι 30 Ιουλίου 2017

Παρασκευή 28 Ιουλίου το 15ο Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

   Την Κυριακή 4 Ιουνίου θα πραγ-
ματοποιήσει ο Σύλλογός μας ημερή-
σια εκδρομή στην ιστορική πόλη των 
Καλαβρύτων. Θα επισκεφθούμε για 
προσκύνημα τις Άγιες και ιστορικές 
Μονές Αγίας Λαύρας και Μεγάλου 
Σπηλαίου. Επίσης θα επισκεφθούμε τα 
Σπήλαια Λιμνών και τα αξιοθέατα της 
μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων.

Για τα ιστορικά μέρη που θα επι-
σκεφθούμε θα υπάρχει ξενάγηση.

Τιμή εισιτηρίου 15 Ευρώ το άτομο.
Ώρα αναχώρησης 7:30 π.μ από 

τον σταθμό του Μετρό στη Στάση 
Κατεχάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες και 
για να δηλώσετε συμμετοχή μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Ευάγγελο Θεοδώρου 
τηλ: 6982970065, την υπεύθυνη 
των πολιτιστικών Ελένη Πανούση 
τηλ.6976557789 ή με κάποιο μέλος 
του Δ.Σ.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Καλέσιος Φώτιος 

του Κων/νου και της Γιαννούλας (1933-1991)
Γεννήθηκε στον Άσσο  στις 11-Ιουνίου-1933 από φτωχή αγροτική οικο-

γένεια. Είναι το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του Κολιού Κων/νου του 
Ευθυμίου και της Γιαννούλας   (Κωνσταντή Κάλιοση,1892-1971 ) και της 
Κατσάνου Γιαννούλας του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής (1900-1972, 
κόρη του Κώτση Νάσιου από τον Άσσο).  συνέχεια στη σελίδα 4

Ημερήσια Εκδρομή του Συλλόγου μας 
στην ιστορική πόλη των Καλαβρύτων

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα  «Ο 
ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, στους χωρι-
ανούς και στους φίλους του Συλλόγου 
«ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ».

Συγχαρητήρια
   Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η 
εφημερίδα ο « ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν  
τη Ζήκα Βιργινία-Μαρίνα  του Ιω-
άννη και της Βασιλικής για την 

επιτυχία της στο τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής  της Σχο-
λής Διοίκησης και Οικονομίας των 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (έδρα Λάρισα)  
και της εύχονται «πάντα επιτυχίες, 
καλές σπουδές, όμορφη φοιτητική 
ζωή και καλή σταδιοδρομία.

Μονή Αγίας Λαύρας
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Θάνατοι
/  Στις 25 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 68 ετών, έφυ-
γε για το αιώνιο ταξίδι ο Κώνστας Κωνσταντίνος του 
Χρήστου και της Μαρίας (Κώστα Κίτσος). Ο αδόκητος 
θάνατος βύθισε σε βαρύ πένθος την οικογένειά του συγ-
γενείς και φίλους. Άφησε την τελευταία του πνοή στη 

μονάδα εντα-
τικής θεραπεί-
ας (Μ.Ε.Θ.) του 
Ν ο σ ο κ ο μ ε ί -
ου Καρδίτσας, 
στο οποίο νο-
σηλευόταν  τις 
τελευταίες ημέ-
ρες και έδι-
νε τη μάχη για 
να κερδίσει τη 
ζωή. Η σορός 
του εκλιπόντος 

μεταφέρθηκε στο χωριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
την επόμενη ημέρα  στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμη-
τήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία του  κα-
τοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι 
και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέ-
θλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/  Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 77 ετών, έφυ-
γε για το αιώνιο ταξίδι η Λαμπρούση-Κλεφτάκη Θεο-
δοσία του Αντωνίου και της Μάνθας (Τσία του Ντωνάσι-
ου). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την μεθεπόμενη ημέρα  
στον Ιερό ναό του Προφήτη Ηλία Νέας Μάκρης και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης. 

Στην τελευταία της  
κατοικία την συνό-
δευσε η οικογένειά 
της, συγγενείς, φί-
λοι και πολλοί χω-
ριανοί. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα  
που την σκέπα-
σε. Αιωνία η μνή-
μη της.

Μνημόσυνα
/    Την  Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 
2017 στον Ιερό Ναό του Αγί-
ου Κοσμά Νέας Φιλαδέλφειας 
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Ανωπολιτάκη Άγγελου 
του Φίλιππα και της Αναστα-
σίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη 
του. 

/    Το  Σάββατο 4 Φεβρουα-
ρίου 2017 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου  Άσσου ετε-
λέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
του Παφίλα Ιωάννη του Γε-
ωργίου και της Γεωργίας  (Γι-
άνν. Παφίλα).   Ας είναι αιωνία 
η μνήμη του. 

Γάμος
/ Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 η Γιολάντα Ντί-
τσου του Βασιλείου και της Δήμητρας από τον Μύ-
τικα Πρεβεζας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με 
τον Τασιόπουλο Παναγιώτη από την Πέτρα Μεσ-
σηνίας στον Ι.Ν. 
Αγίας Ειρήνης 
Γαλατσίου. Κου-
μπάροι το ζεύ-
γος Ευάγγελος 
και η Ειρήνη Κο-
ντογιάννη. Το νι-
όπαντρο ζευγάρι 
δεξιώθηκε τους 
προσκεκλημέ-
νους  στο “κτήμα 
Άλσος Νυμφών” 
στον Άγιο Στέ-
φανο Αττικής. Ο 
Σύλλογος Απο-
δήμων Ασσιω-
τών και η εφημε-
ρίδα ο “ΑΣΣΟΣ” 
εύχονται στο νι-
όπαντρο ζευγά-
ρι “βίον ανθόσπαρτον και ζωήν ανέφελον”. Η Γιολά-
ντα Ντίτσου είναι εγγονή του χωριανού μας Μήτσου 
Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Κωτσοτόκα) από την 
κόρη του Δήμητρα.

Κοινωνικά 

/ Η Κατσάνου-Σκαν-
δάλη Χαρίκλεια του 
Λάμπρου και της Αικα-
τερίνης προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό 
των 20 ευρώ στη μνήμη 
του αδελφού της Γιώρ-
γου. Την ευχαριστούμε και 
ευχόμαστε υγεία και μα-
κροημέρευση σε αυτήν και 
την οικογένειά της για να 
τον θυμούνται. Η μνήμη 
του αιωνία.
/ Η Θεοδώρου-Κώστα Ελένη του Σπύρου και της 
Αικατερίνης προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 20 ευρώ στη μνήμη της ξαδέλφης της Λαμπρούση 
Θεοδοσίας του Αντωνίου και της Μάνθας. Την ευχα-
ριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε 
αυτήν και την οικογένειά της για να την θυμούνται. 

Η μνήμη της αιωνία.
/ Η Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του 
Σπύρου και της Αικατερίνης προσέφερε στην εφημερί-
δα μας το ποσό των 20 ευρώ στη μνήμη της ξαδέλφης 
της Λαμπρούση Θεοδοσίας του Αντωνίου και της Μάν-
θας. Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτήν και την οικογένειά της για να την 
θυμούνται. Η μνήμη της αιωνία.
/ Ο Ζήκας Ιωάννης του 
Νικολάου και της Μαρίας 
(Γιάννη Κολιό Ζήκας) προ-
σέφερε στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 50 Ευρώ 
στη μνήμη της συζύγου 
του Κατσαρού Παγώνας.
Τον ευχαριστούμε και ευ-
χόμαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτόν και 
την οικογένειά του για να 
την θυμούνται. Η μνήμη 
της αιωνία.

/ Η Μήτσιου-Ντίτσου Δήμητρα του Κων/νου και 
της Πανάγιως προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 

των 50 Ευρώ στη μνήμη 
του πατέρα της Μήτσιου 
Κων/νου του Δημητρίου 
(Κώτσο Τόκα) και μητέρας 
της Πανάγιως Μήτσιου. 
Την ευχαριστούμε και ευ-
χόμαστε υγεία και μακροη-

μέρευση σε αυτήν και την 
οικογένειά της για να τους 
θυμούνται. Η μνήμη τους 
αιωνία.

Κατσάνος Λαμπ. Γεώργιος

Κατσαρού Παγώνα

Μήτσιου Πανάγιω

Μήτσιος Κων/νος

ΠΡΟΣ
1.Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
2.Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού)
3.Τον Υπουργό Ανάπτυξης  και Τροφίμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Περιφέρεια Ηπείρου (Γραφείο Περιφερειάρχη)
2.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας
3.Δήμαρχο Ζηρού κ. Νίκο Καλαντζή
4.κ. Κων/νο Μπάρκα Βουλευτή Πρέβεζας
5.κ. Στέργιο Γιαννάκη Βουλευτή Πρέβεζας 
6.Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ηπείρου

ΘΕΜΑ: «Περί κατασκευής φράγματος 
πολλαπλού σκοπού Παπαδατών 
Ν. Πρέβεζας».

Σχετικά με το σχεδιαζόμενο φράγμα στην περιοχή μας 
(όρια τοπικών Κοινοτήτων Άσσου και Νικολιτσίου του 
Δήμου Ζηρού Πρέβεζας) σας εκφράζουμε την αντίθε-
σή μας για τους παρακάτω λόγους.

1. Με το σχεδιαζόμενο φράγμα κατακλύζονται 5.000  
στρέμματα (ολόκληρος ο παραγωγικός κάμπος), 
60.000 ελαιόδεντρα. 20.000 διάφορα καρποφόρα δέ-
ντρα καθώς και αρκετά κατοικήσιμα σπίτια.
2. Η πλούσια χλωρίδα θα καταστραφεί με αποτέλε-
σμα να έχουμε κλιματολογικές μεταβολές έτσι ώστε 
το πολύ καλό και υγιεινό κλίμα της περιοχής μας να 
αποτελεί πλέον παρελθόν.
3. Οι προβληματικοί και ασταθείς σχηματισμοί θα πολ-
λαπλασιάσουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων.
4.Τα οφέλη που θα προκύψουν από το σχεδιαζόμενο 
ταμιευτήρα είναι δυσανάλογα των ζημιών που θα υπο-
στεί η περιοχή μας.
Το σχεδιαζόμενο έργο χαρακτηρίζεται:
1. Αντιπλημμυρικό: Σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε η πε-
ριοχή μας πλημμύρισε.
2. Αρδευτικό – Υδρευτικό: με το αρδευτικό εγγειοβελ-
τιωτικό έργο Μπόιδας Μαυρής υπάρχει δυνατότητα 
άρδευσης 21.000 στρεμμάτων και καλλιεργούνται 
μόνο 5.000 στρέμματα. Υδρευτικό πρόβλημα στα χω-
ριά της Λάκκας δεν υπάρχει. Υδρεύονται και μάλιστα 

με επάρκεια.
3. Ενεργειακό: η ποσότητα του νερού δεν επαρκεί για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθότι πρόειται για 
ταμιευτήρα βρόχινου νερού. Η μεταφορά με άντληση 
νερού στην περιοχή μας από το Σιστρoύνι ή τη Λίπα 
και μετά να το χρησιμοποιήσουμε για υδροηλεκτρική 
ενέργεια σε ποια λογική αντέχει;
4. Περιβαλλοντικό: έχουν υπολογίσει οι μελετητές το 
περιβαλλοντικό κόστος για την περιοχή από ένα τέ-
τοιο έργο; Έχουν αποφανθεί οι ειδικοί επιστήμονες; 
Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας γιατί η κρατική μη-
χανή αποφασίζει για το έργο αυτό. Έχουν αποφανθεί 
οι ειδικοί επιστήμονες.
Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας γιατί η κρατική μη-
χανή αποφασίζει για το έργο αυτό χωρίς να ερωτηθεί 
η τοπική κοινωνία.
Αποφάσισαν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν κάτοικο και 
χωρίς να γνωρίζουν τη Γεωγραφία της περιοχής.
Ύστερα από αυτά χωρίς εισοδήματα, αλλά και με τους 
κινδύνους και με τους κινδύνους που θα διατρέχει η 
υγεία μας, εμείς οι κάτοικοι του Άσσου θα εξαναγκα-
στούμε να εγκαταλείψουμε τα χωριά μας με αποτέλε-
σμα με αποτέλεσμα η περιοχή μας να ερημώσει και να 
γίνουμε πρόσφυγες μέσα στην ίδια της χώρας μας.
Είμαστε υπέρ της αειφόρου Ανάπτυξης της περιοχής 
μας, μιας ανάπτυξης της περιοχής μας που τα αντι-
σταθμιστικά της οφέλη υπερβαίνουν κατά πολύ τις 
θυσίες τα αντισταθμιστικά τις οποίες καλούμαστε να 
υποστούμε.
Έπονται οι υπογραφές 272 υπογραφές.

Αναφορά – Διαμαρτυρία του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Άσσου και των κατοίκων της

στην ταφόπετρα του χωριού μας
Φράγμα στον κάμπο του ΆσσουΟΧΙ  
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Στο «στέκι» μας, στη Σεβαστουπόλεως βρεθήκαμε για τον Κυριακάτικο καφέ  το 
πρωινό της 19ης Μαρτίου 2017, φίλοι συμμαθητές και συνομήλικοι, όλοι Λακ-
κιώτες από τα χωριά Άσσο, Πολυστάφυλο, Νικολίτσι-Ντάρα Λέλοβα, Ποδογόρα, 

Μπουλμέτι-Ζερβό, Παπαδάτες. Κουβεντιάσαμε για όλα. 
Πιο πολύ όμως κουβεντιάσαμε για τα χωριά μας, τον κόσμο τους, τα προβλήματά 

τους. Θυμηθήκαμε και ξαναθυμηθήκαμε τους συμμαθητές μας, τις συμμαθήτριές μας 
και τους καθηγητές μας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσπρωτικού. Τους αναφέραμε όλους, 
τους … ξομπλιάσαμαν για τα καλά, όλες και όλους. Ο λόγος μας ζωηρός και φωνα-
χτός, κάποτε έφθασε και στον Θεόφιλο Γεωρ. Τζίμα, τον αξέχαστο Λελοβίτη φιλόλογο 
καθηγητή, που ήταν ο δικός μας φιλόλογος. Εδώ η συζήτηση σταμάτησε. Επικράτησε 
σιωπή κι ύστερα ο αείμνηστος έγινε κέντρο χαμηλόφωνης αναφοράς, από όλους μας, 
αφού ο καθένας μας είχε ψυχικό ταμίευμα να καταθέσει για τον άνθρωπο, τον φιλό-
λογο, τον καθηγητή Θεόφιλο Τζίμα.

Ο Θεόφιλος Τζίμας. Γεννήθηκε στα Λέλοβα το 1936, από φτωχή γεωργική οικο-
γένεια που δούλευε στα χωράφια για να κερδίσει τη ζωή και να εξασφαλίσει ζωή 
μόρφωση στα παιδιά της. Αδέρφια είχε τη Μελπομένη, τον Βαγγέλη (Ρίζο) και τον Κώ-
στα. Ο Βαγγέλης έγινε δάσκαλος και ο Θεόφιλος καθηγητής. Ο Θεόφιλος, τρίτος κατά 
γέννησης, διακρινόταν από μικρή ηλικία για την επιμέλειά του, την εξυπνάδα του και 
την αγάπη του για τη γλώσσα. Έτσι έγινε φιλόλογος, φιλόλογος, όμως, με τη βαθύτερη 
έννοια και σημασία του όρου. Κι εμείς οι τυχεροί τον είχαμε καθηγητή.

Ο Θεόφιλος Τζίμας, ο εγκρατής φιλόλογος δάσκαλος, που μας έμπασε στη φιλο-
λογική ομορφιά, που μας μύησε στην υπέροχη Ελληνική γλώσσα και μας έκανε να 
γευτούμε το περιεχόμενο και ν’ απολαύσουμε το βάθος των αρχαιοελληνικών και λα-
τινικών κειμένων. Ο αξέχαστος Γυμνασιάρχης και στιβαρός Λυκειάρχης μας.

Ο Θεόφιλος Τζίμας! Ο Φίλιος όπως τον αποκαλούσαν όλοι οι φίλοι του, που ζούσε 
με την οικογένειά του στο Θεσπρωτικό κι απολάμβανε την εκτίμηση, τον σεβασμό και 
την αγάπη της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας.

 Ο εκπαιδευτικός που ιχνηλατούσε στέρεα με υπερεπάρκεια και διεισδυτική χα-
ρισματική ικανότητα, «τους απροσμέτρητους βυθούς της αρχαίας και της λατινικής 
γραμματείας». Ο δικός μας Φίλιος, ο δικός μας σεβαστικός φίλος! 

Ο ευκολοπλησίαστος από μας τα περιφρονημένα φτωχαδάκια μαθητούδια ης Λάκ-
κας μας. Ένιωθε και συμμεριζόταν τη φτώχεια μας, την ανημπόρια των οικογενειών 
μας. Τον νιώθαμε κοντά μας, αυστηρό αλλά και τη καλοσυνάτο.

 Ο Θεόφιλος Τζίμας, ο τέλειος και πληθωρικός δάσκαλος, που συχνά στην αίθουσα 
ο διδακτικός του λόγος έπαιρνε τη μυστηριακή υποβολή και διορατικότητα αυθεντίας, 
που ανέλυε απλά και κατανοητά το υπερούσιο μέγεθος και ήθος της Κλασικής αρχαίας 
ελληνικής και λατινικής γραμματείας, των οποίων αποδεικνυόταν δεινός κάτοχος και 
γνώστης και από την οποία συχνά απάγγελνε από στήθους ολόκληρα αποσπάσματα 
έργων.

Ο Θεόφιλος Τζίμας, ο συνάνθρωπος που διάβαινε σαν να μην διάβαιναν δίπλα του 
άλλοι. Σεμνός, ταπεινός, αθόρυβος (ίσως περισσότερο του δέοντος) αποστρεφόταν τις 
αγοραίες συνάφειες, τραυματιζόταν και αισθανόταν άβολα στην τύρβη των πολλών, 
αποσυρόταν διακριτικότατα και ιδιώτευε. Άφηνε την εντύπωση ότι «ούκ ήν εκ του 
κόσμου τούτου». Άνθρωπος της ατομικής μοναξιάς. Ίσως γιαυτό κάποιες φορές τα 
όμορφα χαρακτηριστικά του γίνονταν θλιμμένα και μελαγχολικά.

Παντρεμένος με τη συγχωριανή του Νίκη Τσάτσου (κόρη της Λαμπρινής και του 
Χρήστου Τσάτσου) απέκτησαν τρία παιδιά την Μιράντα, τον Άκη και τον Γιώργο σπου-
δασμένα και προκομμένα στη ζωή τους.

 Δυστυχώς ο Φίλιος «έφυγε» νωρίς στις 12-7-2011 σε ηλικία 75 ετών. Εμείς οι 
άλλοτε μαθητές του με ευγνωμοσύνη θα τον θυμόμαστε και θα τον έχουμε ως αγαθή 
μνήμη για πάντα στην καρδιά μας. Ας είναι η σημερινή φτωχή αναφορά μας αιώνιο 
και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη και στην ψυχή του.

 Υ.Γ. Αναδημοσιεύουμε κείμενο του Τάκη Παπαδημητρίου από τον «ΛΕΛΟΒΙΤΙΚΟ 
ΝΌΣΤΟ» τ.25/Σεπτ. 2011 σελ. 30 δημοσιευμένο με τον θάνατό του. Νομίζουμε πως 
αξίζει να υπάρχει το κείμενο αυτό μαζί με το δικό μας.

Αφιέρωμα μνήμης: Κουβεντιάζοντας για τον αείμνηστο 
φιλόλογο καθηγητή μας ΘΕΟΦΙΛΟ Γ. ΤΖΙΜΑ

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.

σσοςΆΟΚΑΛΕΣΜΑ
Ο Πρόεδρος και το Διοικητι-
κό συμβούλιο του εκπολιτιστι-
κού- επιμορφωτικού συλλόγου 
Ηπειρωτών Παιανίας καλούν 
όλους  τους Ηπειρώτες που δι-
αμένουν στην Παιανία και στην 
ευρύτερη περιοχή να πλαισιώ-
σουν τον σύλλογο προκειμένου 
να ενδυναμώσου, να  διατηρή-
σουν και να μεταλαμπαδεύσουν 
την Ηπειρώτικη πολιτιστική κλη-
ρονομιά και  τα  πατροπαράδο-
τα  ήθη και  έθιμα της ιδιαιτέρας 
πατρίδας μας. 
Για επικοινωνία: Κώστας Οι-
κονόμου, πρόεδρος Συλλόγου 
τηλ: 6973969718.

Δημαιρεσίες στον Δήμο Ζηρού
Σε ειδική συνεδρίαση, που έγινε στις 5-3-2017 για την εκλογή προεδρείου και μελών 
των επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμ-
βουλίου επανεξελέγη ο κ. Χρήστος Χασίδης, Αντιπρόεδρος ο κ. Κωνσταντίνος Ανυφα-
ντής από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης, ενώ Γραμματέας εξελέγη η Κα  
Αναστασία Καραπάνου από την παράταξη της πλειοψηφίας, ελλείψει υποψηφίου από τις 
παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας. 
Επιτροπή Οικονομικής Ανάπτυξης, τακτικά Μέλη: Γάλλιου Μαρία, Κατραχούρας Κων/
νος, Ρεμπής Ζήκος, Ρίζος Αχιλλέας, Ιατρού-Παπαϊωάννου Θεοδώρα και Γείτονας Μενέ-
λαος.
Αναπληρωματικά: Γιολδάσης Δημήτριος, Καραπάνου Αναστασία, Κώνστας Κων/νος, 
Ξώνα Γεωργία, Πάντος Δημήτριος
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, τακτικά μέλη: Γεωργάνου Ελένη, Γάλλιου Μαρία, Κάλλης 
Θεόδωρος, Πάντος Δημήτριος, Ιατρού-Παπαϊωάννου Θεοδώρα και Κώνστας Κων/νος.
Αναπληρωματικά: Καραπάνου Αναστασία, Ξώνα Γεωργία, Ρέντζος Αχιλλέας, Γιολδάσης 
Στρατής και Παπατσίμπας Μιχαήλ.
Ο Δήμαρχος Ζηρού κος Νίκος Καλαντζής με απόφασή του όρισε τους νέους αντιδη-
μάρχους οι οποίοι είναι οι: Κωνσταντίνος Κατραχούρας, Απόστολος Γιολδάσης, Ελένη 
Γεωργάνου και Ζήκος Ρεμπής.

«Έφυγε» και ο Θεόφιλος Τζίμας, 
ο χαρισματικός Φιλόλογος Καθηγητής

Γνωρίζω πολύ καλά ότι αποστρεφόταν τον έπαινο, έστω κι αν τον 
δικαιούνταν και απέρριπτε τις γλυκανάλατες φιλοφρονήσεις. Με μια 
κουβέντα δεν ήθελε παινέματα.

Πώς να αφήσεις όμως να περάσει σιωπηρά η «φυγή» του Φίλιου 
Τζίμα, του προικισμένου Λελοβίτη Φιλόλογου καθηγητή.

Όσοι τον ήξεραν, τον έζησαν και τον συναναστρέφονταν τον γνώ-
ρισαν καλά. Ιδίως οι άλλοτε μαθητές του, οι συνάδελφοί του, οι ελά-
χιστοι πραγματικοί φίλοι του (όπως ο Διονύσης ο συγγενής του και 
κυρίως εγκάρδιος κι επιστήθιος φίλος του και φίλος μου) μπορούν να 
βεβαιώσουν το ποιόν του ανθρώπου. Σοβαρός, άνθρωπος της ευθύνης 
και της συνέπειας, εραστής της αλήθειας, έγκυρος συμπολίτης, καλός 
οικογενειάρχης, με άριστη φιλολογική σκευή, πρόθυμος σε εξυπηρε-
τήσεις, αλλά ολιγόλογος, μετρημένος, αλλά και άριστος κουβεντιαστής 
της αληθινής παρέας με φοβερό και ανεπανάληπτο χιούμορ, που ποτέ, 
όμως, δεν το έκανε σε βάρος του συνομιλητή του, ώστε να τον προ-
σβάλλει. Γι’ αυτό ήταν αρεστός στην παρέα και πολλοί ήταν εκείνοι 
που επιζητούσαν και επιδίωκαν τη συντροφιά του. Δυστυχώς, για ην 
τοπική μας κοινωνία αποσύρθηκε «εις εαυτόν» πολύ νωρίς, για λόγους 
προσωπικούς και καθόλα σεβαστούς. Η απώλειά του φτωχαίνει τη συγ-
χωριανική μας κοινωνία ακόμα περισσότερο.

Ο Φίλιος έφυγε αθόρυβα και κηδεύτηκε στο Θεσπρωτικό απέριττα 
όπως ακριβώς έζησε και όπως ακριβώς ήθελε να φύγει. Εμείς για την 
«αναχώρησή» του εκφράζουμε στην οικογένειά του, τους συγγενείς και 
τους φίλους του, τη βαθιά μας λύπη και ευχόμαστε σε όλους τους υγεία, 
μακροημέρευση, ψυχική δύναμη και καρτερία. Αυτά που, όπως πιστεύ-
ουμε θα τους παρότρυνε και ο ίδιος. Στον ίδιο αφιερώνουμε λίγους 
φτωχούς στίχους με πολλή αγάπη κι εκτίμηση:

«Φίλιο! Καλό σου ταξίδι «ταξιδευτή».
Κι ας είναι η «φυγή» σου
Στις ελυτρόηχες κορυφές
Ηλιόλουστο φτερούγισμα
Της ευγενικής ψυχής σου…»

Τ. Παπαδημητρίου

Ο Θεόφιλος Τζίμας (δεξιά) με τους μαθητές της ΣΤ΄ Γυμνασίου του 1972-73.
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Καλέσιος Φώτιος 
του Κων/νου και της Γιαννούλας 

(1933-1991)

Αδέλφια του: 1) Ο Ευστράτιος (Στράτο 
Κάλιοσης, 1925-2011),  2) Ο Θωμάς (Θωμά 
Κάλιοσης, 1927-1995), 3) Ο Ιωάννης (Γιανν’- 
Κάλιοσης, 1930-2014) και 4) Ο Γεώργιος (Γάκη 
Κάλιοσης, 1937-2012). Τα παιδικά του χρόνια 
δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις. Φοίτησε 
στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ηλία Άσσου 
και στη συνέχεια μαζί με τα αδέλφια του βοη-
θούσε τον πατέρα του στις αγροτικές εργασίες 
παρότι ο πατρικός γεωργικός κλήρος ήταν πολύ 
μικρός. 

Το 1954 κατετάγη ως κληρωτός στο Μηχανικό 
Σώμα του Στρατού προκειμένου να υπηρετήσει 
τη στρατιωτική του θητεία. Εκεί πήρε τα πρώ-
τα μαθήματα στην ξυλουργική τέχνη και γενι-
κότερα μυήθηκε στα πρώτα οικοδομικά μυστι-
κά. Η κατάταξή του στο Μηχανικό Σώμα του 
Στρατού ήταν καθοριστική για την μετέπειτα 
επαγγελματική του απασχόληση. Ενώ υπηρε-
τούσε τη στρατιωτική του θητεία βρέθηκε στην 
Κεφαλονιά  και βοήθησε στο έργο ανοικοδόμη-
σης του νησιού που είχε καταστραφεί ολοσχερώς 
από τον καταστρεπτικό σεισμό του  Αυγούστου 
του 1953, εντάσεως 7,2 ρίχτερ. Εκεί απέκτησε 
μεγάλη εμπειρία  και ήταν πλέον γνώστης όλων 
οικοδομικών και ξυλουργικών εργασιών. Το 1956 
πήρε το απολυτήριο στρατού και επέστρεψε 
στο χωριό συνεχίζοντας τις αγροτικές εργασίες 
με τους γονείς του και τα αδέρφια του, ενώ πα-
ράλληλα εξασκούσε και το επάγγελμα του ξυ-
λουργού (μαραγκού) συνεργαζόμενος με τον άρι-
στο Ασσιώτη ξυλοτεχνίτη Δήμα Ευάγγελο του 
Σωτηρίου και της Μαρίας (Βαγγέλ’ Σωτήρ’ Δήμα 
ή Βαγγέλ’ Σωτήρ’ Κίτσο, 1932-1990).  

Το έτος 1965 πήγε με τη σύζυγό του ως οικο-
νομικός μετανάστης μαζί με πολλούς συγχωρια-
νούς του στο Bielefeld της Γερμανίας και εργά-
στηκε ως οικοδόμος (ειδικευμένος εργάτης), την 
τέχνη που  ήξερε να την κάνει καλά. Το κλίμα 
όμως της Γερμανίας δεν ήταν ευνοϊκό για την 
υγεία του, με αποτέλεσμα να αρρωστήσει και 
μετά από μικρό χρονικό διάστημα να επιστρέψει 
μαζί με τη σύζυγό του στην Ελλάδα.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχο-
λήθηκε  αποκλειστικά πλέον με το επάγγελμα 
του οικοδόμου, όπου μαζί με τα άλλα τέσσε-
ρα αδέρφια του συγκρότησε το συνεργείο των 
Καλεσαίων και συνέβαλε στην ανοικοδόμηση 
του χωριού. Το ίδιο διάστημα συνεργάστηκε στε-
νά με τον μηχανικό Καματάκη, ο οποίος τότε 
ως έφεδρος αξιωματικός ήταν επικεφαλής των 
Τ.Ε.Α. 

Την ίδια περίοδο απέκτησε και το πτυχίο του 
εμπειροτέχνη εργολάβου και ανέλαβε την εκτέ-
λεση Δημοσίων Έργων σε ολόκληρη την περιοχή 
της Πρέβεζας καθώς και σε μέρος της περιοχής 
των Ιωαννίνων. Για τρεις περίπου δεκαετίες  οι 
οικοδομικές εργασίες  στον Άσσο αλλά και όμο-
ρων χωριών έφεραν τη σφραγίδα του οικοδο-
μικού συνεργείου των Καλεσαίων, επικεφαλής 
του οποίου ήταν ο αείμνηστος Φώτης Κάλιοσης. 
Σχεδόν στο σύνολό τους τα σπίτια του Άσσου 
από τη συμφωνία με τον ιδιοκτήτη για ανέγερ-
ση οικοδομής μέχρι και τα κλειδιά του σπιτιού 
στα χέρια του ιδιοκτήτη είναι αποκλειστικά έρ-
γο του Φώτη και των συνεργατών του. Ιδιαίτερα 
μετά τον καταστρεπτικό σεισμό που έγινε στην 
περιοχή μας τον Μάρτιο 1981, ανοικοδόμησε 
και επισκεύασε σχεδόν το σύνολο των σπιτιών 
του χωριού μας αλλά και των γειτονικών χωρι-
ών με εργατικό προσωπικό ως επί το πλείστον 

Ασσιώτες. Επέβλεπε καθημερινά τις εργασίες 
του πολυμελούς συνεργείου του και στα δύσκο-
λα επιλαμβάνονταν ο ίδιος. Γνώριζε όσο κανένας 
άλλος τα μυστικής της οικοδομής. Άφθαστος 
στις στέγες και στις ταράτσες των σπιτιών.  Η 
εμπειρία του μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις 
δεν ήταν απαραίτητη ακόμα και η χρήση οικο-
δομικών οργάνων. Ήταν αρκετή η έμπειρη μα-
τιά του. Όποιος Ασσιώτης ήθελε να δουλέψει, 
ήθελε μεροκάματο εύρισκε σίγουρα την περίοδο 
αυτή. Στο συνεργείο του Φώτη κάθε Ασσιώτης 
ήταν ευπρόσδεκτος. Μάλιστα μερικοί δούλευαν 
μαζί του αρκετά χρόνια. Ένιωθε και συμμεριζό-
ταν τη φτώχεια, την είχε βιώσει και ο ίδιος, και 
για αυτό πρόσφερε πρόθυμα εργασία σε όποιον 
είχε ανάγκη.

Ο Φώτης έδινε την ευκαιρία και σε μαθητές 
Γυμνασίου να βγάζουν τους καλοκαιρινούς μή-
νες το χαρτζιλίκι τους. Ένα καλοκαίρι εργά-
στηκα και εγώ (μαθητής Γυμνασίου τότε)  στο 
συνεργείο του Φώτη.  Δουλεύαμε για την κα-
τασκευή γέφυρας στον δρόμο που οδηγεί στο 
χωριό Μελιανά  από το βόρειο μέρος. Εμάς τα 
παιδιά μας πρόσεχε πολύ.

«Μη κουράζεστε, καθίστε, δουλέψτε όσο 
μπορείτε. Όταν κουράζεστε να κάθεστε για ξε-
κούραση χωρίς να με ρωτάτε» μας έλεγε.                                           

Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμού-
νται, οι μικρότεροι πρέπει να τον γνωρίσουν 
από εμάς τους μεγαλύτερους. Άντρας μετρίου 
αναστήματος, λιπόσαρκος,  μελαχρινός, με  μαύ-
ρα πυκνά μαλλιά και μουστάκι.  Άτομο κοινω-
νικό, ήταν πάντα παρών σε σοβαρά κοινωνικά 
γεγονότα (λύπες, χαρές κλπ). 

Ο Φώτη Κάλιοσης ήταν γλεντζές χωρίς να είναι 
και άριστος χορευτής. Σοβαρός, φιλόξενος, φιλό-
τιμος, σεμνός, ταπεινός, αθόρυβος και κουβαρ-
ντάς (αρκετές φορές, όμως, υπέρ του δέοντος). 
Άνθρωπος εργατικός, φιλήσυχος και πολύ καλός 
οικογενειάρχης. Πρόθυμος σε εξυπηρετήσεις, με 
έξυπνο χιούμορ πράγμα που τον έκανε πολύ 
ευχάριστο στην παρέα και γιαυτό ήταν πολλοί 
αυτοί που την επιζητούσαν.  Απολάμβανε την 
εκτίμηση, την αγάπη και τον σεβασμό της τοπι-
κής και της ευρύτερης κοινωνίας. Για τρείς συ-
νεχόμενες χρονιές (1975-1976 και 1977) εκλεγόταν 
πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
του Γυμνασίου Θεσπρωτικού. Επίσης χρημάτισε 
και πρόεδρος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου του χωριού μας.

 Θερμός υποστηρικτής της ποδοσφαιρικής 
ομάδας του χωριού μας, τους αγώνες της οποί-

ας παρακολουθούσε ανελλιπώς εντός και εκτός 
έδρας. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας του χωριού μας και ήταν αυτός 
που κάλυψε όλα τα έξοδα για τη δικαστική της 
αναγνώριση το 1979. Αγαπούσε το χωριό και τον 
ενδιέφεραν τα κοινοτικά δρώμενα. Ασχολήθηκε 
με τα κοινά και διετέλεσε αντιπρόεδρος της κοι-
νότητας του χωριού μας από  3/01/1969  έως 
24/09/1974. Συνεχίζει όμως να ενδιαφέρεται για 
τα κοινοτικά δρώμενα σε όλη τη διάρκεια της 
ζωής του.  

Μέχρι το 1967 έμενε στον κάμπο του Άσσου 
στη θέση Μπρούμα.  Μετά το 1967 μέχρι το τέ-
λος της ζωής του σε πετρόκτιση νεόδμητη οι-
κοδομή στη θέση Στάνη Μάη στο συνοικισμό 
Κερασόβου Άσσου.

Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το χωριό παρά 
μόνον όταν υπηρέτησε τη στρατιωτική του θη-
τεία και όταν, και για μικρό χρονικό διάστημα, 
ως οικονομικός μετανάστης βρέθηκε στη Δυτική 
Γερμανία.

Παντρεύτηκε το έτος 1958 τη Γιαννάκη Ελένη 
του Ιωάννη και της Βάιας, κόρη του Γιάννη 
Τσουμάνη από τις Παπαδάτες και απέκτησε δύο 
παιδιά:  Τη Δήμητρα (Τούλα) και τη Γιαννούλα 
(Γιάννα).   

Η Δήμητρα (Τούλα) παντρεύτηκε τον 
Λαμπρούση Σπύρο του Δημητρίου και της 
Γιαννούλας (Σπύρο Δημητράκη Κωνσταντή) 
από τον Άσσο, Γραμματέα της κοινότητάς μας 
από το 1980 μέχρι και το 1998 και μετέπειτα 
του Καποδιστριακού Δήμου Θεσπρωτικού και 
στη συνέχεια  μέχρι τη συνταξιοδότησή του 
Καλλικρατικού Δήμου Ζηρού.  Απέκτησε δύο 
παιδιά: 1) τον Δημήτρη, εργάζεται, ως ηλε-
κτρολόγος, στην εταιρεία Άκτωρ Α.Ε. και 2) τη  
Φωτεινή, πτυχιούχο του τμήματος Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, εργάζεται στα μεταλλεία 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στην Ολυμπιάδα 
Χαλκιδικής.   

Η  Γιαννούλα (Γιάννα) παντρεύτηκε τον 
Ασσιώτη Γεωπόνο  Κώνστα Κων/νο του 
Χρήστου και της Μαρίας (1949-2017), υπάλληλο 
της διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας,  και απέ-
κτησε τέσσερα παιδιά: 1) τη Μαρία, πτυχιού-
χο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 2) την Ελένη, πτυχιούχο του τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 3) τη Λαμπρινή,  
πτυχιούχο τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και πληροφορική της Σχολής  
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Είναι αξιωματικός ειδικών καθηκό-
ντων (πληροφορικής) της ΕΛ.ΑΣ (Ελληνική-
Αστυνομία) με τον βαθμό της Αστυνόμου Β΄ και 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Δίωξης του Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. 4) τη Φωτεινή, πτυχιούχο του τμή-
ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΣΕΥΑΠΘ). Εργάζεται στον 
ΕΟΠΠΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.

Δυστυχώς ο Φώτης  «έφυγε» νωρίς σε ηλικία 
58 ετών. Έχασε την άνιση μάχη, από την επά-
ρατη νόσο, που έδωσε με γενναιότητα για να 
κρατηθεί στη ζωή.

Ο Φώτη Κάλιοσης στέκεται ψηλά στη συ-
νείδησή όσων τον γνώρισαν για την καλοσύνη 
του και την προσφορά του. Από της 10-6-1991 
αναπαύεται στο χώμα της Ασσιώτικης γης, στο 
κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ας είναι 
η φτωχή αυτή αναφορά μου, στον αείμνηστο 
Φώτη, αιώνιο και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη 
μνήμη του.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

συνέχεια από την 1η σελίδα

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

assosprevezis.gr: 
επισκεφτείτε το

Του Παύλου Γ. Χρήστου
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 Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους, η 
στέγη είναι κεραμοσκεπής δίκλητη. Ο ναός εξωτερι-
κών διαστάσεων μήκους 12,70 μ.(δεν υπολογίζεται 
η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 5, 5 μ και 
ύψους 4 μ. Έχει δύο εισόδους, μία από τη δυτική και 
μία από τη νότια πλευρά (τοξωτές πόρτες). 

Ο Ναός είναι ηλεκτροδοτούμενος και επί πλέον για 
το φωτισμό υπάρχουν δύο τοξωτά παράθυρα  από τη 
βόρεια πλευρά και τέσσερα  από τη νότια και ένας 
φεγγίτης στο Ιερό. Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει 
όμως αρκετές φορητές εικόνες, αναλόγιο προσκυνη-
τάρι, παγκάρι, τέσσερα καντήλια και ένα μανουάλι. 

Το  τέμπλο είναι χτιστό, το ταβάνι ξύλινο, το δά-
πεδο πλακόστρωτο και το Ιερό  είναι υπερυψωμένο 
από τον κυρίως ναό κατά δύο σκαλιά. Εντός του να-
ού έχουν τοποθετηθεί δέκα πέντε ξύλινα καθίσματα 
(στασίδια) τα οποία μετέφεραν από τον ενοριακό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Στο νότιο προαύλιο του ναού και από ένα ελαιό-
δεντρο κρέμεται μία ορειχάλκινη καμπάνα προσφο-

ρά του Κατσάνου Νικόλαου του Κων/νου και της 
Βασιλικής (Νικολάκη Κώτση) το έτος 1966 κατασκευ-
ασμένη στα Ιωάννινα από τον Μαρίνο Παπαφωτίου.

Ο μεγάλος σεισμός του 1981 και άλλοι μικρότεροι 
αργότερα προξένησαν μεγάλες ρωγμές στην τοιχο-
ποιία του ναού (εσωτερικά και εξωτερικά), ανεπα-
νόρθωτες. Η εκκλησιαστική επιτροπή του ενοριακού 
ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποφάσι-
σε την ανέγερση νέου ναού δίπλα στον υπάρχοντα 
στη νότια πλευρά. Όπως με πληροφόρησε ο ιερέας 
του χωριού μας π. Αλέξανδρος Σιάρκος πρόσφατα η 
αρμόδια δασική υπηρεσία γνωμοδότησε ότι ο χώρος 
της ανέγερσης δεν είναι χαρακτηρισμένος ως δασική 

έκταση και πολύ σύντομα ο φάκελος με όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία θα βρίσκεται στη ναοδομία για την 
έκδοση της σχετικής άδειας ανεγέρσεώς του. Πιστεύω 
πολύ σύντομα ο νέος ναός θα είναι γεγονός.

Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο 
φορές το χρόνο: την  15ην  Αυγούστου, ημέρα μνή-
μης της Θεομήτορος (Κοίμηση της Θεοτόκου) και την 
Πέμπτη της Διακαινησίμου (την  πρώτη Πέμπτη μετά 
το Άγιο Πάσχα). Τη θεία λειτουργία αυτή την ημέ-
ρα παρακολουθούσαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του 
Άσσου αλλά και πολλοί κάτοικοι των γειτονικών χω-
ριών. Με το τέλος της θείας λειτουργίας στο προαύ-
λιο του Ιερού Ναού και κάτω από την σκιά των δέν-
δρων έπαιρναν θέση οι Ασσιώτες μουσικοί και άρχιζε 
το ημερήσιο γλέντι  που διαρκούσε σχεδόν όλη την 
ημέρα (χασομέρι). Για τους Ασσιώτες  ήταν μια ξεχω-
ριστή ημέρα. Ήταν μέρα γιορτινή, μέρα χαράς και δια-
σκέδασης. 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:

1) Αδάμ Κων/νος του Χρήστου (Κωνσταντή 
Δάμης), 2) Αδάμ Λάμπρος του Κων/νου και της 
Γεωργίας (Λάμπρο Δάμης), 3) Αδάμ Χρήστος του 
Κων/νου και της Γεωργίας (Τάκη Δάμης), 4) Δήμας 
Ιωάννης του Σπύρου και της Ελένης (Γιάννν. Σπύρος), 
5) Δήμας Λάμπρος του Αναστασίου και της Μάνθας 
(Λάμπρο Δήμας), 6) Δήμας Παναγιώτης του Θωμά 
και της Χριστίνας (Πάνο Νότης), 7) Ζήκας Μάνθος 
του Κων/νου και της Αγγελικής (Μάνθο Ζήκας), 8) 
Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της Χριστίνας 
(Θύμιο Κάλιοσης), 9) Καλέσιος ή Κολιός Ευάγγελος 
του Ευθυμίου και της Γιαννούλας (Βαγγέλ Κάλιοσης), 
10) Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου και της 
Αικατερίνης (Ποστόλ Κολιός), 11) Κατσάνος Ευθύμιος 
του Χρήστου κα της Μάνθας (Θύμιο Χρήστος),12)  
Κατσάνος Θωμάς του Χρήστου και της Μάνθας (Θωμά 
Χρήστος), 13) Κατσάνος Κων/νος του Θωμά και της 
Λαμπρινής (Κώτση Θωμάς), 14) Κατσάνος Νικόλαος 

του Κων/νου και της Βασιλικής (Νικολάκη Κώτσης), 

15) Κίτσος Κων/νος του Νικολάου και της Φωτεινής 

(Κώστα Κολιός), 16) Κίτσος Νικόλαος του Ευαγγέλου 

και της Μαρίας (Νικολάκη Βαγγέλης), 17) Κίτσος 

Χρήστος ή Χρηστάκης του Ευθυμίου και της Μάνθας 

(Χρηστάκη Θύμιος), 18) Κωλέτσης Χρήστος του 

Ευαγγέλου και της Αικατερίνης (Τάκη Βαγγέλης), 19) 

Κώστας Χρήστος του Χρήστου και της Μαρίας (Τάκη 

Κίτσος), 20) Λαμπρούσης Αντώνιος του Γεωργίου και 

της Ελένης (Ντων Γάκη Θόδωρος), 21) Λαμπρούσης 

Γεώργιος του Σπύρου και της Άννας (Γάκη Σπύρος), 

22) Λαμπρούσης Δημήτριος του Αντωνίου (Μήτρο 

Ντώνης), 23) Λαμπρούσης Θεόδωρος του Γεωργίου 

(Θόδωρο Ανόστη), 24) Λαμπρούσης Ιωάννης του 

Γεωργίου (Νάκια Ανόστης), 25) Λαμπρούσης Ιωάννης 

του Παναγιώτη κα της Αικατερίνης (Γιάννη Πανέλης), 

26) Λαμπρούσης Κων/νος του Αντωνίου (Κώτση 

Ντώνης), 27) Λαμπρούσης Κων/νος του Παναγιώτη 

και της Φωτεινής (Κώτσο Πανέλης), 28) Λαμπρούσης 

Λάμπρος του Γεωργίου και της Ελένης (Λάμπρο 

Γάκη Θόδωρος), 29) Λαμπρούσης Παναγιώτης του 

Δημητρίου και της Ελένης (Πανέλη Μήτσης), 30) 

Λαμπρούσης Σπυρίδων του Χρήστου και της Πανάγιως 

(Σπύρο Χρηστάκης),  31) Λαμπρούσης Χαράλαμπος 

του Παναγιώτη και της Ελένης (Μπούση Πανέλης), 

32) Λαμπρούσης Χρήστος του Παναγιώτη και της 

Φωτεινής (Τάκη Πανέλης), 33) Μήτρου Χρήστος του 

Δημητρίου και της Αναστασίας (Τάκη Μήτρος), 34) 

Παφίλας Κων/νος του Νικολάου και της Βασιλικής 

(Κώτση Παφίλας).

Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Το παρεκκλήσιο Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου

Προσφορές εφημερίδας
• Δήμα-Ντατσοπούλου Μαρία του Γεωργίου και της Σταυρούλας ................50 €
• Δήμα-Πλαβούκου Δήμητρα του Γεωργίου και της Σταυρούλας .................50 €
• Δήμας Ιωάννης του Μάρκου και της Λαμπρινής .............................................100 €
• Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου και της Πανάγιως...............................................30 €
• Ζήκας Ιωάννης του Νικολάου και της Μαρίας ....................................................50 €
• Θεοδώρου-Κώστα Ελένη του Σπύρου και της Αικατερίνης .........................20 €
• Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του Σπύρου & της Αικατερίνης...20 €
• Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάμπρου και της Αικατερίνης...........20 €
• Μήτσου-Ντίτσου Δήμητρα του Κων/νου και της Πανάγιως...........................50 €
• Οικονόμου Κωνσταντίνος (από Παπαδάτες)..........................................................20 €
• Παφίλας Σπυρίδων του Αθανασίου και της Γεωργίτσας...................................50 €
• Χρήστου Δημήτριος του Γεωργίου και της Λαμπρινής......................................20 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής............................................30 €

συνέχεια από την 1η σελίδα

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Ευφροσυνο καλεσμα
Ασσιώτες και Ασσιώτισσες,
Την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017, η Αγία 

μας Εκκλησία γιορτάζει τη ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ 
12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. Άρα, γιορτάζει και το εκ-
κλησάκι των Αγίων Αποστόλων του χωριού 
μας, που με τόσο κόπο όλων μας χτίσαμε. 
Μάλιστα, φέτος είναι η πρώτη φορά  που « 
Οι Άγιοι Απόστολοι» του Άσσου μας θα γι-
ορτάσουν στο … σπίτι τους. Γιαυτό, 

Σας προσκαλούμε όλες και όλους στις 
εόρτιες Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού, 
του Όρθρου και της Θείας λειτουργίας, ώστε 
να γιορτάσουμε όλοι μαζί τους Αγίους και 
Πανευφήμους Αποστόλους όπως τους αξίζει 
στο Εκκλησάκι τους, αδελφωμένοι, αγιασμέ-
νοι και χαρούμενοι.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ευαγγελία Καραλή, Ιφιγένεια Φίντζου, Κωστής Σιώζης, Μάνθος Ζήκας, Θρασύβουλος Φίντζος, Αικατερίνη Κούση, Ευστρατία 

Θεοδώρου, Ελένη Κούση, Θεοδώρα Λαμπρούση χορεύουν τον Μάιο του 1961 σε ημερήσια εκδορμή του σχολείου. Στο βάθος η 

παλιά πετρόχτιστη πλακοσκεπής εκκλησία

Εκδρομή των δημοτικών σχολείων Άσσου, Κερασόβου, 

Νικολιτσίου και Ελαίας. Διακρίνονται οι εκπαιδευτικοί του 

Σχοελίου Νικολιτσίου Βασίλειος Λιάτσης και Ηλέκτρα Σιώζη. 

Στο βάθος η παλιά πετρόχτιστη πλακοσκεπής εκκλησία. 
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας & η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος 
ο ετήσιος χορός και η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας 
το μεσημέρι της Κυριακής 5-3-2017 

στην οικογενειακή ταβέρνα «Η ΡΟΥΜΕΛΗ» Λ. Φυλής 
64 στη Φυλή (Χασιά) Αττικής, της χωριανής μας 
Δήμα-Πλαβούκου Δήμητρας του Γεωργίου και της 
Σταυρούλας. Πολύ νωρίς   μέλη, χωριανοί και φίλοι 
του συλλόγου έδωσαν το παρόν. Το Δ. Σ του συλ-
λόγου σε συνεργασία με τη διεύθυνση του κέντρου 
είχαν φροντίσει για όλα. Το φαγητό,  άριστο σε ποι-
ότητα, και μπόλικο σε ποσότητα σερβιρίστηκε πολύ 
γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση άρχισε το γλέντι.

Η μουσική ορχήστρα, με κλαρίνο τον Βασίλη 
Μαρκόπουλο και τραγούδι τον Νίκο Παπαζώτο, τον 
Απόστολο Μάμαλη και τον χωριανό μας Γιώργο 
Λαμπρούση,  με παραδοσιακή μουσική της ιδιαιτέρας 
πατρίδας μας, μάς κράτησε συντροφιά για πολλές 
ώρες και ικανοποίησαν όλες τις μουσικές  επιθυμίες 
των παρευρισκομένων. Το χορό άνοιξε το χορευτικό 
τμήμα του συλλόγου μας το οποίο για άλλη μια φο-
ρά άφησε καλές εντυπώσεις. Στο χορευτικό τμήμα 
συμμετείχαν οι: Νίκος Τριανταφύλλου (Δάσκαλος), 
Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Δημήτριος Γ. Γούλας, 
Θωμάς Ευαγγ. Κατσάνος, Κων/νος  Ευαγγ. Κατσάνος, 
Κων/νος Οικονόμου, Παύλος Γ. Χρήστου, Ελένη 
Ευαγγ. Πανούση, Χαρίκλεια Λ. Κατσάνου, Ματίνα Π. 
Χρήστου, Λαμπρινή Π. Χρήστου, Ευαγγελία  Κωλέτση, 
Ζωή Τάτση,  Λαμπρινή Μάρκου και Θεοδώρα Χρήστου. 
Στη συνέχεια οι θιασώτες του χορού πήραν θέση στην 
πίστα και το γλέντι κράτησε μέχρι τις απογευματινές 
ώρες. Στην εκδήλωση αυτή ο πρόεδρος του συλλό-
γου μας έκοψε και την πίτα για το νέο έτος.

    Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο 
κ. Κώστας Μπάρκας Βουλευτής Σύριζα Πρέβεζας, ο π. 
Βουλευτής Πρέβεζας  κ. Σπύρος Καραμούτσος,  ο κ. 
Γιώργος Γιάννος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζηρού, 
ο κ. Κώστας Οικονόμου πρόεδρος του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Παιανίας, ο κ. Απόστολος Σούρδης πρόε-
δρος του Συλλόγου Αποδήμων Σκιαδατών Πρέβεζας, 
ο κ. Παναγιώτης Γούλας Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Αργυρούπολης, ο κ. Χρήστος Χρήστου π. 
πρόεδρος της Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας Ελλάδος 
(Δ.Ο.Ε), οι π.  πρόεδροι του Συλλόγου μας κ.κ 
Γεώργιος Κων.  Λαμπρούσης και  Παύλος Γ. Χρήστου 
και  ο κ. Κωνσταντίνος  Ευαγγ.  Κατσάνος, πρόεδρος 
της τοπικής κοινότητας Άσσου.

Δώρα Λαχειοφόρου
1)Δώρο αξίας 100 Ευρώ, προσφορά του συλλόγου 

μας.
2) Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο 

στα ξενοδοχεία Πυργάκι και Αλκυών στη νήσο Πάρο 
και τέσσερις διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο 
ξενοδοχείο Ντόλφιν στους Αγίους Αποστόλους στον 
Κάλαμο Αττικής, προσφορά της χωριανής μας Ελένης 
Κων/νου Κατσάνου (Ελένης του Κώτση Βάγια).

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου.

"Κυρίες και κύριοι
Φίλες και φίλοι
Αγαπητοί χωριανοί
     Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλ-

λόγου μας σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση.

Αισθάνομαι βαθιά συγκινημένος για την προθυμία 
σας να συμμετέχετε στο σημερινό ασσιώτικο αντάμω-
μα και στην κοπή της πίτας για το 2017 και γενικότερα 
στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας    Έτσι δείχνετε την 
αγάπη για το Σύλλογο και για την ιδιαιτέρα πατρίδα μας 
τον όμορφο Άσσο. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω μέ-
σα από την καρδιά μου όσους έκαναν πολλά χιλιόμετρα 
για να είναι σήμερα μαζί μας.

Εύχομαι σε όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλό-
γου χρόνια πολλά, χαρούμενη, με γεμάτη υγεία δημι-
ουργική χρονιά με επιτυχίες και όμορφες ξεχωριστές 

Οιστιγμές για τον καθένα χωριστά.
Με τη σημερινή ευκαιρία να σας ευχαριστήσω θερμά 

για τη συμβολή σας, που είστε κοντά στο Σύλλογο και 
μας στηρίζετε. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να τα 
καταφέρουμε.

    Σας υποσχόμαστε ότι με όλες τις δυνάμεις μας 
και τη δική σας βοήθεια που είναι απαραίτητη, θα συ-
νεχίσουμε το έργο για το καλό του συλλόγου μας, του 
τόπου μας, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρο-
νομιάς και τη διάδοση και τη συνέχιση της λαϊκής μας 
παράδοσης.

Από δεξιά ο Πρόεδρος Ευάγγελος Θεοδώρου, 
η ταμίας Λαμπρινή Χρήστου, το μέλος Δήμητρα Δήμα

και ο γραμματέας Θωμάς Κατσάνος.

Από αριστερά: Ελένη Πανούση, Ρίτσα Τριανταφύλλου, Νίκος Τριανταφύλλου (δάσκαλος), Παύλος Χρήστου, Λαμπρινή Μάρκου, Γεωργία 
Οικονόμου, Κώστας Κατσάνος, Χρήστου Θεοδώρα, Θωμάς Κατσάνος, Ζωή Τάτση, Ματίνα Χρήστου, Χαρίκλεια Κατσάνου, Ευαγγελία 
Κωλέτση. Καθιστοί: Κώστας Οικονόμου, Ευάγγελος Θεοδώρου, Σπύρος Καραμούτσος (π. βουλευτής), Λαμπρινή Χρήστου.

Στον αέρα ο δάσκαλος Νίκος Τριανταφύλλου, στη συνέχεια Δημήτριος Γούλας, Θωμάς Κατσάνος, 
Ευάγγελος Θεοδώρου, Κώστας Κατσάνος.

Οι "Τερψιχόρες" της χορευτικής ομάδας του Συλλόγου: Λαμπρινή Χρήστου, Ελένη Πανούση, Ματίνα Π. Χρήστου, Θεοδώρα 
Χρήστου, Ζωή Τάτση, Χαρίκλεια Κατσάνου, Λαμπρινή Μάρκου και Ευαγγελία Κωλέτση.
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    Συνεχίζουμε την έκδοση της εφημερίδας μας, η 
οποία εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και δεκαοκτώ χρόνια. 
Μια εφημερίδα που καταγράφει ιστορικά, πολιτιστικά, 
αθλητικά και κοινωνικά και άλλα γεγονότα του αφο-
ρούν το χωριό μας και μεταφέρει τα μηνύματα σε όλους 
τους Ασσιώτες όπου και αν βρίσκονται. Μια εφημερί-
δα που είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των Ασσιωτών 
όπου γης.

  Με τη βοήθεια όλων μας, ελπίζουμε αυτή η φωνή 
των Ασσιωτών συνεχώς να γίνεται πιο δυνατή και πε-
ρισσότερο πλουραλιστική. Γι’ αυτό να μας ενημερώνετε 
για κάθε συμβάν που μας αφορά, αλλά και με γραπτά 
κείμενα θέλουμε να έχουμε τις απόψεις σας καθώς και 
τις προτάσεις για διάφορα θέματα.

   Λειτουργεί στον Σύλλογό μας για τρίτη συνεχή χρο-
νιά  χορευτικό τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών, αλλά 
και μοντέρνων χορών. Απευθύνω πρόσκληση σε όλους 
για συμμετοχή.

Διαπιστώνουμε όλοι μας  ότι ένα μεγάλο κομμάτι της 
νεολαίας μας δεν βρίσκεται κοντά μας και δεν δίδει το 
παρόν στις εκδηλώσεις μας. Όπως κάθε συλλογική 
προσπάθεια έχει ανάγκη από νέο αίμα έτσι και ο σύλλο-
γός μας θέλει κοντά τους αιμοδότες του, την ασσιώτικη 
νεολαία. 

Απευθύνω  έκκληση στη νεολαία να πλαισιώσει τον 
σύλλογο.   Να παίρνει μέρος ενεργά στις εκδηλώ-
σεις του συλλόγου και να συμμετάσχει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων εξασφαλίζει και τη 
συνέχεια του συλλόγου μας. Στην προσπάθεια αυτή 
πιστεύω ότι οι μεγαλύτεροι μπορούν να βοηθήσουν 
αποφασιστικά. Στο πλαίσιο αυτό κάνουμε μια σκέψη να 
πραγματοποιήσουμε ένα αντάμωμα νεολαίας  μέσα στο 
2017, όπου και εμείς θα γνωρίσουμε τους νέους του 
χωριού μας και αυτοί θα γνωριστούν μεταξύ τους.

  Πιστεύω με τη βοήθεια όλων μας και ιδιαίτερα των 
νέων να γίνει και αυτό πραγματικότητα.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά από 
τα βάθη της ψυχής μου και να σας διαβεβαιώσω ότι 
η παρουσία σας μας δίνει κουράγιο και μας οπλίζει με 
δύναμη και ταυτόχρονα μας δεσμεύει να συνεχίσουμε 
όλοι μαζί για κάτι καλύτερο.

Θέλω να εκφράσω τις ολόθερμες ευχές για μια κα-
λύτερη χρονιά σε όλους τους Ασσιώτες που για κάποιο 
λόγο δεν μπόρεσαν ανεξάρτητα από τη θέλησή τους να 
είναι σήμερα μαζί μας.   Τους περιμένουμε στις επόμε-
νες εκδηλώσεις του συλλόγου μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την αγαστή συνεργασία που είχαμε 
μέχρι τώρα και για την προσπάθεια που κατέβαλε από 
κοινού με τη διεύθυνση του κέντρου για τη διοργάνω-
ση της σημερινής εκδήλωσης. 

Και τώρα ας αφήσουμε έστω και λίγο τα καθημερινά 
προβλήματα και ας γλεντήσουμε τρώγοντας, κουβεντι-
άζοντας, πίνοντας, χορεύοντας και τραγουδώντας και 
ας ελπίσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι θα ξεχάσουμε την 
κρίση που πράγματι ταλαιπωρεί σήμερα την κοινωνία 
μας.

Σε λίγο θα ακολουθήσει λαχειοφόρος αγορά. Είναι 
ένα έσοδο που δίνει τη δυνατότητα να προγραμματί-
σουμε διάφορες εκδηλώσεις καλύπτοντας ένα μέρος 
των εξόδων. Εγκάρδια ευχαριστώ τη χωριανής μας 
Ελένη Κων/νου Κατσάνου για την προσφορά της.

 Ραντεβού το καλοκαίρι στο χωριό μας για να δώ-
σουμε ένα δυναμικό παρών στο δέκατο πέμπτο ασσι-
ώτικο αντάμωμα.

Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή διασκέδαση."

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής μας 
απέστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό.

"Κύριε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο Μάρκος Μποτσαρης».

Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση 
στην όμορφη εκδήλωσή σας θα ήθελα να σας συγχα-
ρώ για τις δράσεις σας και να ευχηθώ ο χρόνος που 
διανύουμε να είναι περισσότερο δημιουργικός και να 
φέρει για τον σύλλογο, τα μέλη και τους φίλους σας 
νέες επιτυχίες και εκπληρώσεις στόχων και   προσδο-
κιών, τόσο σε συλλογικό όσο και προσωπικό επίπεδο.

Ο Πολιτισμός είναι η ουσιαστική έκφραση της ψυχής 
ενός λαού και αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς που 
παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες της εποχής, οι 
συμπατριώτες μας της αποδημίας, ΕΣΕΙΣ, συνεχίζετε με 
δυναμισμό να κρατάτε ζωντανή την παράδοση και τις 
αξίες που την δημιούργησαν. Νομίζω πως είναι προφα-
νές σε όλους ότι στηριζόμενοι στην παράδοση και με 
σύμπνοια, ενότητα και δράσεις, μπορούμε ν’ αντικρί-
ζουμε το μέλλον με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία.

Επίσης κάθε αντάμωμα συγχωριανών και φίλων εί-
ναι πάντα σημαντικό και συμβάλει στη σύσφιξη των 
σχέσεων και την κοινωνική συνοχή.

Ζητώ την κατανόησή σας που δεν κατάφερα σήμερα, 
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, να βρίσκομαι μαζί 
σας, αν και το επιθυμούσα ιδιαίτερα.

Με την ευκαιρία θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι-και 
με τη δική σας αρωγή-ο Δήμος μας και εγώ προσωπι-
κά, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής όλων των συνδημοτών μας, αλλά 
και την προοπτική ανάπτυξης του τόπου μας.

Σας στέλνω τις πιο θερμές ευχές μου για μια καλή 
και δημιουργική χρονιά με υγεία, προκοπή και οικογε-
νειακή ευτυχία σε όλους.

Καλή διασκέδαση!
Νικόλαος Καλαντζής

Δήμαρχος Ζηρού"

Βρίσκομαι κάπου μακριά του τόπου κατα-
γωγής μου, του χωριού μου, της γενέθλι-
ας γης μου με την οποίαν με συνδέουν 

τόσες τρυφερές αναμνήσεις, στιγμές της ζωής 
μου ανεπανάληπτες, οι οποίες πάντοτε θα με 
ενδιαφέρουν, θα με συγκινούν. Είναι οι ρίζες 

της ζωής μου, το είναι μου ολόκληρο. Και ενώ 
είμαι χαμένος στο διάστημα των καθημερινών 
μου ενδιαφερόντων της τρέχουσας ζωής, να 
και φθάνει στην πόρτα μου ο ταχυδρόμος και 
μου φέρνει το «Νόστο» ή την εφημερίδα «Εν 
Νικολιτσίω» ή την εφημερίδα «Άσσος». Είναι 
σαν να με επισκέφθηκαν ξαφνικά και ευχάρι-
στα όλοι οι συγχωριανοί μου, οι φίλοι μου από 
το Νικολίτσι ή από τον Άσσο. Είναι ακόμα σαν 
να βρίσκομαι ξαφνικά στο πανηγύρι του χωρι-
ού μου, ή του Άσσου, ή του Νικολιτσίου και 
συναντιέμαι με κάθε φίλο, με κάθε πρόσωπο 
που με ενδιαφέρει, που αγαπώ και που το έχω 
στερηθεί εδώ και πολύ καιρό.

Χαίρομαι για τις χαρές τους, λυπούμαι για τις 
λύπες τους, καμαρώνω για τις επιτυχίες τους, 
διδάσκομαι από τις δραστηριότητές τους και 
περνάω αρκετές ώρες μαζί τους κι ας είμαστε 
τόσο μακριά ο ένας από τον άλλο. Χαίρομαι 
τη συνάντηση με παλιούς παιδικούς φίλους 
και συντρόφους, στους αγώνες της κοινής ζω-
ής μας. Κοντά σε όλα αυτά δοκιμάζω και το 
υπέροχο συναίσθημα για τις ευτυχίες τους σε 
οποιοδήποτε τομέα της αρμοδιότητός των. Για 
παράδειγμα καμάρωσα και εγώ σαν να ήμουν 

εκεί στη χειροτονία σε Επίσκοπο του συντοπί-
τη μας κ. Χρυσοστόμου Νάση. Το ίδιο και όταν 
πληροφορήθηκα από το έντυπο για τις επιτυ-
χίες στον επιχειρηματικό τομέα του συγχωρια-
νού μας Χρήστου Καινούργιου με τις ιχθυοκαλ-
λιέργειες. Λυπήθηκα για φίλους που έφυγαν 
από τη ζωή και χάρηκα για τις χαρές αλλονών. 
Ξανάζησα με λίγα λόγια όσα ήθελα, όσα θέλω 
πάντοτε. Γέλασα με την καρδιά μου όταν διά-
βασα σε ατόφια απόδοση τη λελοβίτικη στιχο-
μυθία και κουβέντα του Γιώργου Παπαγιάννη 
τη «Θεια-Αγγελικής».

Χάρηκα και λυπήθηκα, γέλασα και χόρεψα 
νοερά πάντοτε αλλά και περηφανεύθηκα όταν 
πληροφορήθηκα για τις επιτυχίες όπως είπαν 
γιατί αυτές οι επιτυχίες είναι και δικές μου επι-
τυχίες, είναι και χωριανών μου, είναι και συγ-
γενών μου. Είμαστε κάποιοι, διακρινόμαστε, 
υπάρχομε και μέσα σ’ αυτούς είμαι κι εγώ.

Όλα αυτά τα ωραία, τα υπέροχα, τα θαυ-
μάσια για τον ψυχικό μου κόσμο, μου τα πρό-
σφερε το μικρό και ταπεινό αυτό έντυπο της 
τοπικής εφημερίδας ή των περιοδικών που μου 
έστειλαν κάποιοι συμπατριώτες. Κάποιοι συ-
μπατριώτες μου που μπήκαν στον κόπο εθελο-
ντικά χωρίς να πάρουν ούτε μια δεκάρα, ίσως 
να έβαλαν και από την τσέπη τους και διαχρο-
νικά φροντίζουν την έκδοση των εντύπων αυ-
τών. Είναι τα έντυπα αυτά ο ομφάλιος λώρος 
που μας συνδέει διαχρονικά όπου γής και αν

βρισκόμαστε, με τη γενέθλια γη μας και νιώ-
θουμε πως υπάρχομε σαν ξεχωριστή και διακε-
κριμένη οντότητα.

Όλα αυτά χάρη στην εθελοντική προσφορά 
των συμπατριωτών μας αυτών, την ωραία, την 
ευγενική, τη γενναία. Χάνουν τον χρόνο τους 
για μάς οι ωραίοι αυτοί, στερούνται, κάποια 
τους χαλάρωση, στενοχωρούνται και από πά-
νω όταν δεν μπορεί να γίνει σωστά η διακίνηση 
του εντύπου και δεν περιμένουν τίποτε από 
μάς ως πληρωμή παρά μόνο μια ζεστή καλη-
μέρα.

Η προσφορά τους αυτή είναι προσφορά στα 
κοινά και όπως ξέρετε οι πρόγονοί μας αυτή 
την προσφορά στα κοινά την θεωρούσαν υπέ-
ροχη τιμή. Όσους δε για οποιονδήποτε λίγο 
δεν συμμετείχαν στα κοινά ή δεν ενδιαφέρο-
νταν καθόλου για τα κοινά τους θεωρούσαν 
άτιμους.

Όπως είναι φυσικό οι καλοί μας αυτοί φί-
λοι και συνδημότες και συμπατριώτες για την 
προσφορά τους αυτή θα τιμηθούν όπως συνή-
θως γίνεται μετά θάνατον. Εγώ προς το παρόν 
πρότεινα αντί άλλης τιμής να είμαστε συνεπείς 
στη συνδρομή μας για να μπορούν να αντιμε-
τωπίζουν τα έξοδα της έκδοσης και να μη στε-
ρηθούμε τα έντυπα αυτά που μας συνδέουν με 
τη γενέτειρά μας.

Τέλος θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψη να μη 
μνημονεύσω εδώ την τεράστια προσπάθεια του 
συναδέλφου κ. Βασιλείου, που με το περιοδι-
κό «Ήπειρος Άπειρος χώρα», τις εκδόσεις και 
τις συγγραφές του, προβάλλει αποτελεσματικά 
την Ηπειρώτικη διαχρονική προσφορά στο ελ-
ληνικό γένος.

Ο κ. Βασιλείου και οι συνεργάτες του στις 
σημερινές δύσκολες συνθήκες, με την έκδοση 
του περιοδικού, συνδέουν τους απανταχού 
Ηπειρώτες με ότι ωραίο αυτό συνεπάγεται.

Είναι από εκείνους που προσφέρουν και μά-
λιστα πολλά.

Κάποιοι που προσφέρουν

Του Κώστα Σιώζη

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της 
εφημερίδας μας να μας ενημερώ-
νουν για κάθε αλλαγή της διεύθυν-
σής των, προκειμένου να παίρνουν 
την εφημερίδα μας και να έχουμε τη 
δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί 
τους, όταν χρειαστεί.

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους αναγνώστες μας να μας ενημερώ-
νουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός (γεννή-
σεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους, αθλητικά 
γεγονότα, διάφορες διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα μας. 
Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τι γίνεται σ’ όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν χω-
ριανοί και γι’ αυτό υπάρχουν μερικές φορές παραλείψεις. Καλό είναι να μας στέλνετε 
φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.
Είναι αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα επιστρέφονται.

Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις 
απόψεις σας στις στήλες της εφη-
μερίδας μας.
Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημε-
ρίδα μας. Είναι το μέσον προβολής 
του χωριού μας, ο κρίκος επικοινω-
νίας των απανταχού Ασσιωτών.



�

σσοςΆ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Με Άσσο που πέτυχε το κορίτσι από τον … Άσσο Πρέβεζας 
Τζίνα Λαμπρούση ο Ολυμπιακός έγραψε την πιο λαμπρή σε-
λίδα στην ιστορία του.

Με άσσο της αθλήτριας από τον... Άσσο η γυναι-
κεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε την πιο 
λαμπρή σελίδα στην ιστορία του στο Κράσνοργιαρσκ 
της Ρωσίας. Οι “ερυθρόλευκες” αν και έχασαν με 3-0 
σετ (25-21, 25-11, 25-23) από την Γενισέι στον επανα-

ληπτικό ημιτελικό του Challenge Cup, πήραν με 15-13, το “χρυσό” σετ και 
προκρίθηκαν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Η Τζίνα Λαμπρούση 
η οποία κατάγεται από τον Άσσο Πρέβεζας σημείωσε με άσσο τον καθορι-
στικότερο πόντο ο οποίος σφράγισε την ιστορική πρόκριση.Οι πόντοι της 
Γενισέι προήλθαν από 7 άσσους, 50 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντι-
πάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ 
και 18 λάθη αντιπάλων.

Οι συνθέσεις:ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ (Κοσκίν): Μανζιούκ 8 (6/10 επ, 2 μπλοκ), 
Εφίμοβα 13 (8/12 επ, 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Χάρελικ 20 (17/34 επ, 2 άσσοι, 1 
μπλοκ), Κουζνέτσοβα 10 (8/17 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ, 27% υπ - 9% άριστες), 
Φρόλοβα 11 (10/28 επ, 1 μπλοκ, 70% υπ - 30% άριστες), Περετιάτκο 2 (1/3 
επ, 1 άσσος) / Γκάλκινα (λ, 45% υπ - 18% άριστες), Οσίσκινα, Σκέγκλοβα, 
Λαζάρεβα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κοβάτσεβιτς): Γιώτα 6 (5/9 επ, 1 μπλοκ), Λαζάρεβιτς 7 
(6/15 επ, 1 μπλοκ, 21% υπ - 13% άριστες), Μαλασάι 8 (7/22 επ, 1 μπλοκ, 
29% υπ - 15% άριστες), Λαμπρούση 9 (5/9 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Χίπε 15 
(12/38 επ, 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χριστοδούλου 6 (2/5 επ, 4 άσσοι) / Κονόμι (λ, 
38% υπ - 31% άριστες), Κοκκινάκη (λ), Βλαχάκη, Τσίμα (44% υπ - 11% άρι-
στες), Τέζα, Εμμανουηλίδου 1 (1/1 επ).

Με άσσο της αθλήτριας από τον... Άσσο η γυναικεία ομάδα βόλεϊ 
του Ολυμπιακού έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία του στο 
Κράσνοργιαρσκ της Ρωσίας. Οι “ερυθρόλευκες” αν και έχασαν με 3-0 σετ 
(25-21, 25-11, 25-23) από την Γενισέι στον επαναληπτικό ημιτελικό του 
Challenge Cup, πήραν με 15-13, το “χρυσό” σετ και προκρίθηκαν για πρώ-

τη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό. Η Τζίνα Λαμπρούση η οποία κατάγεται από 
τον Άσσο Πρέβεζας σημείωσε με άσσο τον καθοριστικότερο πόντο ο οποίος 
σφράγισε την ιστορική πρόκριση. Οι πόντοι της Γενισέι προήλθαν από 7 
άσσους, 50 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού 
προήλθαν από 8 άσσους, 38 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Οι συνθέσεις:ΚΡΑΣΝΟΓΙΑΡΣΚ (Κοσκίν): Μανζιούκ 8 (6/10 επ, 2 μπλοκ), 
Εφίμοβα 13 (8/12 επ, 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Χάρελικ 20 (17/34 επ, 2 άσσοι, 1 
μπλοκ), Κουζνέτσοβα 10 (8/17 επ, 1 άσσος, 1 μπλοκ, 27% υπ - 9% άριστες), 
Φρόλοβα 11 (10/28 επ, 1 μπλοκ, 70% υπ - 30% άριστες), Περετιάτκο 2 (1/3 
επ, 1 άσσος) / Γκάλκινα (λ, 45% υπ - 18% άριστες), Οσίσκινα, Σκέγκλοβα, 
Λαζάρεβα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κοβάτσεβιτς): Γιώτα 6 (5/9 επ, 1 μπλοκ), Λαζάρεβιτς 7 
(6/15 επ, 1 μπλοκ, 21% υπ - 13% άριστες), Μαλασάι 8 (7/22 επ, 1 μπλοκ, 
29% υπ - 15% άριστες), Λαμπρούση 9 (5/9 επ, 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Χίπε 15 
(12/38 επ, 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Χριστοδούλου 6 (2/5 επ, 4 άσσοι) / Κονόμι (λ, 
38% υπ - 31% άριστες), Κοκκινάκη (λ), Βλαχάκη, Τσίμα (44% υπ - 11% άρι-
στες), Τέζα, Εμμανουηλίδου 1 (1/1 επ).

Ο  Ιστορικός Άσσος της Ασσιώτισσας Αθλήτριας Τζίνας Λαμπρούση

Του Γιώργου Καρζή 
(Hpeiros.gr)

    Ο Λαμπρούσης Κωνσταντίνος  
γεννήθηκε στο Θεσπρωτικό στις 
13-3-1049. 

Η οικογένειά του την περίοδο αυ-
τή κατοικούσε στο Θεσπρωτικό λό-
γω του εμφυλίου πολέμου (ανταρ-
τόπληκτοι) και γιατί ο πατέρας του 
Κώστα δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Θεσπρωτικό. Είχε ανοίξει 
δικό του ραφείο (ήταν ράφτης).  

Είναι το πρώτο από τα τρία  παιδιά της οικογένειας του Σωτηρίου 
Λαμπρούση του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας (Σωτήρη του 
Κωνσταντή Λάμπρου, 1923-1963) και της Κούση Ελένης του Παναγιώτη 
και της Σπυριδούλας (Λένη του Πάνο Κώτση). Το 1961 τελείωσε το δημο-
τικό σχολείο του Άσσου, πάντα με δάσκαλο τον αείμνηστο Θρασύβουλο 
Φίντζο από το Θεσπρωτικό. Το φθινόπωρο του 1962 αρχίζει η περιπέτεια 
της υγείας του πατέρα του, ο οποίος μετά από έναν χρόνο, τον Οκτώβριο 
του 1963, «έφυγε» από τη ζωή. Όλα από εδώ και στο εξής δύσκολα για 
τον δεκατετράχρονο Κώστα. Έπρεπε να δουλέψει, να φροντίσει τη μητέ-
ρα του και τα δύο μικρότερα αδέρφια του, την Ουρανία και τον Λάμπρο. 
Με τη βοήθεια των εξαδέλφων του Γιώργου Γιαννάκη και Γιώργου Κούση 
(Γιώργο Κώστα) και της θείας του Αγγελικής (Κούλας) Γιαννάκη (αδελφή 
της μητέρας του) τον Φεβρουάριο του 1964 ήρθε στην Αθήνα. Για μικρό 
χρονικό διάστημα δούλεψε σε κάποιο εστιατόριο ως βοηθός σερβιτόρου. 
Η θεία του και τα ξαδέρφια του φρόντισαν για κάτι καλύτερο, να μάθει 
κάποια τέχνη. Έτσι βρέθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων μαθητευόμενος 
ως μηχανικός αυτοκινήτων. Στη συνέχεια εργάστηκε σε ονομαστά συνερ-
γεία αυτής της εποχής όπως Βιαμάξ, Μαστροδήμο κ. ά. Παράλληλα με την 
εργασία ως μηχανικός αυτοκινήτων παρακολούθησε μαθήματα και στην  
τετραετούς φοίτησης τεχνικής Σχολής Μηχανικών αυτοκινήτων για δύο 

συνεχόμενα χρόνια. Διέκοψε τη φοίτηση για λόγους ανεξάρτητους από τη 
θέλησή του (οικονομικοί, κούραση κτλ). Συνέχισε να εργάζεται ως μηχανι-
κός αυτοκινήτων μέχρι το 1969 και στη συνέχεια υπηρετεί τη στρατιωτική 
του θητεία στο πεζικό ως τεχνίτης  μηχανικός αυτοκινήτων. Το 1974 επι-
στρατεύεται για τεσσεράμισι μήνες. Για μια τριετία (1974-1977) εργάστη-
κε ως οδηγός στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Από το 1980 
και για τριάντα ολόκληρα, μέχρι το φθινόπωρο του 2010 εργάζεται στην 
Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεως Αυτοκινήτων (ΕΛΠΑ), ως οδηγός τεχνίτης. 
Ο Κώστας είναι ενεργό δραστήριο μέλος του συλλόγου μας συμμετέχο-
ντας σε όλες τις εκδηλώσεις. Είναι ένας από τα τριάντα ιδρυτικά μέλη του 
Συλλόγου μας. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ  με το αξίωμα του αντιπροέδρου 
και του προέδρου καθώς και αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Ηπειρωτών 
«Λάκκας Σουλίου». Η εντιμότητα, η ευγένεια, η πρόθυμη, η καλοκάγαθη δι-
άθεση, η φιλοτιμία, η ειλικρίνεια, η γνησιότητα, η αξιοπρέπεια (δηλαδή το 
ήθος της ψυχής ενός ανθρώπου) δεν ανιχνεύονται δυστυχώς στις … ακτι-
νογραφίες. Αντίθετα υπάρχουν (έμφυτα και αποκτημένα) στον χαρακτήρα 
ενός ατόμου, όπου τα διακρίνεις στη συμπεριφορά του, τα επισημαίνεις, 
τα εισπράττεις με την επαφή και τη σχέση, τα γεύεσαι και τ’ απολαμβά-
νεις. Μ΄ αυτές τις παραπάνω αρετές κοσμείται ο Κώστας Λαμπρούσης, ο 
συγχωριανός μας και πολύτιμος Ασσιώτης.

Αθόρυβος, σεμνός, έντιμος, πράος, ευγενικός με περίσσεια ευγένειας, 
παροιμιώδους και ανιδιοτελούς προθυμίας και προσφοράς, στέκεται στην 
Ασσιώτικη αποδημία της Αθήνας πολύτιμη μονάδα συγχωριανική αλλά 
και στη Λακκιώτικη παρουσία. Χαιρόμαστε που τον έχουμε ανάμεσά μας. 
Χρειαζόμαστε τέτοιες μονάδες, ιδιαίτερα σήμερα, όσο ποτέ. Ξέρω ότι αυτά 
που γράφω θα προσκρούσουν  στην ταπεινότητα που τον διακρίνει. Όμως, 
τέτοιες αρετές χαρακτήρα - αληθινά στολίδια ψυχής - πρέπει να ονοματί-
ζονται και οι άνθρωποι που τις διαθέτον να αναφέρονται και να εγκωμιά-
ζονται, για τόνωση της συλλογικής μας παρουσίας και δράσης.

 Αγαπημένος του προορισμός ο Άσσος, τον οποίο συχνά επισκέπτεται.
Είναι παντρεμένος, από το 1978, με την Κατερίνα Παππά από το 

Ελληνόκαστρο Καρδίτσας και έχει μία κόρη την Ελένη, υπάλληλο τραπέ-
ζης. Η Ελένη παντρεμένη με τον Μιχάλη Αλιμπέρτη, με καταγωγή από τη 
Νάξο, έχει χαρίσει στον Κώστα και την Κατερίνα τη λατρευτή τους εγγο-
νούλα την Κατερίνα.

Από το φθινόπωρο του 2010 ύστερα από τριανταεπτάμισι χρόνια εργα-
σίας είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Κατοικεί μόνιμα στην Αθήνα στην περι-
οχή της Μεταμόρφωσης  στην οδό Χαρ. Τρικούπη 16.

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς
Η εφημερ ίδα  μας   έχε ι 

αποφασίσει  να αφιερώνει   
σε κάθε φύλλο της μία 

στήλη γνωριμίας που να αναφέρεται 
σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε 
αυτό το φύλλο θα αναφερθούμε 
στον τ. Πρόεδρο του Συλλόγου 
μας Λαμπρούση Κωνσταντίνο του 
Σωτηρίου και της Ελένης (Κώστα 
Σωτηράκης). 


