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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό

1η Ημέρα
28 Ιουλίου 2017

Τ

ην πρώτη ημέρα των τριήμερων
εκδηλώσεων με απόφαση του
Δ.Σ του συλλόγου δεν πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική εκδήλωση. Η ματαίωσή της έγινε λόγω πένθους του συλλόγου από τον πρόσφατο
θάνατο χωριανών.

Αναστάσιος Γεωρ. Χρήστου
Η αναγραφή των ονομάτων των ιδρυτικών μελών δεν είναι με αλφαβητική
σειρά αλλά σύμφωνα με τη σειρά που
υπέγραψαν το πρακτικό ιδρύσεως του
συλλόγου.
Β) παρουσίαση του βιβλίου του συγχωριανού κι επίτιμου προέδρου του
Συλλόγου μας Παύλου Γεωργίου
Χρήστου με θέμα: «Η εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των Ασσιωτών».

2η Ημέρα
29 Ιουλίου 2017

Το Σάββατο 29 Ιουλίου και ώρα 8 το
βράδυ, στην κατάμεστη αίθουσα του
Δημοτικού Σχολείου, πραγματοποιήθηκε πνευματική εκδήλωση. Η εκδήλωση
περιελάμβανε:
Α) Απονομή τιμητικών διπλωμάτων
στα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας
γιατί, ως ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου
των εν Αθήναις Αποδήμων Ασσιωτών
συνέβαλαν στην υλοποίηση της ιδέας
δημιουργίας Συλλόγου Αποδήμων του
Άσσου στην Αθήνα, στη λειτουργία του
και την ευπρόσωπη παρουσία του στην
Ηπειρωτική Αποδημία στην πρωτεύουσα.
Παραθέτουμε τα ονόματα των τριάντα
ιδρυτικών μελών.
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 Ιωάννου Κούβαρη
Γεώργιος Παν. Τσόγκας
Γεώργιος Αθαν. Κατσάνος
Βασίλειος Ευαγγ. Παφύλλας
Ιωάννης Αντων. Λαμπρούσης
Γεώργιος Κων. Κούσης
Παναγιώτα Κων. Ντίμερη

Ο πρόεδρος του συλλόγου χαιρετίζει τους
παρευρισκόμενους. Δίπλα του ο επίτιμος
πρόεδρος Παύλος Χρήστου.

Τους παρευρισκομένους καλωσόρισε ο
πρόεδρος του Συλλόγου Ευάγγελος Θ.
Θεοδώρου:
"Ευλαβέστατοι πατέρες
Κυρία Αντιδήμαρχε
Κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας
Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κ ύ ρ ι ο Σ ύ μ β ο υ λ ο ι t η ς Το π ι κ ή ς
Κοινότητας
Κύριοι Πρόεδροι και Κύριοι Σύμβουλοι
τ ω ν Το π ι κ ώ ν Π ν ε υ μ α τ ι κ ώ ν κ α ι
Πολιτιστικών Συλλόγων
κ.κ Πρώην Πρόεδροι του Συλλόγου μας
Αγα π η τ ο ί μ ο υ : Σ υ γ χ ω ρ ι α ν έ ς κ α ι
Συγχωριανοί
Φίλες και Φίλοι του Συλλόγου μας και
του χωριού μας.
Σας καλωσορίζω εγκάρδια στο χωριό
μας.
Εκ μέρους του Συλλόγου Αποδήμων
Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»,
Σας απευθύνω ολόθερμες ευχαριστίες,
διότι σήμερα με την ευγενική σας παρουσία τιμάτε όλους εμάς τους Ασσιώτες
και τη γενέτειρά μας, το χωριό μας τον
Άσσο.
Δύο είναι τα μέρη της σημερινής εκδήλωσης.
Το πρώτο μέρος: Ύστερα από ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ του Συλλόγου μας τιμούμε σήμερα όλα τα ιδρυτικά Μέλη του
Συλλόγου μας, είτε έχουν φύγει από τη
ζωή, είτε είναι ζουν και είναι ανάμεσά
μας.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΠΙΤΑ
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2018» την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ως Ασσιώτισσες και Ασσιώτες, ζήσαμε και γνωρίσαμε τον τόπο αυτό
που γεννηθήκαμε, μια ζωή με τεράστιες δυσκολίες, με λίγες χαρές και
πολλές λύπες και λαχτάρες.
Μια ζωή με ποικίλες εκδηλώσεις και
πλούσια ήθη και έθιμα.
Ζήσαμε και γνωρίσαμε μια υποδειγματική οικογενειακή και θρησκευτική ζωή, γεμάτη ευθύνη, σεβασμό,
υπακοή, αλλά και πίστη, λατρεία και
αφοσίωση. Μια ζωή αρωματισμένη
από την ευωδία που σκόρπισαν αγαπημένα μας πρόσωπα, οι ιδέες τους,
το ήθος, το μέτρο, οι αντιλήψεις, οι
ζωντανές αξίες τους και οι παραδόσεις της γενέθλιας πατρίδας.
Στη φορά της ζωής σκορπίσαμε άλλοι εδώ, άλλοι εκεί, άλλοι παραπέρα.
Για όλους όμως τους ξενιτεμένους
χωριανούς για το χωριό στάθηκε
και στέκεται: «Καημός, δαντελωτός
κηπάκι μνήμης, προσκέφαλο της
μοναξιάς του νόστου, ελπίδα και λαχτάρα …».
Αυτός ο καημός είναι που έπλα-

σε την ανάγκη και πίεσε τις καρδιές των συγχωριανών να ιδρύσουν στην Αθήνα τον Σύλλογο
Αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ», που φέτος γιορτάζουμε τα σαράντα χρόνια από την
ίδρυσή του (1977 – 2017) κα τη
λειτουργία του οποίου συνεχίζουμε
εμείς σήμερα.
Έργο του Συλλόγου: Να διατηρήσουμε τους δεσμούς μεταξύ μας και
με το χωριό, αλλά και την ευρύτερη
συντοπίτικη συμπατριωτική σχέση.
Να προβάλλουμε τον Άσσο, αναδείχνοντας τα προβλήματά του και να
βοηθάμε όσο γίνεται ό,τι καλό και
ωφέλιμο αποφασίζεται για το χωριό. Να ζωντανεύουμε τα ήθη και
τις παραδόσεις μας και να τα επαναβιώνουμε. Να εκδίδουμε ανελλιπώς την εφημερίδα μας «Ο ΑΣΣΟΣ»
(παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια
βρισκόμαστε φέτος στο 19ο έτος
κυκλοφορίας).
συνέχεια στη σελίδα 4

Αποφοιτήσεις

Ο σύλλογος Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
Μ Π ΟΤ Σ Α Ρ Η Σ » κ α ι η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ»
συγχαίρουν τον Δήμα
Χρήστο του Ιωάννη και
της Ευαγγελίας για την
αποφοίτησή του, (ορκωμοσία στις 24 Ιουλίου
2017 στην αίθουσα
Γε ώ ρ γ ι ο ς Μ υ λ ω ν ά ς
του Πανεπιστημίου
O Δήμας Χρήστος με τον πατέρα του Γιάννη και την
Ιωαννίνων) από τη
αδερφή του Μαρία.
Σχολή Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών, τμήμα Οικονομικών επιστημών, του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εύχονται «πάντα επιτυχίες, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία».

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

/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Ζήκα Μαρία
του Παύλου και της Αδαμαντίας και ο Φάκος Δημήτριος του Νικολάου και της Μαρίας. H Μαρία
Ζήκα στις 22 Ιουνίου 2017 στη μαιευτική κλινική
των Αθηνών Γαία έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και
χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παππού
Παύλου (Παύλος του Κολιό Ζήκα) και της γιαγιάς
Αδαμαντίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Μαρία και Δημήτρη , στον παππού Παύλο και στη γιαγιά Αδαμαντία
να τους ζήσει.
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Κώνστα Λαμπρινή του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας και ο
Δημητρίου Δημήτριος του Ιωάννη και της Βασιλικής. Η Λαμπρινή Κώνστα στις 10 Ιουλίου 2017 στη
Μαιευτική κλινική Γαία Αμαρουσίου έφερε στη ζωή
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η
χαρά της γιαγιάς Γιάννας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Λαμπρινή και Δημήτρη και στη γιαγιά Γιάννα να τους
ζήσει.

Η μικρή Αλίκη με τους γονείς της

ευτυχισμένους γονείς Τάσο
και Ειρήνη,
στον παππού Σπύρο
(Σπύρο του
Τα σ ι ο ύ λη Θωμά
Ζ ή κ α ) ,
στη γιαγιά
Πόπη και
στη νονά

Θάλεια «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, στο Σταυράκι Ιωαννίνων και στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, ο Λαμπρούσης Φώτιος του Παναγιώτη και της
Θεοδώρας και η Μπατσούλη Θεοδώρα του Δημητρίου
και της Δήμητρας βάπτισαν τα δίδυμα αγοράκια τους.
Η νονά Γεωργία Παπαπέτρου χάρισε το όνομα Δημήτριος και ο νονός Γεώργιος Γούλας του Θωμά χάρισε
το όνομα Θεόδωρος.
Ο παππούς Παναγιώτης Λαμπρούσης και η γιαγιά Θεοδώρα δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το
ευχάριστο αυτό γεγονός.

Βαπτίσεις

/ Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου, ο Ζήκας Αναστάσιος του Σπύρου
και της Πολυξένης και η Γρηγορίου Ειρήνη του Παναγιώτη και της Μαρίας βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Η
νονά Νταλιάνη Θάλεια της χάρισε το όνομα Αλίκη. Ο
παππούς Σπύρος Ζήκας και η γιαγιά Πόπη δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό
γεγονός.
Οι γονείς της μικρής Αλίκης δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο σπίτι τους στον Άσσο και γλέντησαν
παραδοσιακά με την ορχήστρα του Γιώργου στο Χαλιγιάννη κλαρίνο και Κώστα Παπαπέτρο στο τραγούδι.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους

Γάμοι

/ Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017,
στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου, ο Ζήκας Αναστάσιος του
Σπύρου κα της Πολυξένης από τον
Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Γρηγορίου Ειρήνη του
Παναγιώτη και της Μαρίας από τα
Γιαννιτσά. Κουμπάροι η Νταλιάνη
Θάλεια και ο Βισβίκης Γιάννης. Το

Οι νεόνυμφοι με τους γονείς
του γαμπρού .
Οικία Αναστ. Ζήκα στον Άσσο

νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο σπίτι τους
στον Άσσο και γλέντησαν παραδοσιακά με την ορχήστρα του Γιώργου
Χαλιγιάννη στο κλαρίνο και Κώστα Παπαπέτρο στο τραγούδι.
/ Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017, στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βαλανίδας Ελασσόνας, η Ιωάννα Πανούση του Βασιλείου και της Αθηνάς από
τον Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον Παπασταμούλη Γεώργιο του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς από τη Βαλανίδα Ελασσόνας.
Κουμπάροι ο Γεώργιος και η Ευαγγελία Λανάρη. Το νιόπαντρο ζευγάρι
δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κέντρο «Αίθριο» στη Βαλανίδα.
Η Ιωάννα Πανούση είναι εγγονή του χωριανού μας Κωνσταντίνου Πανούση του Παναγιώτη και της Βασιλικής
(Κώστα του Πάνο Βαγγέλη) από τον γιο του
Βασίλη.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η
εφημερίδα ο “ΑΣΣΟΣ”
εύχονται στα νιόπαντρα ζευγάρια “βίον
Οι νεόνυμφοι με τους γονείς της νύφης
ανθόσπαρτον και ζωήν
και την αδελφή της Σουλτάνα (Τάνια)
ανέφελον”.

Θάνατοι

Οι γονείς του Θοδωρή και του Δημήτρη δεξιώθηκαν
τους προσκεκλημένους στην Ταβέρνα-Εστιατόριο «Τα
Πέριξ», Σολωμού 2 Σταυράκι (Ιωάννινα).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς Φώτη και Δώρα, στον παππού
Παναγιώτη (Παναγιώτη του Κώτση Πανέλη), στη γιαγιά Θεοδώρα, στη νονά Γεωργία και στον νονό Γιώργο
«να τους ζήσουν».
/ Την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017, στον Ιερό Ναό
του Αγίου Ιωάννη στην Ανατολή Ιωαννίνων, ο Παφίλας
Ιωάννης του Γεωργίου και της Βασιλικής και η Σερέτη
Βασιλική βάπτισαν το αγοράκι τους. Η νονά Φωτεινή
Πανδεμαράκη του χάρισε το όνομα Γεώργιος.
Ο παππούς Γιώργος Παφίλας και η γιαγιά Βασιλική δεν
μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Γιώργου δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο κοσμικό κέντρο
«Κρύα» στην Κρύα Ιωαννίνων.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Βασιλική, στον παππού Γιώργο (Γιώργο του Γιανν’-Παφίλα), στη γιαγιά Βασιλική και στη νονά Φωτεινή «να τους ζήσει».
/ Το Σάββατο 26 Αυγούστου 2017 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Νυδρί Λευκάδας η Σταύρου
Ευστρατία (Έφη) του Γεωργίου και της Μάνθας και ο
Ιωάννης Σίδερης βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Η νονά
Βασιλική Παφίλα της χάρισε το όνομα Αναστασία.
Ο παππούς Γεώργιος Σταύρου και η γιαγιά Μάνθα δεν
μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο
αυτό γεγονός.
Οι γονείς της μικρής Αναστασίας δεξιώθηκαν τους
προσκεκλημένους σε κοσμική αίθουσα στο ξενοδοχείο
«Ιόνιαν blue».
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Έφη, στον παππού Γιώργο (Γιώργο Βενζινά), στη γιαγιά Μάνθα και στη νονά
Βασιλική «να τους ζήσει».

/ Στις 13 Ιουλίου 2017, σε ηλικία 80 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Νάκιας Ευάγγελος
του Φωτίου και της Γεωργίας (Βαγγελ-Φώτης).
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.
/ Στις 27 Ιουλίου 2017, σε ηλικία 89 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Παφίλα Βασιλική του Ιωάννη (Γιανν’Παφίλαινα). Η εξόδιος
ακολουθία εψάλη την
επόμενη ημέρα στον
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία της κατοικία την
συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς,
φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της γενέθλιας γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
/ Στις 31 Ιουλίου
2017, σε ηλικία 94
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Ζήκα
Μαρία του Νικολάου (Κολιο-Ζήκαινα).
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό
ναό του Αγίου Γεωργί-

ου στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο
του Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς,
φίλοι και πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της γενέθλιας γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
/ Σε ηλικία 84 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 12 Αυγούστου 2017, η Σταύρου Βασιλική του Περικλή (Περικλη-Κοσμάραινα). Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα
στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης
στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία
της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της,
συγγενείς, φίλοι και
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της γενέθλιας γης που την σκέπασε. Αιωνία η
μνήμη της.
/ Σε ηλικία 94 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 16 Αυγούστου 2017, ο Κατσάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής
(Νικολάκη Κώτσης). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα
στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης
στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία
του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του,
συγγενείς, φίλοι και
πολλοί χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της γενέθλιας γης που τον σκέπασε. Αιωνία η
μνήμη του.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και
τους συγγενείς των μεταστάντων.
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Μνημόσυνα

/Το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως
της ψυχής του
Σιάρκου Γεωργίου του Αναστασίου και της
Πανάγιως (Γιώργο Σιάρκου).
Ας είναι αιωνία
η μνήμη του.
/Την
Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στον Ιερό Ναό των
Αγίων
Κωνσταντίνου και
Ελένης
Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής
του Δήμα Λάμπρου του Αναστασίου και της
Μάνθας (Λάμπρο Δήμα). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 στον
Ιερό Ναό των
Αγίων
Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Δήμα
Μιλτιάδη του
Ευθυμίου και
της Κων/νας (Μιλτιάδη Θύμιου). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 9 Ιουλίου 2017 στον
Ιερό ναό Αγίου
Νικολάου στο
Ριζοβούνι ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Βάρφη
Κων/νας
του Κων/νου
και της Πανάγιως (Κωνστάντω του Θύμιο Πήλιου)
συζ. Νικολάου Παππά. Ας είναι αιωνία
η μνήμη της.
/ Το Σάββατο 26 Ιουλίου 2017 στον
Ιερό Ναό των
Αγίων
Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Λαμπρούση Γεωργίου του Παναγιώτη και της Φωτεινής (Γάκη Πανέλη). Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
/Το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017
στον Ιερό Ναό
του Αγίου Γεωργίου Άσσου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Χούθη
Κων/νου του
Γεωργίου και
της Βιργινίας
(Κώστα Γάκη Νάκη Τούση). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017

στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Νάκια Ευαγγέλου του Φωτίου και της Γεωργίας (Βαγγελ’- Φώτη). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/Τo Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017
στον Ιερό
Ναό
του
Αγίου
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής
της Κατσάνου Ευαγγελίας του Παναγιώτη (Πανο-Κίτσαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/ Τo Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Παφίλα Βασιλικής του Ιωάννη (Γιανν΄Παφίλαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Ζήκα
Μαρίας του Νικολάου (Κολιο- Ζήκαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
/ Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Κατσάνου
Νικολάου του Κωνσταντίνου και της
Βασιλικής (Νικολάκη Κώτση). Ας είναι
αιωνία η μνήμη του.

Προσφορές εις μνήμη

/Η Δήμα-Σοφοπούλου Γεωργία
του Αναστασίου
και της Μαρίας
προσέφερε στην
εφημερίδα μας το
ποσό των 50 ευρώ
στη μνήμη του συζύγου της Ανέστη
Σοφόπουλου. Την Ανέστης Σοφόπουλος
ευχαριστούμε και
ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση
σε αυτήν και την οικογένειά της για να
τον θυμούνται.
Η μνήμη του αιωνία.
/Ο Βασίλειος Ζήκας του Νικολάου και
της Μαρίας προσέφερε στην εφημερί-

Ζήκας Νικόλαος

δα μας το ποσό
των 100 ευρώ
στη μνήμη των
γονέων του Νικολάου Ζήκα (Κολιό
Ζήκα) και Μαρίας
Ζήκα, της αδελφής του Βάιας

Ζήκα Βάϊα

Ζήκα Μαρία

Χουλιάρα-Ζήκα Βάσω

Κατσαρού-Ζήκα Παγώνα

και των νυφάδων του Βασιλικής Χουλιάρα συζύγου Παναγιώτη Ζήκα και
Παγώνας Κατσαρού συζύγου Ιωάννη
Ζήκα. Τoν ευχαριστούμε και ευχόμαστε
υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και
την οικογένειά του για να τους θυμούνται. Η μνήμη τους αιωνία.
/
Ο Λαμπρούσης Δημήτριος του
Κων/νου και της Αργυρώς προσέφερε
στην εφημερίδα μας το ποσό των 50
ευρώ στη μνήμη του παππού του Δημήτρη Λαμπρούση του Κωνσταντίνου
και της Αλεξάνδρας (Δημητράκη Κωνσταντή), της γιαγιάς του Γιαννούλας

Δημήτριος Λαμπρούσης

Βαγγέλης Λαμπρούσης

Λαμπρινή Λαμπρούση

Γιαννούλα Λαμπρούση

Εσπερινός
μετά αρτοκλασίας

Μ

ε την παρουσία αρκετών αποδήμων Ασσιωτών πραγματοποιήθηκε και φέτος για δέκατη τρίτη
συνεχή χρονιά στις 7 Σεπτεμβρίου
2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων, Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, προκειμένου να τιμήσουν
οι απόδημοι Ασσιώτες στην Αθήνα
την Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη
της γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας. Έχει γίνει πλέον θεσμός οι
απόδημοι Ασσιώτες να συναντώνται
κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, να συνεορτάζουν και να τιμούν μετά αρτοκλασίας τη γέννηση της Θεοτόκου.
Μετά τον εσπερινό και την αρτοκλασία ακολούθησε μικρή δεξίωση σε
παρακείμενο καφέ-ουζερί.

Λαμπρούση του Δημητρίου, της θείας
του Λαμπρούση Λαμπρινής του Δημητρίου και της Γιαννούλας και του θείου
του Λαμπρούση Ευαγγέλου του Δημητρίου και της Γιαννούλας.
Τoν ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία
και μακροημέρευση σε αυτόν και την
οικογένειά του για να τους θυμούνται.
Η μνήμη τους αιωνία.
/Ο Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής
προσέφερε
στην
εφημερίδα
μας το ποσό των
50 ευρώ στη μνήμη του παππού του
Λαμπρούση Κων/
νου του Δημητρίου και της Ελένης
(Κωνσταντή ΤούΚων/νος Λαμπρούσης
ση) και της γιαγι- (Κωνσταντή Τούσης)
άς του Λαμπρούση
Χρυσαυγής του Κωνσταντίνου (Κωνσταντιτούσαινας).
Τoν ευχαριστούμε και ευχόμαστε
υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν
και την οικογένειά
του για να τους
θυμούνται.
Η μνήμη τους αιΧρυσαυγή Λαμπρούση
ωνία.
(Κωνσταντή Τούσαινα)

Χορευτικό τμήμα

Ο

σύλλογός μας σε μια προσπάθεια
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, θα λειτουργήσει και φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά
τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες, το οποίο θα
λειτουργήσει από το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017.
Τα μαθήματα χορού θα γίνονται κάθε
Σάββατο και ώρα 5 μ.μ έως 6 μ.μ. στην
αίθουσα το «ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ», οδός Αγίου Κων/νου 4 Ομόνοια, 2ος όροφος.
Χοροδιδάσκαλος θα είναι ο συμπατριώτης μας Νίκος Τριανταφύλλου. Όσοι
επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν
να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του
συλλόγου μας Ευάγγελο Θεοδώρου
τηλ.6982970065 και την υπεύθυνη του
χορευτικού τμήματος Ελένη ΠανούσηΜασκλαβάνου τηλ. 6976557789.

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε

Με επιλογή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Πρέβεζας Διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο
Θεσπρωτικού για την επόμενη τριετία τοποθετήθηκε ο
χωριανός μας Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου
(Πάνο Κούσης). Επίσης με επιλογή του περιφερειακού
υπηρεσιακού συμβουλίου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ανατολικής Αττικής
Διευθυντής στο 4οΔημοτικό
Σχολείο Κερατέας για την επόμενη
τριετία τοποθετήθηκε ο χωριανός
μας Κώνστας Δημήτριος του
Παναγιώτης Κούσης
Ευθυμίου (Μήτσο Κώστας).
Ο Σύλλογος Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα
«Ο ΑΣΣΟΣ» τους συγχαίρει και εύχεται καλή επιτυχία στο
Δημήτριος Κώνστας
έργο τους.

Τοποθέτηση Δικαστικού λειτουργού

Στο πρωτοδικείο Λασιθίου (έδρα του η Νεάπολη
Λασιθίου) τοποθετήθηκε ο Ασσιώτης δικαστής Χρήστου
Γεώργιος του Αθανασίου και της Αγγελικής.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» τον συγχαίρουν και εύχονται ως λειτουργός της Θέμιδος να έχει
καλή διακονία στην εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής
που καλείται να επιτελέσει.
Γεώργιος Χρήστου
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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό

συνέχεια από την 1η σελίδα

Χαιρετισμό απηύθυναν ο αιδεσιμότατος π. Βασίλειος Κούσης, η αντιΝα συγκεντρωνόμαστε και να κρατά- δήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου
με ζωντανή επαφή είτε με το χορευτι- Ζηρού κα Ελένη Γεωργάνου και ο κ.
κό μας, είτε με συνεστιάσεις κι άλλες
επετειακές συνάξεις κι εκδρομές. Να Ελένη
συμμετέχουμε σε ευρύτερα Συμπόσια Γεωργάνου
και Ημερίδες για τον τόπο μας και την
Λάκκα μας.
Αγαπητοί συγχωριανοί
Η ωφελιμότητα του Συλλόγου μας,
αλλά και κάθε Συλλόγου Ηπειρωτικής
Αποδημίας είναι σημαντική. Είναι μια
φωνή και μια παρουσία, που εξακολουθεί να θυμάται, να καλλιεργεί αυτή
τη μνήμη στους νεότερους και να διαιωνίζει στις καρδιές μας το αγαπημένο
μας χωριό, τους ανθρώπους του και
τις ομορφιές του.
Σήμερα τιμάμε με λιτό και απέριττο τρό- Γεώργιος Βασιλείου από τις εκδόπο όλους τους ιδρυτές του Συλλόγου σεις Άπειρος Χώρα.
μας. Εκφράζοντας έτσι για όλα τα
ιδρυτικά Μέλη την παντοτινή ευγνω- Γιώργος
μοσύνη μας. Είναι κάτι το ελάχιστο κι Βασιλείου
αυτό σήμερα, που συνήθως κυριαρχεί
και βασιλεύει η αχαριστία.
Στο Δεύτερο Μέρος θα παρουσιαστεί
το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε ο συγχωριανός μας και επίτιμος Πρόεδρος
του Συλλόγου μας Παύλος Χρήστου με
τίτλο « Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική
ζωή των Ασσιωτών».
Για το βιβλίο εγώ δεν θα πω τίποτα. Τον
ρόλο αυτό έχουν αναλάβει άλλοι. Εγώ
θα σημειώσω μόνο την προσφορά του
Παύλου κα στον τομέα της πληροφόρησης. Προσφορά που άρχισε με την
Χαιρετισμός
πλήρη καταγραφή των γενεαλογικών
του π. Βασιλείου Κούση
δέντρων κα συνεχίζεται και με τούτο
"Οφείλω
να πω ότι είμαι συγκινημένος
το βιβλίο, που είναι ως τοπική ιστορία
και
αρκετά
ταραγμένος γιατί πρώτη
τόσο χρήσιμο για κάθε μια συγχωριανή
και συγχωριανό. Και ας μη ξεχνάμε την φορά μου ζητείται να απευθύνω χαισυμβολή του στην γραφή, έκδοση και ρετισμό σε μια εκδήλωση. Η παρουσία
μου σήμερα εδώ έχει διπλή υπόστακυκλοφορία της εφημερίδας μας.
Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας να ευ- ση. Προσκεκλημένος της αποψινής
χαριστήσω ως Σύλλογος τον Παύλο εκδήλωσης ήταν ο σεβασμιώτατος
Χρήστου για όσα έχει κάνει, κάνει και μητροπολίτης μας κ.κ. Χρυσόστομος,
θα κάνει για τα Σύλλογο και το χω- ο Δεσπότης μας, ο οποίος όμως λόριό, να του ευχηθώ απόλυτη υγεία και γω ανειλημμένων υποχρεώσεων με
δύναμη για να συνεχίσει την όμορφη μεγάλη του λύπη δεν θα μπορέσει να
πνευματική δημιουργία που ως προ- παραβρεθεί και ζητά την κατανόησή
σφορά στον τόπο μας είναι σημαντική σας γι’ αυτό. Όρισε λοιπόν εμένα ως
Αρχιερατικό Επίτροπο της περιφέρεικαι πολύτιμη.
άς μας να τον εκπροσωπήσω και να
Σας ευχαριστώ πολύ".
απευθύνω χαιρετισμό. Ο ίδιος, μαζί με
Τον συντονισμό της εκδήλωσης εί- τις ευχαριστίες του για την πρόσκληχε ο συμπατριώτης μας καθηγητής ση, στέλνει σε όλους μας την ευλογία
και Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο του για μια καλή και εποικοδομητική
βραδιά. Συγχαίρει όλους τους διορΖηρού κος Γιώργος Γιάννος.

γανωτές της Εκδήλωσης και εύχεται
καλή συνέχεια στο έργο τους, καθώς
επίσης κάθε πρόοδο στη ζωή και στα
έργα όλων σας. Υποσχέθηκε ότι νοερά
θα βρίσκεται εδώ, μαζί μας.
Η δεύτερη υπόσταση της παρουσίας μου εδώ απόψε οφείλεται στο ότι
κι εγώ είμαι ένα μέλος αυτής της κοινωνίας, αυτού του χωριού, που έγινα
κληρικός με την αμέριστη βοήθειά σας.
Ήταν υποχρέωσή μου να παραβρεθώ.
Όταν μου ζητήθηκε να πω δυο λόγια
αιφνιδιάστηκα, μπορώ να πω πανικοβλήθηκα. Τι θα μπορούσα να πω εγώ
σε ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα από εμένα για πράγματα που με
ξεπερνούν! Να μιλήσω για ανθρώπους
του παρελθόντος, οι οποίοι, αν αναλογιστεί κανείς τις εποχές τις οποίες
έζησαν, φαντάζουν σαν γίγαντες βγαλμένοι από κάποιο παραμύθι. Το δε έργο
που άφησαν πίσω τους είναι πράγματι
κολοσσιαίο, έργο που μόνο γίγαντες θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν.
Ευτυχώς θυμήθηκα την ομιλία κατά
την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ
του μεγάλου Έλληνα ποιητή Γιώργου
Σεφέρη, ο οποίος ανάμεσα σε πολλά
άλλα αξιοπρόσεκτα είπε και τα εξής:
«Οι Έλληνες περάσαμε βάσανα πολλά.
Στο διάβα των αιώνων πολλοί μηδίσανε, πολλοί κατάντησαν γραικύλοι,
πολλοί εξισλαμίστηκαν και γίνηκαν
γενίτσαροι, αρκετοί συνεργάστηκαν
με τους Φράγκους, μπολιάστηκαν με
την νοοτροπία τους και αφομοιώθηκαν
από αυτούς. Όμως πάντα υπήρχαν οι
Έλληνες που διατηρούσαν τη συνέχεια
και την παρέδιδαν στην επόμενη γενιά…»
Η παράδοση 4000 χρόνων λέει πως για
τον Έλληνα η Ελευθερία είναι η ύψιστη
αξία γιατί χωρίς αυτήν δεν νοείται ζωή.
Γι’ αυτό, το τίμημα για την κατάκτηση
και τη διατήρησή της είναι η ίδια η
ζωή. Μας λέγει ο Θουκυδίδης: «Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον
το εύψυχον», δηλαδή: Ευτυχισμένοι
είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι
οι γενναίοι.
Στην παγκόσμια ιστορία δεκάδες λαοί
και πολιτισμοί υπέκυψαν στο νόμο της
φθοράς και εξαφανίστηκαν από προσώπου της γης. Αντίθετα, χάρη στην
προσήλωσή του στην αξία της ελευθερίας και τη διάθεση για θυσία της
ζωής προς χάριν της, ο Ελληνισμός επί
4000 και πλέον χρόνια, σε πείσμα των
συνθηκών και των δυνάμεων που τον
υπονομεύουν, με τις αδυναμίες και τα
όποια λάθη του, μπόρεσε να ανανεώνεται κάθε φορά. Και να επιζεί και να
συνεχίζει. Όρθιος σε μία αδιάσπαστη
συνοχή και συνέχεια ανά τους αιώνες.
Ο λόγος που μου επιβάλλει να τα πω
αυτά οφείλεται στο χαρακτήρα του
Συλλόγου μας αλλά και σε πρωτοβουλίες των ιδιωτών ο οποίος χαρακτήρας είναι πολιτιστικός, επιμορφωτικός
αλλά και λαογραφικός. Αυτοί με τις
πρωτοβουλίες τους και την πλούσια
δράση τους ποιούν ήθος, διατηρούν ή
και δημιουργούν έθιμα, φροντίζουν για
τη συνέχεια της παράδοσης, γράφουν
ιστορία.

Ο θεσμός που εκπροσωπώ, η υποχρέωση που έχω στο χωριό που με βοήθησε να είμαι σήμερα λειτουργός του
Υψίστου αλλά και το όλο κλίμα της
αποψινής εκδήλωσης δεν μου επιτρέπει να τερματίσω εδώ τον χαιρετισμό
μου. Είναι ανάγκη να κάνω μια σύντομη
αναδρομή στην ιστορία για να δούμε
όλοι πως δημιουργείται και πως σώζεται η παράδοση, πως γράφεται η ιστορία και ποιος ο ρόλος του Συλλόγου
σήμερα..
Ξέρετε, ότι υπήρξαν λαοί στην ιστορία, Σουμέριοι, Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι,
και άλλοι, που σήμερα υπάρχουν μόνο
στην ιστορία. Γιατί εμείς συνεχίζουμε
να υπάρχουμε ως λαός; Γιατί δεν αλλοιώθηκαν οι Έλληνες μέσα στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς;
Η Πατρίδα είχε τελειώσει. Οι εξουσίες του Κράτους είχαν σβηστεί πλέον
κι ήταν ανύπαρκτες. Ήταν η εποχή που
όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε
η σκλαβιά. Και τότε, απλά και ταπεινά,
υψώθηκε ένα σύνορο πνευματικό. Ποιο
ήταν αυτό; Η Ορθόδοξη Πίστη. Και η
Εκκλησία ως κιβωτός διέσωσε το δούλο Γένος. Ζούσε την Ελλάδα μέσα στην
Εκκλησία. Και στην υπεράσπιση αυτών
των πνευματικών συνόρων θυσιάστηκαν άλλοι ήρωες. Οι νεομάρτυρες των
χρόνων της Τουρκοκρατίας. Στη μητρόπολή μας έχουμε τον Άγιο Χρήστο.
Τι ήταν εκείνο που ζητούσαν οι Τούρκοι
από τους Έλληνες; Να τουρκέψουν. Με
ποιο τρόπο; Με το ν’ αλλάξουν υπηκοότητα; Όχι! Ν’ αλλάξουν πίστη.
«Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη
σου ν’ αλλάξεις;» έγραψε ο ποιητής.
Ήξεραν πάρα πολύ καλά οι Τούρκοι
ότι όσο ο Γκιαούρης είναι Χριστιανός,
θα είναι και Έλληνας. Και έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που άλλαξαν
την πίστη τους και χάθηκαν από την
Πατρίδα. Υπήρξε, λοιπόν, η ορθόδοξη
Πίστη το πνευματικό αμετακίνητο σύνορο που χώριζε τους Έλληνες από
τους Τούρκους. Και γι’ αυτό οι Τούρκοι
ζητούσαν από τον Γκιαούρη ν’ αλλαξοπιστήσει. Γιατί τότε μόνο θα τον είχαν
κερδίσει. Και υπήρξαν κι εκείνοι που
υπερασπίστηκαν τα σύνορα αυτά και
που τα διακόνησαν. Και αυτή ήταν η
Εκκλησία με όλη της τη δράση. Πολλοί
ρωτάνε: «ποιος ο ρόλος της Εκκλησίας
την σκοτεινή αυτή περίοδο;» Είναι ανόητο και μόνον το ερώτημα. «Ποια είναι
η Εκκλησία και ποιος είναι ο λαός;». Ο
λαός είναι η Εκκλησία. Κι ο λαός τότε
ήταν η Εκκλησία του Χριστού. Τα παιδιά
της Εκκλησίας τότε ήταν σκλαβωμένα,
αλλά μέσα στην Εκκλησία ήταν ελεύθερα γιατί είχαν ελπίδα, είχαν Πίστη. Το
ότι ξεκινάνε με το σύνθημα «Ελευθερία
ή Θάνατος» δεν είναι τυχαίο. Γιατί; Γιατί
ήξεραν ότι αυτό που πραγματικά απειλείτο ήταν ο αιώνιος θάνατός τους.
Εκείνοι δεν ήθελαν να ζήσουν μερικά
χρόνια ακόμα και μετά να περάσουν
στην ανυπαρξία. Ήθελαν να ζήσουν τη
ζωή που νικά τον θάνατο. Γι’ αυτή τη
ζωή είχαν μάθει στην Εκκλησία τους.
Αυτή ήταν η ζωή που πίστευαν. Και
στην ανάσταση του Χριστού είδαν να
προτυπώνεται η δική τους ανάσταση.
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Ά σσος


Τα λόγια των ηρώων της επανάστασης
του ’21 άπειρα. «Ο Θεός υπέγραψε την
ελευθερία της Πατρίδος και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω», λέγει ο
Κολοκοτρώνης. Λέγει ο Γάλλος στρατηγός Δεριγνύ στον Μακρυγιάννη:
«Στρατηγέ, οι θέσεις που πας να πολεμήσεις τους Τούρκους είναι αδύνατες. Αυτοί είναι χιλιάδες. Θα σας
λιανίσουν». Και η απάντηση του στρατηγού Μακρυγιάννη: «Οι θέσεις μας
είναι αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο
Θεός που μας προστατεύει». Ξεκινάει
ο Κανάρης το παράτολμο επιχείρημα
να βουλιάξει την ναυαρχίδα. Κι αυτός
και τα παλληκάρια του ξεκινούν από
τον ναό. Λειτουργούνται, κοινωνούν,
φεύγουν, την ανατινάζουν και γυρίζουν
πάλι να ευχαριστήσουν. Ποιο ήταν το
όνειρο του Ρήγα Φεραίου; «Ξηράς και
του πελάγους να λάμψει ο Σταυρός».
Αυτό ήταν το κλίμα στο οποίο έζησε
εκείνος ο λαός. Και η Εκκλησία ήταν
δίπλα του. Ήταν δίπλα του γιατί ήταν ο
ίδιος η Εκκλησία.
Και το κρυφό σχολειό, που κάποιοι σύγχρονοι το αμφισβητούν, η Εκκλησία το
έκανε. Αλλά και με τα φανερά σχολεία,
αργότερα όταν μπόρεσε, ποιος είχε την
παιδεία στα χέρια του στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας; Η Εκκλησία. Ίδρυσε
η Εκκλησία τότε διαπρεπείς σχολές.
Εξαιρετικοί επιστήμονες βγήκαν από
αυτές τις σχολές που άφησαν έργα
αθάνατα κι αιώνια. Ποια ήταν η προσφορά της Εκκλησίας σε χρήμα; Τις
πιο κρίσιμες στιγμές και τα καντήλια
της ακόμα τα πούλησε για τον αγώνα.
Μα η συνεισφορά της ήταν μεγάλη και
σε πρόσωπα. Πατριάρχης Γρηγόριος
ο Ε΄, Παλαιών Πατρών Γερμανός,
Αθανάσιος Διάκος, Παπαφλέσσας, παπα-Βλαχάβας, Κοσμάς ο Αιτωλός που
με ένα σταυρό στο χέρι περιοδεύει όλο
τον υπόδουλο Ελληνισμό, χτίζει σχολεία και αναθερμαίνει την πίστη του, και
τόσοι άλλοι. Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος
Κοσμάς ίσως θα γκρέμιζε τα σχολεία.
Μαρτυρία ενός Τούρκου ιστορικού σε
πρόσφατο συνέδριο ιστορικών. «Σας
Συγχαίρω, γιατί εσείς σαν λαός έχετε
πολλούς ιερωμένους που θυσιάστηκαν
για την πατρίδα τους. Εμείς δεν έχουμε ούτε έναν χότζα». Θυσίασε αίμα η
Εκκλησία. Και του λαού και του κλήρου.
Η πρώτη Εθνοσυνέλευση μετά την
επανάσταση, στην προσπάθειά της να
καταγράψει ποιοι κατοικούν στο νέο
κράτος, στην Ελλάδα, διατυπώνει κατηγορηματικά την δήλωση: «Έλληνες
είναι όσοι κατοικούν σ’ αυτόν τον τόπο,
μιλούν Ελληνικά και είναι Χριστιανοί
ορθόδοξοι». Αυτή ήταν η αυτοσυνειδησία τους. Και πάνω εκεί στηρίχθηκαν
και αγωνίστηκαν. Και έχτιζαν Ναούς
και εξωκλήσια. Παρακαλούσαν κι ευχαριστούσαν. Αυτή είναι η παράδοση
του λαού μας. Από τ’ αρχαία χρόνια. Το
«υπέρ βωμών και εστιών» έγινε «για
του Χριστού την πίστη την αγία και της
Πατρίδος την ελευθερία» και σήμερα
«υπέρ Πίστεως και Πατρίδος». Πρώτα
οι βωμοί, πρώτα η πίστη. Αυτός ο λαός
είμαστε. Όταν ο ήλιος λάμπει, η καθαρότητα της φυλής μεγαλουργεί.
Πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν αμφισβητούσε αυτή την αλήθεια. Σήμερα

γίνεται μεγάλη προσπάθεια ο ρόλος της Εκκλησίας να υποβαθμιστεί.
Υποστηρικτές βρίσκει η Εκκλησία σήμερα στο πρόσωπο των κατά τόπους
Συλλόγων με την πλούσια δράση
τους, αλλά και σε ιδιώτες που έχουν
τη δυνατότητα να προσφέρουν υλικά ή πνευματικά, με ομιλίες τους, με
άρθρα, μα ακόμη περισσότερο και με
βιβλία τα οποία βοηθούν να διατηρηθεί η ιστορικότητα και η παράδοση της
φυλής μας. Η διαφορά του βιβλίου από
τα άλλα μέσα ενημέρωσης, (περιοδικά,
εφημερίδες, διαδίκτυο), βρίσκεται στο
ότι παντού μπορείς να επέμβεις και να
αλλάξεις την πληροφορία εκτός από το
βιβλίο. Σ’ αυτό μπορείς μόνο να γράψεις το όνομά σου και να το αγαπάς.
Γιορτάζοντας φέτος την 40ή επέτειο
από την ίδρυση του Συλλόγου μας,
γιορτάζοντας δηλαδή 40 χρόνια παρουσίας και συνεχούς λειτουργίας, να
θυμίσω ότι η δράση του δεν είναι μόνο
κοινωνική ούτε μόνο πολιτιστική, Να
έχετε στο νου σας ότι γράφετε ιστορία,
δημιουργείτε παράδοση, αφήνετε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Εκτός από θεσμός, παράδοση αποτελεί

και η επί 35 σχεδόν χρόνια παρουσία
του ίδιου ιερέα στο χωριό μας, του
πατέρα Αλέξανδρου Σιάρκου, ο παπα
– Αλέκος μας, στον οποίο πολλά χρωστάω για την πολύτιμη συμβολή του και
τη βοήθεια που μου παρέχει όλα αυτά
τα χρόνια. Ο παπα – Αλέκος, ο οποίος
ενεργεί πάντα ήσυχα και μεθοδικά, είναι πλέον ο ίδιος παράδοση, είναι μέρος της ιστορίας του χωριού μας. Είναι
αυτός, που με τις επίπονες προσπάθειές του κατάφερε να είμαι σήμερα ιερέας στο ευλογημένο Νικολίτσι, προσδοκώντας κάποια στιγμή στο μέλλον
με τη δύναμη του Θεού να γίνω κι εγώ
μέρος της ιστορίας αυτών των ανθρώπων, που και αυτοί με τη σειρά τους με
στηρίζουν και με την αγάπη τους μου
προσφέρουν τη θαλπωρή μιας οικογένειας.
Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ
σε μια αξιέπαινη προσπάθεια, με ένα
πολύ καλό αποτέλεσμα, που έγινε από
τον συγχωριανό μας, τον καταξιωμένο
από τον χρόνο και τη δράση του, τον
δάσκαλο Παύλο Χρήστου, παιδί αυτού του χωριού, ο οποίος με την συγγραφή του βιβλίου του προσπαθεί με
όσες δυνάμεις διαθέτει να διατηρήσει
ζωντανές τις μνήμες. Για να το πετύχει
αυτό έσκυψε με αγάπη και ακούμπησε
με αγωνία το αυτί του στις μνήμες των

ζωντανών οι οποίοι έζησαν στις εποχές
της θύελλας και ένας – ένας φεύγουν
από κοντά μας. Κατάφερε ν’ αποτυπώσει στο χαρτί όλη αυτή τη γνώση του
παρελθόντος που είχε στα χέρια του.
Γνωρίζω τον Παύλο από τότε που
ήμουν μικρό παιδί. Και τον εκτιμώ σαν
άνθρωπο. Έχει σπάνια για την εποχή
μας χαρίσματα και αξίες. Είναι ισορροπημένος, αυτό κι αν είναι σπάνιο.
Πατάει γερά στη γη, Έχει επίγνωση,
γράφει από ψυχής και είναι ειλικρινής.
Ισορροπεί τέλεια την πραγματικότητα με αυτό που πραγματικά θέλει. Μα
πάνω απ’ όλα είναι έντιμος και με τον
αναγνώστη του, καθώς δεν γράφει τίποτα που δεν είναι αληθινό μόνο για να
ωραιοποιήσει μια κατάσταση.
Είναι σημαντικό να δει κανείς την
απλότητα με την οποία είναι γραμμένο
το βιβλίο. Χρησιμοποιεί γλώσσα απλή
και κατανοητή για να μην κουράζεται
ο αναγνώστης. Φυτεύει με αυτόν τον
τρόπο τον σπόρο που πρέπει να φυτρώσει στις καρδιές όλων.
Ως δάσκαλος γνωρίζει πώς να μεταδώσει το λόγο του στο μυαλό και στην
καρδιά μας, εκεί που κρατάμε με ευλάβεια τις πιο κρυφές σκέψεις και επιθυμίες μας. Δεν ξέρω αν όντως ο σπόρος
αυτός θα βλαστήσει στα χρόνια που θα
έρθουν, είμαι βέβαιος όμως ότι το δράμα της λήθης θα το νιώσουν σύντομα
– αν δε το νιώθουν ήδη – πολλοί από
εμάς. Είναι ένα βιβλίο που καταφέρνει
να συγκινήσει, να ξυπνήσει μέσα μας
την ανθρωπιά για τον άλλον. Ο Παύλος
προσπαθεί να διεγείρει επαναπαυμένες συνειδήσεις. Αναμοχλεύοντας το
παρελθόν, βιώνει το παρόν, και κάνει
προβολές στο μέλλον, καθώς κάθε κίνηση του παρελθόντος έχει φανερές ή
όχι συνέπειες στο μέλλον.
Είναι, λοιπόν, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η αποψινή εκδήλωση από
πλευράς κοινωνικής ηθικής, η οποία
συμβάλλει τα μέγιστα στην αρμονία της
κοινωνικής συνοχής του τόπου μας. Ας
είμαστε επιεικείς μαζί τους. Μπορεί να
φτάσει κάποιος μέχρις ενός σημείου,
αλλά δεν μπορεί να θέσει υπό έλεγχο
την εποχή και άρα την ιστορία.
Συγχαίρω τους διοργανωτές της αποψινής Εκδήλωσης. Παράκλησή μου
είναι να είστε πάντα εγρήγοροι γιατί
οι καιροί ου μενετοί. Εκφράζω την επιθυμία μου να βρεθούν και άλλοι που
θα γίνουν συνεχιστές του έργου σας.
Με τις ευχές του Μητροπολίτου μας
που θα ήθελε να βρίσκεται απόψε κοντά μας και τον οποίο ευχαριστώ για
την τιμή που μου έκανε να τον εκπροσωπήσω στην αποψινή πνευματική
Εκδήλωση, επιδαψιλεύω προς όλους
τις ευλογίες της Εκκλησίας και εύχομαι κάθε βήμα της ζωής σας να γίνεται
υπό την σκέπη της Παναγίας μητέρας
μας και με οδηγό τη χάρη του Κυρίου
και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού."

Πρόεδρον Συλλόγου των εν Αθήναις
Αποδήμων Ασσιωτών
«Ο Μάρκος Μπότσαρης»
Κύριε Πρόεδρε,
Ευχαριστώ θερμώς δια την πρόσκλησιν συμμετοχής εις εκδήλωσιν διπλωμάτων εις ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου
σας καθώς και εις την παρουσίασιν
του βιβλίου του κ. Παύλου Χρήστου «
Η εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των
Ασσιωτών» που θα γίνει το Σάββατο
29 Ιουλίου2017 και ώρα 8 μ.μ. στο
Δημοτικό σας Σχολείο. Θα ήταν και για
μένα ιδιαίτερη χαρά να παρευρίσκομαι εκεί πλην όμως λόγω ποιμαντικών
υποχρεώσεων αδυνατώ να παραστώ.
Συγχαίρω όλους εγκαρδίως δια την
πρωτοβουλίαν οργάνωσης της εκδηλώσεως αυτής ευχόμενος κάθε επιτυχίαν.
Μετά πατρικών ευχών
Ο Μητροπολίτης
Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Χρυσόστομος"
Χαιρετισμό μας απέστειλε και
ο Δήμαρχος του Δήμου Ζηρού κ.
Νικόλαος Καλαντζής, ο οποίος έχει
ως εξής.
"Αξιότιμε κ. Χρήστου, αγαπητές φίλες
και αγαπητοί φίλοι καλησπέρα.
Η εκκλησιαστική και θρησκευτική ζωή
των κατοίκων του όμορφου χωριού Άσσου, όπως και η εκκλησιαστική
και θρησκευτική ζωή κάθε Τοπικής
Κοινότητας της περιοχής μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κοινωνική
και οικονομική ζωή του τόπου, με τις
συνήθειες, τις παραδόσεις, τα ήθη και
τα έθιμα.
Είναι οι ίδιες συνήθειες και παραδόσεις που χαρακτηρίζουν -σε γενικές
γραμμές- και ολόκληρο τον Δήμο μας.
Να είσαστε βέβαιος ότι θα διαβάσω με
ιδιαίτερη προσοχή το βιβλίο σας, για
το οποίο είμαι βέβαιος ότι θ’ αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια
των νεώτερων γενιών αλλά και παρακαταθήκη για τον τόπο μας.
Επίσης σας ενημερώνω, ότι θα κοσμεί τη νέα δανειστική βιβλιοθήκη
του Δήμου μας την οποία οργανώνουμε αυτό το διάστημα.
Κάθε βιβλίο αποτελεί και μία αποκάλυψη!. Όταν όμως περιέχει στοιχεία ώριμης σκέψης και επισταμένης έρευνας
και σταχυολόγησης, τα στοιχεία αυτής
της αποκάλυψης, είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα και ισχυρά.
Εύχομαι το βιβλίο “Εκκλησιαστικοθρη
σκευτική ζωή των Ασσιωτών” να έχει
καλό οδοιπορικό και σε εσάς προσωπικά κ. Χρήστου να έχετε υγεία για να
συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι, ορμή και
διάθεση, να δημιουργείτε και να προσφέρετε στην Τοπική Κοινότητα Άσσου
και στην περιοχή μας.
Καλοτάξιδο λοιπόν το βιβλίο σας και
συγχαρητήρια για την προσπάθειά
σας.
Για την εκδήλωση ο Σεβασμιότατος
Καλαντζής Νικόλαος
Μητροπολίτης Νικοπόλεως και
     Δήμαρχος Δήμου Ζηρού"
Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομος απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του
Για το βιβλίο μίλησε ο συμπατριώτης
Συλλόγου μας, την οποία και παραθέμας
κος Τάκης Παπαδημητρίου π. Γ.
τουμε στη συνέχεια.
Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Προς
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ:
Τον αξιότιμον
συνέχεια στη σελίδα 6
Κ. Ευάγγελον Θ. Θεοδώρου
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Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό

συνέχεια από τη σελίδα 7

"Έχω την ξεχωριστή τιμή και τη μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα το νέο βιβλίο του συγχωριανού σας Παύλου Χρήστου: «Η
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ ΖΩΗ
ΤΩΝ ΑΣΣΙΩΤΩΝ».
Επειδή το βιβλίο θα φτάσει σε κάθε
Ασσιώτικη οικογένεια δεν θα σας κουράσω με φυσιογνωμικά τυπικά στοιχεία του βιβλίου. Αυτά θα τα δείτε μόνοι σας, όταν κρατήσετε στα χέρια σας
το βιβλίο. Συνεπώς, η αναφορά μου θα
είναι στα ουσιώδη του βιβλίου περιεχόμενα:
Γενική αποτίμηση
Πρόκειται για αξιόλογο και αξιοπρόσεκτο βιβλίο διερεύνησης και καταγραφής κάθε πτυχής της εκκλησιαστικής
και θρησκευτικής ζωής των κατοίκων
του όμορφου ορεινού χωριού Άσσου
Πρέβεζας, από τα παλιά χρόνια μέχρι
σήμερα.
Είναι μια πολύχρονη επίπονη ερευνητική δουλειά του καλού συγχωριανού σας δασκάλου και καταξιωμένου
Λακκιώτη συμπατριώτη μας στον τόπο μας και στην Ηπειρωτική αποδημία
στην Αθήνα Παύλου Χρήστου.
Ο Παύλος Χρήστου, ως άνθρωπος, ως
χαρακτήρας, ως συγχωριανός σας, αλλά και ως συμπατριώτης μας εραστής
της Λάκκας μας, πάντα εξεδήλωνε κι
εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για θέματα του Άσσου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Ανάμεσα σ’ αυτά και για
διάφορα εκκλησιαστικά και θρησκευτικά θέματα, ως πιστός κι ευσεβής Χριστιανός αλλά και ως καλός και ενεργός συγχωριανός και συμπατριώτης
μας. Ιδιαίτερα, τον έχω ακούσει επανειλημμένως να μιλάει με αγάπη και να
εκφράζεται με τρυφερότητα για διάφορα ζητήματα θρησκευτικοεκκλησιαστικά του χωριού του. Ακούγοντάς τον,
εντυπωσιαζόμουν από τον ξεχωριστό
τρόπο που προσέγγιζε κι αγκάλιαζε τα
θέματα αυτά, που τα θεωρούσε «τιμαλφή παλλάδια» της χερουβικής παιδικής ηλικίας, που μπόλιασαν και σμίλεψαν τον χαρακτήρα και την ψυχή του.
Όλα αυτά, ως βιώματα και ως εμπειρίες, τα κουβαλούσε ακοίμητα και ασίγαστα μέσα του και σιγά-σιγά αυτά ζυμώνονταν δημιουργικά και: «Ότε επέστη
καιρός», εκείνη η ζύμωση έφερε κυοφορία, η κυοφορία τοκετό, και ο τοκετός το σημερινό βιβλίο του
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ
ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΣΙΩΤΩΝ», για το οποίο μιλάμε στη συνέχεια με πολλή ικανοποίηση και πολλή αγάπη.

Από δεξιά Γιώργος Γιάννος, Τάκης
Παπαδημητρίου, Παύλος Χρήστου και
Ευάγγελος Θεοδώρου.

Συνεπώς: Από τη σκοπιά αυτή
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ
ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΣΙΩΤΩΝ» του Παύλου
Χρήστου είναι ένα θαυμάσιο πληρέστατο εκκλησιαστικό και θρησκευτικό συναξάρι του χωριού του, του Άσσου. Και ως τέτοιο μιλάει ευθύβολα και
απλά σε κάθε Ασσιώτισσα και κάθε Ασσιώτη κάθε ηλικίας, αλλά και σε κάθε
αναγνώστη του βιβλίου που έχει ανάλογες ψυχικές καταβολές.
Έτσι, το βιβλίο μιλάει απλά, έγκυρα,
υπεύθυνα και πληρέστατα, με στοιχεία
αληθινά, καρπός πολυετούς και κοπιαστικής έρευνας, για την εκκλησιαστική
και θρησκευτική ζωή του χωριού του:
Τον εκκλησιασμό, τη συμμετοχή σ’ αυτόν των συγχωριανών, τις γιορτές, τις
συνήθειες, τις προσευχές, τις νηστείες, τον αγιασμό, τις άλλες αγιαστικές
πράξεις, το εικονοστάσι του πατρικού
σπιτιού με το φτωχικό αλλά τόσο πολυαγαπημένο καντήλι, το Μυστήριο
της Θείας Μετάληψης σε υγιείς κι αρρώστους, την Εξομολόγηση, τις αργίες, τα τάματα, το άνοιγμα των εκκλησιών, τις ενοριακές εκκλησίες, τις άλλες
εκκλησίες, τα παρεκκλήσια, τα εικονοστάσια, τις Ιερές Μονές, τους Ιερωμένους, συγχωριανούς και μη που διακόνησαν τις τοπικές ενορίες, τους προστάτες Αγίους Άγιο Γεώργιο και Αγίους
Κωνσταντίνο και Ελένη. Όλα αυτά περιγράφονται γλαφυρά μέσα από το ευρυγώνιο βλέμμα του συγγραφέα, ως
συνολικότερη και καθολικότερη συνείδηση ορθόδοξης Πίστης κι ευλάβειας του κάθε χωριανού και απαύγασμα
ηθογραφικών συνθηκών και συνηθειών του χωριού.
Θα ήθελα, όμως, να σταθώ ιδιαίτερα στην αναφορά του στους παπάδες:
Για όλους τους παπούληδες του χωριού του, ο Παύλος, αφήνει να ξεχειλίσει, για τον καθένα τους ξεχωριστά,
ο υπέρμετρος, αλλά γνήσιος κι αληθινός θαυμασμός του, η αγάπη του, ο σεβασμός του και η μεγάλη του εκτίμηση προς όλους ανεξαιρέτως τους σεβαστικούς παπούληδες του Άσσου,
που τα παλιά εκείνα χρόνια, τα δύσκολα, τα αφιλόξενα, τα άδροσα πνευματικά χρόνια, στάθηκαν απάγκειο λιμάνι των τρυφερών ψυχών και των αδύναμων κι ευάλωτων χαρακτήρων. Στάθηκαν αναμμένα φώτα γνήσιων λευιτικών συνειδήσεων, παιδαγωγοί δίπλα
από τους βολοδαρμένους γονείς και
δασκάλους,

« Ίσκοι φωτεροί
παραστάτες αγαθοί
άγρυπνοι φύλακες…»
που βοήθησαν στις παιδικές ψυχές
και στις νεανικές καρδιές του χωριού,
να φυτρώσουν φτερά και που μ΄ αυτά στη συνέχεια να πετάξουν, κυνηγώντας το όνειρο της επιτυχίας και της
προκοπής.
Η αναφορά του Παύλου στους παπάδες, που υπηρέτησαν στο χωριό, είτε
ήταν χωριανοί, είτε από άλλα μέρη, αλλά και σε άλλους Ιερωμένους καταγόμενους από το χωριό, αλλά υπηρέτη-

σαν σε άλλους τόπους, είναι πλήρης κι ολοκληρωμένη: Πλήρες βιογραφικό με φωτογραφία για τον καθένα
που αναφέρει τα πάντα. Εντυπωσιάζει
το λεπτομερές γενεαλογικό δέντρο του
καθενός Ιερωμένου.
Ακολουθεί η καταχώριση των Αναγνωστών, των Ιεροψαλτών του χωριού. Σε
μια ευγνώμονη παράθεση εκείνων των,
συνήθως άμισθων εθελοντών ερασιτεχνών ιεροψαλτών, που κόσμησαν και
κοσμούν τα ενοριακά ψαλτήρια, βρέξει-χιονίσει, όλες τις Κυριακές, τις Μεγάλες Γιορτές, τις επίσημες πανηγυρικές Λειτουργίες και Δοξολογίες και λαβαίνουν μέρος σε όλες τις Ιερές Τελετές, όπως σε εξόδιες νεκρώσιμες Ακολουθίες, Βαπτίσεις, Γάμους κ.λπ. Και
σ’ αυτούς τα βιογραφικά πλήρη και με
φωτογραφία.
Στη συνέχεια καταχωρίζονται οι κατά
καιρούς υπηρετήσαντες Εκκλησιαστικοί Επίτροποι.
Οι άμισθοι κι ακούραστοι Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι που απαρτίζουν τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ενοριακών Ναών. Ονομαστικά ο καθένας, με
βιογραφικό, φωτογραφία και κατάλογο
των σημαντικότερων έργων που πραγματοποίησαν στη θητεία τους.
Με τους Εκκλησιαστικούς Συμβούλους
κλείνει η αναφορά του συγγραφέα στα
πρόσωπα.
Ο συγγραφές στέκεται μ’ ευγνωμοσύνη στην προσφορά όλων: Παπάδων,
Ψαλτάδων κι Εκκλησιαστικών Συμβούλων. Οι παλαιότεροι έφυγαν απ’ τη
ζωή και ήδη αναπαύονται στη δροσιά
του Θεού. Οι σημερινοί συνεχίζουν την
θεάρεστη προσφορά τους.
Τέλος, η πολυετής, πολύμοχθη ερευνητική δουλειά του Παύλου συμπληρώνεται με τη λεπτομερή καταγραφή

των Ιερών Μονών, των Ενοριακών Ναών, των περιφερειακών Ιερών Ναών
και Παρεκκλησίων του Άσσου. Αν για
τα πρόσωπα που υπηρέτησαν την Εκκλησία ή τις Εκκλησίες του χωριού είναι το βιβλίο «ληξιαρχείο μνήμης» για
τον καθένα, τα στοιχεία που παραθέτει στο βιβλίο ο Παύλος για τις εκκλησίες, παλιά και μεταγενέστερα κτήρια,
αποτελούν πλήρη αρχιτεκτονικό ναοδομικό φάκελο, για κάθε Ναό και παρεκκλήσι του χωριού, που τόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένα με το θρησκευτικό συναίσθημα του καθενός.
Αγαπητοί, ευγενικοί
και υπομονητικοί φίλοι και
Συμπατριώτες,
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΉ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΣΙΩΤΩΝ», του Παύλου Χρήστου είναι μια ολοκληρωμένη
υπεύθυνη εργασία που υπηρετεί την
εκκλησιαστική-θρησκευτική Ανθρωπογεωγραφία και Νοαδομία του Άσσου,
αλλά και ευρύτερα και την τοπική ιστορία.
Μια ολοκληρωμένη ματιά στη θρησκευτική κι εκκλησιαστική ζωή των
ανθρώπων που κατοίκησαν και παραμένουν και κατοικούν στον Άσσο, το
όμορφο χωριό σας. Πιστεύω ακράδαντα πως το βιβλίο θα σας συγκινήσει.
Τα πρόσωπα γνωστά και οι εκκλησίες γνώριμες. Η εύστοχη και γλαφυρή
περιγραφή τους στο βιβλίο δεν μπορεί
παρά να κινητοποιήσει το «Οικείο» κι
έτσι διευκολύνεται η ιστορία τους να
διανοίγεται σε μια ευπρόσδεκτη καθολικότητα όχι μόνο από τους παλιότερους, αλλά και τους νεότερους.
Το θέμα του βιβλίου έθελξε τον συγγραφέα, το άγγιξε, τον ενέπνευσε, ερέθισε τον στοχασμό του, φτέρωσε τους
συλλογισμούς του και του έδωσε δύναμη πνευματική και αντοχή σωματική να ερευνήσει, να εντοπίσει, να διασταυρώσει τα επί μέρους στοιχεία,
ώστε αισίως, μέσα σ’ ένα λαμπύρισμα
φωτός πνεύματος, πίστεως κι ευλαβείας έξαρσης, να μας δώσει αυτό το σημαντικό βιβλίο, το τόσο πολύτιμο για
όλους εσάς τους κατοίκους του Άσσου, αλλά και τόσο χρήσιμο στην τοπική λακκιώτικη ιστοριογραφία. Το βιβλίο αυτό, πλέον, καθίσταται πρότυπη
αρχειακή πηγή πληροφόρησης για τις
συντεταγμένες της Εκκλησιαστικοθρησκευτικής ζωής, των κατοίκων του Άσσου και όχι μόνο. Από την πλευρά αυτή
το βιβλίο αξίζει κάθε έπαινο.
Τέτοιες ερευνητικές εργασίες τυχαίνουν της απόλυτης επιδοκιμασίας όλων μας. Το εγχείρημα του συγγραφέα μακάρι να βρει μιμητές κα στα
υπόλοιπα χωριά της Λάκας μας, όπου
τυχόν παρουσιάζεται ελλειμματικό κενό, στον τομέα αυτό.
Τα προσωπικά μου συγχαρητήρια στον
συγγραφέα συμπατριώτη και φίλο δεν
φτάνουν. Τα εκφράζω, όμως, εγκάρδια
κι ενσυνείδητα και από αυτή τη θέση
σήμερα, μαζί με τον θαυμασμό μου.
Σας ευχαριστώ.
Δημήτρης (Τάκης) Παπαδημητρίου
Δάσκαλος – λογοτέχνης.
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Απονομή τιμητικών
διπλωμάτων στα
ιδρυτικά μέλη του
Συλλόγου μας

Αναστάσιος Ευαγγ. Λαμπρούσης

Κων. Λαμπρούσης από Σπ. Καραμούτσο

Για τον Κων/νο Δ. Λαμπρούση

Γεώργιος Δήμας

Δημοσθένης Δήμας από Ευαγ. Θεοδώρου

Για τον Λάμπρο Κατσάνο

Διονύσιος Κατσάνος

Γεώργιος Κούσης

Για Βασίλειο & Θεόδ. Δήμα

3η Ημέρα: 30 Ιουλίου 2017

Δημήτ. Σιάρκος από Ελένη Γεωργάνου

Αν. Χρήστου από Κ. Κατσάνο Για Αντώνη & Νίκο Νικολάου

Η Βασιλική για τον Ευθύμιο Νάκια

Θεόδωρος Θεοδώρου
για Παναγιώτα Κούβαρη

Αγώνας για την ανάδειξη πρωταθλητή
στο τάβλι και τη δηλωτή

Την Κυριακή 30-7-2017, τρίτη μέρα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων, έγιναν
στο χωριό αγώνας για την ανάδειξη
νικητών στη δηλωτή και στο τάβλι. Οι
μονομαχίες κράτησαν πολλές ώρες
κάτω από τα βλέμματα πολλών θεατών. Η αγωνία τις περισσότερες φορές Οι νικητές της δηλωτής, από αριστερά ο
Γιώργος Ζήκας και Βαγγέλης Καλέσιος

7ος Γύρος Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας)

συλλόγου μας Κων/νου Πέτρου Δήμα
(Κώστα Πέτρου).
Δρομείς που πήραν μέρος στον Γύρο
του Άσσου στις 30-7-2017.
•Πανούσης Ιωάννης του Δημητρίου
•Γούλας Κων/νος του Χρήστου
•Λιαπάτης Γεώργιος του Θεοδώρου
•Ζήκας Σπυρίδων του Γεωργίου
•Καλέσιος Γεώργιος του Ευαγγέλου
•Γούλας Ραφαήλ του Χρήστου
•Καλέσιος Βασίλειος του Γεωργίου
•Πανούσης Αλέξανδρος του
Δημητρίου
•Πανούσης Γεώργιος του Φίλιππα
•Παφίλας Νικόλαος-Ραφαήλ του Κων/
νου
•Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου
• Τζ α μ ο υ ρ ά ν η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς τ ο υ
Σωτηρίου
•Σπυριάδου Μαρία του Νικολάου
•Θεοδώρου Ευάγγελος του
Θεοδώρου
•Χρήστου Παύλος του Γεωργίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και
φέτος ο γύρος του χωριού, για έκτη
χρονιά την Κυριακή το πρωί στις 30
Ιουλίου 2017. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από την πλατεία του χωριού
και ακολούθησαν τη διαδρομή Τζούμα
Βάρη-Κορύτσαζη-Τσέπουρη-ΤζίμαιναΚαράβα-Κότρα και τερματισμός στην
πλατεία του χωριού. Ασσιώτες όλων
ηλικιών πήραν μέρος και έτρεξαν τη
διαδρομή των 2.700μ με πολύ κέφι,
χαρά και ενθουσιασμό. Η ικανοποίηση
των μεγάλων και η χαρά των μικρών
ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα
όλων των συμμετεχόντων, αφού και η
απλή συμμετοχή είναι προσωπική νίκη
για τον καθένα. Στους συμμετέχοντες
απενεμήθη από το σύλλογο Αποδήμων
Ασσιωτών αναμνηστικό δίπλωμα.
Ευχόμαστε του χρόνου η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη. Ο σύλλογος
Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα ο Άσσος ευχαριστεί και συγχαίρει
όσους πήραν μέρος. Νικητές είναι όλοι
οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από τη
σειρά που τερμάτισαν. Με απόφαση
του Δ.Σ του συλλόγου ο γύρος του
Άσσου, στα πλαίσια των πολιτιστικών
εκδηλώσεων, θα διοργανώνεται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένος στη
Από αριστερά Κων/νος Γούλας, Ιωάννης
μνήμη του αείμνηστου προέδρου του
Πανούσης και Γιώργος Λιαπάτης.

στο κατακόρυφο. Υπήρχαν αρκετές
εκπλήξεις. Πριν από τους αγώνες οι
περισσότεροι δήλωναν ότι θα είναι νικητές, γιατί όποιος ξέρει να παίζει δε
χρειάζεται να έχει και την τύχη με το
μέρος του. Μετά τους αγώνες κανένας
δεν είχε κάνει κάποιο λάθος, ο νικητής
γιατί είχε κερδίσει και ο ηττημένος δήλωνε «τόσο άσχημο χαρτί ή ζάρι δεν
είχα ποτέ στη ζωή μου, όποιος και να
έπαιζε θα έχανε». Όσοι πήραν μέρος
έδωσαν ραντεβού για του χρόνου.
Στον τελικό για την ανάδειξη του νικητή στη δηλωτή αγωνίστηκαν οι :
Ζήκας Γεώργιος του Σπύρου και της
Ελένης και ο Καλέσιος Ευάγγελος
του Γεωργίου και της Ελένης με τους
Θεοδώρου Χρήστο του Σπύρου και
Κατσάνο Γεώργιο του Αποστόλου.
Νικητές αναδείχθηκαν οι: Ζήκας
Γεώργιος του Σπύρου και της Ελένης
και ο Καλέσιος Ευάγγελος του
Γεωργίου και της Ελένης.
Καλύτερος ταβλαδόρος αναδείχθηκε
o Γιώργος Λιαπάτης του Θεοδώρου

Στη μονομαχία από αριστερά Γιώργος
Κούσης και Κώστας Οικονόμου.

αφού στον τελικό κέρδισε την Κάλιοση
Ανθούλα του Ευθυμίου.
Οι φετινές εκδηλώσεις είχαν επετειακό
χαρακτήρα, γιατί γιορτάσαμε την 40η
επέτειο της ίδρυσης του Συλλόγου μας.

Ενδοοικογενειακός ο τελικός του τάβλι.

Ά σσος

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017



Η ζωή στου Νάσιαρη, Νάσια, Άσσου, όπως
ήταν παλαιά, αλλά όπως είναι και σήμερα.
Αγαπητέ Παύλο,
π έ ρασε αρκετός
καιρός από τότε
που πήρα την αξιόλογη εργασία σου
σχετικά με το χωριό Άσσος (Νάσια,
Νάσιαρη, σύμφωνα με το γνωστό σε
εμένα όνομα του
χωριού σου).
Ήθελα να σε ευχαριστήσω αλλά
δεν είχα τηλέφωνό σου. Αφού ξαναδιάβασα
την εξαίρετη εργασία σου, είπα να σου γράψω
λίγα ενθυμήματα, όπως τα είχα ζήσει τότε που
ήμουν μικρό παιδί στου Νάσια, αλλά πώς να
στα στείλω αφού δεν επικοινώνησα μαζί σου
ξανά.
Μια παροιμία λέγει, αγαπάει ο Θεός τον
κλέφτη αγαπάει και τον νοικοκύρη, γιατί μια
από αυτές τις ημέρες έπεσαν τα μάτια μου στο
φάκελο που μου είχες στείλει και είδα τη διεύθυνσή σου. Και έτσι απεφάσισα να σε ευχαριστήσω και να σου στείλω τα παιδικά μου
ενθυμήματά μου.
Με αγάπη
Παπά- Σταύρος Τσιάβας.
Ο κάθε λαός έχει τη δική του ιστορία, αλλά και ο καθένας μας έχει και αυτός τη δική του ιστορία , όπως ακριβώς την έχει και
ο δάσκαλος Παύλος Χρήστου του Γεωργίου
(ο Παύλος του Γάκη Ναστάση Χρήστου)
από του Νάσαρη (Νάσια) και τώρα Άσσος.
Έχει και αυτός να μας διηγηθεί την ιστορία του χωριού του που με αγάπη και πόθο
ιστορεί στο παρόν πόνημά του, ενθυμούμενος τη λαϊκή παροιμία « ο άνθρωπος και
ο ποταμός τον τόπο του γυρεύει».
Ευχαριστώ τον Παύλο Χρήστου, τον
συγχωριανό της μάνας μου, που με γύρισε
πίσω 87 χρόνια και να θυμηθώ την καλοσύνη, την τιμιότητα, την αθωότητα, την
πραότητα, τη φιλοξενία, την άδολη εξυπνάδα, αλλά και τη βαθιά πίστη τους στην
ορθόδοξη εκκλησία με τα πολλά παρεκκλήσια πέραν του ενοριακού ναού. Αυτό
φαίνεται ολοκάθαρα από την όλη εργασία

του συγγραφέα Παύλου Χρήστου, που έχει
κάνει για το τότε χωριό του, αλλά και το
σημερινό, που είναι από τα αξιέπαινα και
αξιοζήλευτα χωριά της Λάκκας Σουλίου.
Εκείνο που μπορώ να ειπώ εγώ σαν
ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων και
θυμάμαι καλά και μου έχουν μείνει αξέχαστα μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω αυτές
τις γραμμές είναι οι καλοκάγαθες συμβουλές των γερόντων, ανδρών και γυναικών,
η άδολη αγάπη προς όλους ντόπιων και
ξένων και ο τακτικός εκκλησιασμός όλων
μικρών και μεγάλων εχόντων και μη εχόντων. Θυμάμαι τον τρόπο συνεννοήσεως
μεταξύ τους ως προς τον εκκλησιασμό τις
Κυριακές, ώστε να μη λείπει κανένας από
την εκκλησία. Σφύριζαν δυνατά, αλλά και
φώναζαν δυνατά σε κάθε γειτονιά με το
εξής σύνθημα «για άιστε είναι ώρα για την
εκκλησία, πέρασε η ώρα. Θυμάμαι ακόμη,
ότι μετά το τέλος της Θείας λειτουργίας, ο
παπάς και οι γέροντες καθόταν στη σειρά
στο πεζούλι στο χαγιάτι της εκκλησίας και
οι γυναίκες τους πρόσφεραν πίττες γυρισμένες από λάχανα, μπατσάρες (πίττες),
γαλατόπιτες, τυρόπιτες και ότι άλλο είχε η
κάθε νοικοκυρά. Αλήθεια, πώς να λησμονήσω τα πανηγύρια του Λαμπόβου και της
Ζωοδόχου Πηγής, τα γλέντια με τους λεβέντικους χορούς και τους τοπικούς οργανοπαίχτες, τον Θωμά Νότη με το βιολί, τον
Πάνο Νότη με το μαντολίνο, τον Σταύρο
Νότη με το ντέφι, τον Δημητράκη Γούλα
με το κλαρίνο αλλά και τον δυστυχισμένο
Γιώργο Νότη με το βιολί.
Αλήθεια ξεχνιούνται και οι παιδικοί μου
μικροί φίλοι, που τώρα άλλοι είναι μεγαλύτεροι, άλλοι ίσα με εμένα, άλλοι μικρότεροί
μου. Εύχομαι αυτοί που βρίσκονται στη
ζωή να πάρουν τα χρόνια του Μαθουσάλα,
αλλά και αυτοί που έφυγαν από τη ζωή να
είναι ευτυχισμένοι στην αιώνια χαρά του
παραδείσου.
Όλα αυτά και τόσα άλλα θυμάμαι που
διηγώντας τα να κλαις κατά τον ποιητή.
Με τις ευχές του Κυρίου Ιησού Χριστού
και τις πρεσβείες των Αγίων του χωριού.
Παπά Σταύρος Τσιάβας
Ο Νικολιτσιώτης

Από την Αντιγόνη Δήμα στην εγγονή της Αντιγόνης -Ιωάννα Δήμα,
καθηγήτρια Φιλοσοφικής, λίγο πριν πεθάνει η γιαγιά της το έτος
2016.
Δύο σημεία που έχω υπογραμμίσει, που φαίνονται κάπως ασύντακτα,
αλλά βγαίνει σωστό νόημα. Το κείμενο γράφτηκε όπως το θυμόταν η
γιαγιά Αντιγόνη).
Τα μοιρολόγια στα Λέλοβα (Θεσπρωτικό) σταμάτησαν το έτος
1964 ή 1965- δεν θυμάμαι ακριβώς- στον θάνατο του μακαρίτη
Κωνσταντίνου Παπαμιχαήλ, συνταξιούχου διδασκάλου.
Τα σταμάτησε ο γιος του, μακαρίτης κι αυτός, Μιχαήλ Παπαμιχαήλ,
φαρμακοποιός, και σημαίνον στέλεχος της κοινωνίας του Θεσπρωτικού
τότε. Είχε χρηματίσει και πρόεδρος της κοινότητας πριν γίνει δήμος το
Θεσπρωτικό όταν πέθανε ο πατέρας του, υπέργηρος, 105 ετών. Σαν
πλησίασαν οι γυναίκες με πρόθεση να τον μοιρολογήσουν, τους το
απαγόρευσε λέγοντας πως δεν θέλει μοιρολόγια ο μακαρίτης. Όπως
θυμάμαι, το μοιρολόγι στον νεκρό ήταν απαραίτητο. Από τότε δεν
ξανακούστηκε μοιρολόγι στα Λέλοβα. ‘Ήθελα όμως να υπάρχει κάτι
από το είδος αυτό του λαϊκού θρήνου, που είχε τη θέση της κάθαρσης
του δράματος της ζωής και το άκουσμά του και μόνο μάς συγκινούσε
ιδιαίτερα. Είχα μάθει πως η μακαρίτισσα Αντιγόνη Δήμα ήξερε μοιρολόγια και παρακάλεσα την εγγονή της Αντιγόνη και αυτή να της πει
ένα μοιρολόγι και να το γράψει για να το έχουμε. Έτσι θα έχουμε το
κείμενο αυτό για να θυμόμαστε και να μαθαίνουν οι νέοι.
Ευχαριστώ την Αντιγόνη Δήμα την νεότερη. Ήταν και επίκαιρο γιατί
πρόσφατα έχασα τη γυναίκα μου.
Κ. Σιώζης

Σταυρόλεξο μόνο
για Ασσιώτες
Του Παύλου Νικολάου Ζήκα
Παύλος Νικ. Ζήκας

Οριζόντια

1. Βουνό του Άσσου 2. Ερώτηση περίεργου 3. Τοποθεσία του
Άσσου - πρόθεση 4. Ψάλτης το κρατάει - Αλβανικό δύο 5. Από την
πηγή αυτή υδρεύεται το χωριό μας 6. Ναι … αλλά 7. Αντιστασιακή
οργάνωση - περίφραξη.

Κάθετα

1. Κάνε στην άκρη 2. --- 3. Το ομορφότερο χωριό της κάτω
Λάκκας Σούλι 4. --- 5.Τοποθεσία του χωριού μας 6.--- 7. Υπάρχει
και γάλακτος 8. Διπλό δέρνει-Φιλιππιαδιώτικο λένε 9. Μισό έιτζ
- Γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα 10. Εθνική Τράπεζα 11. Ασσιώτικο
Φάντασμα.

Λύση

Μοιρολόγια

(Πλήρες κείμενο, ολοκληρωμένο και σωστά δομημένο, αλλά και με
θαυμάσιο μέτρο.

Οριζόντια
1. ΜΠΑΛΝΤΑΝΕΖΙ 2. ΤΙ 3. ΣΤΡΙΚΑ-ΕΚ 4. ΙΣΟ-ΝΤΙ 5. ΣΠΕΛΑ 6.
ΜΕΝ 7. ΕΔΕΣ-ΜΑΝΤΡΑ
Κάθετα
1. ΜΕΡΙΑΣΕ 3. ΑΣΣΟΣ 5. ΝΤΡΑΣΑ 7. ΚΡΕΜΑ 8. ΝΤΑ-ΛΕΝ 9. ΕΙΝΑΝΤ 10. ΕΤ 11. ΙΣΚΙΩΜΑ.

μα λησμονιούνται ο κόσμος
Αλησμονάν οι μάνες τα παιδιά
κι οι αδερφές τ’ αδέρφια.
Ξεχνιούνται και τ’ αντρόγυνα
Άνοιξε τα ματάκια σου
τα πολυαγαπημένα
για να μας χαιρετίσεις
Κλάψτε παιδιά μη ντρέπεστε
Άνοιξε τα χειλάκια σου
κανένα μη φοβάστε,
να μας γλυκομιλήσεις.
σήμερα που μ’ έχετε μπροστά
Ήρθε όλο το σόι σου
κι είναι ο καημός μεγάλος,
και όλη η γειτονιά σου
γιατί θα ξεχωρίσουμε,
Κι αν ήρθαν καλωσόρισαν,
σ’ άλλον τόπο θα πάμε.
δεν έχω μάτια να τους δω,
Πες την ποτέ να καρτερώ,
στόμα να τους μιλήσω.
ποτέ να περιμένω.
Δεν έχω τα χεράκια μου
Φεύγω για χρόνους, για καιρούς,
για να τους χαιρετίσω.
για όλα μου τα χρόνια.
Θα κάνεις χρόνια και καιρούς,
Μάνα του Χάρου το ‘λεγε
μάνα μου να μη με συναντήσεις.
μάνα του Χάρου λέγει
Κλάψτε παιδιά μη ντρέπεστε,
Μανάδες κρύψτε τα παιδιά
κανένα μη φοβάστε.
και αδερφές τ’ αδέρφια
Προτού χτυπήσει ο σήμαντρος,
και σεις γυναίκες των καλών ανδρών
σημάνουν οι καμπάνες
για κρύψετε τους άνδρες.
Προτού να ‘ρθει σταυρός στην πόρτα σας,
Βγήκεν ο γιος μου παγανιά,
παπάδες στην αυλή σας.
βγήκε να κυνηγήσει.
Προτού με περιλάβουνε
Δε κυνηγάει πέρδικες,
παπάδες φορεμένοι
δε κυνηγάει αγρίμια,
και παν και με ξαπλώσουνε
μον’ παίρνει των μάνων τα παιδιά,
στης εκκλησιάς την πόρτα.
των αδερφών τ’ αδέρφια,
χωρίζει και τ’ αντρόγυνα τα πολυαγαπημένα Προτού μου γράψουν τ’ όνομα
με τους αποθαμένους.
Εκεί το λεν’ αλησμονιά,
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1o Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου
Πανδαισία τοπικών γεύσεων και αρωμάτων
στο 1ο τριήμερο Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας
Σουλίου που ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία την Κυριακή 16 Ιουλίου στον Αθλότοπο
Θεσπρωτικού, τ το οποίο συν- διοργανώθηκε
από τον ∆ήµο Ζηρού µε τον Περιβαλλοντικό –

τη γεύση ως πολύτιμο στοιχείο πολιτισμού μιας
χώρας ή μιας περιοχής. Από τον Περιβαλλοντικό
– Πολιτιστικό Σύλλογο πρ. ∆ήµου Θεσπρωτικού,
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Ρέντζιος Ευθύµιος. Η κα
Φρειδερίκη Νάσση, τ. Γυμνασιάρχης Θεσπρωτικού,
αναφέρθηκε στην παραδοσιακή διατροφή και

Ασσιώτικη
παρουσία στο
Συμπόσιο

Πολιτιστικό Σύλλογο πρ. ∆ήµου Θεσπρωτικού και
τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας, και σε συνεργασία
µε τη Σχολή Μαθητείας ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕ∆ Ιωαννίνων,
τους τοπικούς συλλόγους, παραγωγούς και επιχειρήσεις της περιοχής.
Αδιαμφισβήτητα, το 1ο Συμπόσιο Γαστρονομίας
Λάκκας Σουλίου, δημιούργησε αίσθηση και άφησε
τις καλύτερες εντυπώσεις. Μια ιδέα του αρχιμάγειρα συμπατριώτη µας από το Ζερβό Αναστάσιου
Τόλη, που αποδέχθηκε µε χαρά ο Περιβαλλοντικός
– Πολιτιστικός Σύλλογος και λόγω των δυνατών
χαρακτηριστικών του αγκάλιασε κι ο ∆ήµος Ζηρού.
Για να φτάσει το συμπόσιο στην υλοποίησή του,
απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια από πολλούς ανθρώπους. Είχαν προηγηθεί αρκετές συναντήσεις µε
τους συλλόγους για να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες,
ενώ δεν έλειψαν αδυναμίες και απρόοπτα. Όμως το
αποτέλεσμα δικαίωσε τους διοργανωτές και οι παραγωγοί βρήκαν ένα φιλόξενο επαγγελματικό χώρο
να εκθέσουν τα προϊόντα τους. Φύγαμε από τη μιζέρια και σίγουρα αναδείχτηκε η ανάγκη που έχει η
περιοχή µας για εξωστρέφεια. Το χωριό μας συμμετείχε στο συμπόσιο και εκτός από τον Μορφωτικό
– Πολιτιστικό σύλλογο και τις κυρίες, που άφησαν
τις καλύτερες εντυπώσεις µε τις πίτες τους, άριστη
εντύπωση προκάλεσε και η παρουσίαση λαογραφικού υλικού από τον χωριανό μας Αναστάσιο (Τάσο)
Ευαγγ. Λαμπρούση, από την πλούσια λαογραφική
συλλογή που διαθέτει παλιών οικιακών και μαγειρικών σκευών κλ.π καθώς και η περιγραφή για τη
χρήση τους.
Η δυνατή βροχή που έπεφτε την Κυριακή 16
Ιουλίου το απόγευμα, δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την παρουσία του κόσμου, ο οποίος κατέκλυσε
για 3η συνεχή ημέρα τον χώρο της εκδήλωσης και
απόλαυσε το πρόγραμμα και τη συναυλία µε τον
Δημήτρη Υφαντή, µε την οποία έκλεισε η ξεχωριστή
αυτή διοργάνωση. Οι χιλιάδες επισκέπτες που έσπευσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του τριήμερου Συμποσίου, Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου,
καθ’ όλη την διάρκειά του απόλαυσαν εκλεκτές
γεύσεις από τοπικά προϊ όντα, γλυκά και εδέσματα, ενώ διασκέδασαν µε το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Την πρώτη ημέρα του Συμποσίου
η οποία άνοιξε µε τη φιλαρμονική “ΑΠΟΛΛΩΝ”
Θεσπρωτικού και τα χορευτικά τμήματα των
Συλλόγων Γυναικών Θεσπρωτικού, Μορφωτικού
Συλλόγου Θεσπρωτικού και Μορφωτικού Συλλόγου
Παππαδατών, ο επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης
Αρχιμαγείρων Ελλάδος κ. Τάσος Τόλης μίλησε για

τις διατροφικές συνήθειες της περιοχής Λάκκας
Θεσπρωτικού, ενώ ο διατροφολόγος κ. Ευάγγελος
Κίτσιος ανέπτυξε το θέµα: ‘Μεσογειακή διατροφή
δυτικού τύπου και διατροφή: Θετικά και αρνητικά’.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις ποικιλιών πίτας από
µέλη των Συλλόγων, των Συνεταιρισμών Γυναικών
Θεσπρωτικού και Γυµνοτόπου, από νοικοκυρές και
επιχειρηματίες της περιοχής και άφθονα κεράσματα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε µε διασκέδαση
από τοπική παραδοσιακή ορχήστρα µε τραγουδιστή τον Τάσο Μπακόλα. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο ∆ήµαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος, ο
οποίος αφού καλωσόρισε όλους τους συντελεστές
της εκδήλωσης, μίλησε για τους σκοπούς και τους
στόχους της, ο κ. Ιωάννου Στράτος, αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας και αρμόδιος για θέματα
τουρισμού στην Ήπειρο, ενώ χαιρετισμό απέστειλε
και η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά. Τη
δεύτερη ημέρα τον λόγο πήραν οι μάγειροι. Τα µέλη
της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας, έκαναν επίδειξη πιάτων φτιαγµένα από τοπικά προϊόντα, ενώ
το µέλος του Συλλόγου Ζερβού “Πασχαλιάδα” κ.
Γκοντέβας Χριστόφορος, έκλεψε τις εντυπώσεις µε
το μαγείρεμα σε καζάνι γίδας βραστής. Ο συλλέκτης
λαογραφικών σκευών κ. Λαµπρούσης Αναστάσιος
από τον Άσσο, περιέγραψε τη χρήση παραδοσιακών
σκευών της συλλογής του, ενώ κυρίες-µέλη συλλόγων µε τις μικρές τους κόρες, έκαναν επίδειξη
ανοίγματος φύλλου πίτας και παρασκευής βουτύρου µε παραδοσιακούς τρόπους.
Τον χώρο της εκδήλωσης επισκέφθηκε και ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και
Πρεβέζης κ. κ. Χρυσόστοµος, ο οποίος συνεχάρη
τον ∆ήµο και τους συντελεστές για τη διοργάνωση και την επιτυχία της εκδήλωσης ενώ συνομίλησε
µε παραγωγούς και επιχειρηματίες του Συμποσίου.
Το πρόγραμμα έκλεισε µε τις απονομές διπλωμάτων από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Με τον
ίδιο τρόπο άνοιξε και το πρόγραμμα της τρίτης
ημέρας καθώς η βροχή δεν επέτρεψε σε νοικοκυρές και μαγείρους να μαγειρέψουν παραδοσιακά
φαγητά. Ο ∆ήµος Ζηρού απένειμε έπαινο συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες και ο ∆ήµαρχος
κ. Καλαντζής Νικόλαος, αφού συνεχάρη τον κάθε
έναν σύλλογο, παραγωγό και επιχειρηματία ξεχωριστά, έκανε έναν μίνι απολογισμό του Συμποσίου.
Ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές και κάλεσε
τους συλλόγους, τους παραγωγούς, τους επιχειρηματίες της περιοχής αλλά και τον κάθε κάτοικο
της περιοχής να “αγκαλιάσει” την προσπάθεια που

ξεκίνησε και να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο ώστε η
περιοχή να αποκτήσει ισχυρή γαστρονομική ταυτότητα και να προβληθούν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Τόνισε ότι το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί
και την επόμενη χρονιά εμπλουτισμένο µε νέες ιδέες και δρώμενα καθώς στόχος είναι η στήριξη της
τοπικής αγοράς και η ανάδειξη του γαστρονομικού
πλούτου και των τοπικών προϊόντων της περιοχής.
Τα αποτελέσματα του Συμποσίου και οι συνταγές
που έχουν συλλεχθεί θα εκδοθούν σε έντυπο υλικό, ώστε να υπάρχουν στη διάθεση του καθενός για
γνώση και αξιοποίηση. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο
1ο Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου, συμμετείχαν οι εξής:
Α. Σύλλογοι: Σύλλογος Γυναικών Θεσπρωτικού,
Σύλλογος Αποδήµων Θεσπρωτικού, Φιλαρμονικός
Σύλλογος Θεσπρωτικού “ΑΠΟΛΛΩΝ”, Μορφωτικός
Σύλλογος Θεσπρωτικού, Σύλλογος Γυναικών
Ριζοβουνίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά,
Ε κ π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς – Μ ο ρ φ ω τ ι κ ό ς Σ ύ λ λ ο γο ς
Πολυσταφύλου, Μορφωτικός – Πολιτιστικός Άσσου,
Πολιτιστικός Σύλλογος Ζερβού «Πασχαλιάδα»,
Μορφωτικός Σύλλογος Παππαδατών, Πολιτιστικοί
Σύλλογος Νικολιτσίου, Σύλλογος Γυναικών Τύργιας
“Η Ζωοδόχος Πηγή”, Μορφωτικός Σύλλογος
Κρανέας.
Β. Επιχειρήσεις : Αγροτικός Γυναικείος
Συνεταιρισµός Θεσπρωτικού “Η µικρή Λάκκα
Σούλι”, Αγροτικός Γυναικείος Συνεταιρισμός
Γυµνοτόπου, Μελισσοκομία ΥΦΑΝΤΗΣ “ΤΟ
ΝΕΚΤΑΡ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ” – Ριζοβούνι, ΚΑΛ∆ΑΝΗΣ
Θεόδωρος “Μέλι Ηπειρωτικής Γης”–Θεσπρωτικό,
ΚΑΛ∆ΑΝΗΣ Νικόλαος “Μέλι Ηπειρωτικής Γης”–
Θεσπρωτικό, Μελισσοκομία Μαγκλάρας ΚΤΗΜΑ
ΜΗΤΟΥ – Παππαδάτες, ΦΑΡΜΑ ΧΗΤΑΣ AEBE
– Φιλιππιάδα, ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., «Εκλεκτές ελιές» Τσιάβας Κώστας, «Σχολή Πέτρας–εξόρυξη πέτρας» Πανούσης, Μελισσοκομία Τσεκούρας, ΚΑΒΑ
ΠΟΤΩΝ ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ–Θεσπρωτικό–Πολυστάφυλο,

Ο συλλέκτης Αναστάσιος Λαμπρούσης

ΓΑ Κ Η Σ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Ι Χ Θ Υ Ο Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α
ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ – Κερασώνας, Όµιλος Επιχειρήσεων
west side coast Ντόβας, Γεύσεις Αρετή, Λεµονίδας
Θαλασσονοστιµιές Πρέβεζας Τεµέτερον Γ’,
Συλλέκτης λαογραφικών σκευών Λαµπρούσης
Τάσος – Άσσος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης
οι αθλητικοί Σύλλογοι Θεσπρωτικού Κεραυνός και
Α.Γ.Ο.Θ. Το 3ήµερο πρόγραμμα του Συμποσίου παρουσίασε µε επιτυχία η κ Αντιγόνη ∆ήµα. Χορηγοί
επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ-3 και ΕΡΤ Ιωαννίνων και
υποστηρικτές όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ά σσος
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Βιβλιοκριτική: ΔΥΣΛΕΞΙΑ Σταματία Γ. Λογοθέτη
Η δομή του βιβλίου
Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι δομημένο σε έξι κεφάλαια, που περιέχουν ενότητες σχετικές με το θέμα.
Γράφει ο κ. Χρήστος Γκόντζος

Κεφ. Α: Περιέχει 7 ενότητες: 1. Ορολογία
και ορισμός της δυσλεξίας, 2. Αιτιολογία της
δυσλεξίας, 3. Επιδημιολογικά στοιχεία, 4.
Τα χαρακτηριστικά του παιδιού με δυσλεξία,
5. Διάγνωση της δυσλεξίας, 6. Ψυχολογικές
επιπτώσεις της δυσλεξίας στο παιδί και την
οικογένεια, 7. Νομοθετικό πλαίσιο και εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα
για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία.
Κεφ. Β: Δυσλεξία και διγλωσσία: Οι δυσκολίες κοινωνικής και σχολικής ένταξης
των δίγλωσσων μαθητών.
Κεφ. Γ: Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
για τη δυσλεξία.
Κεφ. Δ: Μεθοδολογία της έρευνας.
Κεφ. Ε: Παρουσίαση αποτελεσμάτων.
Κεφ. ΣΤ: Συζήτηση των ευρημάτων.
Αντί επιλόγου: Συνοψίζει τα πορίσματα
της έρευνάς της και κάνει γόνιμες προτάσεις
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Κλείνει την πολύτιμη εργασία της με
σχετικούς πίνακες. Κάθε κεφάλαιο και κάθε
ενότητα έχει μερική παρουσία. Το είναι, είναι ενιαίο με νοηματική σύνδεση.
Μορφή και λόγος
Οι επιστημονικές έννοιες και οι μεγάλες
ιδέες έχουν ανάγκη από μεγάλες λέξεις:
«Ανάγκη μεγάλων γνωμών και διανοιών
ίσα και τα ρήματα τίκτει» λέει ο Αισχύλος. Η
επιστημονική της συγκρότηση και οι επιμελημένες δημοσιεύσεις το επιβεβαιώνουν.
Όταν το περιεχόμενο βρει την έκφρασή
του, βρήκε και τη μορφή του.
Ο λόγος της αβίαστος, ελεύθερος, λιτός,
εύληπτος, περιεκτικός και ανεπιτήδευτος.
Με άψογη λογοτεχνική γλώσσα και καθαρό
πνεύμα στοχεύει το κύριο και το ορθοτομεί
με την ολοδική της σμίλη και κάνει όμορφο
το οικοδόμημά της.
Φανερώνονται πολλές αρετές που συνθέτουν την προσωπικότητα κύρους, αρετές
που δεν είναι φυλακισμένες και αδρανείς,
αλλά συντελούν στην επιτυχία του μεγάλου
έργου της. Βαθύς ο στοχασμός της, τρυφερή η ψυχή της, αγνή και ευαίσθητη, με
ομορφιά και ανθρωπισμό.
Με ακατάβλητη θέληση και ψυχική
έξαρση έβαλε στόχο να βοηθήσει το παιδί,
να απαλύνει τον πόνο του και να γλυκάνει
τη ζωή του.
Το μεγαλόσυνο πηγάζει από τον πλούσιο
κόσμο της και μεγαλώνει η ανατατική της
δύναμη συνταιριασμένη με την καλοσύνη
και τη σωφροσύνη. Πορεύεται με θάρρος
και μεγαλοπρέπεια για να πραγματώσει το
όνειρό της. Με υπομονή και καρτερία μετρά
τα βήματά της στην καθημερινή πραγματικότητα και δραστηριότητα, για να μη γίνει
άπιαστο, φευγάτο, ανείδωτο και ασύνορο
το όνειρό της.
Το παιδί ζει και μεγαλώνει μέσα σε μια
κοινωνία με πολλά προβλήματα. Ξέρει
καλά πως οι μαύρες μέρες δε φεύγουν,
αν δε φύγουν οι μαύρες καταστάσεις που
επιδρούν και επηρεάζουν το παιδί. Το δέος
και το χρέος εναρμονίζονται με το υπέρτατο
καθήκον και το κάνει φυλαχτό και πυξίδα

στην πορεία της. Βιώνει και ιχνηλατεί την
πραγματικότητα. Χαίρεται και δυναμώνει η
θέλησή της από τις όμορφες ανθρώπινες
συμπεριφορές και αλγεί και στενάζει από
εκείνες που υποβιβάζουν τον άνθρωπο.
Όταν στην καρδιά φυτευτεί ο πόνος γίνεται οργή. Όταν κουβεντιάζεις με πουλιά
ήρεμα και ήμερα πηγάζει ο στοχασμός και
μια εσώτερη φωνή βγαίνει από την ψυχή
και λέει: Να κάνουμε τέτοιους ανθρώπους
που να μην τους φοβούνται τα περιστέρια.
Η στοργή δεν είναι μόνο μητρική, είναι
ανθρώπινη και μπορετή. Πρώτα απ΄όλα το
φως της αγάπης ν΄απλώνει και την ψυχή να
μερώνει.
Το βιβλίο είναι καθαρά επιστημονικό.
Γνώρισμα της επιστημοσύνης είναι και η βιβλιογραφία. Η συγγραφέας το τήρησε πληρέστατα. Περιέχει 29 ελληνικές και 69 ξένες
βιβλιογραφίες.
Γνωρίζει πολύ καλά τα πορίσματα των
επιστημών της αγωγής, της παιδείας και της
εκπαίδευσης και με ψυχολογική εμβάθυνση
διατυπώνει έννοιες, αρχές και θέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού, προσαρμοσμένες στη συγκαιρινή πραγματικότητα.
Σε κάθε ενότητα υπάρχει και ενδιάθετος
λόγος και με εύκολο και κατανοητό τρόπο
παρουσιάζεται το σημαίνον και το σημαινόμενο. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα εύστοχα και
εκλαϊκευμένα μηνύματά της, που πηγάζουν
από την ουσία του θέματος και δημιουργούν στον μελετητή ενδιαφέρον και θέληση
για να εντρυφήσει στο θέμα και να δρέψει
τις πολύτιμες σκέψεις της.
H σκέψη είναι η ανάσα του ανθρώπου
και, όποιος τη χτυπάει, σκοτώνει τον ίδιο
τον άνθρωπο.
Ελεύθερος είναι εκείνος που σκέφτεται
ελεύθερα και σκλάβος είναι αυτός που δεν
εκφράζει τη σκέψη του.
Είναι αβυθομέτρητο το άγνωστο και φοβερή η άβυσσος που δημιουργείται από τη
μικροσύνη.
Η συγγραφέας και οι συνάδελφοί της,
που ασχολούνται με την παιδεία, με το παιδί, για το ποιοτικό ανέβασμα της κοινωνίας
έχουν ως οδηγό και πυξίδα τη μεγαλοσύνη.
Το έργο της περιέχει σύνθετες έννοιες,
αρχές και θέσεις. Για να μας χαρίσει αυτό το
υπέροχο βιβλίο, χρειάστηκε πολύς χρόνος
και μεγάλος κόπος. Αυτά δεν υπολογίζονται, αλλά αντισταθμίζονται από τη μεγάλη
χαρά που πηγάζει από το μεγάλο έργο της.
Είναι παντού παρούσα η μεγαλοπρέπειά
της. Το ιερό και αγνό αβασίλευτο φως, που
απλώνεται στην ψυχή του παιδιού, κάνει
ασυννέφιαστη τη ζωή του. Ροδόσταγμα
σταλάζει το τρυφερό χαμόγελο και χαίρεται
η καρδιά του.
Είναι η κορυφαία στιγμή για τον δάσκαλο
και τον μαθητή. Είναι αμοιβαία η προσφορά.
Δίνει ο δάσκαλος στον μαθητή και παίρνει ο
δάσκαλος από τον μαθητή. Χαμόγελα στα
πρόσωπά τους. Λευτερώνεται η ψυχή του
παιδιού, γίνεται αχτιδόβολη και φωτίζει τον
δάσκαλο.
Στέλνει πολύ ανθρώπινα μηνύματα η
συγγραφέας με τον βαθύ φιλοσοφημένο
στοχασμό της και εύκολα ανιχνεύονται.
Όταν αντιμετωπίζουμε τον πόνο, θα΄ρθει
η Άνοιξη. Στιγμές τρυφερού παιδαγωγικού
πλησιασμού θέλει στο πονοδρόμημά του.
Οι μέρες που νίκησαν τον χρόνο είναι
εκείνες που νίκησαν τον πόνο. Όλα για το

παιδί, για να μην πνιγούν τα όνειρά του σε
βυθούς και συμπληγάδες.
Όταν η ανθρώπινη καρδιά κάνει το καθήκον της για το ποιοτικό ανέβασμα της κοινωνίας και για την πρόοδο του παιδιού, δεν
υπάρχει δύναμη για να το σταματήσει.
Ο πρόλογος του βιβλίου τα λέει όλα.
Είναι περιεκτικός, γόνιμος και λαγαρός.
Επισημαίνει τις ανάγκες του παιδιού και τα
προβλήματα της κοινωνίας, που γίνονται
ολοένα κι περισσότερα και προτείνει τρόπους για την αντιμετώπισή τους.
«Το εκπαιδευτικό μας σύστημα, συχνά,
άνευρο, αναποτελεσματικό και αποπροσανατολισμένο από τους αξιακούς κανόνες
ζωής, συντηρεί ανισότητες στη γνώση και
τη μόρφωση…Οι ίσες ευκαιρίες στη γνώση
και τη μάθηση είναι σαφώς δικαίωμα. Δεν
θα δικαιωθούν, όμως, ποτέ, όσο κυριαρχεί
ο «φόβος» μήπως «Τα ανοιχτά παράθυρα»
του Καβάφη μας αποκαλύψουν ένα κόσμο
που υπάρχει και μας φοβίζει… Είναι χρέος
όλων των εμπλεκομένων σε θέματα παιδείαςνα ανοίξουν τα παράθυρα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,για να απαλλαγούμε
από την καθημερινή μικρότητα Είναι αναγκαίο, η όποια επιλογή να γίνει με γνώμονα
την ενίσχυση του δημοκρατικού φρονήματος στην εκπαίδευση…»
Υπάρχει πλημμυρίδα στοχασμών και
επιστημονικών εννοιών που προϊδεάζουν
τον μελετητή για το περιεχόμενο του βιβλίου. Τα πορίσματα των επιστημών σχετικά με
τη διαδικασία της μάθησης και της κατανόησηςμε οδηγούν στη σκέψη ότι δεν μπορεί
σε αυτή την παρουσίαση να εκλαϊκεύσω το
περιεχόμενο του βιβλίου.
Η συγγραφέας στην 6η ενότητα του Α’
κεφ. αναλύει ότι η ελλειμματική ικανότητα
του παιδιού το οδηγεί στη ματαίωση: τη διάψευση των επιδιώξεων, την παρεμπόδιση
ικανοποίησης των αναγκών. Αυτό έχει ως
συνέπεια να οδηγήσει στη μετουσίωση, δηλαδή στη διοχέτευση της δύναμης και του
ενδιαφέροντος σε άλλους τομείς.
Η εναγώνια διπολική πάληπου κάνει το
παιδί, από τη μια μεριά να γνωρίσει τον
εαυτό του και από την άλλη να προσαρμοστεί στο κοινωνικό περιβάλλον, το οδηγεί
στην αποζημίωση, δηλ. στην αντικατάσταση
κάποιας ανάγκης με άλλη, όταν η πρώτη το
εμποδίζει. Είναι παρηγορητικό αντιστάθμισμα, είναι μηχανισμοί άμυνας, ασυνείδητης
ψυχικής διεργασίας, που αποσκοπεί στην
αποκατάσταση ισορροπίας.
Αμυντικός μηχανισμός είναι η ταύτιση.
Είναι όρος στην ψυχοπαθολογία: «Ταύτιση
στην ψυχολογία εννοούμε το ψυχολογικό
φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο που
βρίσκεται σε αδυναμία (ματαίωση)να επιτύχει κάτι, επιτυγχάνει την προσαρμογή του με
την ταύτιση του εαυτού του προς πρόσωπα
φανταστικά ή πραγματικά, τα οποία επιτυγχάνουν εκείνο το οποίο το άτομο αυτό παρά
τις προσπάθειες δεν πέτυχε». (Σημ.: Άλλη
είναι η σημασία της ομόηχης λέξης ταύτιση,
που σημαίνει εξομοίωση, από το ταυτίζω =
εξομοιώνω).
Η συγγραφέας επισημαίνει τον κίνδυνο που δημιουργείται στο παιδί από την
απουσία συστημάτων στήριξης, που οδηγεί το παιδί στη χρήση παραισθησιογόνων
– Αλίμονο! Τότε το παιδί πηγαίνει στο πουθενά και γυρίζει στο τίποτε. (Σχετική μελέτη μου, που έχει σχέση με την ανακάλυψη

στο πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Αμερικής, που
έγινε το 1974, δημοσιεύτηκε στο Επιστημονικό
Βήμα του Δασκάλου και στο τελευταίο μου βιβλίο «Παιδεία και Κοινωνία – Για να γνωρίσουν
οι γονείς τα παιδιά τους και οι δάσκαλοι τους
μαθητές τους (2008)».
Συγχαίρω ολόψυχα την καταξιωμένη
Σταματία Γ. Λογοθέτη, καθηγήτρια φιλόλογο
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη μεγάλη προσφορά της στο παιδί και την κοινωνία.
Πιστεύω ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα πολύτιμα έργα για το καλό του παιδιού και
του λαού.
Αγαπητή Σταματία, επειδή το έργο σου είναι
και λογοτεχνικό, θα σου χαρίσω το ψευδώνυμο
«Κόρρινα», που μοιάζεις στη μαχητικότητά της.
Είναι ποιήτρια του 5ου αιώνα π.Χ., σύγχρονη
του μεγάλου λυρικού ποιητή Πίνδαρου που είχε
μαζί του πνευματικές διαμάχες και βγήκε νικήτρια.
Χρήστος Γκόντζιος.
Ο κ. Χρήστος Γκόντζιος είναι π. Σχολικός
Σύμβουλος Π.Ε, Μέλος της «Εταιρίας
Λογοτεχνών Ελλάδος». Μέλος της «Ένωσης
Λογοτεχνών Ελλάδος», Επίτιμος Αντιπρόεδρος
του «Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων»

Ποιήματα
Μάνα γλυκιά

(Της Χρυσαυγής Νικ. Ζήκα)
Μάνα γλυκιά, φτωχιά μου μάνα,
στον κόσμο μόνη παιδιά,
αντί να κάνεις τη ζητιάνα
τα χέρια σου έκανες σπαθιά.
Καταχείμωνο στα τρίστρατα εκίναγες
κι αλίμονο για το ψωμί μας πείναγες.
Ποιος βοριάς και ποια καμπάνα
θα σε τραγουδήσει, ΜΑΝΑ!
Ήσουνα φως μες στο κονάκι
Κι ανάσα της παρηγοριάς,
εσύ κατάπινες φαρμάκι
και μέλι πότιζες εμάς.
(Στίχοι: Πυθαγόρας).
Αφιερωμένο στη μάνα μας, Μαρία Ζήκα
(σύζυγος Νικολάου Ζήκα) και σε όλες
τις μάνες του χωριού μας που σε πολύ
δύσκολες συνθήκες αγωνίστηκαν να
αναθρέψουν τα παιδιά τους δίνοντάς
τους ταυτόχρονα αρχές.
Γι’ αυτό … Όποιος έχει μάνα στο χωριό
ας μη τη λησμονάει.

Για την κρίση

(Του Παύλου Νικολάου Ζήκα)
Περήφανο ελληνικό στοιχείο
δεν θα μας λυγίσει η κρίση
της καρδιάς το μεγαλείο
ο Χριστός τόχει ευλογήσει.
Περάσαμε χειρότερα
δεινά μεσ’ τους αιώνες
μα πάλι σηκωθήκαμε
ψηλά σαν τις κολόνες.
Η δύναμη του Έλληνα
μοναδική στον κόσμο
θα φέρει πάλι άνοιξη
και θα μυρίσει δυόσμο.

Ά σσος
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Στο ορνιθοτροφείο της Ευτυχίας και του Τάσου Λαμπρούση στον Άσσο
να πρωινό του φετινού ΑυΠροσφορές εφημερίδας
γούστου επισκεφθήκαμε με

Έ

τον φίλο μου Παύλο Χρή-

Του Τάκη Παπαδημητρίου

στου, το «ορνιθοβοσκείο» της Ευτυχίας και του Τάσου Λαμπρούση
στον Άσσο. Είναι μια περιφραγμένη
έκταση δέκα (10) στρεμμάτων στον
όμορφο Άσσο, στα ριζά του βουνού
«Μπαλτενέζι» στη θέση «Ριζό». Εδώ
η Ευτυχία και ο Τάσος Λαμπρούσης
εκτρέφουν πουλερικά «ελευθέρας
βοσκής» όπως λένε. Εγκάρδιοι και
αυθόρμητοι ευγενικοί οι οικοδεσπότες, διέκοψαν για λίγο τις δουλειές που κάνανε και μας φιλοξένησαν,
κάτω από τον ίσκιο των πουρναριών,
όπου είχαμε μια σύντομη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο ήρεμο και
ήσυχο πρωινό που το διέκοπταν κάποιες φωνές πουλερικών και τα φιλικά γαυγίσματα των δύο σκυλιών φυλάκων-αγγέλων της φάρμας,
του Τζακ και Αζόρ. Στον ίσκιο, λοιπόν, των πουρναριών, απολαμβάνοντας τον καφέ είχαμε με τους ευγενικούς οικοδεσπότες μια ζεστή κουβέντα γύρω από τη δεύτερη ωραία
πρωτοβουλία:
Τάκης Παπαδημητρίου (Τ.Π): Μετά
το Μουσείο το Λαογραφικό, δεύτερο
χόμπι η εκτροφή πουλερικών ή παράλληλη απασχόληση;
Τάσος Λαμπρούσης (Τ.Λ): «Παράλληλη απασχόληση αλλά που μας
αρέσει. Ασχολούμαστε εγώ κι η Ευτυχία η γυναίκα μου με τα πουλιά
μας εδώ και πέντε χρόνια. Πέρα από
το μεράκι μας, ρίξαμε δουλειά όπως
βλέπεις και δουλεύουμε και σήμερα
αρκετά, γιατί τα πουλερικά μας σε
θέλουν εδώ κάθε μέρα».
(Τ.Π): Πόσες ώρες αφιερώνετε καθημερινά στα πουλιά;
(Τ.Λ): «Τέσσερις με πέντε ώρες είναι
απαραίτητες…».
(Τ.Π): Τι πουλιά εκτρέφετε;
(Τ.Λ): «Εκτρέφουμε λίγα απ’ όλα: Κότες, διάφορα είδη για κρέας, για αυγά, κατσουλάτες, νανόκοτες, γαλιά
μαύρα, άσπρα, καφετιά με μπλε αποχρώσεις, χήνες, χηνόπαπιες, πάπιες,
φραγκόκοτες… Οι χήνες μας είναι κι
αυτές λογιών λογιών: Κινέζικες βασιλικές, με μαύρη τσιμπίδα, χήνες
άσπρες, γκριγωτές, μεγαλόσχημες
και μικρόσχημες, πάπιες Βαρβαρίας,
πάπιες πρασινοκέφαλες, απλές και
με διαφόρους χρωματισμούς, ορτύκια και πέρδικες. Στο κλεισμένο λιβάδι κυκλοφορούν ελεύθερα, ιδίως
όταν κάνει βαρύ χειμώνα και χιόνια,
κοτσύφια, κίσες, τσίχλες, σπουργίτια,
τσόνια (σπίνοι) κ.ά. Τα άγρια πουλιά
είναι να τα θαυμάζεις και να μη τα
έχεις σκλαβωμένα. Τα μεγάλα πουρνάρια και οι συστάδες των νεότερων πουρναριών αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για τα άγρια πουλιά
που δοκιμάζονται».
(Τ.Π): Τα πουλιά τη νύχτα μένουν

ελεύθερα;
Ευτυχία Λαμπρούση (Ε.Λ): « Τα μαζεύουμε κάθε σούρουπο στα καταλύματα που βλέπετε. Οι κατασκευές είναι φτιαγμένες με σχέδια και γερές. Εδώ κοιμούνται και προστατεύονται τη νύχτα τα πουλιά μας, από
τους κινδύνους της νύχτας, αλεπούδες και κουνάβια. Τα κτήρια αερίζονται κάθε μέρα και πλένονται. Εγώ
και ο Τάσος από τις εννέα το πρωί
μέχρι τη μία το μεσημέρι μ’ αυτές τις
δουλειές απασχολούμαστε. Φυσικά
και με την τροφή τους. Το απόγευμα
έρχεται μόνο ο Τάσος).
(Τ.Π): Τι τα ταΐζετε;
(Ε.Λ): « Καλαμπόκι ολόκληρο και
σπασμένο, κριθάρι, στάρι. Έχουμε
αυτόματες ποτίστρες και ταΐστρες.
Ευτυχώς που στο κτήμα έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Το κτήμα είναι περιφραγμένο. Η περίφραξη έχει
ύψος 2,30 μ. Η κεντρική πόρτα ανοίγει μόνη της (ευρεσιτεχνία του Τάσου). Έχουμε και τα σκυλιά που είναι πολύτιμα. Οργώνουν τον τόπο
όλο και φυλάνε τα πτηνά. Ο Τζακ με
το καφετί χρώμα και ο ασπρόμαυρος
Αζώρ. Δεν είναι ράτσας σκυλιά. Αδέσποτα, παρατημένα, τραυματισμένα
τα βρήκε ο Τάσος και τα συμμάζεψε.
Έτσι τα πουλερικά μας απολαμβάνουν ελευθερία, ασφάλεια και τροφή».
(Τ.Π): Απ’ ότι βλέπουμε έχετε και μικρά πουλερικά. Αυτά;
(Τ.Λ): «Τα φτιάχνουμε εμείς. Είτε με
τις μάνες-κλώσες, είτε με την κλωσομηχανή!».
( Συμπληρώνει η κα Ευτυχία).
(Ε.Λ): «Τα μικρά είναι πολύ ντελικάτα.

Πεθαίνουν με το παραμικρό, ώσπου
να μεγαλώσουν. Στην αρχή χάναμε
αρκετά κι εμείς. Θέλουν ιδιαίτερη περιποίηση. Μου λέγανε: « Να τα ταΐζετε μετά από ένα μήνα φύραμα». Εγώ
τους έφτιαχνα χυλό καλαμποκάλευρο, τραχανά κι από τότε δεν χάσαμε
μικρά πουλιά. Μένουν κάποια αδύνατα κι ασθενικά».
(Τ.Π): Το αγρόκτημα αποτελείται;
(Τ.Λ): «Αποτελείται από τον ελεύθερο χώρο, τα οικήματα-εγκαταστάσεις για πουλιά, δηλαδή τα καταλύματα των πουλιών, αποθήκη κλπ, δασικό χώρο με τα πολλά πουρνάρια
και το αμπέλι που το περιποιούμαστε
εγώ και η Ευτυχία».
(Ε.Λ): Έχουμε και εκατό περίπου καρποφόρα δέντρα: ροδιές, συκιές, μηλιές, βερικοκιές , λωτούς, κερασιές,
καρυδιές, αχλαδιές, μουριές βυσσινιές, μουσμουλιές κ.ά. κι έτσι έχουμε τα φρούτα μας και για μας και για
τους φίλους».
(Τ.Π): Είστε ευχαριστημένοι απ’ αυτή
την απασχόληση σας;
(Τ.Λ): «Ναι είμαστε. Κουραζόμαστε
αλλά ταυτόχρονα … ξεκουραζόμαστε. Είναι υπέροχα να ασχολείσαι
με τα πουλιά. Μαθαίνεις ένα σωρό
πράγματα και περνάει η ώρα μας».
Εκείνη τη στιγμή οι χήνες άρχισαν
ξαφνικά να φωνάζουν με τη διαπεραστική τους φωνή. Τα πουλιά άρχισαν να δείχνουν ανησυχία και κινητικότητα. Ο Αζώρ και ο Τζακ άρχισαν
να γαυγίζουν συνέχεια κι απειλητικά.
«Τι συμβαίνει;» ρωτήσαμε. Και η κυρά Ευτυχία μας καθησύχασε: « Κάποιο γεράκι πετάει κι οι χήνες είναι
φύλακες που προειδοποιούν».

• Γκόντζος Χρήστος (από Θεσπρωτικό)................................ 30 €
• Δήμα-Σοφοπούλου Γεωργία
του Αναστασίου & της Μαρίας ............................................50 €
• Δήμας Ιωάννης του Λάμπρου & της Αθηνάς.........................30 €
• Ζήκας Αναστάσιος του θωμά & της Βαρβάρας . ...................20 €
• Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου & της Μαρίας ...................100 €
• Ζήκας Σπυρίδων του Αναστασίου & της Πανάγιως................50 €
• Θεοδώρου Δημήτριος του Χρήστου & της Μαρίας.................25 €
• Θεοδώρου Χαρίκλεια του Σπύρου & της Αικατερίνης.............25 €
• Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάμπρου
& της Αικατερίνης10 €
• Κατσάνος Γεώργιος του Δημητρίου & της Σταματίνας............30 €
• Κατσάνος Μάριος του Χρήστου & της Ελένης.......................25 €
• Κατσάνος Χρήστος του Νικολάου & της Γιαννούλας..............25 €
• Κατσάνου-Ζήκα Κων/να του Αντωνίου & της Βασιλικής........30 €
• Κώνστας Αναστάσιος του Χρήστου & της Μαρίας..................20 €
• Λαμπρούση-Γιάννου Βασιλική του Δημητρίου & Κων/νας......30 €
• Λαμπρούσης Γεώργιος του Δημητρίου & της Κων/νας..........30 €
• Λαμπρούσης Δημήτριος του Κων/νου & της Αργυρώς..........50 €
• Λαμπρούσης Σπυρίδων του Δημητρίου & της Γιαννούλας.......50 €
• Μπαρουτάς Κωνσταντίνος ...............................................30 €
• Νάκια Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου .................................100 €
• Ντίμερη Παναγιώτα του Κων/νου & της Ευγενίας................20 €
• Πανούσης Κωνσταντίνος του Φίλιππα & της Αικατερίνης.......20 €
• Πανούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου & της Γεωργίας.......20 €
• Πανούσης Φίλιππος του Κωνσταντίνου & της Γεωργίας........20 €
• Παφίλα-Δήμα Χριστίνα του Αθανασίου & της Ελένης.............20 €
• Παφίλας Γεώργιος του Ιωάννη & της Βασιλικής...................50 €
• Παφίλας Χρήστος του Γεωργίου & της Μαρίας.....................20 €
• Σιάρκος Βασίλειος του Γεωργίου & της Παρασκευής.............20 €
• Σιάρκος Δημήτριος του Ιωάννη & της Γιαννούλας.................10 €
• Σταύρου Βασίλειος του Χρήστου & της Ελένης.....................20 €
• Σύλλογος Φιλιππιαδιωτών Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ».....20 €
• Τζόλος Δημήτριος του Παναγιώτη (από Νικολίτσι)................20 €
• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου & της Λαμπρινής...........20 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου & της Λαμπρινής............50 €

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.
Εδώ τελείωσε η ζεστή κουβέντα μας
με την κυρία Ευτυχία και τον Τάσο Λαμπρούση, στο λιβάδι με τα πουλερικά που εκτρέφουν. Τους ευχηθήκαμε
υγεία και δύναμη, να συνεχίσουν την
όμορφη ασχολία τους και φυσικά ευχηθήκαμε υγεία και προκοπή στα πουλιά τους. Στην επιστροφή κουβεντιάζαμε με τον Παύλο τις εντυπώσεις μας
και τον θαυμασμό μας για την ενεργητικότητα αυτών των ανθρώπων, που
βρήκαν τρόπο να κάνουν ενδιαφέρουσα την ήρεμη ζωή τους στο χωριό
τους τον ορεινό και γραφικό Άσσο της
όμορφης Λάκκας μας.

Ά σσος
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Η

Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

εφημερίδα μας έχει
αποφασίσει να αφιερώνει
σε κάθε φύλλο της μία
στήλη γνωριμίας που να αναφέρεται
σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό
το φύλλο θα αναφερθούμε στον Ζήκα
Ευθύμιο του Κωνσταντίνου και της
Ευαγγελίας

Ο Ζήκας Ευθύμιος γεννήθηκε στον
Άσσο το 1975. Είναι το έβδομο από τα
οκτώ παιδιά του Κωνσταντίνου Ζήκα
του Γεωργίου και Βασιλικής (Κώτσο
Γάκη Ζήκα, 1946-2006) από τον
Άσσο και της Ευαγγελίας Παππά του
Ιωάννη και της Χαρίκλειας από το
Αλεποχώρι Μπότσαρη. Αδέλφια του
η Παναγιώτα Ζήκα-Μπαμπαγιάννη, ο
Γεώργιος Ζήκας, ο Δημήτριος Ζήκας,
ο Ιωάννης Ζήκας- η Βασιλική Ζήκα,
η Φωτεινή Ζήκα-Καραγιώτη και η
Χαρίκλεια (Χαρά) Ζήκα-Μολυβιάτη.
Η πατρική του οικογένεια πολυμελής. Η οικογενειακή περιουσία πολύ
μικρή, σχεδόν ανύπαρκτη. Μοναδικό
εισόδημα το μεροκάματο των γονέων
του, το οποίο όμως δεν ήταν καθημερινό.
Τα παιδικά του χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε, πέτρινα, δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις. Φοίτησε
στο νηπιαγωγείο του χωριού μας
Κερασόβου–Άσσου και το 1981 ως
τέκνο πολυμελούς και άπορης οικογένειας βρέθηκε στην «Παιδόπολη
Άγιος Αλέξανδρος λίμνης Ζηρού»
(«Ζηρόπολη»).
Η Παιδόπολη «Άγιος Αλέξανδρος»
ιδρύθηκε το 1947 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού,
του Ελβετικού ιδρύματος Don Susse
και της ελληνικής κυβερνήσεως με
χρήματα από τον «Έρανο πρόνοιας Βορείων Επαρχιών της Ελλάδος
υπό την υψηλή προστασία της Α.Μ.
της Βασιλίσσης». Αντικείμενο της
Παιδόπολης η περίθαλψη ορφανών
παιδιών από το 2ο παγκόσμιο πόλεμο
και τον εμφύλιο, παιδιά εγκαταλειμμένα, άπορα και παιδιά πολυμελών
οικογενειών που οι γονείς τους αδυνατούσαν να τα θρέψουν. Η παιδόπολη βρίσκεται στην πανέμορφη λίμνη
Ζηρού πλησίον της Φιλιππιάδας και
λειτούργησε από το έτος 1948 έως το
1986.
Στην παιδόπολη ο Θύμιος Ζήκας
κάθισε πέντε χρόνια και φοίτησε από
την Α΄ μέχρι και την Ε΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου. Το 1986 βρέθηκε στην Αθήνα και στην έκτη τάξη
φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου
Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη Αττικής.
Στο Πόρτο Ράφτη είχαν προηγηθεί
τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του, ο
Γιώργος και ο Μήτσος, τα οποία δούλευαν στην παραλιακή ταβέρνα του
Μπάρμπα Βασίλη στο Λιμάνι.
Μετά την αποφοίτησή του από
το Δημοτικό Σχολείο φοίτησε στο
Γυμνάσιο Μαρκοπούλου και παράλληλα άρχισε να δουλεύει σε διάφορες
ταβέρνες και φούρνους στο Πόρτο
Ράφτη και το 1990 για ένα χρόνο σε
εμπορικό πλοίο που μετέφερε άμμο θαλάσσης (αμμοτζίδικο). Σε ηλικία δέκα επτά ετών και για ένα περίπου χρόνο βρέθηκε στη Γερμανία
κοντά στον μεγαλύτερό του αδελφό
Γιώργο. Επέστρεψε στην Ελλάδα για
να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία.
Υπηρέτησε στην ομάδα υποβρυχίων

καταδρομών (Ο.Υ.Κ.) του πολεμικού
ναυτικού στη φρεγάτα «Έλλη» με την
ειδικότητα του μάγειρα. Με τη φρεγάτα «Έλλη» βρέθηκε για τέσσερις μήνες
στην Αδριατική προκειμένου να περιφρουρήσουν το εμπάργκο (οικονομικές κυρώσεις ) που είχε επιβληθεί
από τον Ο.Η.Ε. στη Ν. Γιουγκοσλαβία
(Σερβία, Μαυροβούνιο) και στη συνέχεια στα Ίμια κατά τη διάρκεια της
ολιγοήμερης κρίσης τον Ιανουάριο
του 1996. Από το 2001 έως το 2005
δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο
Πόρτο Ράφτη. Έχει δική του επιχείρηση (Ψητοπωλείο-Σουβλατζίδικο)
με την επωνυμία «Ο ΘYΜΙΟΣ». Από
τα 2005 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αρτέμιδα
(Λούτσα). Έχει δικό του αρτοποιείοΖχαροπλαστείο (τηλ. 2294045131)
στη διασταύρωση των οδών Αγίου
Ιωάννη και Πευκών με την επωνυμία
«Ο ΑΣΣΟΣ». Λάτρης του αθλητισμού
και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου. Από
μικρός μέσα στα γήπεδα αρκετές ώρες
την ημέρα. Την ποδοσφαιρική του καριέρα άρχισε αγωνιζόμενος στην ποδοσφαιρική ομάδα του Μαρκοπούλου
Μαρκό για τρία χρόνια και στη συνέχεια για δώδεκα χρόνια αγωνίστηκε
στην Α.Ε. Πόρτο Ράφτη. Όταν για ένα
χρόνο βρέθηκε στη Γερμανία αγωνίστηκε στην ελληνική ομάδα του
Σίγκεν (πόλη στο κρατίδιο Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία, κοντά στην πόλη της Κολωνίας). Τα πλούσια σωματικά προσόντα, η τεχνική του κατάρτιση, το ήθος του και η ποδοσφαιρική
του συνέπεια ήταν αυτά που τον ανέδειξαν ως έναν από τους καλύτερους
ποδοσφαιριστές στο πρωτάθλημα της
Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. (Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ανατολικής Αττικής).
Αρκετές δελεαστικές προτάσεις από
ομάδες που αγωνίζονταν σε μεγαλύτερες κατηγορίες τις απέρριψε γιατί
οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις
δεν του επέτρεπαν να απομακρυνθεί
πέρα από την ευρύτερη περιοχή του
Πόρτο Ράφτη. Το 2007 σε ηλικία 32
ετών κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του
παπούτσια χωρίς βέβαια να απομακρυνθεί από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ο Θύμιος άρχισε μια καινούρια
καριέρα, αυτή του προπονητή ποδοσφαίρου όντας διπλωματούχος προπονητής UEFA-C-.
Την ποδοσφαιρική περίοδο 2007-8
αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της
Α.Ε. Πόρτο Ράφτη. Η εξαιρετική του
δουλειά είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα
του Πόρτο Ράφτη να κερδίσει κατηγορία (άνοδος από τη Γ΄ κατηγορία στη
Β΄). Την επόμενη χρονιά βρίσκεται
στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας της

νεοφώτιστης ομάδας της Ανθούσας
«Α.Ο. Ατλαντίς». Η νεοσύστατη ομάδα
της Ανθούσας είχε μια εντυπωσιακή
πορεία και πρώτη φόρεσε το στέμμα στη Γ΄ κατηγορία Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. με
πολύ μεγάλη ευκολία και μάλιστα
πριν πέσει η αυλαία του πρωταθλήματος. Στη συνέχεια στέφθηκε και
υπερπρωταθλήτρια της Γ΄ κατηγορίας αφού στον τελικό επεκράτησε του
Ραμνούντα Γραμματικού με σκορ 2-1.
Οι τοπικές εφημερίδες καθώς και οι
ημερήσιες αθλητικές μιλάνε για μια
γενναία ομάδα που με απίστευτες
επιδόσεις έγραψε χρυσή σελίδα στην
ιστορία της. Η Ατλαντίδα έσπασε όλα
τα ρεκόρ. Σε 22 αγώνες είχε μόνο μία
ήττα, πέντε ισοπαλίες και 16 νίκες.
Στο ενεργητικό της έχει 53 τέρματα
και δέχθηκε μόνο 12. Την θαυμάσια
πορεία η ομάδα την οφείλει , σύμφωνα με τα γραφόμενα των εφημερίδων,
στη διοίκηση της ομάδας αλλά ψυχή
της ομάδας θεωρούν τον δραστήριο
και διορατικό κόουτς Θύμιο Ζήκα.

σφαιριστών της ομάδος, τελικά τα καταφέραμε…».
Ο Θύμιος Ζήκας παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Ατλαντίδος έξι χρόνια.
Την ποδοσφαιρική περίοδο 201516 βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής
ηγεσίας του Α.Ο. Άρτεμις και αναλαμβάνει τη δύσκολη προσπάθεια να επαναφέρει την ομάδα στη Β΄ κατηγορία
της Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. από την οποία υποβιβάστηκε την προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Η ομάδα της Αρτέμιδος
πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν
και παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετώπισε, μπόρεσε να πετύχει τον στόχο, που ήταν η
άνοδος στη Β΄ κατηγορία. Η διοίκηση
της ομάδας, όντας απόλυτα ικανοποιημένη από την εξαιρετική δουλειά
του έμπειρου προπονητή, αποφάσισε
την παραμονή του Θύμιου Ζήκα στο
τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας και την
επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά.
Η αθόρυβη, υπεύθυνη, σοβαρή και

Να τι έγραφε την Τετάρτη 2 Απριλίου
2008 «η Αλήθεια», τοπική εφημερίδα
της Ανατολικής Αττικής.
«Με πολύ μεγάλη ευκολία στέφτηκε
Πρωταθλήτρια στην Γ΄Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. η
ομάδα της ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ.
Στην αρχή του πρωταθλήματος κανείς
δεν το πίστευε ότι η ομάδα αυτή, θα
μπορούσε να φτάσει σε τέτοιο υψηλό
βαθμό ετοιμότητας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ο προπονητής κ. Θύμιος
Ζήκας παρουσίασε την ομάδα σε αξιοζήλευτη φόρμα και σε καμιά περίοδο
δεν έκανε «κοιλιά», όπως όλοι περιμένανε. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η ομάδα φτιάχτηκε κυριολεκτικά
στο παρά πέντε, δηλαδή τρεις ημέρες
πριν λήξουν οι μεταγραφές… Ο πρόεδρος της ομάδος κ. Νίκος Ξαγοράρης
μας δήλωσε: «Καταφέραμε κυριολεκτικά, να δημιουργήσουμε μια ομάδα μέσα σε τρεις μέρες. Πολλοί ήταν
αυτοί που δεν πίστευαν ότι θα τα
καταφέρουμε στην έναρξη του πρωταθλήματος. Όμως με τη βοήθεια του
προπονητή κ. Θύμιου Ζήκα, αλλά και
τις φιλότιμες προσπάθειες των ποδο-

εξαιρετική δουλειά του είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται ένας από τους καλύτερους και εμπειρότερους τεχνικούς
της Ανατολικής Αττικής. Δικαίως δε
του έχουν προσάψει το προσωνύμιο
«προπονητής της ανόδου», αφού με
όσες ομάδες συνεργάστηκε ανέβηκαν
κατηγορία.
Ως Ηπειρολάτρης δεν μπορούσε να
μην είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου
Ηπειρωτών Αρτέμιδας (Λούτσας),
ενός Συλλόγου εξακοσίων περίπου
μελών με πολλαπλή δραστηριότητα.
Για έξι χρόνια μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και από το 2016 μέχρι και
σήμερα οι Ηπειρώτες της Αρτέμιδας
(Λούτσας) του εμπιστεύθηκαν τη θέση του προέδρου.
Χόμπι του ο αθλητισμός, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, και η μουσική.
Αρκετές από τις ελεύθερες ώρες του
διασκεδάζει παίζοντας μπουζούκι.
Αγαπημένος του προορισμός το χωριό ο Άσσος. Οι επαγγελματικές του
υποχρεώσεις όμως και οι αθλητικές
ενασχολήσεις έχουν ως αποτέλεσμα
οι επισκέψεις του να μην είναι συχνές
αλλά και χρονικά περιορισμένες.

