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

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου θα αρχίσουν 
φέτος οι τριήμερες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει ο Σύλλογός μας κάθε 

καλοκαίρι στο χωριό μας. Στις 27 Ιουλίου 
θα πραγματοποιηθεί το 15ο αντάμωμα των 
απανταχού Ασσιωτών.
 Όλοι οι Ασσιώτες με τις οικογένειές τους 

πρέπει να προγραμματίσουν την περίοδο αυτή, 
όπως κάθε χρόνο, να βρίσκονται στο χωριό 
και να είναι παρόντες στο ετήσιο ραντεβού 
που δίνουν εδώ και δέκα τέσσερα χρόνια. 

Όλοι στον Άσσο, το αγαπημένο μας χωριό, 
να ιδωθούμε, να γνωριστούν τα παιδιά μας, 
να ψιλοκουβεντιάσουμε, να γλεντήσουμε 
όλοι μαζί παρέα, τραγουδώντας, χορεύοντας 
παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας, 
τρώγοντας και πίνοντας υπό τους ήχους 
παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας. Η 
παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν 

περισσοτέρων χωριανών είναι αυτή που 
ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων 
και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους 
διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη 
συνέχισή τους. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων 

στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας. 

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
27 μέχρι 29 Ιουλίου 2018

15ο Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

Την Κυριακή 20 
Μαΐου θα πραγμα-
τοποιήσει ο Σύλλογός 
μας ημερήσια εκδρο-
μή στη νήσο Τήνο. 
Θα επισκεφθούμε 
γ ια  προσκύνημα 
τον Ιερό Ναό της 
Ευαγγελιστρίας της 
Τήνου ή Παναγίας 
Τήνου. 

Το Ιερό προσκύ-
νημα της Παναγίας 
της Τήνου είναι ο 
πιο γνωστός και δημοφιλής προορισμός του Χριστιανικού Ελληνισμού. 
Επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο ίδρυμα Τηνιακού 
Πολιτισμού την έκθεση εικόνων και κειμηλίων, την Πινακοθήκη (έργα 
Λύτρα, Γύζη κλπ), το Σκευοφυλάκιο, το Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, το 
Μουσείο Αντωνίου Σώχου και Γιαννούλη Χαλεπά. Θα επισκεφθούμε την 
υφαντουργική σχολή και το Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Επίσης θα περιηγηθούμε τα όμορφα, πλακόστρωτα εμπορικά σοκάκια 
στη χώρα της Τήνου. Αναχώρηση από το λιμάνι της Ραφήνας ώρα 07.30 
και άφιξη 21.30.

 Τιμή εισιτηρίου μετ΄επιστροφής 46 Ευρώ το άτομο.
 Για περισσότερες πληροφορίες και για να δηλώσετε συμμετοχή μπο-

ρείτε να επικοινωνήσετε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημήτριο Γούλα 
τηλ: 6974607246. Τον Παύλο Χρήστου τηλ. 6973243309 ή με κάποιο μέ-
λος του Δ.Σ.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Παφίλας Γεώργιος 

του Ευαγγέλου και της Βάιας (Γάκη Βαγγέλης)
 (1931-2001)

 Γεννήθηκε στον Άσσο το 1931 από φτωχή αγροτική οικογένεια. Είναι το 
πρώτο από τα τρία παιδιά του Ευαγγέλου Δημητρίου Παφίλα και της Βάιας 
Νικολάου Κατσάνου. συνέχεια στη σελίδα 4

Ημερήσια Εκδρομή του Συλλόγου μας 
στη νήσο Τήνο. 

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

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός και η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας το μεσημέρι της Κυρια-
κής 4-3-2018 στην οικογενειακή ταβέρνα « Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ» Αριστοτέλους 

105 Ηλιούπολη Αττικής, της χωριανής μας Ζήκα Δήμητρας του Νικολάου και της 
Μαρίας. Πολύ νωρίς μέλη, χωριανοί και φίλοι του συλλόγου έδωσαν το παρόν. 
Το Δ. Σ του συλλόγου σε συνεργασία με τη διεύθυνση του κέντρου είχαν φρο-
ντίσει για όλα. Το φαγητό, άριστο σε ποιότητα, και μπόλικο σε ποσότητα σερβι-
ρίστηκε πολύ γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση άρχισε το γλέντι.

Η μουσική ορχήστρα, με κλαρίνο τους Γεώργιο Δάμο, Νίκο Δαλιάνη, Σπύρο 
Κούρα και τον Νίκο Καλαμίδα και Διαμαντή Ρουμελιώτη στο τραγούδι και τον 
Μπάλα Γιάννη στο μπουζούκι και τον Μαλισόβα Χρήστο στο λαούτο, με παραδο-
σιακή μουσική της ιδιαιτέρας πατρίδας μας, μάς κράτησε συντροφιά για πολλές 
ώρες και ικανοποίησαν όλες τις μουσικές επιθυμίες των παρευρισκομένων. Το 
χορό άνοιξε το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας το οποίο για άλλη μια φορά 
άφησε καλές εντυπώσεις. Στο χορευτικό τμήμα συμμετείχαν οι: Νίκος Τριαντα-
φύλλου (Δάσκαλος), Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Δημήτριος Γ. Γούλας, Θωμάς Ευ-
αγγ. Κατσάνος, Παύλος Γ. Χρήστου, Χαρίκλεια Λ. Κατσάνου, Ματίνα Π. Χρήστου, 
Ευαγγελία Κωλέτση, Ζωή Τάτση, Θεοδώρα Χρήστου και Κλεοπάτρα Ναζάρη. Στη 
συνέχεια οι θιασώτες του χορού πήραν θέση στην πίστα και το γλέντι κράτησε 
μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στην εκδήλωση αυτή ο πρόεδρος του συλλόγου 
μας έκοψε και την πίτα για το νέο έτος.

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας & 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

συνέχεια στη σελίδα 5

Aπό αριστερά Δημήτριος Γούλας, αντιπρόεδρος, Λαμπρινή Χρήστου ταμίας, Ευάγγελος 
Θεοδώρου πρόεδρος, Κατσάνος Θωμάς, γεν. γραμματέας και Δήμα Δήμητρα μέλος Δ.Σ.
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 σσοςΆ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Θάνατοι
/ Στις 18 Ιανουαρίου 2018, σε ηλικία 53 ετών, έφυ-
γε, πρόωρα και ανεπάντεχα, για το αιώνιο ταξίδι ο Λα-
μπρούσης Ιωάννης του Βασιλείου και της Ελένης (Γι-
άννης του Βασίλη Τάκη Νάκου). Ο αδόκητος θάνατος 
βύθισε σε βαρύ πένθος την οικογένειά του, συγγενείς 

και φίλους. Άφησε την τε-
λευταία του πνοή σε νο-
σοκομείο του Ζίγκεν της 
Γερμανίας, στην οποία βρί-
σκονταν είκοσι πέντε και 
πλέον χρόνια ως οικονο-
μικός μετανάστης. Έχασε 
την άνιση μάχη που έδινε 
με θάρρος και γενναιότη-
τα τον τελευταίο καιρό με 
την επάρατη νόσο. Η σορός 
του εκλιπόντος μεταφέρθη-

κε στο χωριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 25 Ια-
νουαρίου στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο 
και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. 
 Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογέ-
νειά του, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η ασσιώτικη κοι-
νωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας γης που 
τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
/ Στις 4 Φεβρουαρίου 2018, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε 
για το αιώνιο ταξίδι ο Ζήκας Παναγιώτης του Νικολά-
ου και της Μαρίας (Πάνο Κολιό Ζήκας). Έχασε την άνιση 
μάχη που έδινε με θάρρος και γενναιότητα τον τελευταίο 
καιρό με την επάρατη νόσο. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό ναό του Αγίου Γε-
ωργίου στην Π. Φιλιππιάδα 
και ενταφιάστηκε στο κοι-
μητήριο της Π. Φιλιππιάδας. 
Στην τελευταία του κατοικία 
τον συνόδευσε η οικογένειά 
του, συγγενείς, φίλοι και 
πάνδημη η ασσιώτικη κοι-
νωνία. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Φιλιππιαδιώτικης 
γης που τον σκέπασε. Αιω-
νία η μνήμη του.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟ-
ΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται 
εγκάρδια τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστά-
ντων.

Μνημόσυνα
/ Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 
2018 στον Ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής του Δήμα 
Δημητρίου του Μάρκου και της 
Λαμπρινής (Μήτσο Μάρκου).
 Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/ Την Κυριακή 28 Ιανουα-
ρίου 2018 στον Ιερό ναό του 
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετε-
λέσθη 40/ήμερο μνημόσυ-
νο υπέρ αναπαύσεως της ψυ-
χής του Θεοδώρου Παναγιώτη 
του Γεωργίου και της Γεωργίας 
(Παναγιώτη Γάκη Θοδωρή). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/ Την Κυριακή 18 Φεβρουα-
ρίου 2018 στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Κώνστα Κων-
σταντίνου του Χρήστου και της 
Μαρίας (Κώστα Κίτσου). Αιω-
νία η μνήμη του. 
/ Την Κυριακή 25 Φεβρουα-
ρίου 2018 στον Ιερό ναό του 
Προφήτη Ηλία Νέας Μάκρης 
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της Λαμπρούση Κλεφτάκη Θε-
οδοσίας του Αντωνίου και της 
Μάνθας (Τσίας του Ντωνάσιου). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 
/ Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Λαμπρούση Ιω-
άννη του Βασιλείου και της Ελένης (Γιάννη του Βασίλη 
Τάκη Νάκου).   Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
/ Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου στην Π. Φιλιππιάδα ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του 
Ζήκα Παναγιώτη του Νικολάου και της Μαρίας (Πάνο 
κολιό Ζήκα). 

 Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

Γάμος
/ Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, στο Δημαρχείο 
Δέλτα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Καραμπί-
νας του Δημητρίου και της Ελένης από την Καλογρι-
ανή Τρικάλων ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με 
την εκλεκτή της καρδιάς του Μπουλοπούλου Αρε-
τή του Γεωργίου και Αικατερίνης από τη Χαλάστρα 
Θεσσαλονίκης. Ο Βασίλης Καραμπίνας είναι εγγονός 
του χωριανού μας Κωνσταντίνου Κούση του Πανα-
γιώτη και της Σπυριδούλας (Κώστα Πάνου) από την 
κόρη του Ελένη.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα 
ο “ΑΣΣΟΣ” εύχονται στo νιόπαντρo ζευγάρι “βίον αν-
θόσπαρτον και ζωήν ανέφελον”.

Γεννήσεις
/ Δεύτερο παιδί απέκτη-
σαν η Παναγιώτα Ζήκα 
του Σπύρου και της Πο-
λυξένης και ο Παναγιώ-
της Τζίτζης. Η Παναγιώτα 
Ζήκα στις 6 Ιανουαρί-
ου 2018 στη Μαιευτική 
Γυναικολογική Κλινική 
ΡΕΑ των Αθηνών έφε-
ρε στη ζωή ένα υγιέστα-
το και χαριτωμένο κορι-
τσάκι. Εμφανής η χαρά 
του παππού Σπύρου και 
της γιαγιάς Πολυξένης για το ευχάριστο αυτό γεγο-
νός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Παναγιώ-
τη και Γιώτα, στον παππού Σπύρο και στη γιαγιά Πόπη 
να τους ζήσει. 
/ Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν ο Βασίλης Καρα-
μπίνας του Δημητρίου και της Ελένης και η Μπουλο-
πούλου Αρετή του Γεωργίου και της Αικατερίνης. Η 
Αρετή Μπουλοπούλου στις 11 Μαρτίου 2018 έφερε 
στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφα-
νής η χαρά του παππού Δημήτρη και της γιαγιάς Ελέ-
νης για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους 
ευτυχισμένους γονείς Βασίλη και Αρετή, στον παππού 
Δημήτρη και στη γιαγιά Ελένη να τους ζήσει. Ο Βασί-
λης Καραμπίνας είναι γιος της χωριανής μας Ελένης 
Κούση του Κων/νου (Ελένης του Κώστα Πάνου).

Κοινωνικά 

/ Ο Ζήκας Θωμάς του Ανα-
στασίου και της Πανάγιως 
προσέφερε στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη του παππού του 
Ζήκα Θωμά του Αναστασίου 
και της Χρυσαυγής (Θωμά 
Ζήκα) και της γιαγιάς του 
Ζήκα Βαρβάρας του Θωμά. 
Τον ευχαριστούμε και ευ-
χόμαστε υγεία και μακροη-
μέρευση 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 20 ευρώ στη μνήμη των γονέων 
του Γεωργίου και Λαμπρινής Χρήστου. 
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του για να 
τους θυμούνται. 
Η μνήμη τους αιωνία. 

Θωμάς Ζήκας

Γεώργιος και Λαμπρινή Χρήστου

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν 
Aθήναις Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος 

Mπότσαρης”

Eκδότης
Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου
Παππαδά 27-29, 11526, Αθήνα

τηλ.: 210 6982661 

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.

σσοςΆΟ

Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 συγκροτή-
θηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού 

Συλλόγου τέως Δήμου Θεσπρωτικού ως εξής:

Πρόεδρος: Νικολάου Νικόλαος (Ζερβό).
Αντιπρόεδρος: Χρήστου Παύλος (Άσσος).
Γραμματέας: Ρέντζιος Ευθύμιος (Ριζοβούνι).
Αν. Γραμματέας: Βασιλείου Σπύρος 
(Παπαδάτες).
Ταμίας: Δράκου Αικατερίνη (Θεσπρωτικό).
Μέλος: Γιάννος Γεώργιος (Νικολίτσι).
Μέλος: Ζήκος Νικόλαος (Γαλατάς).
Μέλος: Ιωαννίδης Γεώργιος (Μελιανά).
Μέλος: Καραβίδας Κωνσταντίνος 
(Πολυστάφυλο).

Μέλος: Λάμπρου Γεώργιος (Κρανέα).
Μέλος: Σακκάς Κωνσταντίνος (Ελαία). 

Αναπληρωματικά μέλη
Παναγιώτης Κούσης (Άσσος).
Βασίλειος Ζήκος(Γαλατάς).
Θεόδωρος Δρόσος (Ελαία).
Γεώργιος Κώτσης (Ζερβό).
Αλέκος Ζορμπάς (Θεσπρωτικό).
Δήμος Φωτάκης (Κρανέα).
Ντάκουλας Ευάγγελος (Μελιανά).
Κώστας Χρήστος (Νικολίτσι).
Βαλεντίνη Κοκκίνη(Παπαδάτες).
Οδυσσέας Θάνος (Πολυστάφυλο).
Αναστάσιος Παπαγιάννης (Ριζοβούνι).

Βαρβάρα Ζήκα

Προσφορές εφημερίδας
• Αργυροπούλου Αργυρώ ( Ανθούλα της Θοδωρη-Βάσαινας)  .. 20 €

• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου και της Αναστασίας  ......... 30 €

• Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου και της Πανάγιως  ................ 50 €

• Κατσάνος Αλέξανδρος του Ευθυμίου και της Λαμπρινής  .....200 €

• Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου και της Βασιλικής  .. 50 €

• Λαμπρούση Ρούλα του Ευαγγέλου  .................................. 10 €

• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου και της Ελένης  .... 10 €

• Νικολάου Νικόλαος του Ευθυμίου και της Αικατερίνης  ........ 50 €

• Παπαδημητρίου Δημήτριος (Τάκης) του Παν. (Θεσπρωτικό) .. 20 €

• Σακκάς Κωνσταντίνος από Ελαία (Ντάρα)  ......................... 20 €

• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ......... 20 €

• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ............. 20 €

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογό μας
Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στο γραφείο του Συλλόγου μας στην οδό 
Αγ. Κων/νου 4 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας ως εξής:
Πρόεδρος: Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου. ....................... Τ: 6974607246.
Αντιπρόεδρος: Σταύρου Βασίλειος του Χρήστου.  .............. Τ: 6987370085.
Γεν. Γραμματέας: Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου.  ........ Τ: 6932307044.
Ειδ. Γραμματέας: Δήμα Δήμητρα του Γεωργίου.  ................ Τ: 2102411804.
Ταμίας: Χρήστου Λαμπρινή του Παύλου.  .............................. Τ: 6977592714.
Υπεύθυνη Πολιτιστικών: Πανούση Ελένη του Ευαγ.  ......... Τ: 6976557789.
Μέλος: Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου.  ................. Τ: 6982970065.
Μέλος: Καλέσιος Χρήστος του Δημητρίου.  .......................... Τ: 6974326166.
Μέλος: Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου. ............ Τ: 6972199525.

Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός 
Σύλλογος τέως Δήμου Θεσπρωτικού
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Στον Άσσο όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας της διακαινησίμου 
είναι ημέρες χαράς, ψυχαγωγίας, 

διασκέδασης και γιορτάζονται με μεγά-
λη λαμπρότητα ιδιαίτερα όμως η δεύ-
τερη ημέρα του Πάσχα (Δευτέρα της 
Διακαινησίμου) 

 Λεπτομέρειες για τα ήθη και τα 
έθιμα της πρώτης ημέρας της εβδομά-
δας της διακαινησίμου (ανήμερα της 
Λαμπρής) περιέχονται στο 69ο φύλλο 
της εφημερίδας «ο Άσσος» (Απρίλιος-
Μάιος-Ιούνιος 2016).

Το κύριο πασχαλινό τραπέζι, μέχρι 
και τη δεκαετία του 1970, δεν γίνονταν 
την Κυριακή (πρώτη ημέρα του Πάσχα) 
αλλά τη Δευτέρα (Δευτέρα της Διακαι-
νησίμου). Το τραπέζι με φαγητά πλού-
σια σε λίπος την πρώτη ημέρα του Πά-
σχα αποφεύγονταν για λόγους υγείας. 
Η προετοιμασία του στομαχιού για να 
δεχτεί τον οβελία του Πάσχα θα γίνει 
την πρώτη ημέρα με γαλακτερά, γαλα-
τόπιτες, τυρόπιτες, σούπες, μαγειρίτσα 
και γενικά φαγητά με λίγο λίπος λόγω 
της αυστηρής νηστείας της Μ. Σαρακο-
στής και ιδιαίτερα της Μ. Εβδομάδας. 
Οβελίας, μέχρι τη δεκαετία του 1970, 
δεν υπήρχε ανήμερα του Πάσχα αλλά 
τη δεύτερη μέρα του Πάσχα (Δευτέρα 
της Διακαινησίμου). Η Δευτέρα του 
Πάσχα συμπίπτει αρκετές φορές με τη 
γιορτή του αγαπημένου Αγίου για τους 
Ασσιώτες του πολιούχου του χωριού 
Αγίου Γεωργίου. Η γιορτή του Αγίου 
Γεωργίου ήταν ξεχωριστή και εξίσου 
σημαντική για τους κατοίκους του χω-
ριού και έπρεπε να γιορταστεί με λα-
μπρότητα και ίσως έτσι επεκράτησε 

η κορύφωση για τη γιορτή της Ανά-
στασης να συμπίπτει με τη γιορτή του 
πολιούχου του χωριού μας. Ήταν πολύ 
δύσκολο αν όχι αδύνατο να υπάρχει 
οβελίας και τις δύο ημέρες (Κυριακή 
και Δευτέρα του Πάσχα) καθώς και τη 
ημέρα εορτής του παρεκκλησίου της 
γειτονιάς του. Λόγοι οικονομικοί δεν 
το επέτρεπαν. 

Τη Δευτέρα το πρωί όλα έτοιμα σε 
κάθε σπίτι για τον οβελία. Κάρβου-
να αναμμένα και το λαμπριάτικο αρνί 
στη χειροποίητη ξύλινη σούβλα. Όλη η 
οικογένεια σε ετοιμότητα γιατί η σού-
βλα ήταν χειροκίνητη και, όπως αντι-
λαμβάνεστε, χρειάζονταν πολλά χέρια 
για τον οβελία. Ηλεκτρικό ρεύμα δεν 
υπήρχε (το χωριό ηλεκτροδοτήθηκε το 
1968). Το γενικό πρόσταγμα ο γεροντό-
τερος από σεβασμό αλλά και από την 
εμπειρία που διέθετε. Αυτός αποφάσιζε 

πότε θα σουβλίσουμε το αρνί, πότε θα 
αρχίσει το ψήσιμο και πότε είναι έτοι-
μο για φαγητό. Όλο το χωριό από άκρη 
σε άκρη μοσχομύριζε. Παντού καπνός, 
χαρούμενες φωνές, ποτό, φαγητό και 
όταν έρχονταν σε κέφι τραγούδια και 
χορός.

Τη Δευτέρα το πρωί και το απόγευ-
μα όλοι στην εκκλησία για την ακολου-
θία του εσπερινού. Μετά το τέλος του 
εσπερινού δεν έφευγε κανείς όλοι έτοι-
μοι για τον δευτεριάτικο χορό, όπως 
ανήμερα της Λαμπρής για τον Λαμπρι-
άτικο (Κυριακάτικο). Ο χορός γίνονταν 
στην κεντρική πλατεία του χωριού. 
Έχουμε δύο γύρους χορευτών, ένας 
γύρος από άνδρες και ξεχωριστός των 
γυναικών. Πρώτα ο γύρος των ανδρών 
και μετά των γυναικών. Πρώτος σέρνει 
τον χορό ο ιερέας του χωριού, μετά ο 
πρόεδρος και στη συνέχεια οι σεβάσμι-

οι γέροντες και μετά οι νεότεροι. Στο 
γύρο των γυναικών προηγούνταν οι 
ηλικιωμένες, ύστερα οι παντρεμένες, 
ακολουθούσαν οι αρρεβωνιασμένες 
και τέλος τα ανύπαντρα κορίτσια. Ο 
χορός ήταν απλός, σεμνός, συρτός με 
βηματισμό στα δύο ή στα τρία. Δυ-
στυχώς το έθιμο αυτό δεν διατηρείται 
στην εποχή μας. Τα τραγούδια δεν συ-
νοδεύονταν από μουσικά όργανα αλλά 
ακούγονταν αυθεντικά, γνήσια, πηγαία 
από τους ίδιους τους χορευτές. Πρώτα 
οι καλλικέλαδοι πρωτοφωνάρηδες και 
πρωτοφωνάρισσες και μετά οι υπόλοι-
ποι. Αντηχούσε όλη η πλατεία από τα 
παραδοσιακά τραγούδια (Σήμερα Χρι-
στός Ανέστη κι αύριο Αληθώς Ανέστη, 
τον Ντελή Παπά, τώρα είναι Μάης κι 
Άνοιξη, μια κόρη από τα Γρέβενα, στη 
βρύση στα Τσερίτσανα, Παπαδημούλα, 
Μηλίτσα, Κάτω στα Δασιά τα Πλατάνια, 
Δεν φταίει η Μαύρη Λάκκα, ο Ρόβας, 
Σήμερα Μωρ’ Λένη μου, όλα τα που-
λάκια, το κλεφτόπουλο ,των Κλεφτών, 
Άσπρο Τριαντάφυλλο Κρατώ, Απ’ τα 
Γιάννενα διαβαίνω, Λουλούδι, Συννέ-
φιασε στον Παρνασσό κ.α.). Αυτά τα 
τραγούδια του πόνου, της αγάπης για 
την ζωή, του έρωτα, της Άνοιξης, της 
ξενιτιάς, της λευτεριάς, των Κλεφτών, 
των Αρματολών, των πολέμων με τους 
Τούρκους και άλλα χόρευαν οι Ασσιώ-
τες την ημέρα αυτή. Όταν τελείωνε ο 
χορός οι γυναίκες πήγαιναν αμέσως 
στα σπίτια για τις δουλειές του σπιτιού 
και για να περιποιηθούν τα ζωντανά 
τους. Οι άνδρες παρέμεναν συνήθως 
στα καφενεία για συζήτηση και λίγο 
ποτό. (Για τα Λαμπριάτικα τραγούδια 
σε άλλο φύλλο).

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Εβδομάδα του Πάσχα ή Λαμπροβδομάδα ή Eβδομάδα της Διακαινησίμου.

Δεύτερη μέρα του Πάσχα (Δευτέρα της Διακαινησίμου).

Εκδ. «Άπειρος χώρα» 2017 Αθήνα, είναι 
το βιβλίο του συμπατριώτη μας από τον 
Άσσο Παύλου Χρήστου. 

Πρόκειται για ένα πόνημα στο οποίο 
ο συγγραφέας εξετάζει με σχολαστική 
προσοχή και ακρίβεια, τη θρησκευτική 
και εκκλησιαστική ζωή και δράση της 
Νασαρίτικης κοινότητας σ’ όλες τις εκ-
φάνσεις της σε όλο της το εύρος.

Ανασυνθέτει την υφή της με μια μέ-
θοδο-τακτική που αποπνέει έναν βαθύ 
σεβασμό, μια ιερότητα που σχεδόν 
«ακουμπάει» θα έλεγα, το δέος, με τη 
φιλοσοφική έννοια του όρου. 

Κάνει μια γόνιμη αναδρομή στο πα-
ρελθόν, επιστροφή, που τη συμπλέκει 
και με το παρόν. Ανακαλεί στη μνήμη του 
αναγνώστη προοδευτικά και νοερά ένα 
γοητευτικό ταξίδι στην απώτερη ζωή 
των ανθρώπων του χωριού του. Ή καλύ-
τερα σ΄ένα συνταξίδι με ξεναγό τον ίδιο. 
«Ενσταλάζει» στο μυαλό του αναγνώστη 
μια ασύλληπτης αίσθησης και ομορφι-
άς ερεθιστική μεθυστική αφύπνιση. Ο 
συγγραφέας με εύστοχες παρεκβάσεις, 
προφορικές αφηγήσεις – («γενίτσαρος» 
Δεσπότης γιος της παρακατιανής Σοφι-

τσιάλας (15ος αι.) κληρικός «μαϊμού», 
απατεώνας, αντιποίηση ιερατικής ιδιό-
τητας (1935-36) παραθέτει σε κατάλο-
γο με χρονολογική σειρά:

(α) Τους υπηρετήσαντες ιερείς, (με 
αφετηρία τον ανώνυμο ιερέα που χρη-
σιμοποίησαν οι Σουλιώτες το 1821 στο 
στρατήγημά τους να κυριεύσουν τα 4 
χωριά της Λάκκας, Λελόβου, Κρανιά, 
Νάσαρι, Παπαδάτες και Μπουλμέτι και 
να τα υποχρεώσουν να συνταχθούν 
μαζί τους) με πλήρη στοιχεία ταυτότη-
τας και συνολική ιερατική υπηρεσία. (β) 
τους ιεροψάλτες, με εθελοντική συνή-
θως συμμετοχή ή επ΄ αμοιβή, τους γνω-
στούς Αναγνώστες από παλιά, ιδιότητα 
που γέννησε και επώνυμο Αναγνώστης 
ή Αναγνώστου. (γ) Τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές – Συμβούλια των Ι.Ν. Αγ. Γε-
ωργίου και Αγ. Κων/νου και Ελένης από 
1978 και 1982 αντίστοιχα και εντεύθεν 
με τη σύνθεσή τους.

Αναφέρει τις καθεδρικές – ενοριακές 
– εκκλησίες με τα παρεκκλήσια και τι πε-
ριουσίες τους – έτος ίδρυσης, δωρητές, 
τεχνίτες, συνοδευτικά γραπτά στοιχεία, 
τα 2 κοιμητήρια.

Αποκρυπτογραφεί με ευλάβεια τα 

«αποτυπώματά» τους τον ίσκιο τους, 
αυτό που άφησαν δηλ. άσβηστο, ανε-
ξίτηλο οι παλιότεροι και οι συγκαιρινοί 
του συγχωριανοί.

Το πόνημα αυτό αποτελεί μια ψηφίδα 
ιστορικής γνώσης και αυτογνωσίας κι 

όχι μόνο για τους Νασαρίτες.
Ο αναγνώστης χωρίς υπερβολή βι-

ώνει μια γόνιμη συναισθηματική ανα-
σκίρτηση, ένα δυνατό τίναγμα ψυχικής 
ευφορίας.

Η «ρέουσα» κελαρυστή γλώσσα, το 
απλό ανεπιτήδευτο ύφος, η πλούσια 
φωτογραφική πλαισίωση του κειμένου, 
σαγηνεύουν τον αναγνώστη διευκολύ-
νουν την προσπέλαση στο κειμένου.

Όντως ο Παύλος Χρήστου με ερευ-
νητική ματιά, μεθοδικό και συστηματικό 
τρόπο, διεισδύει, «βουτάει» στα άδυτα 
της τοπικής ιστορικοθρησκευτικής δρά-
σης και ανασύρει στην επιφάνεια πλού-
το γνωστικών στοιχείων για το χωριό 
του.

Με μεράκι, ορμή, πάθος με αστεί-
ρευτη αγάπη για το γενέθλιο τόπο, 
εντοπίζει, ανασχηματίζει, διασώζει κάθε 
πληροφοριακό στοιχείο που φωτίζει το 
παρελθόν και που κινδυνεύει να χαθεί 
στης λησμονιάς το σύννεφο.

Το βιβλίο συνιστά μια αξιόπιστη στα-
θερή πηγή γνώσεων μια μικρή «Τράπε-
ζα» δεδομένων και πληροφοριών για το 
σύγχρονο και μελλοντικό τοπικό ερευ-
νητή.

από τον Βασ. Ζάχο

Βιβλιοκριτική: Παύλος Γ. Χρήστου:
"Η εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των Ασσιωτών"

Δευτέρα της Λαμπρής 15 Απριλίου 1974 στην οικία του Γεωργίου Χρήστου. Διακρίνο-
νται από αριστερά Δημήτριος Κ. Λαμπρούσης πρόεδρος της Κοινότητας, Γεώργιος Ανασ. 
Χρήστου γραμματέας της Κοινότητας, Λεων. Γεωργ. Χρήστου φοιτητής τότε Ιατρικής και 
ο ταξιτζής Ευθύμιος Κ. Λαμπρούσης

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε στο www.Hpeiros.gr-επιλογή e-bookassosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
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Παφίλας Γεώργιος 
του Ευαγγέλου και της Βάιας 
(Γάκη Βαγγέλης) (1931-2001)

Αδέλφια του: 1) Ο Δημήτριος, απεβίωσε σε μι-
κρή ηλικία και δεν άφησε απογόνους και 2) η 
Γιαννούλα, η οποία παντρεύτηκε τον Παχαρίδη 
Ευάγγελο (Βαγγελ-Σάββα) από την Κερασούντα 
(Λεβούνια) και απέκτησε δύο παιδιά, την 
Παρθενία και τον Σάββα. Επίσης ετεροθαλή 
αδέλφια του ο Παφίλας Βασίλειος (Βασιλ-Βαγγελ-
Μήτρος) από τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα του, 
Ζήκα Βάια του Αναστασίου (κόρη του Ναστάσ-
Ζήκα από τον Άσσο) και ο Παφίλας Χρήστος 
(Τάκη Βάιας) από την τρίτη σύζυγο του πατέρα 
του Λαϊνά Βάια από τον συνοικισμό Μαχαλά της 
Μουσιωτίτσας.

Τα βάσανα αρχίζουν νωρίς για τον Γιώργο 
Παφίλα. Σε μικρή ηλικία (περίπου 6-7 χρο-
νών) έχασε τη μητέρα του ενώ αργότερα χάνει 
τον μικρό του αδελφό Δημήτρη και την αδελφή 
του Γιαννούλα. Ο Δημήτρης βοηθούσε την ομά-
δα Ζέρβα αλλά αρρωσταίνει από τις κακουχίες. 
Από μια παρανόηση ; με τον γιατρό, δεν του δί-
νουν φαγητό και τελικά πεθαίνει. Από μια αρ-
ρώστια της εποχής πεθαίνει και η αδελφή του 
Γιαννούλα. Η αναζήτηση εργασίας εκτός του 
Άσσου είναι η μόνιμη κατάσταση για όλους. Μια 
περίοδο βρίσκεται στην Λευκάδα όπου μαζί με 
ακόμα ένα συγχωριανό δουλεύει εσωτερικός σε 
κάποιο κτηματία. Επιστρέφει στο χωριό, αλλά η 
ανεργία παραμένει η ίδια. Αρχές της δεκαετίας 
του 1960 ο Γεώργιος Παφίλας αποφασίζει να με-
ταναστεύσει στην Δυτική Γερμανία. Η φτώχεια 
στο χωριό, αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα 
είχε συμφωνήσει ως χώρα με την Γερμανία για τη 
μετανάστευση οδηγούν σ αυτό το πικρό ταξίδι. 
Αρχικά, έρχεται στην Αθήνα, όπου μαζί με άλ-
λους περιμένουν για να μεταναστεύσουν, αλλά 
ως συνήθως στην Ελλάδα σε τέτοιες συνθήκες 
κάποιοι τους εκμεταλλεύονται. Περιπλανιούνται 
για μέρες στην περιοχή της Ακρόπολης και τελι-
κά ύστερα από διαμαρτυρίες -καθώς δεν έχουν 
ούτε φαγητό, ούτε στέγη- τους οδηγούν στον 
Σταθμό Λαρίσης. Πρώτος σταθμός στη Γερμανία, 
το λιμάνι του Αμβούργου, όπου εξασφαλίζει την 
πρώτη εργασία. Σκληρή δουλειά το ξεφόρτωμα 
μπανάνας κι άλλων προϊόντων για τις αγορές 
της Γερμανίας. Η πρώτη περίοδος είναι και η πιο 
σκληρή. Έχοντας αφήσει πίσω ολόκληρη την οι-
κογένεια, είναι μόνος δίχως να γνωρίζει τη γλώσ-

σα ή άλλους γνωστούς Έλληνες. Τα βράδια δια-
βάζει το μικρό κίτρινο λεξικό Ponts και το πρωί 
αρχίζει να λέει τις πρώτες κουβέντες στα γερμα-
νικά. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα έρχεται 
στην Ελλάδα και στο χωριό. Στο καφενείο όταν 
τον ρωτούν “Γιώργο πως είναι στη Γερμανία”, 
βγάζει να πληρώσει και κερνά όλο το μαγαζί, έχο-
ντας κομμένα χαρτιά στον πάκο που έβγαλε. Τα 
πρώτα χρήματα που φαίνονταν ήταν γερμανικά 
μάρκα, αλλά τα υπόλοιπα ήταν κομμένες εφημε-
ρίδες. Σε μια εβδομάδα από το περιστατικό, ένα 
λεωφορείο με χωριανούς από τον Άσσο μετανά-
στευσαν στη Γερμανία. Μετά την πρώτη επαφή 
με την σκληρή δουλειά στη Γερμανία, αρχίζει να 
συνηθίζει το μέρος και τη χώρα. Μάλιστα εκεί 
ξεκινά να κουρεύει, αφού οι Έλληνες προσπα-
θούσαν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Άλλωστε, 

οι Έλληνες σ αυτή την πρώιμη φάση είναι ακό-
μα ενωμένοι Ακολουθούν διάφορες δουλειές στο 
λιμάνι, σε εταιρεία τραίνων, κλπ. Εν τω μεταξύ, 
οδηγείται σε χωρισμό με την πρώτη του γυναί-
κα. Παντρεύεται ξανά την Αγγελική Βασιλείου 
από την Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας και αποκτά 
ένα παιδί, τον Δημήτρη. Συνεχίζει τις δουλειές. 
Αμβούργο, Μπίλεφελντ – Αννόβερο είναι οι πό-
λεις που εργάζεται και στο μεγαλύτερο μέρος ερ-
γάζεται σε εταιρεία τραίνων και αργότερα στην 

αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen μέχρι το 1974. 
Αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα προκει-
μένου ο γιος του να μάθει Ελληνικά και η επιστρο-
φή συμπίπτει με την αποτυχημένη επιστράτευση 
του Αυγούστου του 1974. Στην Αθήνα, μένει στο 
Καλαμάκι και προσλαμβάνεται στην Αμερικανική 
Βάση Ελληνικού. Μια περίοδο ανοίγει και μαγαζί 
(τα ντονέρ της εποχής ) δουλεύοντας βράδυ και 
πρωί. Το διατηρεί αρκετά χρόνια. Αργότερα εκ-
παιδεύεται στην Γερμανία ως απολυμαντής και 
στην συνέχεια αναλαμβάνει τις απολυμάνσεις της 
Βάσης, αλλά και σε άλλους χώρους αμερικανικών 
συμφερόντων. Παραμένει στην Αμερικανική Βάση 
μέχρι το οριστικό κλείσιμό της το 1991.

Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Αποδήμων 
Ασσιωτων και ένα από τα πιο ενεργά και δρα-
στήρια μέλη του. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου μας από 19/5/1982 έως 
20/2/1983 και αντιπρόεδρος από 20/2/1983 έως 
3/1/ 1986 και από 9/2/1988 έως 20/11/ 1989. Δεν 
αποδέχθηκε τη θέση του προέδρου παρά την 
επιμονή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατ΄ επανάληψη.

Άντρας κανονικού αναστήματος, εμφανίσιμος, 
πάντα χαμογελαστός, εργατικός, δραστήριος, σο-
βαρός, ευγενής, φιλήσυχος, ήρεμος, σεμνός και 
φιλόξενος. Ενέπνεε σεβασμό. Άτομο κοινωνικό, 
ήταν πάντα παρών σε σοβαρά κοινωνικά γεγο-
νότα της ασσιώτικης αποδημίας (λύπες, χαρές 
κλπ). Ευτύχησε να δει τα παιδιά του επαγγελ-
ματικά αποκατεστημένα και οικογενειακά ευ-
τυχισμένα και να χαρεί τα τέσσερα εγγόνια του. 
Αγαπούσε το χωριό του και συχνά το επισκέ-
πτονταν και ήταν πάντα αλληλέγγυος με τους 
χωριανούς του.

Α) Από τον γάμο του με τη Λαμπρούση Μαρία 
του Βασιλείου και της Πανάγιως (κόρη του 
Βασιλάκη Βάση) από τον Άσσο απέκτησε δύο 
παιδιά:

1) τον Ευάγγελο και 2) τον Ναπολέων.
1) Ο Ευάγγελος Παφίλας (Λάκη Γάκη Βαγγέλης) 

παντρεύτηκε τη Γώγολου Σταυρούλα (1955-2014) 
από την Αμφιλοχία και απέκτησε δύο παιδιά: α) 
την Παρθενία και 2) τη Μαρία.

2) Ο Ναπολέων Παφίλας (1955-2015) παντρεύ-
τηκε τη Μιχοπούλου Ιουλιέττα από τη Ράχη 
Άρτας και απέκτησε δύο παιδιά: α) τη Μαρία 
και 2) τη Σταυρούλα.

Β) Από τον γάμο του με τη Βασιλείου 
Αγγελική του Γεωργίου και της Θεοδώρας από 
τη Λεπτοκαρυά Φιλιατών Θεσπρωτίας απέκτησε 
ένα παιδί: τον Δημήτρη.

Από 17 Ιανουαρίου 2001 αναπαύεται στο κοι-
μητήριο της Καισαριανής. Ας είναι ελαφρύ το χώ-
μα της Αττικής γης που τον φιλοξενεί.

Ας είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου στον αεί-
μνηστο Γεώργιο Παφίλα, αιώνιο και ευφρόσυνο 
μνημόσυνο στη μνήμη του.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

συνέχεια από την 1η σελίδα

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Με πρωτοβουλία της τοπικής κοινότητας 
Άσσου και του Δήμου Ζηρού γιόρτασαν και φέ-
τος οι Ασσιώτες τα παραδοσιακά κούλουμα τη 
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στον αύλειο χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Κερασόβου Άσσου. 

Η συμμετοχή μεγάλη. Παρόντες ο Δήμαρχος 
Ζηρού Νικόλαος Καλαντζής και ο Αντιδήμαρχος 

Ρεμπής Ζήκος. Προσφέρθηκε νόστιμη παραδο-
σιακή φασολάδα. Για τη νοστιμιά είχαν φροντί-
σει ο Παντελής Γούλας και η Αναστασία (Σούλα) 
Καλεσίου, που την είχαν καλομαγηρέψει. Επίσης 
προσφέρθηκαν χαλβάς, ελιές (ντόπιας παραγω-
γής) άφθονο κρασί, μπόλικο τσίπουρο και νόστι-
μες λαγάνες. 

Τα εδέσματα προσέφερε ο Δήμος Ζηρού και 
οι χωριανοί μας Ευθύμιος Γ. Κατσάνος, Φώτιος 

Ευαγγ. Νάκιας και ο πρόεδρος της τοπικής κοι-
νότητας Κωνσταντίνος Ευαγγ. Κατσάνος. 

Για τη μουσική είχε φροντίσει ο Παναγιώτης 
Ευαγγ. Πανούσης και για το φλόγιστρο ο Αντώνης 
Καλέσιος. 

Επίσης υπήρχε μέριμνα, άτομα που δεν μπόρε-
σαν να παρευρεθούν, να απολαύσουν τα νόστιμα 
εδέσματα στο σπίτι τους με δωρεάν delivery. 

Παραδοσιακά γιορτάστηκαν τα κούλουμα στον Άσσο.

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Από αριστερα ο Δήμαρχος Νικόλαος Καλαντζής, ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Κων/νος Κατσάνος, ο Κων/
νος Λαμπρούσης και ο αντιδήμαρχος Ζήκος Ρεμπής.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. 
Σπύρος Καραμούτσος π. Βουλευτής Πρέβεζας, ο κ. Νι-
κόλαος Νικολάου πρώην Διευθυντής υπουργείου οικο-
νομικών, π. αντιδήμαρχος οικονομικών Δήμου Γλυφά-
δας, πρόεδρος Νομικών Προσώπων Δήμου Γλυφάδας, 
έκτακτος καθηγητής ΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά, ο κ. Νιτσι-
όπουλος Δημήτριος στέλεχος υπουργείου οικονομικών, 
π. αντιδήμαρχος οικονομικών Δήμου Γλυφάδας, αντι-
πρόεδρος Νομικών Προσώπων Δήμου Γλυφάδας, η Κα 
Ευαγγελία Κωλέτση μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπει-
ρωτών Παιανίας, ο κ. Παναγιώτης Γούλας Αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου Ηπειρωτών Αργυρούπολης, ο κ. Χρήστος 
Χρήστου π. πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος (Δ.Ο.Ε), οι π. πρόεδροι του Συλλόγου μας κ.κ 
Κωνσταντίνος Δημητρίου Λαμπρούσης, Κωνσταντίνος 
Σωτηρίου Λαμπρούσης και Παύλος Γ. Χρήστου και ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άσσου κ. Κωνσταντί-
νος Ευαγγ. Κατσάνος.

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

Κυρίες και κύριοι
Φίλες και φίλοι
Αγαπητοί χωριανοί
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου 

μας σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση.
Μεγάλη είναι η χαρά όλων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την πρόθυμη συμμετοχή σας στη σημερι-
νή ασσιώτικη συνάντηση και στην κοπή της πίτας για το 
2018. Έτσι δείχνετε την αγάπη για το Σύλλογο και για την 
ιδιαιτέρα πατρίδα μας τον όμορφο Άσσο. Θέλω να ευχα-

ριστήσω όλους εσάς μέσα από την καρδιά μου και ιδιαί-
τερα αυτούς που έκαναν πολλά χιλιόμετρα για να είναι 
σήμερα μαζί μας.

 Εύχομαι σε όλα τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου 
χρόνια πολλά, χαρούμενη, με γεμάτη υγεία δημιουργική 
χρονιά με επιτυχίες και όμορφες ξεχωριστές στιγμές για 
τον καθένα χωριστά.

 Με τη σημερινή ευκαιρία να σας ευχαριστήσω θερμά 
για τη συμβολή σας, που είστε κοντά στο Σύλλογο και μας 
στηρίζετε. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να τα κατα-
φέρουμε. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Σας υποσχόμαστε 
ότι με όλες τις δυνάμεις μας και τη δική σας βοήθεια που 
είναι απαραίτητη, θα συνεχίσουμε το έργο για το καλό του 
συλλόγου μας, του τόπου μας, τη διατήρηση της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς και τη διάδοση και τη συνέχιση 
της λαϊκής μας παράδοσης.

 Συνεχίζουμε την έκδοση της εφημερίδας μας, η οποία 
εκδίδεται ανελλιπώς εδώ και δέκα εννέα χρόνια. Η εφη-
μερίδα μας είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των Ασσιω-
τών όπου γης και φέρνει πιο κοντά όλους μας.

Διαβάζοντας την εφημερίδα γνωρίζουμε ιστορικά, πο-
λιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά και άλλα γεγονότα του 
αφορούν το χωριό μας. Αυτή μεταφέρει τα μηνύματα σε 
όλους τους Ασσιώτες όπου και αν βρίσκονται. 

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

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

Διαπιστώνουμε όλοι μας ότι ένα μεγάλο κομμάτι της νε-
ολαίας μας δεν βρίσκεται κοντά μας και δεν δίνει το παρόν 
στις εκδηλώσεις μας. Όπως κάθε συλλογική προσπάθεια 

έχει ανάγκη από νέο αίμα, έτσι και ο σύλλογός μας θέλει 
κοντά τους αιμοδότες του, την ασσιώτικη νεολαία. 

Θέλουμε η νεολαία να βρεθεί κοντά τον σύλλογο. Να 
παίρνει μέρος ενεργά στις εκδηλώσεις του συλλόγου και 
να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή 
των νέων εξασφαλίζει και τη συνέχεια του συλλόγου μας. 
Στην προσπάθεια αυτή πιστεύω ότι οι μεγαλύτεροι μπο-
ρούν να βοηθήσουν αποφασιστικά. Θέλω να σας ευχαρι-
στήσω για μια ακόμα φορά από τα βάθη της ψυχής μου 
και να σας διαβεβαιώσω ότι η παρουσία σας μας δίνει 
κουράγιο και μας οπλίζει με δύναμη και ταυτόχρονα μας 
δεσμεύει να συνεχίσουμε όλοι μαζί για κάτι καλύτερο.

 Εγκάρδιες ολόθερμες ευχές για μια καλύτερη χρονιά σε 
όλους τους Ασσιώτες που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν 
ανεξάρτητα από τη θέλησή τους να είναι σήμερα μαζί μας. 
Τους περιμένουμε στις επόμενες εκδηλώσεις του συλλό-
γου μας.

 Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για την αγαστή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώ-
ρα και για την προσπάθεια που κατέβαλε από κοινού με τη 
διεύθυνση του κέντρου για τη διοργάνωση της σημερινής 
εκδήλωσης. 

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

Ραντεβού το καλοκαίρι στο χωριό μας για να δώσουμε 
ένα δυναμικό παρόν στο δέκατο πέμπτο ασσιώτικο αντά-
μωμα.

Καλή διασκέδαση.

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής μας απέ-
στειλε τον παρακάτω χαιρετισμό.

Κύριε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του συλλόγου Ασσιωτών “Ο Μάρκος Μπότσαρης” 

Αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση στην 

όμορφη εκδήλωσή σας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το 
πλούσιο έργο σας και να ευχηθώ ο χρόνος που διανύουμε 
να είναι περισσότερο δημιουργικός και να φέρει για το 
σύλλογο, τα μέλη και τους φίλους σας, νέες επιτυχίες και 
εκπληρώσεις στόχων και προσδοκιών σε όλα τα επίπεδα. 

Οφείλω να σας συγχαρώ, όπως και όλους τους ενερ-
γούς και δραστήριους συλλόγους, γιατί μέσα στο γκρίζο 
της εποχής και μίας κρίσης που επιμένει, βρίσκετε την ψυ-
χική δύναμη να οργανώνετε τέτοιες εκδηλώσεις.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι κρατούν γερά τα θεμέλια των 
παραδοσιακών εθίμων και μεταφέρουν την πλούσια κλη-
ρονομιά στις νεότερες γενιές.

Ουσιαστικά μεταφέρουν τη βαθιά πίστη τους για ένα κα-
λύτερο αύριο. Αυτές οι προσπάθειες, όσο παράξενο και αν 
ακούγεται, μπορούν να μας κρατήσουν όρθιους μέσα στη 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 

Στηριζόμενοι στην παράδοση και λειτουργώντας συλλο-
γικά και με ενότητα, μπορούμε ν’ αντικρίζουμε το μέλλον 
με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία.

Ζητώ την κατανόησή σας που δεν κατάφερα σήμερα 
να βρίσκομαι μαζί σας, αν και το επιθυμούσα ιδιαίτερα. Η 
σκέψη μου ωστόσο είναι κοντά σας και σας σφίγγω θερ-
μά το χέρι σε όλους. 

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η 
δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά, αγωνιζόμαστε καθη-
μερινά, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των 
συνδημοτών μας, αλλά και την προοπτική ανάπτυξης του 
τόπου μας. Σ’ αυτή μας την προσπάθεια, σας θέλουμε 
όλους αρωγούς και συνοδοιπόρους. 

Όπως θα γνωρίζετε αυτή την περίοδο βρίσκονται σε 
εξέλιξη αρκετά σημαντικά έργα στον Δήμο μας, ενώ δρο-
μολογούνται και πολλά ακόμη σε κάθε Δημοτική και Τοπι-
κή Κοινότητα. 

Σας στέλνω τις πιο θερμές ευχές μου για μία καλή και 
δημιουργική χρονιά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία. 

Καλή διασκέδαση!

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας & η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
συνέχεια από την 1η σελίδα
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Στις 15/12/2017, ημέρα Παρασκευή 2018 και ώρα 6.30 το βράδυ, στην αίθου-
σα ΧΑΝ Αθηνών (Ακαδημίας 36 και Ομήρου στον 8ο όροφο) πραγματοποιή-
θηκε από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ, η προγραμματισμένη εκδή-

λωση της απονομής βραβείων-Διακρίσεων και Επαίνων σε Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ και 
στους συμμετέχοντες στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (Πανελλήνιος και Παγκύπριος) 
με θέμα:«Διαβάζοντας Νίκο Καζαντζάκη». Αναλυτικότερα ο Διαγωνισμός ήταν: 1) Δι-
αγωνισμός ποίησης, 2) Διαγωνισμός Διηγήματος, 3) Διαγωνισμός Χρονικού-Μαρτυ-
ρίας, 4) Βραβεία ολοκληρωμένου έργου (Ποίησης-Διηγήματος-Χρονικού Μαρτυρί-
ας), 5) Βραβεία Παιδικού Έργου, 6) Βραβεία ποίησης και πεζογραφίας για παιδιά, 7) 
Βραβεία έργου για παραμύθια. 8) Βραβεία για παιδικό θεατρικό έργο, 9) βραβεία Θε-
ατρικού έργου, 10) Ειδικά Βραβεία α) Ποίησης, β) Διηγήματος.

Σε μια κατάμεστη κι ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα (χωρητικότητας 180 ατόμων καθι-
σμένων) στην εκδήλωση παραβρέθηκαν γύρω στους 350 Μέλη και Φίλοι της ΕΝΩ-
ΣΗΣ. Είχαν γεμίσει τα θεωρεία και πολλοί ήταν όρθιοι!! Σωστό πανηγύρι. 

Η ατμόσφαιρα ήταν εγκάρδια και συγκινητική. Μέλη όλων των ηλικιών παραβρέ-
θηκαν. Μπορεί να κουράστηκαν, αλλά φρονούμε ότι έφυγαν αποζημιωμένοι αφού 
καταχάρηκαν την παρουσία των βραβευμένων και έλαβαν  όλοι τα σχετικά βραβεία.

Ο διαγωνισμός αυτός, όπως και οι ανάλογοι ετήσιοι Λογοτεχνικοί Διαγωνισμοί 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο για παιδιά κι εφήβους και οι Μουσικοί Διαγωνισμοί 
δίνουν την ευκαιρία στους νέους μας, μεμονωμένα και μέσω των Σχολείων να έλ-
θουν σ΄ επαφή με τη Λογοτεχνία, τη Μουσική και να επικοινωνήσουν με τους ομοί-
ους τους. Στις Κριτικές Επιτροπές αυτών των Διαγωνισμών πολλοί είναι οι συμπα-
τριώτες μας (Δάσκαλοι, καθηγητές, Μουσικοί κλπ) που συμμετέχουν ως Μέλη. Εφέ-
τος η Κριτική Επιτροπή για τους μεγάλους απαρτιζόταν από τους: 1) Λευτέρη Τζόκα, 
πρόεδρο της Ένωσης, ως πρόεδρο και μέλη τους συμπατριώτες μας 2) Χρήστο Γκό-
ντζο και 3) Τάκη Παπαδημητρίο (εισηγητής). Ενώ στις Κριτικές Επιτροπές για τα έρ-
γα συμμετείχαν οι κυρίες Φρειδερίκη Τζόκα φιλόλογος και Ιωάννα Χρήστου, φιλό-
λογος και Γενική Δ/ντρια στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  ποι-
ήτρια και συγγραφέας. 

Ανάμεσα  στους τιμώμενους απ΄όλη την Ελλάδα και πολλοί συμπατριώτες μας 
από το Θεσπρωτικό και τα χωριά της Λάκκας μας. Απ΄ αυτή εδώ τη θέση εκφράζου-
με σε όλους τους διακριθέντες και τιμηθέντες συμπατριώτες μας τα ειλικρινή μου και 
εγκάρδια συγχαρητήρια.

Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι επι-
μένουν να εξακολουθούν ν΄ ασχολού-
νται με το γράψιμο, γράφουν βιβλία και 
μέσω της γραφής και των βιβλίων τους 
διασώζουν και διαιωνίζον το «νόστιμο 
ήμαρ» ο καθένας τους με τον τρόπο του, 
αξίζει να τους αναφέρουμε και να τους 
καμαρώσουμε στις φωτογραφίες, ακο-
λουθώντας τη σειρά του κειμένου της 
Κριτικής Επιτροπής: «…2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ Απονέμεται Α΄ βραβείο, 

στο διήγημα «Διαβάζοντας Νί-
κο Καζαντζάκη με το ψευδώ-
νυμο «Ελαία», που ανήκει στην 
κα  Ρούλα Γαλάνη (από Πρέβε-
ζα) ….. 

4) ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  β) ΧΡΟΝΙΚΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ: … 2) Στον Αθα-
νάσιο Στ. Παπαθανασίου, για 

το έργο του «Ταξίδι στον εθνικό μας 
εαυτό». 

3) Στον Κωστή Μιχ. Σιώζη για τα έρ-
γα του, «Μνήμες-Μορφές-Διηγήματα» 
και «Προβληματισμοί»  

8) Στον Παύλο Γεωρ. Χρήστου, για το 
έργο του «Η Εκκλησιαστικοθρησκευτι-
κή Ζωή των Ασσιωτών»… 

19) Στον Αλέξανδρο Δημ. Ζορμπά, για 
το έργο του «Επαγγέλματα και επαγγελ-
ματίες στο Θεσπρωτικό (από το 1860 έως 
σήμερα)». 

20) Απόστολο Στ. Κολιό, για τα έργα 
του «Ένας παππούς θυμάται» και Απ΄ τα 
Λέλοβα στο Θεσπρωτικό» …. Οι φωτο-
γραφίες που συνοδεύουν το παρόν κεί-
μενο είναι από την εκδήλωση της 15ης 
Δεκεμβρίου 2017 με τους βραβευμέ-
νους. Και πάλι συγχαρητήρια εγκάρδια 
και ειλικρινή. Άμποτε και οι ίδιοι αλλά και άλλοι νεότεροι να ζήσουν κι άλλες τέτοιες 
συγκινητικές στιγμές.

Κλείνοντας θέλω να πληροφορήσω και τούτο: Εφέτος, η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟ-
ΤΕΧΝΩΝ τίμησε και βράβευσε μέλη της και φίλους της Κληρικούς και Ιεροψάλτες. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017 στην αίθουσα της 
ΧΑΝ Αθηνών. Ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γεν. Γραμ-
ματέας της ΕΝΩΣΗΣ κ. Απόστολος Φορλίδας. Μίλησαν επίσης ο Τάκης Παπαδημη-

τρίου και ο συντ. Λυκειάρ-
χης κος Παναγιώτης Χα-
ραλαμπόπουλος. Ερασιτε-
χνικός Βυζαντινός Χορός 
αποτελούμενος από τους 
τιμώμενους απέδωσε Πα-
σχαλινούς Ύμνους του Πε-
ντηκοσταρίου με άριστη 
επιτυχία. Στον Χορό συμ-
μετείχε και ο Απόστολος 
Κωνστ. Καλδάνης ο καλλι-
κέλαδος γνωστός Πρωτο-

ψάλτης από το Θεσπρωτικό. 
Το άκουσμα ήταν μελωδικό-
τατο και όλοι στην αίθουσα 

καταευχαριστήθηκαν.   Όλοι οι τιμώμενοι έλαβαν τιμητικά αναμνηστικά διπλώματα.

Τάκης Παπαδημητρίου

Λακκιώτες ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις έτους 2017 της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών  

Βράβευση Ρούλα Γαλάνη

Βράβευση Αθ. Παπαθανασίου

Βράβευση Κωστή Σιώζη

Βράβευση Παύλου Χρήστου

Βράβευση Αλ. Ζορμπά

Επίδοση τιμητικού διπλώματος στον Απόστολο Καλδάνη 
από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 

Λευτέρη Τζόκα.

Η μεγάλη εβδομάδα των Παθών είναι η κορύφω-
ση του Θείου δράματος για τους χριστιανούς 
γενικά και ιδιαίτερα η Μεγάλη Παρασκευή. Την 

ίδια μέρα οι ζώντες μακράν της πατρώας γης νοσταλ-
γούν τη γενέτειρα τους και κάνουν κάθε προσπάθεια να 
βρεθούν και να παραβρεθούν στην περιφορά του Επι-
ταφίου. 

Να συναντήσουν συγγενείς και φίλους να γευτούν 
την αγκαλιά που προσφέρει η γενέθλια γη με τα πρώτα 
παιδικά σκιρτήματα και τις πρώτες χαρές της ζωής που 
είναι βαθιά χαραγμένες στη ψυχή του καθενός μας. Αυ-
τή την ώρα οι παρόντες θυμούνται τους απόντες και οι 
απόντες τους παρόντες και γίνονται ένα με αυτούς με 
ότι όμορφο αυτό συνεπάγεται στον ψυχισμό μας. Την 
ίδια στιγμή στη μεγάλη βραδινή συγκέντρωση στην εκ-
κλησία και στη συμμετοχή στη περιφορά του Επιταφί-
ου με την αναμμένη λαμπάδα στο χέρι βρισκόμαστε σε 
μια ψυχολογική κατάσταση μοναδική. Σ’ αυτή συμμετέ-
χουν όλα τα συναισθήματα που διακατέχουν την ελλη-
νική μας ψυχή με πρώτο και δυνατότερο την ιερή αγα-
νάκτηση για τον βασανιστικό θάνατο ενός αθώου που 
θέλησε να μας διδάξει  πώς να ζούμε χωρίς πόνους και 
πολέμους, πώς να είμεθα άνθρωποι και όχι απάνθρω-
ποι. Μας αναγκάζει να κάνουμε έναν ετήσιο απολογι-
σμό του έργου μας, έναν απαραίτητο αυτοέλεγχο, μια 

μετάνοια, μια προσευχή, ένα βήμα εμπρός, μια κάθαρση 
του εαυτού μας από κάθε ηθική παρέκβαση. Συγχρό-
νως έχουμε την όμορφη ικανοποίηση που με τη συμμε-
τοχή μας αυτή, έχομε την κατανόηση και τη συγχώρε-
ση των όποιων παραπτωμάτων μας, αφού η παρουσία 
μας εκεί είναι η έμπρακτη μετάνοια μας. Έτσι απαλλαγ-
μένοι, ελαφρωμένοι, από το όποιο βάρος μέσα στη με-
γάλη αυτή στιγμή της θλίψης, συνυπάρχει το χαμόγε-
λο της ευτυχίας φωτισμένο από το φως της αναμμένης 
λαμπάδας που κρατούμε στο χέρι. Αυτό το νυχτερινό 
θλιμμένο και φωτισμένο χαμόγελο είναι το εξαγνιστή-
ριο της ψυχής μας και αποτελεί το ομορφότερο συναί-
σθημα, μοναδικό, ανεπανάληπτο που μέσα στο πλήθος 
παίρνει μαγικές διαστάσεις και μας ανθρωπίζει σε βαθ-
μό που αγγίζομε τας πύλας του θείου.

Αυτή τη στιγμή τη θλιβερή και όμορφη όλοι θέλουν 
να τη ζήσουν γι΄ αυτό και κάνουν το παν για να βρε-
θούν εκεί. Όσοι για ειδικούς λόγους δεν τα καταφέρ-
νουν αισθάνονται ένα μεγάλο κενό και τους μένει το 
παράπονο.

Αυτή τη μεγάλη στιγμή κάθε εγωϊσμός πάει στην άκρη 
γιατί είναι η μοναδική στιγμή να ζήσουμε την ομορφιά 
της ζωής σε όλο της το μεγαλείο, που προσφέρει η ιδε-
ατή θέαση του Θείου.

Μέσα στη σημερινή σταύρωση που δοκιμάζει η Ελλη-

νική μας πατρίδα με τους εκατοντάδες χιλιάδες ξενιτε-
μένους νέους μας, με το συρφετό των αλλοδαπών μου-
σουλμάνων που κατακλύζει τη χώρα μας, που τίποτε 
καλό δεν προοιωνίζει, η αρκετά μεγάλη συμμετοχή και 
παρουσία των συμπατριωτών μας στην εκδήλωση της 
Μεγάλης Παρασκευής είναι παρήγορο σημείο.

Ο κεντρικός δρόμος που έγινε η περιφορά ήταν κα-
τάμεστος και δεν υστέρησε των αλλοτινών καλών ημε-
ρών. Σε ένα διάστημα (300) μέτρων κατά τη δική μου 
εκτίμηση με πλάτος (8) μέτρων και ένα άτομο κατά τε-
τραγωνικό που προϋποθέτει μια άνετη κίνηση του ατό-
μου στην προκειμένη περίπτωση, έχομε ένα πλήθος 
2.400 ψυχών. Αυτό σημαίνει το σύνολο των κατοίκων 
παλαιότερων εποχών του χωριού. Είναι ένα σημάδι που 
επιτρέπει ένα τόνο αισιοδοξίας.

Την ίδια αίσθηση αισιοδοξίας δοκιμάσαμε όσοι βρε-
θήκαμε και στο χορό της Λαμπρής που και αυτή τη φο-
ρά δόξα σοι ο Θεός είχαμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα 
με τη μεγάλη συμμετοχή χορευτών και θεατών. ‘Όλοι 
οι τοπικοί παράγοντες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυ-
τό, οι τοπικοί σύλλογοι αλλά και οι των αποδήμων ήταν 
αποτελεσματικοί στη προσπάθεια τους να ενισχύσουν 
την εκδήλωση.

Μπράβο σε όλους. Και του χρόνου καλύτερα.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια πολλά συγχωριανοί!!!

Κ. Σιώζης

Η Μεγάλη Παρασκευή του 2018 στο Θεσπρωτικό
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Στην Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών είχα την τύχη και την ευκαιρία να 
γνωρίσω (και να συνδεθώ φιλικά μαζί του) τον αγαπητό ΑΓΑΘΟΚΛΗ 
ΠΡΟΚ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ, από τη Μίνθη Ολυμπίας ιστορικό ερευνητή (επί-

πονο και αποτελεσματικό), των πεσόντων Ελλήνων μαχητών του 1940, στα 
θέατρα των μαχών στη Βόρεια Ήπειρο και την Αλβανία. 

Κάθε ο χρόνος ο φίλος Αγαθοκλής παρίσταται 
στις επιμνημόσυνες εκδηλώσεις στο Βουλιαράτι Αρ-
γυροκάστρου. Με δική του παρότρυνση η Ε.Ε.Λ. κά-

θε χρόνο πραγματοποιεί προσκυνηματική εκδρομή στο Βουλιαράτι από τον 
Οκτώβριο του 2002 με ξεναγό και ιστορικό ερευνητή τον ίδιο, ο οποίος για 
πρώτη φορά το 2001, μετά από συστηματική κι επίπονη έρευνα εντόπισε στο 
Βουλιαράτι Αργυροκάστρου νεκροταφείο με 75 πεσόντες Έλληνες μαχητές 
του 1940-1941 και με βάση ιστορικά έγγραφα που εντόπισε, έφερε στο φως 
όλα τα ονόματά τους, βρήκε συγγενείς τους, οι οποίου για πρώτη φορά πα-
ρέστησαν στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, παρόντων του Αρχιεπισκόπου 
Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, της Προξενικής Αρχής Αργυ-
ροκάστρου, πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου. Επίσης 
παραβρέθηκαν τα σχολεία, οι τοπικές αρχές της περιοχής και πλήθος κόσμου. 
Τότε ο Αγαθοκλής έγραψε το βιβλίο του «Όσοι δεν γύρισαν από το Μέτωπο». 
Το δε 2005 έγραψε το βιβλίο «Οι Ολύμπιοι που δεν γύρισαν από το Μέτωπο». 
Από το 2001 μέχρι σήμερα η έρευνα για τους πεσόντες τον έχει απορροφή-
σει, γιαυτό κατά καιρούς επισκέπτεται τους τόπους της Κεντρικής και Νότιας 
Αλβανίας, καταγράφοντας μαρτυρίες και πληροφορίες κι έχει φέρει σε φως 
αρκετά ονόματα ηρώων του «40», που τα ανακοινώνει κι επίσημα. Κάποια, 
δυστυχώς, οικειοποιούνται τις έρευνες του και παίρνοντας τα στοιχεία του, 
κατακλέβουν τον άδολο και τίμιο ερευνητή και βγάζουν … βιβλία μ’ αυτά και 
φωτογραφίες παρμένες από τα βιβλία του, δίχως τουλάχιστον αναφορά από 
ποιον τα πήραν και από ποια βιβλία και έρευνες τα αντέγραψαν και τα μετέ-
φεραν. Είναι η μοόρα των γνήσιων ερευνητών να τους πετσεκόβουν για ίδιο 
όφελος χωρίς ντροπή και τσίπα!!!

Για την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα, την Ιστορική έρευνα και τη 
λογοτεχνία έχει τιμηθεί με επαίνους από το Σύνδεσμο Ιστορικών Συγγραφέων 
και άλλους φορείς.. από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ έχει τιμηθεί 
με το Χρυσό Μετάλλιο Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως.

Ο Αγαθοκλής Παναγούλιας είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος μια και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Οικονομολόγος (Πανεπι-
στημιακός) και Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών. Σήμερα είναι 
συνταξιούχος κι ασχολείται με την ιστορική έρευνα, τη Λαογραφία του τόπου 
του και με τα πληθυσμιακά του γενέθλιου τόπου του και των γειτονικών Νο-
μών. Εργασίες του δημοσιεύτηκαν και δημοσιεύονται κατά καιρούς σε εφημε-
ρίδες και περιοδικά. Για τους νεκρούς του «40» βλεπ. και στο ιστολόγιο:

http// agpanag.blogspot.com
Από τον φίλο, ρέκτη ιστορικό ερευνητή Αγαθοκλή Προκ. Παναγούλια έλαβα 

πρόσφατα με e-mail τα παρακάτω κείμενα τα οποία καταχωρίζω όπως έχουν, 
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν:

Αναζήτηση και η ταυτοποίηση των νεκρών μαχητών του «40» και ο 
ιστορικός ερευνητής Αγαθοκλής Προκ. Παναγούλιας

Του Τάκη Παναγ. 
Παπαδημητρίου

Παρακαλούνται οι αναγνώστες 
της εφημερίδας μας να μας ενη-
μερώνουν για κάθε αλλαγή της 
διεύθυνσής των, προκειμένου να 
παίρνουν την εφημερίδα μας και 
να έχουμε τη δυνατότητα να επι-
κοινωνούμε μαζί τους, όταν χρει-
αστεί.

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 υπάρ-
χουν 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.

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

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΠΡΟΚ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΚΑΡΕΑ 22 
16344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τηλ. 6937 401 599 & 6974 669 665 
Email: aqpanag@qmail.com

Αθήνα 8 Μαρτίου 2018 

ΠΡΟΣ:
Τάκη Παπαδημητρίου
Email: EEL1930@gmail. com

Αγαπητέ Τάκη
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σου στα κοινωνικά θέματα και ειδικότερα στο θέμα των πεσό-

ντων 1940-41, σου στέλνω κατάλογο των μαχητών του’40 με καταγωγή από το Ν.Πρέβεζας, 
που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα στρατιωτικά νοσοκομεία των Ιωαννίνων.

Σου γνωρίζω ότι τις απώλειες των νοσοκομείων αυτών την περίοδο 1940-41 τις έθαψαν 
στην πόλη των Ιωαννίνων και από έρευνα που έχω κάνει και επικαιροποίησα πρόσφατα, 
στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Γιάννενα, υπάρχουν οστε-οθήκες 500 περίπου 
μαχητών του’40.

Γνώριζα το θέμα αυτό και τα τελευταία χρόνια είχα υποδείξει σε συγγενείς πεσόντων τον 
τρόπο αναζήτησης των ηρώων συγγενών τους και σε 4 περιπτώσεις στα Γιάννενα υπήρξε 
θετικό αποτέλεσμα δηλ. βρέθηκαν, ταυτοποιήθηκαν και αποδόθηκαν τα οστά των συγγενών 
τους για μεταφορά στον τόπο καταγωγής τους. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο οργανωμέ-
να, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής των απωλειών των νοσοκομείων στα Γιάννενα 
και μπορεί ο ενδιαφερόμενος συγγενής τηλεφωνικά να πληροφορηθεί αν ο πεσών συγγε-
νής του, βρίσκεται εκεί. Όπως θα έχεις παρακολουθήσει τον περασμένο Γενάρη άρχισαν οι 
εκταφές πεσόντων στην Αλβανία και από τότε υπήρξε μια ευαισθητοποίηση στην αναζήτηση 
πεσόντων από τους συγγενείς.

Ετσι δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα και σε 4 περιπτώσεις που αφορούσαν τα Γιάννενα 
υπήρξε θετική απάντηση και έχει κινηθεί η διαδικασία απόδοσης των οστών στους συγγε-
νείς.

Επειδή πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούν και οι συμπατριώτες σου, σου στέλνω κατάλο-
γο και ανάλογα με τις δυνατότητες σου, τους κοινωνικούς χώρους που συμμετέχεις, τους 
Συλλόγους κλπ γνωρίζοντας και την ευαισθησία σου μπορείς να ενημερώσεις συγγενείς να 
απευθυνθούν τηλεφωνικά στην 8η Μεραρχία Ιωαννίνων:

Τηλεφωνικό κέντρο : 26510 86600 Να ζητήσουν σύνδεση με το 1° Γραφείο
Αρμόδια η κα Παπαδοπούλου ή η κα Ζώη
αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του πεσόντος θα ενημερωθούν αμέσως αν υπάρχει το 

όνομα αυτό στον κατάλογο των πεσόντων.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει θετική απάντηση θα με ενημερώσεις να σου πω την υπόλοι-

πη διαδικασία ταυτοποίησης και απόδοσης των οστών. Καλόν είναι μετά από 77 χρόνια να 
επιστρέψουν στον τόπο που γεννήθηκαν και να τιμηθούν ως ΗΡΩΕΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα μου: 6937 401 599 και 6974 669 665. 
Με αγάπη και εκτίμηση

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του χορευτικού τμήματος 
του Συλλόγου μας
 Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 στα γραφεία της Αδελφότητας «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ» 
Αγίου Κωνσταντίνου 4 Πλ. Ομονοίας- Αθήνα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το χορευ-
τικό τμήμα του συλλόγου μας. Καλότυχη η Ευαγγελία Κωλέτση.

Από αριστερά: Χρήστου Ματίνα, Τάτση Ζωή, Λαμπρούσης Σ. Κώστας, Χρήστου Λαμπρινή, Ναζάρη Κλεοπάτρα, Γούλας Δη-
μήτριος, Κωλέτση Ευαγγελία, Χρήστου Θεοδώρα, Χρήστου Παύλος με το εγγονό του Παύλο, Λαμπρούσης Δ. Κώστας, Τρι-
ανταφύλλου Νίκος (δάσκαλος χορού), Χρηστοπάνου Ρένα, Πανούση Φρειδερίκη, Θεοδώρου Ευάγγελος, Πανούση Ελένη
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 Ο Αναστάσιος Χρήστου γεννήθηκε στον Άσσο 
Πρέβεζας στις 11 Ιανουαρίου 1941 και είναι το 
δεύτερο από τα έξι παιδιά του Γεωργίου και της 
Λαμπρινής Χρήστου. Αδέλφια του ο Θανάσης, ο 
Χρήστος, ο Δημήτρης, ο Παύλος και ο Λεωνίδας.

Λόγω του εμφυλίου η οικογένειά του βρέθηκε 
στην περιοχή Θεσπρωτικού και με πλημμελή πα-
ρακολούθηση τελείωσε στο Θεσπρωτικό την Α΄ 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου κα τις υπόλοιπες 
στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Άσσου με μο-
ναδικό δάσκαλο τον Θρασύβουλο Φίντζο, στον 
οποίο αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια για το 
πολύπλευρο έργο του.

Το 1961 απεφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο 
Θεσπρωτικού. Μετά τον Αντώνιο Νικολάου εί-
ναι ο δεύτερος Ασσιώτης που είναι απόφοιτος 
Γυμνασίου.

Μέχρι να κληθεί να εκπληρώσει τις στρατιωτι-
κές του υποχρεώσεις ασχολήθηκε με τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, που ήταν και η κύρια πηγή 
εσόδων της πατρικής του οικογένειας. Από 11 
Ιουλίου 1962 έως και 23 Ιουλίου 1964 εκπλήρω-
σε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις με τον βαθ-
μό του οπλίτη στο σώμα των διαβιβάσεων. 

Το 1965 μετά από πανελλήνιες εξετάσεις εισή-
χθη στην παιδαγωγική ακαδημία Λάρισας και 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1968. Είναι η μο-
ναδική φορά που η φοίτηση στις παιδαγωγικές 
ακαδημίες είναι τρία χρόνια και όχι δύο χρόνια. 

Το 1968 μετά από πανελλήνιες εξετάσεις 
είναι φοιτητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 1974 είναι 
πτυχιούχος της ανωτέρω σχολής. Είναι ο πρώτος 
ιατρός από το χωριό μας.

Από 5 Φεβρουαρίου 1975 μέχρι 4 Φεβρουαρίου 
1976 προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στο 
αγροτικό ιατρείο Μαντείου Δωδώνης Ιωαννίνων 
και παράλληλα για μεγάλο χρονικό στα όμορα 
αγροτικά ιατρεία με έδρα την Αρτοπούλα και την 
Ψήνα.

Στις 17 Μαρτίου 1976 τοποθετείται στο αγρο-
τικό ιατρείο Άνω Πέτρας Άρτας καλύπτοντας πα-
ράλληλα και τα αγροτικά ιατρεία με έδρα την Άνω 
Καλεντίνη και το Κλειδί. Στις 30 Ιουνίου 1977 
παραιτείται από το αγροτικό ιατρείο Άνω Πέτρας 
προκειμένου να ειδικευθεί στην Παθολογία 
στη Γ΄ Παθολογική κλινική του θεραπευτηρί-
ου «ο Ευαγγελισμός» με διευθυντή τον Μιχαήλ 
Τηλιακό και επιμελητή-όπως ομολογεί ο ίδιος- 
τον προικισμένο άνθρωπο και ιατρό, τον πατρι-
ώτη Δημήτριο Τσαντούλα, τον μετέπειτα διευθυ-
ντή της παθολογικής κλινικής του Σισμανογλείου 
Νοσοκομείου Αθηνών και στη συνέχεια βουλευ-
τή του νομού μας.

Στις 8 Φεβρουαρίου 1980 λήγει η σύμβαση με 
την Γ΄ Παθολογική κλινική του θεραπευτηρί-
ου Ευαγγελισμός και την επομένη τοποθετείται 
εσωτερικός βοηθός στην Α΄ παθολογική κλινική 
του ιδίου Νοσοκομείου. Στις 30 Αυγούστου 1980 
παραιτείται από τη θέση του εσωτερικού βοηθού 
της Α΄ παθολογικής κλινικής προκειμένου να ει-
δικευθεί στην καρδιολογία στη Β΄ καρδιολογική 
κλινική του ιδίου Νοσοκομείου με διευθυντή τον 
χαρισματικό Ευτύχιο Βορίδη.

Την περίοδο που ειδικεύεται και εργάζεται στο 
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός διατηρούσε ιατρείο 
στην οδό Ήλιδος 27 στους Αμπελοκήπους προ-
σφέροντας τις ιατρικές του υπηρεσίες ως παθο-
λόγος και καρδιολόγος. 

Στα τέλη του 1982 ο νέος οικογενειακός προ-
γραμματισμός τον φέρει στην πόλη της Πρέβεζας 
να δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως ελεύθε-
ρος επαγγελματίας. 

Τα πρώτα χρόνια τοποθετήθηκε ως συνεργά-
της για καρδιολογικά περιστατικά στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πρέβεζας. Στις 28 Ιουνίου διορίστη-
κε μόνιμος ελεγκτής ιατρός του ταμείου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 
(Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων) και προσέφερε τις ιατρικές υπηρεσί-
ες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008, όπου και συνταξιο-
δοτήθηκε αυτοδίκαια. Την περίοδο αυτή βρίσκε-
ται στο στάδιο της συνταξιοδότησης. Παρέδωσε 
τη σκυτάλη στα παιδιά του, που και τα έξι τα κέρ-
δισε το λειτούργημα της ιατρικής. Τα πέντε παι-
διά του, ύστερα από πανελλαδικές εξετάσεις, φοί-
τησαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων εκτός από ένα που αποφοίτησε από 
τη στρατιωτική ιατρική σχολή Θεσσαλονίκης. 

Τα σπουδαστικά και φοιτητικά του χρόνια δύ-
σκολα. Τα οικονομικά της πατρικής του οικογέ-
νειας πενιχρά και ως εκ τούτου σχεδόν αδύνα-
τον να καλύψουν τις οικονομικές του ανάγκες. 
Αρωγοί στη δεκαετή αυτή προσπάθεια τα αδέλ-
φια του Θανάσης και Χρήστος, οι οποίοι από το 
υστέρημά τους με τα εμβάσματά τους κάλυπταν 
τις οικονομικές του ανάγκες μολονότι την περίο-
δο αυτή είχαν δημιουργήσει δικές τους οικογέ-
νειες. Ο ίδιος κάλυπτε ένας μέρος των οικονομι-
κών του υποχρεώσεων παραδίδοντας ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. 
Χόμπι του σχεδόν καθημερινά το διάβασμα και 
ο αθλητισμός, κατά προτίμηση ασκήσεις εδά-

φους, ενόργανη με μονόζυγο και δρόμοι μεγά-
λων αποστάσεων. Η αγάπη του για τον αθλη-
τισμό ξεκινάει από την παιδική του ηλικία και 
συνεχίζει αμείωτη μέχρι και σήμερα. Στα φοιτη-
τικά χρόνια, ως βασικό στέλεχος του αθλητικού 
τμήματος της Χ.Α.Ν.Θ. (Χριστιανική Αδελφότης 
Νέων Θεσσαλονίκης), πήρε μέρος σε επιδείξεις 
που έλαβαν χώρα στα γήπεδα Βέροιας, Δοξάτου 
Δράμας, Ελευθερούπολης Καβάλας, Πολυγύρου 
κ.λπ. κάνοντας ακροβασίες (ασκήσεις εδάφους 
και μονόζυγο) με σκοπό την παρακίνηση των νέ-
ων για τον αθλητισμό.

Την αγάπη του για τον αθλητισμό την εμφύση-
σε και στα έξι παιδιά του τα οποία έχουν πανελ-
λήνιες διακρίσεις σε αγώνες στίβου και σε δρό-
μους μεγάλων αποστάσεων. 

Είναι ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Αποδήμων 
Ασσιωτών και μάλιστα διετέλεσε Γραμματέας του 
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω 
Συλλόγου.

Το ενδιαφέρον του για τα κοινά έντονο. Στα 
σπουδαστικά του χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του 
συλλόγου σπουδαστών της παιδαγωγικής ακα-
δημίας Λαρίσης. Επίσης χρημάτισε πρόεδρος 
της κοινότητας του χωριού μας την τετραετία 
1991-1994 και αντιπρόεδρος του ιατρικού συλ-
λόγου Πρέβεζας την περίοδο 1992-1993.

Άτομο μελετηρό, με χαλύβδινη θέληση, οπλι-
σμένο με ιώβειο υπομονή, αξεπέραστη επιμονή 
μέχρι πραγματοποιήσεως του επιδιωκόμενου 
σκοπού και αυστηρή προσήλωση στο στόχο του. 
Είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά τα οποία σε 
συνδυασμό με τη διορατικότητα των γονέων του 
και τη φιλότιμη προσπάθεια των δασκάλων του 
βοήθησαν τα παράτολμα όνειρά του να λάβουν 
στο σύνολό τους σάρκα και οστά.

Είναι παντρεμένος την Αικατερίνη Γεωργίου 
Σιόντη από τους Μουζακαίους Ιωαννίνων και 
έχουν έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια:

• Τον Γεώργιο, ιατρό καρδιολόγο ο οποίος 
επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην πόλη της 
Πρέβεζας ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

• Τον Κωνσταντίνο, ιατρό παθολόγο, ο οποίος 
επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην πόλη της 
Πρέβεζας ως ελεύθερος επαγγελματίας. 

• Τη Μαρία, ιατρό, ειδικεύεται στην ενδοκρι-
νολογία. 

• Την Ελένη, στρατιωτική ιατρό με το βαθμό 
της ιατρού (λοχαγός), ειδικεύεται στη Γενική 
Ιατρική.

• Την Παναγιώτα, ιατρό, ειδικεύεται στην εν-
δοκρινολογία. 

• Τον Ευάγγελο, φοιτητής στην ιατρική σχολή 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι μόνιμος κάτοικος στην πόλη της Πρέβεζας 
επί της οδού Χαονίας αριθ. 31.

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς
Η 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 Χρήστου Αναστάσιο του 
Γεωργίου και της Λαμπρινής, ιατρό καρδιολόγο-
παθολόγο. 

Του Παύλου Γ. Χρήστου


