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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό

40η επέτειος από την ίδρυση του Συλλόγου μας (1977-2017)
(28 Ιουλίου μέχρι 30 Ιουλίου 2017)

Τ

Παρασκευή 28 Ιουλίου το Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

ην Παρασκευή 28 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί φέτος 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 είναι παρόντες
στο ετήσιο ραντεβού που δίνουν εδώ και δέκα τρία χρόνια. Όλοι στον Άσσο,
το αγαπημένο μας χωριό, να ιδωθούμε, να γνωριστούν τα παιδιά μας, να
ψιλοκουβεντιάσουμε, να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα, τραγουδώντας,
χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας, τρώγοντας και πίνοντας
υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας.
Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων χωριανών
είναι αυτή που ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων και οπλίζει
με δύναμη και κουράγιο τους διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη
συνέχισή τους.
Η μουσική ορχήστρα, με τον κορυφαίο δεξιοτέχνη στο Ηπειρώτικο λαϊκό
κλαρίνο Ναπολέων Δάμο και τραγούδι τους κορυφαίους ερμηνευτές του
ηπειρώτικου παραδοσιακού Δημοτικού τραγουδιού Τάσο Μπακόλα, Νίκο
Καλαμίδα και Ανδρέα Τζίμα, μάς υπόσχεται μια ανεπανάληπτη βραδιά.

Ναπολέων

Τάσος

Νίκος

Ανδρέας

Δάμος

Μπακόλας

Καλαμίδας

Τζίμας

Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων χωριανών
είναι αυτή που ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων και οπλίζει
με δύναμη και κουράγιο τους διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη
συνέχισή τους.
Το Σάββατο το απόγευμα (29 Ιουλίου) και ώρα 8 το βράδυ, στο
Δημοτικό Σχολείο, θα πραγματοποιηθεί πνευματική εκδήλωση. Η εκδήλωση
περιλαμβάνει: Α) Απονομή τιμητικών διπλωμάτων στα ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου μας: Αντώνιος Ευθ. Νικολάου, Νικόλαος Ευθ. Νικολάου
Ευθύμιος Κων. Λαμπρούσης, Αναστάσιος Ευαγγ. Λαμπρούσης, Γεώργιος
Χρισ. Δήμας, Δημήτριος Μαρκ. Δήμας, Κων/νος Δημ. Μήτσου, Διονύσιος

Κων. Κατσάνος, Κων/νος Δημ. Λαμπρούσης, Δημήτριος Ιωάννου Σιάρκος,
Γεώργιος Ευαγγ. Παφύλλας, Ευάγγελος Γεωρ. Παφύλλας, Αναστάσιος
Ιωάννου Κατσάνος, Λάμπρος Γεωρ. Κατσάνος, Θωμάς Χαραλ. Λαμπρούσης,
Κων/νος Σωτ. Λαμπρούσης, Δημοσθένης Θεοδ. Δήμας, Βασίλειος
Πέτρου Δήμας, Θεόδωρος Πέτρου Δήμας, Ευθύμιος Φωτ. Νάκιας, Κων/
νος Γεωρ. Ζώταλης, Σπυρίδων Ιωάννου Κατσάνος, Παναγιώτα Ιωάννο
Κούβαρη, Γεώργιος Παν. Τσόγκας, Γεώργιος Αθαν. Κατσάνος, Βασίλειος
Ευαγγ. Παφύλλας, Ιωάννης Αντων. Λαμπρούσης, Γεώργιος Κων. Κούσης,
Παναγιώτα Κων. Ντίμερη, Αναστάσιος Γεωρ. Χρήστου
Φέτος γιορτάζουμε την 40η επέτειο ίδρυσης του Συλλόγου
Β) παρουσίαση του βιβλίου του συγχωριανού κι επίτιμου προέδρου του
Συλλόγου μας Παύλου Γεωργίου Χρήστου με θέμα:
«Η εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των Ασσιωτών»
Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο συμπατριώτης μας κος Τάκης Παπαδημητρίου
π. Γ. Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ. Τον συντονισμό
της εκδήλωσης θα κάνει ο συμπατριώτης μας καθηγητής και Δημοτικός
Σύμβουλος στο Δήμο Ζηρού κος Γιώργος Γιάννος.
Την Κυριακή 30 Ιουλίου μετά τη θεία λειτουργία και ώρα 10.30 θα
πραγματοποιηθεί ο 6ος Γύρος του Άσσου "Κων/νος Π. Δήμας".
Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν απόσταση 2.700 μέτρων και θα
ακολουθήσουν την παρακάτω διαδρομή: Αφετηρία από την κεντρική
πλατεία του Αγίου Γεωργίου-Τζούμα βάρη-Κορύτσαζη-Τζίμαινα -Καράβα
–Κότρα- Τσούκαζη και τερματισμός στην κεντρική πλατεία. Η συμμετοχή
έστω και βαδίζοντας θα είναι προσωπική νίκη για τον καθένα μας. Στους
συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα.
Στο τριήμερο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν και αγώνες τάβλι,
σκάκι και δηλωτής.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες να το δηλώσουν και όλοι
μαζί να αποφασίσουν για τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού.
Επίσης την Κυριακή το απόγευμα στο γήπεδο του Άσσου στη Βελανιδιά
θα πραγματοποιηθεί φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας και με συμμετοχή
παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του χωριού μας.
Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν επετειακό χαρακτήρα, γιατί γιορτάζουμε
την 40η επέτειο από την ίδρυση του Συλλόγου μας.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες Αποφοιτήσεις

Α

πό το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθιερώσαμε τη στήλη Ασσιώτικες ανθρώπινες μνήμες επιχειρώντας να τιμήσουμε τη
μνήμη συγχωριανών μου που έφυγαν για το αιώνιο ταξίδι τον προηγούΤου Παύλου Γ. Χρήστου
μενο αιώνα. Έχοντας
βαθιά συνείδηση του χρέους προς τους αποδημήσαντες σύμφωνα με τα λόγια του ποιητή.
«Χρωστάμε σ΄ όσους ήρθαν,
Πέρασαν, θα ‘ρθουνε, θα περάσουν
Κριτές να μας δικάσουν
Οι αγέννητοι, οι ΝΕΚΡΟΙ¨.
Κωστής Παλαμάς.
συνέχεια στη σελίδα 5

Λαμπρούσης Δημήτριος

του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Δημητράκη Πάνος, 1922-2012)

Ο σύλλογος Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τη
Λαμπρούση Μάνθα του Λεωνίδα
και της Ελένης για την αποφοίτησής της, (ορκωμοσία στις 23
Μαρτίου 2017 στην αίθουσα
τελετών Α.Π.Θ.) από τη Σχολή
Θετικών επιστημών, τμήμα
Βιολογίας, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και εύχονται «πάντα επιτυχίες,
επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία».

Η Μάνθα Λαμπρούση με τους γονείς της
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Σταύρου Ευστρατία του Γεωργίου και της Μάνθας και ο Γιάννης SIDERIS. H Ευστρατία Σταύρου
στις 25 Απριλίου 2017 σε ιδιωτική
κλινική στο Μανχάταν των Ηνωμένων Πολιτειών (Η.Π.Α.) έφερε στη
ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά του
παππού Γιώργου Σταύρου (Βενζινά) και της γιαγιάς Μάνθας για
το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Έφη και Γιάννη , στον παππού Γιώργο και στη γιαγιά Μάνθα να
τους ζήσει.

/ Δεύτερο παιδί απέκτησαν ο
Στρατηγός Δημήτριος του Ευστρατίου και της Εμμέλειας και η Μανωλιά Μαργιάννα του Βασιλείου
και της Ευαγγελίας . Η Μαργιάννα Μανωλιά στις 23 Μαΐου 2017
στη Μαιευτική κλινική του Βοστονείου Γενικού Νοσοκομείου Μυτηλήνης έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι.
Εμφανής η χαρά του παππού Βασίλη και της γιαγιάς Ευαγγελίας για
το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Μαργιάννα και Δημήτρη, στον παππού Βασίλη και στη γιαγιά Λίτσα
να τους ζήσει.
Η Μανωλιά Μαργιάννα είναι εγγονή του Κατσάνου Ιωάννη του Θωμά
και της Γεωργίας (Νάκο Θωμά) από

την κόρη του Ευαγγελία (Λίτσα)
/ Δεύτερο παιδί απέκτησαν ο Πετρουλάκης Γεώργιος του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας και η Κυριαζή Δέσποινα . Η Δέσποινα Κυριαζή
στις 26 Μαΐου 2017 στη Μαιευτική Κλινική Γ. Ε. Α. έφερε στη ζωή
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά του παππού Βασίλη και της γιαγιάς Αλεξάνδρας για το ευχάριστο αυτό
γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Δέσποινα και Γιώργο, στον παππού Βασίλη και στη
γιαγιά Αλεξάνδρα να τους ζήσει.
Ο Γεώργιος Πετρουλάκης είναι
εγγονός του Κατσάνου Γεωργίου
του Νικολάου και της Αλεξάνδρας
(Γάκη Νικολάκη Πήλιου)) από την
κόρη του Αλεξάνδρα..

Γάμοι

/ Την Κυριακή14 Μαΐου 2017 στον
Ιερό Ναό της Αγίας Δύναμης Σπάτων ο
Κατσάνος Θωμάς του Χρήστου και της
Παναγιώτας από τον Άσσο ενώθηκε με
τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της
καρδιάς του Χαρά Κοντοδιαμαντή. Κουμπάρος ο Κώστας Πετρόπουλος.
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους
προσκεκλημένους στο «Κελάρι Παπαχρήστου», 16ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων-Παλλήνη.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται στο νιόπαντρο
ζευγάρι «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη,
πολλούς και καλούς απογόνους». Στους
γονείς, συγγενείς και κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα χαρές».

Βαπτίσεις

ρίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Θωμά και Χαρά,
στον παππού Χρήστο (Τάκη Θωμά Κίτσο), στη γιαγιά Γιώτα και στον νονό
Γιώργο Πετρόπουλο «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 20 Μαΐου 2017
στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ν.
Ψυχικού βάπτισαν το κοριτσάκι τους
η Κατσάνου Κυριακή του Ανδρέα και
της Ελένης και ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Οι νονοί Ελεάνα Κατσάνου
και Ιωάννης Βαζούρας του χάρισαν
το όνομα Πολυξένη.

Ο παππούς Ανδρέας Κατσάνος και
η γιαγιά Ελένη δεν μπορούσαν να
κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς Κυριακή και
Δημήτρη, στον παππού Ανδρέα (Ανδρέα του Βαγγελ’-Ανδρέα), στη γιαγιά Ελένη και στους νονούς Ελεάνα
και Γιάννη «να τους ζήσει».
/ Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολά-

ου Αρτέμιδος βάπτισαν το κοριτσάκι
τους η Ξάνθη Αγγελική του Χρήστου
και της Πανωραίας και ο Ελευθέριος
Κοντογιαννόπουλος. Ο νονός Ευθύμιος Τσουπάκης της χάρισε της όνομα Ιωάννα.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς Αγγελική και
Λευτέρη, στον παππού Χρήστο ,στη
γιαγιά Πανωραία (Πανωραία του Κώστα Πάνου) και στον νονό Ευθύμιο
«να τους ζήσει».

Θάνατοι

το χώμα της Ασσιώτικης γης που την
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
/ Στις 23 Μαΐου 2017, σε ηλικία 85
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Σιάρκος Γεώργιος του Αναστασίου και
της Πανάγιως
(Γιώργο Σιάρκος). 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.

/ Σε ηλικία 90 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 27 Μαΐου 2017, ο
Δήμας Λάμπρος του Αναστασίου και
της Μάνθας (Λάμπρο Δήμας).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη
ημέρα στον Ιερό
ναό των Αγίων Κων/νου
και
Ελένης
στον Άσσο και
ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο του Αγίου
Κω ν σ τ α ν τ ί νου. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε
η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της γενέθλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/ Στις 1 Ιουνίου, σε ηλικία 73 ετών,

έφυγε για
το
αιώνιο ταξίδι η Βάρφη Κων/να
του Κων/
νου και της
Πανάγιως
( Κω ν σ τ ά ντω
του
Θύμιο Πήλιου) συζ. Νικολάου Παππά.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον
Ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο Ριζοβούνι και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Ριζοβουνίου. Στην τελευταία
της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και αρκετοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.

/ Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στον
Ιερό Ναό της Αγίας Δύναμης Σπάτων
βάπτισαν το αγοράκι τους ο Κατσάνος Θωμάς του Χρήστου και της Παναγιώτας και η Χαρά Κοντοδιαμαντή.
Ο νονός Γιώργος Πετρόπουλος του
χάρισε το όνομα Βασίλειος.
Ο παππούς Χρήστος Κατσάνος και
η γιαγιά Γιώτα δεν μπορούσαν να
κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημε/ Στις 20 Μαΐου 2017, σε ηλικία
83 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Χριστούλα Γεωργία του Χρήστου και της Κων/νας συζ. Σταύρου
Χρήστου του
Κων/νου και
της Αικατερίνης (Χρήστο
Κώτση Μάρου) η εξόδιος
ακολουθία εψάλη την
επόμενη ημέρα στον Ιερό
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον
Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι
και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ

Μνημόσυνα

/Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2017
στον Ιερό
Ναό
του
Αγίου Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων
ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπ α ύ σ ε ως της ψυχής του Λαμπρούση
Παναγιώτη του Ιωάννη και της
Μαρίας (Πανο-Γιαννη-Πανέλη).
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/
νου και Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχή της Χριστούλα Γεωργίας του Χρήστου και
της Κων/νας συζ. Σταύρου Χρήστου του Κων/νου και της Αικατερίνης (Χρήστο Κώτση Μάρου).
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Προσφορές στη μνήμη

/
Ο Κατσάνος Αλέξανδρος του Ευθυμίου και της Λαμπρινής (Λέξη Θύμιο
Κολιός) προσέφερε στην εφημερίδα
μας το ποσό των 200 € στη μνήμη των

Κατσάνος Χρήστος

γονέων του Ευθυμίου και Λαμπρινής
και των αδελφών του Νίκου, Χρήστου,

Κατσάνος Δημήτριος

Κατσάνος Νικόλαος

Δημητράκη και Ευαγγελίας. Τον ευχαριστούμε και του
ευχόμαστε
υγεία
και μακροημέρευση σ’ αυτόν και την
οικογένειά του και
να τους θυμούνται.
Αιωνία η μνήμη
τους.

/ Η Χριστοφίδη Αργυρώ του Στυλιανού προσέφερε
στην εφημερίδα
μας το ποσό των
20 Ευρώ
στη
μνήμη της μητέρας της Θεοδώρας Λαμπρούση
του
Θεοδώρου
(Θοδωρη – Βάσαινας). Την ευχαριστούμε και της Λαμπρούση Θεοδώρα
ευχόμαστε υγεία
και μακροημέρευση σ’ αυτήν και την
οικογένειά της και να την θυμούνται.
Αιωνία η μνήμη της.

/
Η Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα
του Γεωργίου και
της
Αγγελικής
προσέφερε στην
εφημερίδα
μας
το ποσό των 20
Ευρώ στη μνήμη
του παππού της
Νικολάου Κατσάνου του Σπύρου Κατσάνος Νικόλαος
(Νικολάκη
Πήλιου) και της γιαγιάς της Αλεξάνδρας
Κατσάνου του Νικολάου (ΝικολακηΠήλαινας). Την
ευχαριστούμε
και της ευχόμαστε
υγεία
και μακροημέρευση σ’ αυτήν
και την οικογένειά της και
να του θυμούνται. Αιωνία η
μνήμη τους.
Κατσάνου Αλεξάνδρα
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Η γειτονοπούλα μου η Φτύχω Σαν μνημόσυνο στη συνάδελφο
Ελένη Νάσκαρη-Κωσταδήμα
Του Τάκη Παν. Παπαδημητρίου

Υ

πάρχουν φορές που … βουτάω στο παρελθόν και ιδίως στα χρόνια της παιδικής
μου ηλικίας, την όμορφη εποχή της
αθωότητας, του νόστου και της ουτοπίας, ξεφεύγοντας από το κοινότυπο και ανούσιο παρόν.
Τότε θυμάμαι το πατρικό μου
σπίτι, τους γονείς μου, τ’ αδέρφια
μου, τη γειτονιά μου, τους γείτονες,
τα γειτονόπουλα μικρά και μεγαλύτερα. Τότε, όλα αυτά μου φαίνονται
πως μου ανήκαν, πως όλα ήταν
δικά μου και περιουσία μου!
Από τους γείτονες ξεχώριζε η
«Φτύχω». Ευτυχία ήταν τ’ όνομά
της αλλά την ήξεραν και την φώναζαν Φτύχω. Πολυαγαπημένη γειτονοπούλα, συνομήλικη και φίλη
της αδερφής μου. Από τότε που
θυμάμαι τον εαυτόν μου τη θυμάμαι μέρα νύχτα στο σπίτι μου,
στην αυλή μου. Εκεί «μεγάλωσε» η
Φτύχω. Η μάνα μου τη θεωρούσε
κόρη της και ο πατέρας μου παιδί του και γιαυτό της είχε ιδιαίτερη αδυναμία. Η αδερφή μου, την
αισθανόταν αδερφή της. Εγώ; Την
υπεραγαπούσα και τη θεωρούσα
μεγαλύτερη αδερφή μου. Αλλά και
εκείνη δεν πήγαινε πίσω. Μας αγαπούσε όλους. Σεβαστική στη μάνα
μου και τον πατέρα μου ζωντάνευε
με την παρουσία της το σπίτι μας.
Εμένα δε με νοιαζόταν, με φρόντισε, μούδινε λιχουδιές και ασχολούνταν μαζί μου. Μάλιστα επειδή είχα
φουσκωτά μάγουλα με … τσίμπαγε
και με φώναζε «μπεχλιβανίδη», παρομοιάζοντάς με με έναν περαστικό
μπεχλιβανίδη από την Πρέβεζα και
που τον είχε δει και της έκανε εντύπωση τα φουσκωτά μάγουλά του.
κι εγώ καμάρωνα χωρίς να ξέρω τι
θα πει η λέξη!! Κι απολάμβανα την
αγάπη της Φτύχως.

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.
Σας παρακαλούμε τα κείμενο που στέλνετε στην εφημερίδα μας για δημοσίευση να είναι μέχρι το πολύ δύο
σελίδες και αν είναι δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή.
Μεγάλα κείμενα δεν είναι δυνατόν να τα δημοσιεύσουμε ολόκληρα λόγω χώρου, και αναγκαζόμαστε να
τα βάζουμε σε συνέχειες με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνοχή του περιεχομένου.
Υπεύθυνος Παραγωγής: Apiros Hora
Πρεβέζης 93, Αθήνα τηλ. 210 5154920,
apiroshora@yahoo.gr

Του Kώστα Σιώζη

Η Φτύχω ήταν μικρόσωμη με
ωραία χαρακτηριστικά (τα κληρονόμησε μάλλον από την πολύ
όμορφη μάνα της Κωνστάντω), που
δυστυχώς πέθανε από ακατάσχετη
αιμοραγία κατά τη γέννα της.
Αεικίνητη με ευθύβολους τρόπους κι ευθύβολη συμπεριφορά.
Είχε δυνατή φωνή και γελούσε
αυθόρμητα και δυνατά ( … κριτσιανιστά!) δηλώνοντας την παρουσία της. Πρόσεχε τα αισθήματά
της και δεν απλωνόταν εύκολα
σε ανθρώπους που δεν ήξερε. Για
όσους όμως ήξερε καλά, τα αισθήματά της ήταν γνήσια, στέρεα κι
αληθινά. Αυθεντική από τα μικρά
της χρόνια, εξακολουθούσε να έχει
και μεγάλη αυτή την αυθεντικότητα και τον αυθορμητισμό της. Που
τον άφηνε να ξεχύνεται σε όλους
απλόχερα από το «γκρίζο» θεόρατο
παλιό αρχοντικό.
Μεγάλωσε με τη γιαγιά της, τη
γλυκομίλητη Κυρα-Κούλα και τον
παππού της, τον επιβλητικό και αυστηρό μπαρμπα-Σπύρο (Χριστάκη),
σ’ ένα σπίτι τεράστιο, αφού ήταν
το παλιό αρχοντικό Σιώζη. Κάποιες στιγμές, άφηνε το βλέμμα της
να κοιτάζει αφηρημένα. Ποιος ξέρει
τι σκεφτόταν τότε; Τι … ξεσκόνιζε
το μυαλό της και τι «φώτιζε» και
«καθάριζε» μέσα της, ως λυτρωτική κάθαρση δυσάρεστων εμπειριών
που είχε γευτεί, ή ως αποζημίωση
όσων είχε στερηθεί! Τότε ξαλαφρωμένη γύριζε στην πραγματικότητα,
ξανάβρισκε τον εαυτό της και το
πάθος ζωής, με γνώμονα πάντοτε
το τίμιο, το ηθικό και το οικογενειακό ήθος, από το οποίο αντλούσε
τεκμήρια ζωής και θάρρος. Ίσως
γιαυτό το αίσθημα της ευθύνης το
είχε ανεπτυγμένο περισσότερο από
τους άλλους, και το θάρρος που
έδειχνε κατανικώντας την απογοήτευση της ζωής, που είναι κόπος
ψυχής και άθλος.
Η Ευτυχία έφυγε δικαιωμένη απ’
τη ζωή, ως σύζυγος του πολυαγαπητού και πολύτιμου πνευματικού
ανθρώπου, του συγχωριανού μου
Κωστή Σιώζη, ως μάνα δύο υπέροχων κοριτσιών της Ντίνας και της
Γιώτας και ως γιαγιά λατρεμένων
εγγονών και κηδεύτηκε στο Θεσπρωτικό το Σάββατο πρωί, 3 Ιουνίου 2017. Θερμά κι εγκάρδια συλλυπητήρια στον Κωστή, στη Ντίνα,
τη Γιώτα, τον Θύμιο και τον Βασίλη
και τα παιδιά τους.
Ας είναι αιωνία και πάντα παραμυθητική η μνήμη της.

Είναι από τη φύση του δικαιολογημένος ο πόνος τόσο των οικείων όσο και όσων την εγνώρισαν,
γιατί με την αποδημία της την στερούνται με ότι αυτό συνεπάγεται.
Παρά ότι είμεθα συσπουδαστές
στην Ακαδημία δεν είχαμε καμιά
πλησιέστερη επαφή που θα μας
έκανε να θυμόμαστε κάτι ευχάριστο ή και ιδιαίτερο. Παρ’ όλα αυτά
σαν συνάδελφοι και συγχωριανοί,
λόγω του ευγενούς της χαρακτήρος και της εν γένει φιλικής και
οικείας συμπεριφοράς της προς
όλους αλλά και της άκρας αφοσίωσής της στο καθήκον με υποχρέωνε να την τοποθετώ στην πρώτη
σειρά των επισήμων που υπηρετούσαν την παιδεία και την αγωγή
των παιδιών της εποχής μας. Είχε
την ευτυχία να υπηρετήσει ως δασκάλα στην ιδιαίτερη πατρίδα μας
το Θεσπρωτικό και να εκπλήξει
τους πάντες με την εργατικότητά
της, την αποδοτικότητα στην εργασία και την ευσυνείδητη προσήλωσή της στο καθήκον. Οι μαθητές της και συμπατριώτες μας το
ομολογούν και είμαι σίγουρος πως
όλοι τους θα ήθελαν να περάσουν
από μπροστά της και να της φιλήσουν το χέρι, αν τους εδίδετο η
ευκαιρία.
Άριστη δασκάλα, ωραία Ελληνίδα, ευγενής, καλή μητέρα και σύζυγος. Κόρη του αείμνηστου δασκάλου Σπύρου Νάσκαρη, της πρώτης
γενιάς των Λελοβιτών δασκάλων
Γ. Παπαφωτίου, Ε. Καινούργιου,
Βας. Τζήμα, Σπύρου Τζήμα, Ιωάννη Φίντζου, Σωτ. Παπαδήμα, Αλεξάνδρας Λογοθέτη, που έτυχαν

πλήρους διδασκαλικής κατάρτισης
και έδωσαν φτερά στην εκπαίδευση του Θεσπρωτικού αι της γύρω
περιοχής. Μόνο που τον έχασε νωρίς και ορφάνεψε μικρή.
Παρά την ορφάνια της όμως
και τις οικονομικές δυσκολίες το
D.N.A υπήρχε και έκανε το θαύμα
του. Συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε
το έργο του πατέρα της και μάλιστα εδώ στη γενέτειρά μας. Το
ευχαριστώ των μαθητών της θα
συνοδεύει πάντοτε τη μνήμη της.
Υ.Σ. η εκλιπούσα είχε υπηρετήσει ως δασκάλα στο μονοθέσιο
Δημοτικό Σχολείο του Άσσου τη
σχολ. χρονιά 1949-1950 (από την
αρχή της σχολ. χρονιάς μέχρι 261-1950). Τη σχολ. χρονιά 1939-40
υπηρέτησε στο σχολείο του χωριού μας και ο Σπύρος Νάσκαρης,
πατέρας της εκλιπούσας καθώς
και ο παππούς της από τη μητέρα
της Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (Αναγνώστη Κωνσταντής) τη
σχολ. χρονιά 1898-1899 και ίσως
και επόμενες σχολ. χρονιές.

Λιγοστεύει ο χρόνος

Μ

Του Τάκη Παν. Παπαδημητρίου

ε τον καιρό ο χρόνος συρρικνώνεται. Τα χρόνια, οι μήνες,
οι βδομάδες και οι μέρες μικραίνουν και περνούν σαν το
νεράκι.
Ανεπαίσθητος ο χρόνος, καιροφυλάκτης αδυσώπητος αλλάζει
τον κόσμο, τον μεταμορφώνει.
Γεράζουν οι προσωπικές στιγμές και οι χυμοί και το κουράγιο
λιγοστεύουν. Το ίδιο και οι αλκυονίδες μέρες μας αραιώνουν με μαθηματική ακρίβεια στη ζωή μας.
Σαρώνονται οι αντοχές μας, οι δυνατότητες, και το σώμα μας
κουρασμένο, γερασμένο πασχίζει μέσα του την ψυχή μας να κρατήσει.
Τα χρόνια ραγδαία εναλλάσσονται γίνονται βαριά, ασήκωτα και
δίσεκτα πέφτουν ανελέητα στους εξουθενωμένους ώμους, σηκώνοντας σκόνη – σύννεφα ατελείωτα– που πάντα κρύβει τις δοκιμασίες, τις θλίψεις και τους πόνους.

Προσφορές εφημερίδας

• Δήμας Θωμάς του Σταύρου και της Δήμητρας ..........................................................50 €
• Θεοχάρης Λεωνίδας (από Καλαμάτα) .............................................................................30 €
• Κατσάνος Αλέξανδρος του Ευθυμίου και της Λαμπρινής .................................... 200 €
• Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου και της Αγγελικής ...........20 €
• Κατσάνου-Πετρουλάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου και της Αγγελικής ...............20 €
• Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ......................................... 100 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου και της Λαμπρινής .................................................50 €
• Χρηστοφίδη Αργυρώ του Στυλιανού ........................................................................................20 €
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Η θρησκευτικH ζωH των ΑσσιωτΩν - ΕκκλησΙες του Ασσου
Το παρεκκλήσι των
Αγίων Αποστόλων
Το Ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων της
ενορίας του Αγίου Γεωργίου Άσσου βρίσκεται σε μια
πανέμορφη τοποθεσία σε απόσταση 2.000 μ. ανατολικά του ενοριακού ναού του Αγίου Γεωργίου και
150 μ. ανατολικά της πηγής της Σπέλας, με τον αυτοκινητόδρομο η απόσταση είναι 2.500μ. Η πηγή της
Του Παύλου Γ. Χρήστου
Σπέλας είναι μία από τις δύο πηγές που υδρεύεται
το χωριό μας από το 1991. Κτισμένο στην περιοχή
της Σπέλας θέση Βρέτο εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας,
εκτάσεως οκτώ στρεμμάτων.
Το παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στους Ενδόξους
και Πανευφήμους δώδεκα Αποστόλους και η ανέγερσή του έγινε με τη συνδρομή εράνου των ευσεβών
κατοίκων του Άσσου.
Οι εργασίες για την ανέγερσή του άρχισαν το έτος
2007 και τελείωσαν φέτος.
Το δάπεδο και η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από
τον Καλέσιο Γεώργιο του Κων/νου (Γάκη Κάλιοση)
και τον Κατσάνο Αντώνιο του Κων/νου (Ντων’-Κώτσο
Θωμά), την σκεπή τοποθέτησε ο Απόστολος Πάνου
(από τα Μελιανά), το ταβάνι ο Ευθύμιος Καραγιώτης
και τα μάρμαρα ο Παφίλας Χρήστος του Ευαγγέλου
(Τάκη Βάγιας).
Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους, η
στέγη είναι κεραμοσκεπής τετράκλιτη. Ο ναός εξωτερικών διαστάσεων μήκους 8,15 μ. (δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 5,10 μ
και ύψους 3,5 μ. έχει μία είσοδο (τοξωτή πόρτα) από
τη δυτική πλευρά.
Για τον φωτισμό υπάρχουν τρία τοξωτά παράθυρα από τη βόρεια πλευρά και τρία από τη νότια. Ο
ναός είναι μονόχωρος, με χτιστό τέμπλο, ταβάνι θαλάσσης (μπετφόρμ), το δάπεδο πλακόστρωτο και το
Ιερό είναι υπερυψωμένο από τον κυρίως ναό κατά
ένα σκαλί.
Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως φορητές εικόνες: του Ιησσού Χριστού (δέησις οικ. Χρήστου Κων.
Σκανδάλη), της Παναγίας (δέησις οικ. Κωνσταντίνου
Σωτ. Λαμπρούση), του Ιωάννη του Πρόδρομου (δέησις Μαρίας Χα Αναστασίου Δήμα) και η Σύναξις
των Δώδεκα Αποστόλων (δέησις της οικ. Παύλου
Γεωργίου Χρήστου) Εντός του ναού υπάρχει αναλόγιο, προσκυνητάρι, κηροπήγιο και δέκα τέσσερα (14)
καθίσματα (καρέκλες).
Λειτούργησε για πρώτη φορά την 30η Ιουνίου του
2017, ημέρα μνήμης των Ενδόξων και Πανευφήμων

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών "Ο
Μάρκος Μπότσαρης" και η εφημερίδα ο "Άσσος" εύχονται στα μέλη,
στους χωριανούς και στους φίλους
του συλλόγου "Καλό Καλοκαίρι"

δώδεκα Αποστόλων. Την παραμονή εψάλη εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Το παρεκκλήσι λειτουργεί
προγραμματισμένα μία φορά τον χρόνο: την 30η
Ιουνίου, ημέρα μνήμης των δώδεκα Αποστόλων.
Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα του ναού προκειμένου να
εκπληρώσει ένα τάμα.
Στην τοποθεσία αυτή δεν υπάρχουν μνήμες για
παρεκκλήσιο, ούτε ίχνη βρέθηκαν κατά τη θεμελίωση του νεόδμητου ναού. Από την μακραίωνη παράδοση έρχεται μια μαρτυρία που θέλει στην τοποθεσία αυτή να υπήρχε παλαιότερα ναός των Αγίων
Αποστόλων και αυτή ενισχύεται από την ονομασία
της τοποθεσίας (Άγιοι Απόστολοι). Μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση εκεί διανυκτέρευαν, προκειμένου να ξεκουραστούν, οι απεσταλμένοι από

Παρακαλούνται οι αναγνώστες
της εφημερίδας μας να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή της
διεύθυνσής των, προκειμένου
να παίρνουν την εφημερίδα μας
και να έχουμε τη δυνατότητα να
επικοινωνούμε μαζί τους, όταν
χρειαστεί.

την πόλη της Αρχαίας Νικόπολις στο Μαντείο της
Δωδώνης προκειμένου να λάβουν κάποιο χρησμό
από την πρωθιέρεια (Πυθία) του Θεού Απόλλωνα.
Πράγματι το χωριό μας βρίσκεται στο μέσον της απόστασης (Αρχαία Νικόπολις-Μαντείο της Δωδώνης).
Οι δώδεκα Απόστολοι ήταν μαθητές του Ιησού
τους οποίους κάλεσε κοντά του και τον ακολούθησαν μέχρι την ανάληψή του. Μετά την επιφοίτηση
του Αγίου πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής
έγιναν Θεόκλητοι διδάσκαλοι και κήρυκες στην οικουμένη της νέας Πίστεως και μάρτυρεςτης διδασκαλίας, των έργων και της Αναστάσεώς του Κυρίου ως
αυτόπτες και αυτήκοοι.
Οι δώδεκα θεόκλητοι μαθητές ήταν: Ανδρέας ο
πρωτόκλητος, Πέτρος ο πρωτόθρονος, Ιάκωβος του
Ζεβεδαίου, Ιωάννης ο ευαγγελιστής, Φίλιππος ο θεσπέσιος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Θωμάς (ο λεγόμενος Δίδυμος), Ματθαίος ο ευαγγελιστής, Ιάκωβος ο
του Αλφαίου, Ιούδας ο Λεββαίος ή Θαδδαίος, Σίμων
ο Κανανίτης ή Ζηλωτής και ο Ματθίας, ο οποίος
αντικατέστησε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη μετά την
προδοσία και το τραγικό τέλος του Λίγα μέτρα νότια
του νεόδμητου ιερού παρεκκλησίου υπάρχει πέτρινο
εικονοστάσι. Η βάση του είναι τετράγωνη με πλευρά
0,70 μ. και το ύψος του 1 μ. Στη νότια πλευρά του
είναι χαραγμένος ένας Σταυρός και το όνομα ΜΑΡΙΑ.
Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για την Καλεσίου
Μαρία του Κων/νου συζ. του Λαμπρούση Αθανασίου
του Δημητρίου (Νάσιο Μήτου), η οποία διέμενε στην
περιοχή (πενήντα περίπου μέτρα νοτίως του εικονοστασίου) και η οποία θα κάλυψε τη δαπάνη της
ανέγερσής του.
Στη βόρεια το όνομα Γαΐρης Μάρας (μάλλον το
ονοματεπώνυμο του μάστορα που το έχτισε) και η
χρονολογία 1918 (ίσως η χρονολογία ανέγερσής του).

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους αναγνώστες μας να
μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός (γεννήσεις, 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 χωριανοί 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.
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1ο Συμπόσιο Γαστρονομίας

τοπικών γεύσεων Λάκκας Σουλίου

Ο

θα διοργανωθεί το 3ήμερο
14-16 Ιουλίου στον
Αθλότοπο Θεσπρωτικού.

Δήμος Ζηρού
αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες της
εποχής καθώς και τις ανάγκες της αγοράς αποφάσισε να
διοργανώσει αυτή την κορυφαία γαστρονομική συνάντηση, σε
συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό -Πολιτιστικό Σύλλογο πρ. Δήμου
Θεσπρωτικού, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας της Σχολή Μαθητείας
ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων (ΟΕΑΔ), τοπικούς συλλόγους, παραγωγούς και
επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής.
Στην εν λόγω εκδήλωση υπάρχει χώρος για κάθε μικρή ή μεγάλη
επιχείρηση, για τον κάθε επαγγελματία αλλά και παραγωγό, στον
κλάδο των τροφίμων και ποτών του Δήμου μας, ο οποίος επιθυμεί
να προβληθεί σε μια Εκδήλωση -Γιορτή- για τον τόπο μας.

Το 1ο Συμπόσιο Γαστρονομίας
Τοπικών Γεύσεων στοχεύει:
• Στην προβολή των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.
• Στην ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου και κουλτούρας της
περιοχής μας.

Γνωστοποίηση — Κάλεσμα

Ό

λοι οι καταγόμενοι από τον Άσσο
γνωρίζουν ότι το χωριό μας γιορτάζει και πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 8
Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου (Γεννέσιον
της Θεοτόκου).
Επειδή όμως η μετάβαση στο χωριό όλων
μας την ημέρα αυτή, για να εκκλησιαστούμε
στον Ιερό Ναό της Παναγία της Λαμποβίτισσα
και να πανηγυρίσουμε, είναι πολύ δύσκολη,
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει καθιερώσει εδώ
και αρκετά χρόνια την παραμονή της γιορτής
να τελείται στην Αθήνα Μέγας Εσπερινός μετά
Αρτοκλασίας.
Για δωδέκατη συνεχή χρονιά φέτος ο Μέγας
Εσπερινός και η αρτοκλασία θα γίνουν στον
Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων
(Πλατεία Αμπελοκήπων) στις 7 Σεπτεμβρίου
ώρα 6 μ.μ.
Γι΄ αυτό προσκαλούνται όλοι οι χωριανοί
αλλά και φίλοι του Συλλόγου μας να παρευρεθούν στον εορτασμό, για να τιμήσουν την
Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας.

“Βραδιά Πνεύματος &
Πολιτισμού Σκιαδά”
Πνευµατικό & Λογοτεχνικό
Μνηµόσυνο του αείµνηστου
συµπατριώτη µας

Λάζαρου Ντίµερη

Η Κοινότητα Σκιαδά, ο Σύλλογος
Αποδήµων Σκιαδά, το Περιοδικό ‘‘Ήπειρος
Άπειρος Χώρα’’ και οι Εκδόσεις ‘‘Άπειρος
Χώρα’’,
σας προσκαλούν
την Τετάρτη 2 Αυγούστου
και ώρα 8.20 µ.µ.
στην πλατεία του Σκιαδά
στο πνευµατικό & λογοτεχνικό µνηµόσυνο
του αείµνηστου συµπατριώτη µας και
λογοτέχνη
Λάζαρου Ντίµερη

Καινοτόμες παράλληλες εκδηλώσεις που καλύπτουν πολλά ζητήματα
στον κλάδο τροφίμων και ποτών θα πλαισιώνουν το 1ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ. Επαγγελματίες μάγειροι,
νοικοκυρές και μέλη συλλόγων, θα παρουσιάσουν παραδοσιακές
συνταγές της περιοχής μας, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις
μαγειρικής, και ενημερωτικές ομιλίες στον τομέα της διατροφής.
Ο Δήμος Ζηρού στην προσπάθεια του να στηρίξει παραγωγούς και
τοπικές επιχειρήσεις θα παραχωρήσει ΔΩΡΕΑΝ στους παραγωγούς
και επιχειρηματίες που θα δηλώσουν συμμετοχή, εκθεσιακά περίπτερα
διαστάσεων 3Χ3μ., δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να προβάλουν Για την προσωπικότητα και την προσφορά
του αείµνηστου φίλου και συµπατριώτη θα
αλλά και να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
µιλήσουν συγγενικά και φιλικά πρόσωπα.
Μοναδική υποχρέωση των παραγωγών και επιχειρήσεων είναι να
Για την πνευµατική και λογοτεχνική του
προσφέρουν κεράσματα με προϊόντα που παράγουν ή εμπορεύονται παρουσία θα µιλήσει ο Σωκράτης Βασιλείου,
εκπαιδευτικός-συγγραφέας, Σύµβουλος
στον κόσμο με βάση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, αλλά και
μία ποσότητα προϊόντων για τις ανάγκες των μαγειρεμάτων της έκδοσης του περιοδικού και των εκδόσεων
‘‘Άπειρος Χώρα’’.
εκδήλωσης.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει και
Περιµένουµε όλους τους φίλους
ξεχωριστές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις.
να παρευρεθούν και να τιµήσουν
τη µνήµη του αξέχαστου
Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε
assosprevezis.gr:
τις απόψεις σας στις στήλες της
Λάζαρου Ντίµερη.
εφημερίδας μας.
Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημερίδα μας. Είναι το μέσον προβολής του χωριού μας, ο κρίκος
επικοινωνίας των απανταχού
Ασσιωτών.

επισκεφτείτε το

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

Τηλ. Επικοινωνίας: Σωκράτης Βασιλείου:
2683061046 & 6932708820 E-mail: vassokrat@yahoo.gr
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«Δεξιά μπροστά σας έχει κάδο, κύριε»
Ο Αρίστος, από πολύ μικρός, μάζευε
βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, δημοσιεύματα. Τα περισσότερα τα κρατούσε με τα σώματα
των εφημερίδων
και των περιοδικών.
Πολλά κείμενα τα
έκοβε με το ψαλίδι,
έγραφε πάνω τους
Του Τάκη
ημερομηνία και τον
τίτλο της εφημε- Παπαδημητρίου
ρίδας ή του περιοδικού και τα έβαζε σε φακέλους. Σε
φακέλους έβαζε επίσης αμέτρητες δικές του σημειώσεις. Σιγά-σιγά, βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, αποκόμματα,
σημειώσεις γίνονταν δεκάδες, εκατοντάδες. Η μικρή βιβλιοθήκη του γέμιζε
και πλέον ασφυκτιούσε από τον όγκο
των εντύπων και των χαρτιών.
- Θα τα βάλω σε χάρτινες κούτες,
σκέφτηκε ο Αρίστος. Προσωρινά...
Έτσι πήρε χαρτοκιβώτια κι άρχισε να
στοιβάζει τα «έχος» του.
Μια μέρα ήρθε στο σπίτι του ο φίλος του ο Σπύρος, ο «ποιητής». Έτσι
τον ονομάτιζαν, γιατί ο Σπύρος ήταν
πηγαίος στιχουργός. Σκάρωνε ποιήματα. Σατιρικά τα περισσότερα και τα πιο
πετυχημένα.
- Τι έχουν οι κούτες; Τον ρώτησε.
- Λίγα απ’ όλα του απάντησε. Και
του εξήγησε με λίγα λόγια για το περιεχόμενο που ήταν θησαυρισμένο στα
χαρτοκιβώτια.
- Καλά είναι που τα μαζεύεις. Αλλά,
«ό,τι μπαίνει στο κουτί, δύσκολα βγαίνει από εκεί και δύσκολα το βλέπει...

ήλιος».
Σε λίγες μέρες του ’δωσε το ποίημα
που ακολουθεί:
«Κλεισμένες κούτες χάρτινες
με σχοινιά σταυρωτά δεμένες
κούτες στοιβαγμένες ντάνες υλικό
η μια πάνω στην άλλη.
Κάποιες που τις έβλεπε ο ήλιος
τους «έκοψε» το χρώμα
κι η υγρασία τρύπωσε σ’ αυτές
απ’ τα ξεχειλωμένα πέτα.
Γι’ αυτό μυρίζουνε βαριά,
χαρτίλα, μούχλα, υγρασία!»
Τα χρόνια σαν νερό κυλούσαν. Κι
ο Αρίστος μάζευε, έκοβε, τα έβαζε σε
φακέλους, τους φακέλους σε χαρτόκουτες. Πλέον η κατάσταση γινόταν
μέρα με τη μέρα ανυπόφορη κι αβάσταχτη. Η γυναίκα του δικαιολογημένα
γκρίνιαζε, νευρίαζε με την κατάσταση
που έπαιρνε να... μονιμοποιηθεί:
- Τι θα γίνει; Πνιγήκαμε στο χαρτί,
στα βιβλία και στις χαρτόκουτες! Πού
θα πάει αυτή η κατάσταση; Αναπνέουμε
τη σκόνη, τη μούχλα...
- Άσε με σε παρακαλώ. Εγώ μ’ αυτά
έχω μάθει να ζω και να συνυπάρχω.
Τις περισσότερες φορές... μάλωναν.
Ήταν, σχεδόν η μόνη αιτία που τσακώνονταν. Κάποιες φορές σαν ήταν μόνος
στο δωμάτιο και διάβαζε ή έγραφε σκεφτόταν: «Τι θα γίνει αυτός ο πλούτος;
Οι τόσες λαχτάρες, οι τόσες θυσίες, ο
τόσος κόπος και η προσπάθεια; Εγώ
έχω μεγαλώσει. Τι να τα κάνω; Κάποτε
έλεγα να τα εκμεταλλευτώ. Να γράψω
κι αν μπορέσω να τα εκδώσω. Τώρα;
Δεν τα κατάφερα όπως ήθελα! Έχω
περάσει τα εβδομήντα πέντε. Πότε θα

αξιοποιήσω αυτό το συγκεντρωμένο
υλικό. Να τα δώσω σε κάποιους. Ποιος
νοιάζεται για τέτοια πράγματα; Να τα
πετάξω; Με πονάνε. Διότι σ’ αυτό το
υλικό είναι αποθηκευμένα: Όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες. Εντάξει, ξεχασμένα
τα περισσότερα. Λησμονημένα, φυλακισμένα, μαραμένα! Ποιος θα ενδιαφερθεί! Ποιος να ασχοληθεί μ’ αυτό το
μουχλιασμένο χαρτομάνι!...»
Τέτοια σκέφτονταν ο Αρίστος. Και
στο τέλος μελαγχολούσε. Γινόταν σκυθρωπός, έμενε αμίλητος κι αν χρειαζόταν να μιλήσει, μιλούσε λίγο και με το
ζόρι. Και το χειρότερο. Αυτή η ψυχική
του κατάσταση του χαλούσε τη μέρα.
Καμιά φορά δεν μπορούσε να κοιμηθεί
ολόκληρη τη νύχτα.
Κάποιο πρωινό συναντήθηκε στο
«Μακάο» για καφέ με τον φίλο του τον
Ορέστη. Κι εκείνος είχε το ίδιο... κουσούρι.
- Εγώ Αρίστο, ανακουφίστηκα και
γλύτωσα από την πολλή χατούρα με το
κομπιούτερ. Αποθηκεύω μεγάλο όγκο
σ’ αυτόν.
-Εγώ είμαι... «χειρώναξ» γραφιάς.
Δεν έμαθα μέχρι σήμερα, διότι μου
φαίνεται ότι δεν θα τα καταφέρω.
Εγκατέλειψα και τη γραφομηχανή.
Πάνε χρόνια που την έδωσα. Του απαντούσε ο Αρίστος.
- Ναι, αλλά πού θα τραβήξει αυτή
η... συσσώρευση τυπωμένων χαρτιών
και χειρογράφων; Προσπάθησε κάτι να
κάνεις.
Ήταν Πέμπτη όταν έμαθε το θλιβερό
μαντάτο. Του τηλεφώνησε ο Κώστας:
«Τον χάσαμε τον Λάκη. Έφυγε από ανα-

Η αρετή των «πατριών» μας

Η

συνέχεια
και αθανασία του
ελληνικού
έθνους έρχεται μέσα
από τις αρετές και
τα ελαττώματά του. Του Θανάση
Ας μείνουμε στις Παπαθανασίου
αρετές.
Κάθε στοιχείο της προσωπικότητας
που αναγνωρίζεται κοινωνικώς ή ηθικώς ως υψηλό και σπουδαίο, ως ψυχικό
και πνευματικό κόσμημα είναι αρετή.
Ο Ισοκράτης θεωρεί την Παιδεία και
την Αρετή ως τα μόνα διαρκή και αθάνατα κτήματα των ανθρώπων, και ο
Πυθαγόρας μάς βεβαιώνει ότι «ούτος
θεού νόμος, αρετήν είναι το ισχυρόν
και βέβαιον μόνον· τα δε άλλα λήρον».
Τραχύς και δύσκολος ο δρόμος της
αρετής. «Έχει πολλούς μεν θαυμαστές, ολίγους δε μνηστήρες», όπως
εύστοχα επισημαίνεται στο ποίημα
ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΣ, του εκλεκτού μέλους
της Ε.Ε.Λ. κ. Γιάννη Γ. Γαϊτάνη. Όμως, το
έπαθλο που ακολουθεί είναι πολύτιμο:
έπαινος, τιμή, δόξα. (Έπαθλο που χρειάζεται συνετή διαχείριση, γιατί εύκολα
μεταστρέφεται και μεταπίπτει στο αντίθετο. Η ιστορία βρίθει παραδειγμάτων
μεγάλων ανδρών με άδοξο τέλος).
Οι αρχαίοι Έλληνες, ως μόνη δύναμη ικανή να τους στηρίξει, τους ίδιους
και την ανθρωπότητα, αναγνώριζαν
την αρετή. Σ’ αυτή την αλήθεια αναφέρεται ενθουσιαστικά ο αγνός πα-

τριώτης αγωνιστής, Μακρυγιάννης:
«Όλοι οι προκομμένοι άντρες των παλαιών Ελλήνων, οι γοναίγοι όλης της
ανθρωπότης… κόπιαζαν και βασανίζονταν νύχτα και ημέρα μ’ αρετή, με
’λικρίνειαν, με καθαρόν ενθουσιασμόν
να φωτίσουνε την ανθρωπότη και να
την αναστήσουν νάχη αρετή και φώτα, γενναιότητα και πατριωτισμόν…
Έντυναν τους ανθρώπους αρετή… και
γένονταν δάσκαλοι της αλήθειας».
Αναντίρρητα, ο πολιτικός ως νομοθέτης και κυβερνήτης παιδεύει τους ανθρώπους και (πρέπει να) είναι κατά κύριο λόγο δάσκαλος της αρετής. Αλλά
για να διδάξει αρετή, πρέπει πρώτα να
έχει. «Αρετήν χρη πρώτα γενέσθαι πριν
πηδαλίοις επιχειρείν».
Βεβαίως, στη μακρά πορεία του
Έθνους μας υπήρξαν Έλληνες ηγέτες
μεγάλοι πατριώτες, έντιμοι, δίκαιοι
που προσέφεραν στον τόπο σημαντικά
έργα· που υπηρέτησαν με ζέση, σοφία,
αίσθηση ευθύνης, αγάπη και σεμνότητα
τον μέσο πολίτη. Αν ήταν να ξεχωρίσω
έναν από την Αρχαία Ελλάδα αυτός θα
ήταν ο Αριστείδης, και από τη νεότερη
ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Ο Αριστείδης, πρώτος θησαυροφύλακας του ταμείου στη Δήλο, αξιώθηκε τη θεία επωνυμία του δικαίου
διότι, σε όλη τη ζωή του, το πολιτικό
αξίωμα που ασπάσθηκε σταθερά ήταν
ότι ο αγαθός πολίτης πρέπει να λέει
και να πράττει μόνο τα χρηστά και τα
δίκαια. Σ’ αυτόν τον φιλοδίκαιο πολιτι-

κό άνδρα άρμοζε το του Αισχύλου «Ου
γαρ δοκείν δίκαιος αλλ’ είναι θέλει». Ο
Ηρόδοτος αναφέρει ότι τον γνώρισε
ως τον άριστον και δικαιότατον άνδρα,
ο οποίος έζησε ποτέ στην Αθήνα.
Το 1804 πήγαν Έλληνες στον
Καποδίστρια και του είπαν: Κάτι πρέπει να κάνουμε για την Ελλάδα. Και ο
σοφός πολιτικός απάντησε: Καλό είναι
πρώτα να μορφώσουμε Έλληνες και
μετά να κάνουμε Ελλάδα.
Ω ς π ρ ώ τ ο ς Κυ β ε ρ ν ή τ η ς τ η ς
Ελλάδος, είπε και τα εξής προς τη Δ΄
Εθνοσυνέλευση:
«…Ελπίζω ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν
γνωρίσει μετ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις
δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως
με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των,
αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέ-

κοπή. Αύριο η κηδεία του στη Νίκαια.
Στο Νεκροταφείο στις τρεις...».
Δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία.
Το βράδυ της Πέμπτης αρρώστησε.
Ξύπνησε με πυρετό και βήχα. Τον πονούσε όλο το κορμί του. Φοβήθηκε
μη χειροτερέψει. Έχει και το αλλεργικό άσθμα! Πήγε όμως στο μνημόσυνο
στις σαράντα. Κάθισαν στο κυλικείο,
μετά την τέλεση του μνημοσύνου στην
εκκλησία, για τον καθιερωμένο καφέ.
Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Γύρω του
συζητούσαν περί ανέμων και υδάτων.
Παραδίπλα κουβέντιαζαν για τον αείμνηστο. Για τα καλά του. Κι είχε πολλά
καλά ο Λάκης.
- Ωραίος άνθρωπος ο μακαρίτης!
Και γράμματα ήξερε. Κι έγραφε ωραία.
Και βιβλία πολλά διάβαζε και μάζευε.
- Ναι, έτσι ήταν ο Λάκης ο φίλος
μας. Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά
είχε μαζεμένο υλικό σε πολλά κουτιά
χάρτινα. Είκοσι πέντε κούτες γεμάτες
πέταξαν στην Ανακύκλωση, μου είπε η
ξαδέρφη μου.
- Τα πέταξαν; Δεν τα ’θελε κανένας;
- Ποιος να τα θέλει; Τα παιδιά σήμερα θεωρούν χαμένο χρόνο, να ασχολείται κανένας μ’ αυτά... Είναι και τα
κομπιούτερς βλέπεις...
Δεν αποήπιε τον καφέ. Σηκώθηκε
απότομα, πήγε στο τραπέζι της οικογένειας. Συλλυπήθηκε κι έφυγε βιαστικά. Περπατούσε γρήγορα για τη
στάση του λεωφορείου για το μετρό.
«Ανακύκλωση, λοιπόν! Ανακύκλωση»
ξεφώνισε. «Στη γωνία δεξιά μπροστά
σας έχει κάδο, κύριε», του πέταξε ο διπλανός του, που τον προσπέρασε σαν
νεότερος που ήταν!

σα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την
εξουσίαν της».
«…εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά
μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να
εγγίσω μέχρι και το οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το
μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Και δολοφονήθηκε!
Πολιτικός λόγος που γυμνάζει την
κρίση και μορφώνει την καρδιά, εντελώς διαφορετικός από τον δικολαβικό,
εξυπνακίστικο λόγο του τύπου «το νόμιμο είναι και ηθικό».
Μια αναγωγή του ιστορικού παρελθόντος στο παρόν, πόσο θλιβερή, πόσο
απογοητευτική θα ήταν;
Στην εποχή μας χειμάζονται ιδέες
και αξίες οδηγητικές προς το ευ ζην.
Ουσιώδης και επίκαιρη η αγωνιώδης
επίκληση του ποιητή μας Κάλβου:
«Ω αρετή! πολύτιμος θεά,
συ ηγάπας πάλαι τον Κιθαιρώνα·
σήμερον την γην μη παραιτήσεις
των πατριών μου»
Αλήθεια, ποιες προσδοκίες κινούν
τη ζωή των νέων μας σήμερα; Ποιες
αξίες και ποια ιδανικά; «Με τι θα είναι
φτιαγμένο το αύριο» των νέων μας;
Οι Έλληνες, πριν αναγκαστούμε,
όπως έχει συμβεί, να «αναπέμψουμε
την εσχάτην λάμψιν σβεννυμένης φλογός», ας συνετισθούμε και, με ομοφροσύνη και γενναιότητα, ας κάνουμε την
ορθή επιστροφή στο παρελθόν, για να
αναζητήσουμε των προγόνων μας τις
αρετές, χάρη στις οποίες η πατρίδα
μας περιεβλήθη από δόξα και λάμψη
ανά τον κόσμο.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ για... ΑΣΣΟΥΣ
Οριζόντια
1.Γνωστά μας όρη.
2.Λένε στην Πρέβεζα τη μικρή πόρτα πρόθεση με απόστροφο.
3.… ο Μέγας Βησιγότθος κατακτητής.
4.Και τέτοιοι παπάδες - άρθρο.
5.Όλο και περικόπτεται – αρνητικό μόριο.
6.Και καρδιακός τέτοιος- Ζώδιο.
7.Με αυτά αρχίζει νομός της Στερεάς Ελλάδος
–Συγγραφέας του βιβλίου «Τα Δέντρα
πεθαίνουν όρθια» με δύο (Σ).
8.Βαλκανική Οροσειρά – Σύγχυση, αγωνία .
9.Μας καλούν να έρθουμε σε αυτή.
10.… Ζειν – Αυτός που υπάρχει – Στο πι και
….

Του Δημήτρη Διαμάντη

Κάθετα
1.Άκλιτος ονομαστικός τύπος ρήματος.
2.Παίζει και αυτός.
3.Όσπριο – Ενημερώνουν αυτά.
4.Φιλόσοφος (Αντίστροφα) – Αγγλική αντιγραφή.
5.Αρχαιολογικός χώρος (Αντίστροφα) – Ασιατική
Πρωτεύουσα.
6.Βικτώρια ντε … Ισπανίδα υψίφωνος – Νησί μας
(αιτιατική).
7.Η Ίος – Πόλη της Αμερικής.
8. … Ντε Μπαλζάκ γνωστός για τα αποφθέγματά του.
9.Ιακριτικά αυτοκινήτων–Αρνητικό μόριο–Πατέρας
της Λα-Κορούνια (αντ.).
10. Όχι εδώδιμοι αλλά … (Καθ.)

ΛΥΣΗ
Κάθετα
1) ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ 2) ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 3)
ΑΡΑΚΑΣ 4) ΡΤΡΑΣ - ΚΟΠΥ 5) ΝΟΙΔ - ΛΑΣΑ
6) ΑΧΝΕΛΕΣ - ΚΩ 7) ΝΙΟΣ - ΟΣΤΙΝ 8)
ΟΝΟΡΕ 9) ΑΠΟΙΚΙΑΚΑΙ

Έ

να φωτεινό μυαλό ίσως μοναδικό της εποχής
ήταν ο μακαρίτης Στέλιος Κωνσταντής από το
Θεσπρωτικό τη δύσκολη και οδυνηρή για τη
χώρα μας εποχή του 1940-49. Θα πεις και πότε δεν
ήταν δύσκολη εποχή για την ταλαιπωρημένη και σε
διαρκή σταύρωση πατρίδα
Του Kώστα Σιώζη
μας, σαν αυτή και εμείς οι
ταλαίπωροι κάτοικοί της
να είμαστε υπεύθυνοι για τα βάσανα όλης της ανθρωπότητας. Η τωρινή περιπέτειά μας ίσως είναι η
τελευταία γιατί προδιαγράφει σίγουρα την εξαφάνισή μας από τον χάρτη. Μακάρι να είμαι εγώ ο μόνος
απαισιόδοξος και να πέφτω έξω.
Στο βιβλίο μου «Μνήμες, μορφές διηγήματα» που
δεν έτυχε περισσότερης προβολής και που πολλά τεύχη έχω δώσει στο Λαογραφικό Μουσείο του
Γιώργου Γιάννου για ενίσχυση, μεταξύ των άλλων
έχω και ένα κείμενο με την επιγραφή «Σημαίνοντες
συμπατριώτες μας που έφυγαν πρόωρα». Προς
γνώσιν παραθέτω ολόκληρο το κείμενο που πιστεύω
πως έχει ενδιαφέρον.
«Ο θάνατος είναι θάνατος» όπως λέει ο λαός αλλά ο θάνατος ενός νέου και μάλιστα σημαίνοντος
έχει και οδυνηρές συνέπειες για την τύχη του τόπου
του. Θα αναφερθώ σε μερικές περιπτώσεις οι οποίες
μας έχουν πληγώσει βαθιά και είχαν σκορπίσει βαρύ
πένθος.
Πρόκειται για ένα νέο παλικάρι, μια αγγελοκαμωμένη μορφή, ένα βλαστάρι της Πρέβεζας, με σωματική ομορφιά, σπάνιο ήθος, φωτεινό μυαλό και μεγάλη καρδιά, που όλα έδειχναν πως επρόκειτο να
εξελιχθεί σε ηγετικό στέλεχος για την περιοχή μας
τουλάχιστον. Παλικάρι που χάθηκε πρόωρα, ξαφνικά
και σημαδιακά θα έλεγε κανένας, την πρωτομαγιά
του 1960 σε ηλικία 22 ετών.
Ήταν ο Πύρρος Τόλιας, γιος του Περικλή Τόλια δικηγόρου της Πρέβεζας από τους διακεκριμένους της
εποχής, για το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση,
τον πατριωτισμό και τα φιλολαϊκά αισθήματα, όπως
τον είχαν περιγράψει οι σύγχρονοί του. Την εποχή
της κατοχής, μόλις άρχισαν κάποιες αντιστασιακές
οργανώσεις, συνέλαβαν τον πατέρα του και άλλους
σημαίνοντας Πρεβεζιάνους και τους κράτησαν ομήρους μέχρι λήξης του πολέμου.
Εφοβούντο ότι τα άτομα αυτά θα στελεχώσουν
την όποιας μορφή αντίσταση. Αυτό δείχνει κατά τη
γνώμη μου την προσωπικότητα του Ανδρός, πατρός.
Λόγω των κακουχιών που υπέστη λίγο διάστημα μετά την απελευθέρωσή του πέθανε.
Ο Πύρρος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα
του. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο στην Πρέβεζα, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Αριστεύων πάντοτε

Ε.Α.Μ. πως η προσπάθεια αυτή είναι χαμένη από
χέρι. Η επαναστατική κίνηση του Ε.Α.Μ. που είχε τύχει ευρύτερης αποδοχής, επηγγέλετο τη λεγόμενη
Λαϊκή Δημοκρατία που θα επακολουθούσε μετά την
απελευθέρωση και ηχούσε στα αυτιά μας σαν ήχος
των σειρήνων στα αυτιά του Οδυσσέα.
Είναι γεγονός ότι όλοι οι ηγηθέντες της προσπάθειας εκείνης ήσαν άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων όπως και οι σημερινοί πολιτικοί μας. Όπως
φαίνεται εκ του αποτελέσματος κανένας απολύτως
από όσους πρωταγωνίστησαν δεν είχε αντιληφθεί
που θα οδηγούνταν τα πράγματα και οδήγησαν ένα
ολόκληρο λαό σε λάθος δρόμο με τα γνωστά αποτελέσματα.
Πρώτος ο μακαρίτης Λεωνίδας Κύρκος, αλλά
πολύ αργά είπε το γνωστό: «Ευτυχώς που δεν νικήσαμε εμείς οι αριστεροί». Τελευταία άκουσα και
τον θαυμάσιο καθ’ όλα Μανώλη Γλέζο να δηλώνει
μετανιωμένος που βοήθησε στην άνοδο του κυβερνώντος σχηματισμού που έχει τις ρίζες του στην τότε
ιδεολογία.
Προ καιρού, έτους και πλέον, είδα σε συνέντευξη
στην τηλεόραση τη γνωστή και συμπαθεστάτη ηθοποιό να ομολογεί ότι βγήκε βουλευτής χωρίς να έχει
ιδέα περί πολιτικής, λόγω του ότι ήταν γνωστή από
το θέατρο και την τηλεόραση.
Ο μακαρίτης Στέλιος Κωνσταντής πιστεύω πως
ήταν ο μόνος εν Ελλάδι την εποχή εκείνη που είχε
προβλέψει σωστά την έκβαση της προσπάθειας εκείνης και αν ζούσε θα επηρέαζε την εξέλιξη με διαφορετικό αποτέλεσμα. Όπως είπα κανένας, μα κανένας
απολύτως από τα πολιτικά στελέχη της εποχής δεν
είχε διείδει την τύχη του αγώνος αυτού. Ακόμη και ο
Άρης Βελουχιώτης μετά την παταγώδη αποτυχία του
πρώτου γύρου όπως θέλουν να τον ονομάζουν ξεκίνησε νέα προσπάθεια με τα γνωστά αποτελέσματα.
Όπως γνωρίζουμε τα γεγονότα ήταν αποτέλεσμα
διεθνούς πολιτικής του ανταγωνισμού των μεγάλων
δυνάμεων, αλλά το να προβλέψεις προϋποθέτει φωτεινό μυαλό μεγάλης εμβέλειας. Δυστυχώς για μας
και για την τύχη μας ο άνθρωπος είχε επισφαλή
υγεία και δεν μπόρεσε να παρέμβει αποτελεσματικά
και έφυγε και νωρίς. Αυτά για την ιστορία.
Ο Στέλιος Κωνσταντής ήταν από τους νέους της
εποχής που είχαν προσχωρήσει στο κομμουνιστικό
κίνημα προ του πολέμου που στο θεσπρωτικό είχε
πολλούς οπαδούς. Παρ’ όλα αυτά ο μακαρίτης είχε
προβλέψει γεγονότα και θέλησα να το επισημάνω.
Πιστεύω πως ήταν ο μοναδικός εν Ελλάδι την εποχή
εκείνη όπως προείπα. Ένα φωτεινό μυαλό που χάθηκε πρόωρα προς μεγάλη μας ατυχία. Έχαιρε εκτιμήσεως όχι μόνο των ομοϊδεατών του και των αντιπάλων και κυρίως αυτών, όπως είχα ακούσει.

Οριζόντια
1) ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ 2) ΠΟΡΤΟΝΙ-ΥΠ 3)
ΑΛΑΡΙΧΟΣ 4) ΡΟΚΑΔΕΣ - ΟΙ 5) ΕΚΑΣ ΟΥΚ - 6) ΜΥΣ - ΛΕΟΝ 7) ΦΘ - ΚΑΣΣΟΝΑ
8) ΑΙΜΟΣ - ΤΡΑΚ 9) ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ 10) ΕΥ
– ΩΝ - ΦΙ

Φωτεινά μυαλά

όπως με είχαν πληροφορήσει, είχε δώσει και τις επί
πτυχίο εξετάσεις. Γεμάτος χαρά και ικανοποίηση με
την παρέα των φίλων του το διασκέδασαν την παραμονή της πρωτομαγιάς σε κέντρο της Πρέβεζας.
Επιστρέφοντας αργά το βράδυ στο σπίτι του πέθανε ξαφνικά από συγκοπή καρδιάς όπως είπαν.
Όλη η Πρέβεζα θρήνησε τον χαμό του παλικαριού,
τον Πύρρο της που τον έβλεπε ότι σύντομα θα την
εκπροσωπούσε επάξια και στη βουλή των Ελλήνων.
Γιατί είναι ορισμένα άτομα που όπως λένε έχουν
τη σφραγίδα της δωρεάς. Ο Πύρρος σε αυτή την
ηλικία ήταν ήδη δημοφιλής. Οι Πρεβεζιάνοι τον θυμούνται και μπορούν να επιβεβαιώσουν του λόγου
το αληθές. Παραβρέθηκα στην κηδεία του κα έζησα την οδύνη όλης της Πρέβεζας. Ο Πύρρος ήταν
το αστέρι που έσβησε πρόωρα και σημαδιακά, την
πρώτη του Μάη. Τι να πεις; Γιατί; Τι φταίξαμε να τον
στερηθούμε;
Τέτοιες ατυχίες είχαμε και εμείς στα Λέλοβα παλιότερα. Κατά πληροφορίες παλαιοτέρων συγχωριανών μου, τρεις μορφές. Τρεις νέοι με σπάνια πνευματικά χαρίσματα, με ήθος, με αγάπη και πόνο για τον
τόπο και γενικότερα για την προκοπή της πατρίδας,
χάθηκαν πρόωρα, πριν προλάβουν ν’ ανοίξουν τα
φτερά τους. Με τον χαμό τους κατά γενική ομολογία
των συγχωριανών των, το Θεσπρωτικό και όχι μόνο,
στερήθηκε ικανών κοινωνικών στελεχών. Εάν είχαν
ζήσει ίσως ήταν καλύτερη η εικόνα της περιοχής, γιατί είναι γεγονός, πως δεν αρκεί μόνο ο πατριωτισμός αι η καλή διάθεση όλων μας, αλλά χρειάζεται
και ο φωτεινός ηγέτης σε κάθε περίσταση.
Ο Νίκος Αθανασιάδης, δικηγόρος, ο αδερφός του
Λεωνίδας, ασχολούμενος με το εμπόριο, παιδιά του
Μιχάλη Νάσιου όπως τον ξέρουν οι παλαιότεροι και
ο πρώτος εξάδερφός τους Στέλιος Κωνσταντής, συνεταιριστής. Υπήρξαν όπως είπα κατά γενική ομολογία όχι φωτεινά μυαλά, αλλά και φλογεροί πατριώτες με ζωντανή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα,
σε βαθμό, που είχαν τύχει της γενικής αποδοχής από
τα πρώτα βήματά τους. Για τον τρίτο εξ αυτών μου
έλεγε ο αδερφός του Σπύρος Κωνσταντής, μακαρίτης τώρα, ότι είχε προβλέψει με ακρίβεια, το πώς
θα εξελιχθεί το επαναστατικό αριστερό κίνημα της
κατοχής και την κατάληξή του, από την ώρα της εκκινήσεώς του.
Γι’ αυτό λέω πως αν είχαν ζήσει αυτά τα άτομα
ίσως να ήταν διαφορετική η εξέλιξη της περιοχής.
Αιτία του θανάτου τους η φυματίωση, που θέριζε
εκείνη την εποχή. Οι δύο πρώτοι χάθηκαν προ του
πολέμου και ο τρίτος την κατοχή.
Κάθε χρόνο την πρωτομαγιά θυμάμαι τον Πύρρο
και θλίβομαι.
Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον μακαρίτη
Στέλιο Κωνσταντή τον συγχωριανό μας ο οποίος άμα τη ενάρξει της επαναστατικής κίνησης του
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Λαμπρούσης Δημήτριος

του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Δημητράκη
Πάνος, 1922-2012)
Γεννήθηκε στον Άσσο το 1922 από φτωχή αγροτική οικογένεια. Είναι το πρώτο από τα επτά παιδιά
του Λαμπρούση Παναγιώτη του Δημητρίου (Πανέλη
Μήτση, 1895-1981 ) και της Θεοδώρου Αικατερίνης
του Ιωάννη και της Χρυσαυγής (1899-1998, κόρη του
Νάκη Θοδωρή από τον Άσσο).
Αδέλφια του: 1) Ο Χαράλαμπος (Μπουσπανέλης,
1926-2007), 2) Ο Ιωάννης (Γιανν’-Πανέλης), 3) Η
Κωνσταντίνα, 4) Η Πανάγιω ( 1935-1998, σύζυγος
του Καλέσιου Ευθυμίου του Ευαγγέλου και Χριστίνας
από τον Άσσο), 5) Η Πολυάνθη (Ανθούλα) σύζυγος
του Ρούκου Αναστασίου από τα Δερβίζιανα και 6) Η
Ελένη σύζυγος του Κατσάνου Θωμά του Ανδρέα και
της Ευθαλίας.
Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του
Άσσου και στη συνέχεια στο σχολαρχείο Θεσπρωτικό
μαζί με τους Ασσιώτες Κούση ή Χούθη Θωμά του
Παναγιώτη και της Σπυριδούλας (Θωμά Πάνο Κώτση)
και Λαμπρούση Σωτήριο του Κωνσταντίνου και της
Αλεξάνδρας
(Σωτηράκη).
Δυστυχώς λόγω οικονομικών
δυσκολιών και
της κήρυξης του
Ελληνοϊταλικού
πολέμου δεν μπόρεσε να αποφοιτήσει.
Δεναπομακρύνθηκε ποτέ από το
χωριό παρά μόνον
όταν υπηρέτησε τη
στρατιωτική του
θητεία και όταν,
για μικρό χρονικό διάστημα, ως οικονομικός μετανάστης βρέθηκε στη Δυτική Γερμανία και στο Βέλγιο .
Άντρας κανονικού αναστήματος, εμφανίσιμος, πάντα χαμογελαστός, εργατικός, δραστήριος, με ισχυρή
θέληση, άριστες διπλωματικές ικανότητες, καλός συνομιλητής με τεκμηριωμένη άποψη και μεγάλη πειθώ.
Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο, από το Βιβλίο
«ΜΝΗΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ», Αθήνα 2008, του
δασκάλου από το Θεσπρωτικό Κωστή Σιώζη ο οποίος
υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου
Ηλία Άσσου την περίοδο που ήταν πρόεδρος του
χωριού μας ο Λαμπρούσης Δημήτριος (Δημητράκη
Πάνος).
«Για μια περίοδο 1959-1963 υπηρέτησα δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ηλία (Κεράσοβο)
στο συνοικισμό του κάτω Άσσου. Έτυχε τότε να είναι
πρόεδρος της κοινότητας ο Δημήτριος Λαμπρούσης
(Δημητράκη Πανέλης) κατά κόσμον, καλή του η ώρα
και ό,τι χρειαζόμουν όσον αφορά το σχολείο, μου το
παρουσίαζε χωρίς χρονοτριβή. Είχα άλλωστε και την
πρόθυμη συμπαράσταση όλων των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που διακρίνονταν όπως όλοι
γενικώς οι κάτοικοι για την ευγένεια και την καλή διάθεση για κάθε βοήθεια στο έργο του δασκάλου. Ο
Δημητράκης, ο υπέροχος άνθρωπος, ο καταξιωμένος
κοινοτάρχης, που όσο διάστημα συμμετείχε στα κοινά
τον είχε χάσει η οικογένειά του, ήταν συνεχώς στο πόδι για να εξασφαλίσει κάθε δυνατή ωφέλεια για τους
συγχωριανούς του και την κοινότητα και πάντα με το
χαμόγελο στα χείλη. Με είχε αιχμαλωτίσει με τον τρόπο
του κυριολεκτικά ο άνθρωπος. Ας είναι καλά. Είχε και
αυτός μεγάλη οικογένεια και μικροφαμελίτης με πενιχρά έσοδα για τη συντήρηση της οικογένειας, αγωνιζόταν για το κοινό καλό, για την πρόοδο. Είχε κάνει τη
στράτα αλεύρι, που λένε, οδοιπορώντας πάνω κάτω
για να συντονίζει τις ενέργειές του, γιατί άλλο μέσο
συγκοινωνίας εκτός από το πόδι δεν υπήρχε. Κάθε τόσο στην Πρέβεζα στη Νομαρχία και με τι λεφτά. Όμως
ο ενθουσιασμός του ήταν μοναδικός. Έπρεπε να γίνει,
να τελειώσει το νέο διδακτήριο, να βελτιωθούν οι δρόμοι, να εξασφαλίσει ύδρευση, επεκταθεί η ηλεκτροδότηση, δεν υπήρχε τίποτε και συγχρόνως να φροντί-
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σει και για
1. Σωτήρης Κ. Λαμπρούσης
τρόφιμα. Κι
2. Δημήτρης Π. Λαμπρούσης
3. Θωμάς Π.Κούσης (Θωμά Πάνο Κούσης) η φαμελιά

με τα μικρά εγκαταλειμμένη μόνο με τη γυναίκα, με τη μάνα μια άξια
Σουλιώτισσα, όπως όλες οι συγχωριανές της. Και
τάβγαλε πέρα και πρόκοψαν τα παιδιά του και όλα
πρόσχαρα και ευγενικά, όπως ο πατέρας τους και η
μάνα τους».
Πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση 1941- 44 με την
αντιστασιακή οργάνωση Ε. Ο. Ε. Α - Ε. Δ. Ε. Σ (Εθνικές
Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών-Εθνικός Δημοκρατικός
Ελληνικός Σύνδεσμος) της οποίας Γενικός Αρχηγός
ήταν ο Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας. Ήταν ο πρώτος
Ασσιώτης που οργανώθηκε στην αντιστασιακή αυτή οργάνωση στις 25 Μαρτίου του 1943 στο χωριό
Νικολίτσι υπό τη διοίκηση του λοχαγού Απόστολου
Χαλιμά. Στην πρώτη αντιστασιακή αυτή οργάνωση
στην περιοχή μας συμμετείχαν ο λοχαγός Απόστολος
Χαλιμάς, ο Ανθυπολοχαγός Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνος, ο Λαμπρούσης Δημήτριος (Δημητράκη
Πάνος) από τον Άσσο, οι Ναστούλης Ευάγγελος,
Τούσης Κων/νος, Βέκιος Αριστείδης, Νάσης Θωμάς
από το Νικολίτσι και οι Παπαδιώτες Χριστούλας
Αναστάσιος και Γούσης Γεώργιος.
Αγαπούσε το χωριό και δεν έκρυψε όμως ποτέ το
ενδιαφέρον του για τα κοινοτικά δρώμενα του χωριού μας. Ήταν από τα πιο δραστήρια άτομα του χωριού μας και για πολλά χρόνια έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο στα αυτοδιοικητικά δρώμενα του Άσσου. Είναι
ο μακροβιότερος προέδρους του χωριού μας (8 έτη
και τρεις μήνες) μετά τον Παφίλα Σπυρίδωνα του
Δημητρίου και της Χρυσαυγής (Σπύρο Μήτρο ή Σπύρο
Παφίλα). Οι Ασσιώτες τον εμπιστεύθηκαν πολύ γρήγορα και δεν του αρνήθηκαν καμιά φορά τη ψήφο
τους και σε ηλικία μόλις είκοσι εννέα ετών εκλέγεται πρόεδρος. Είναι ο μικρότερος σε ηλικία Ασσιώτης
που διετέλεσε πρόεδρος στο χωριό μας. Πήρε μέρος
για πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 15-4-1951, εκλέγεται και ασκεί για το
έτος αυτό τα καθήκοντα του αντιπροέδρου. Το έτος
1952 ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου και τα έτη
1953 & 1954 είναι κοινοτικός σύμβουλος. Πήρε μέρος στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 21-11-1954,
εκλέγεται και είναι κοινοτικός σύμβουλος μέχρι 54-1959. Πήρε μέρος στις εκλογές που διεξήχθησαν
στις 5-4-1959, εκλέγεται και ασκεί τα καθήκοντα του
προέδρου μέχρι 11-7-1962, όπου και παραιτήθηκε
προκειμένου να μεταβεί στη Δ. Γερμανία ως οικονομικός μετανάστης. Πήρε μέρος στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15-10-1978 ως αρχηγός συνδυασμού
και εκλέγεται πρόεδρος για την επόμενη τετραετία.
Πήρε μέρος στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 1710-1982 και εκλέγεται κοινοτικός σύμβουλος για την
επόμενη τετραετία. Στις εκλογές που έγιναν 30-101986 δεν είναι υποψήφιος αποσυρόμενος οριστικά
από τα κοινοτικά δρώμενα. Συνεχίζει όμως να ενδιαφέρεται για αυτά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Επί προεδρίας του έγιναν σημαντικά έργα στο χωριό
μας. Ολοκληρώθηκε σχεδόν η κοινοτική οδοποιία. Στο
σύνολό τους τα σπίτια του Άσσου είχαν πρόσβαση με
αυτοκίνητο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο δρόμος
για τις Παπαδάτες και για τον συνοικισμό του Ριζού
έγιναν αυτή την περίοδο. Υπήρχαν μεγάλες δυσκολί-

ες για τη διάνοιξη αυτών των δρόμων καθότι αρκετοί
κάτοικοι αντιδρούσαν και δεν συναινούσαν στη διάνοιξη δρόμων μέσα από την ιδιοκτησία τους. Πάντα
όμως τα κατάφερνε. Έδινε την καλύτερη λύση χωρίς
τσακωμούς και αντιδικίες. Κατασκεύασε τις τσιμεντένιες υδατοδεξαμενές και τους τσιμενταύλακες. Ούτε
σταγόνα νερού χαμένη. Με το έργο αυτό ευεργέτησε
τους γεωργούς του Άσσου πολλαπλασιάζοντας την
γεωργική παραγωγή. Επί προεδρίας του έγιναν τα
συμβόλαια για την παραχώρηση του οικοπέδου από
τον Παφίλα Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Σπύρο Μήτρο
ή Σπύρο Παφίλα) προκειμένου να κτιστεί το κοινοτικό
κατάστημα και άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερσή
του. Το 1979 άρχισαν οι εργασίες στη Βελανιδιά για
τη διαμόρφωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου.
Παντρεύτηκε την Λαμπρούση Κωνσταντίνα του
Γεωργίου και της Αναστασίας (1922-2007, κόρη του
Λιωλνάσιου) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε επτά παιδιά: 1) τον Ηλία, 2) τη Βασιλική, 3) την
Αικατερίνη, 4) τον Ιωάννη, 5) τον Τριαντάφυλλο, 6)
τον Γεώργιο και 7) την Αναστασία.
1) Ο Ηλίας Λαμπρούσης (Λία Δημητράκη Πάνος)
παντρεύτηκε την Κατσάνου Κωνσταντίνα του
Κωνσταντίνου και της Βάιας (κόρη του Κωνσταντή
Πήλιου) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε δύο
παιδιά: α) τον Δημήτρη και β) τη Ρωξάνη.
2) Η Βασιλική Λαμπρούση παντρεύτηκε τον Γιάννο
Κωνσταντίνο από τη Φιλιππιάδα και απέκτησαν δύο
παιδιά: α) τη Χριστίνα και β) τη Γιάννα.
3) Η Αικατερίνη Λαμπρούση παντρεύτηκε τον Τάτση
Λάζαρο από τις Παπαδάτες και απέκτησαν δύο παιδιά:
α) τον Κωνσταντίνο και β) την Παναγιώτα.
4) Ο Ιωάννης Λαμπρούσης (Γιάννη Δημητράκη
Πάνος) παντρεύτηκε τη Γούλα Ελευθερία του Περικλή
και της Ελένης (κόρη του Περικλή Γούλα) από τον
Άσσο με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: α) την Άννα
και β) τον Δημήτρη.
5) Ο Τριαντάφυλλος Λαμπρούσης (Λάκη Δημητράκη
Πάνος,1953-2004) παντρεύτηκε την Τζιάκου Ελεάνα
από το Θεσπρωτικό με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: α) την Κωνσταντίνα και β) τον Ορέστη.
6) Ο Γεώργιος Λαμπρούσης (Γιώργο Δημητράκη
Πάνος) παντρεύτηκε την Δημητρίου Βασιλική από
το Ζερβό με την οποία απέκτησε τρία παιδιά: α) τον
Δημήτρη, β) την Κωνσταντίνα και γ) τον Αλέξανδρο.
7) Η Αναστασία Λαμπρούση παντρεύτηκε τον Ζήση
Πολύκαρπο του Ευαγγέλου από το Νικολίτσι και απέκτησαν τρία παιδιά: α) τον Ευάγγελο, β) τον Θεόδωρο
και γ) τον Κωνσταντίνο.
Επίσης ο μπάρμπα Δημητράκης ευτύχησε να δει δέκα έξι εγγόνια ακόμα και δισέγγονα. Το 2004 η μοίρα
τον δοκίμασε σκληρά. Ήπιε το πικρό ποτήρι του χάρου για το χαμό ,από την επάρατο νόσο, του αγαπημένου του γιού του Τριαντάφυλλου. Το 2007 έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι και η σύντροφος της ζωής του
Κωνστάντω.
Ο Δημήτριος Λαμπρούσης (Δημητράκη Πάνος)
στέκεται ψηλά στη συνείδησή όσων τον γνώρισαν για την καλοσύνη του και την προσφορά του.
Από της 11-Ιανουαρίου-2012 αναπαύεται στο χώμα της Ασσιώτικης γης, στο κοιμητήριο του Αγίου
Κωνσταντίνου
Ας είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου, στον αείμνηστο Δημητράκη Πάνο, αιώνιο και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

