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Μεταπτυχιακός τίτλος
Με πρόταση της συντονιστικής 

επ ι τροπής  του  προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών "Π.Μ.Σ. 
Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης 
των Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών" 
του τμήματος Ιστορίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου απονεμήθηκε στη Δήμα 
Αντιγόνη- Ιωάννα του Δημητρίου 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Μεθοδολογία 
Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών, με 
βαθμό "ΑΡΙΣΤΑ" 8.92. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε 
στις 15 Μαΐου 2018 στην Ιόνιο Ακαδημία.   Η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία που εκπόνησε, με τίτλο "Βιωματικές 
μαρτυρίες από την περίοδο του αλβανικού μετώπου και της 
Ιταλογερμανικής κατοχής στην περιοχή της Μικρής Λάκκας 
Σουλίου" είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του 
τόπου μας και περιέχει αρκετές μαρτυρίες χωριανών μας.
Ο Σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν την 
Άντυ Δήμα και της εύχονται καλή συνέχεια.

Την Παρασκευή  27  Ιουλ ίου  θα 
πραγματοποιηθεί φέτος το 15ο αντάμωμα 
των απανταχού Ασσιωτών. Όλοι οι 

Ασσιώτες με τις οικογένειές τους πρέπει να 
προγραμματίσουν την περίοδο αυτή, όπως κάθε 
χρόνο, να βρίσκονται στο χωριό και να είναι 
παρόντες στο ετήσιο ραντεβού που δίνουν εδώ και 
δέκα τρία χρόνια. Όλοι στον Άσσο, το αγαπημένο 
μας χωριό, να ιδωθούμε, να γνωριστούν 
τα παιδιά μας, να ψιλοκουβεντιάσουμε, να 
γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα, τραγουδώντας, 
χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς του τόπου 
μας, τρώγοντας και πίνοντας υπό τους ήχους 
παραδοσιακής μουσικής του τόπου μας.

Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων χωριανών είναι αυτή που 
ομορφαίνει το σύνολο αυτών των εκδηλώσεων 
και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους 
διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη συνέχισή 
τους. 

Στη μουσική ορχήστρα συμμετέχουν και 
οι χωριανοί μας Χρήστος Κ. Γούλας και ο 
Χριστόφορος Π. Δήμας με τον γιό του Παναγιώτη. 
Ο δεξιοτέχνη στο Ηπειρώτικο λαϊκό κλαρίνο 

Μάκης Μποροδήμος, ο σπεσιαλίστας Χρήστος 
Γούλας στην κιθάρα, ο Χριστόφορος με τον γιό 
του Παναγιώτη στο ντραμς, ο Σπύρος Ζαγόρας 
στο αρμόνιο μαζί με τους κορυφαίους ερμηνευτές 
του ηπειρώτικου παραδοσιακού Δημοτικού 
τραγουδιού, Νίκο Καλαμίδα και Σωτήρη 
Σακαβίτση μάς υπόσχονται μια ανεπανάληπτη 
βραδιά. 

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. 

2η Ημέρα
 Το Σάββατο 28 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στο 

Δημοτικό Σχολείο Άσσου, θα πραγματοποιηθεί 
πνευματική εκδήλωση. Η εκδήλωση είναι 
αφιερωμένη:

Α.στους Δωρητές του χωριού μας.
Β. στους Λαϊκούς αυτοδίδακτους οργανοπαίχτες 

της Λαϊκής μουσικής κομπανίας του Άσσου κατά 

τις δεκαετίες 1920 μέχρι 1960. 
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει 

ο χωριανός μας κος Λεωνίδας Γ. Χρήστου 
καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Καλωσόρισμα από τον κο Δημήτριο Γ. Γούλα, 
πρόεδρο του Συλλόγου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Χαιρετισμοί επισήμων
Α! Δωρητές του Άσσου:
Τιμώμενοι δωρητές:
1)Κωνσταντίνος Χρ. Αδάμ (Κωνσταντή Δάμης), 

2) Ιωάννης Δημ. Κατσάνος ( Νάκο Μήτρος), 3) 
Σπυρίδων Δημ. Παφίλας (Σπύρο Μήτρος), 4) 
Ιωάννης Αν. Σιάρκος (Γιάννη Σιάρκος), 5) Ελένη 
Σωτ. Λαμπρούση (Σωτηράκαινα), 6) Γεώργιος 
Στεφ. Λαμπρούσης (Γιώργο Στέφης), 7) Λάμπρος 
Χρ. Δήμας (Λάμπρο Κιτσούλης), 8) Αλέξανδρος 
Ευθ. Κατσάνος (Λέξη Θύμιο Κολιός), 9) Γεώργιος 
Ευθ. Κατσάνος (Γιώργο Θύμιο Κολιός), 10) 
Αθανάσιος Γεωρ. Χρήστου.

Ομιλητής: Ο κος Σπυρίδων Δημ. Λαμπρούσης 
π. Γραμματέας κοινότητας Άσσου, Δήμου 
Θεσπρωτικού και Δήμου Ζηρού.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό
27 μέχρι 29 Ιουλίου 2018

Παρασκευή 27 Ιουλίου το Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό 

Την Κυριακή 20 Μαϊου 2018, μέλη και 
φίλοι του Συλλόγου επισκέφτηκαν την 
Τήνο για προσκύνημα στον Ιερό Ναό 
Ευαγγελιστρίας. Πραγματοποιήθηκε αρ-
τοκλασία και παρακολούθησαν Θεία 
Λειτουργία, όπου και ψάλθηκαν παρα-
κλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο.

συνέχεια στη σελίδα 4

Μάκης ΜποροδήμοςΔήμας ΠαναγιώτηςΔήμας Χριστόφορος Χρήστος Γούλας Σωτήρης Σακαβίτσης Νίκος Καλαμίδας

Άσσος
Ορεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής κοινό-
τητας Άσσου-Δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού. 
Ανήκει στο Δήμο Ζηρού (έδρα του Δήμου 
η Φιλιππιάδα) της περιφερειακής ενότη-
τας Πρέβεζας που βρίσκεται στην περιφέρεια 
Ηπείρου, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της 
Ελλάδας όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμ-
μα Καλλικράτης. Κατά τη διοικητική διαίρεση 
της Ελλάδας με το σχέδιο «Καποδίστριας» μέχρι 
και το 2010, ο Άσσος ανήκε στο τοπικό διαμέ-
ρισμα Άσσου, του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού 
Νομού Πρεβέζης. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα  
της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας, στις 
βορειοανατολικές υπώρειες των Θεσπρωτικών 
ορέων. Κάτοικοι του χωριού 343 (2011). Ο 
Άσσος έχει υψόμετρο 426 μέτρα από την επι-
φάνεια της θάλασσας σε γεωγραφικό πλάτος 
39,3439012306 μοίρες και γεωγραφικό μήκος 
20,7639467788 μοίρες. Οι κάτοικοι ασχολού-
νται  με την εκτροφή μικρών κοπαδιάρικων ζώ-
ων, τη γεωργία, την ελαιοκαλλιέργεια και την 
ελαιοπαραγωγή. 

Προσκυνηματικη 
εκδρομη
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Θάνατοι
 Στις 15 Απριλίου 2018, σε ηλικία 85 ετών, 

έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Θεοδώρου Ευφο-
ρία του Παναγιώτη. Άφησε την τελευταία της 
πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γε-
νικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΑΤ», στο οποίο 
νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες και έδινε τη 
μάχη για να κερδίσει τη ζωή. 
Η σορός της εκλιπούσης μεταφέρθηκε στο χω-
ριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη 
ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσ-
σου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου 
Νικολάου. Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγ-
γενείς, φίλοι και πάνδημη η ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της γενέθλιας γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Η εκλιπούσα ήταν μέλος του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών, «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Το Δ.Σ του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών, όταν πληροφορήθηκε το θλιβε-
ρό αυτό γεγονός, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:
• Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
• Να παραστεί αντιπροσωπεία του στη νεκρώσιμη ακολουθία.
• Να προσφέρει, αντί στεφάνου στη μνήμη του, το ποσόν των 30 Ευρώ για 
την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η Λα-
μποβίτισσα) Άσσου.

 Στις 23 Απριλίου 2018, σε ηλικία 88 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η 
Λαμπρούση Παρασκευή του Γεωργίου (Γάκη Πανέλαινα). Η εκλιπούσα άφησε 

την τελευταία της πνοή στην Αθήνα, όπου διέ-
μενε τον τελευταίο καιρό με την οικογένειά της.
 Η σορός της εκλιπούσης μεταφέρθηκε στο χω-
ριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επό-
μενη ημέρα στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης στον Άσσο και ενταφιάστηκε 
στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. 
Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η 
οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η 
ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της γενέθλιας γης που την σκέπασε. Αιωνία η 
μνήμη της.

 Στις 30 Απριλίου 2018, σε ηλικία 84 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Θε-
οδώρου Χρήστος του Θεοδώρου και της Παρα-
σκευής (Κίτσο Θοδωράκης). Άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο ογκολογικό Νοσοκομείο της 
Ν. Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», στο οποίο νο-
σηλευόταν τις τελευταίες ημέρες και έδινε τη 
μάχη για να κερδίσει τη ζωή. Η σορός του εκλι-
πόντος μεταφέρθηκε στο χωριό και η εξόδιος 
ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό 
ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. 
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η 
οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η 
ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας γης που τον 
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.

 Στις 1 Μαΐου 2018, σε ηλικία 76 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Κα-
τσάνος Χρήστος του Ευθυμίου και της Πανάγιως (Τάκη Θύμιο Χρήστος). Έχα-

σε την άνιση μάχη που έδινε τον τελευταίο και-
ρό να κρατηθεί στη ζωή από την επάρατη νόσο. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα 
στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο 
και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νι-
κολάου. Στην τελευταία του κατοικία τον συ-
νόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και 
πάνδημη η ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της γενέθλιας γης που τον σκέπασε. 
Αιωνία η μνήμη του. Ο εκλιπών ήταν ο πρώτος 
μεταπολιτευτικός αιρετός πρόεδρος του χωριού 
μας.

 Στις 6 Μαΐου 2018, σε ηλικία 72 ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Μα-
νωλάκης Ανδρέας του Γεωργίου. Άφησε την τελευταία του πνοή στο Ειδικό 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Νοσοκομείο Μεταξά» στο οποίο νοση-
λευόταν. Έχασε την άνιση μάχη που έδινε τον τελευταίο καιρό να κρατηθεί 
στη ζωή από την επάρατη νόσο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη τη μεθεπόμε-
νη ημέρα στον Ιερό ναό Αναστάσεως του Λα-
ζάρου του κοιμητηρίου Περιστερίου και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο του Περιστερίου. Στην 
τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικο-
γένειά του, συγγενείς, φίλοι και πολλοί χωρια-
νοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης 
που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. Ο εκλι-
πών ήταν σύζυγος της χωριανής μας Νάκια Πα-
ναγιώτας του Ευθυμίου και της Δήμητρας (Πα-
ναγιώτα του Θύμιο Φώτη).
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» 
συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.

Γάμος
 Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στον Ιερό 

Ναό Αγίων Αναργύρων στο Μπουρνάζι Πε-
ριστερίου Αττικής, ο Κων/νος Καλέσιος του 
Σπύρου και της Γιαννούλας από τον Άσσο 
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του 
Μπακόλα Ανδρομάχη του Αναστασίου και 
της Δήμητρας από το Πολυστάφυλο. Κου-
μπάρος ο Χρήστος Ζάνης. Το νιόπαντρο ζευ-
γάρι δεξιώθηκε του προσκεκλημένους στη 
«Σάλα Παραδείσου» στο Περιστέρι και γλέ-
ντησαν το ευχάριστο γεγονός με μουσική 
ορχήστρα παίζοντας παραδοσιακά τραγού-
δια του τόπου μας. 

 Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, στον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη 
Μεταμόρφωση Αττικής, ο Ζήκας Αναστάσι-
ος του Ευαγγέλου και της Αρετής από τον 
Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την 
εκλεκτή της καρδιάς του Γαρδέρη Άννα του 
Γεωργίου και Μαριέττας από τη νήσο Κύ-
θνο. Κουμπάρος ο Στέλιος Μακρής. Το νιό-
παντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του προσκεκλη-
μένους στην αίθουσα δεξιώσεων «GRAND 
CAVALLARI» Λεωφ. Πάρνηθος 374 Αχαρνές 
(Μενίδι).

 Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, στον Ιερό 
Ναό της Αγίας Βαρβάρας στο στρατόπεδο Π. 
Μελά στη Θεσσαλονίκη, ο Σβεντζούρης Ηλί-
ας του Γεωργίου και της Μαρίας ενώθηκε με 
τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρ-
διάς του Δεληγιώργη Σμαρούλα του Στεφά-
νου και της Άννας. Κουμπάρος ο Απόστολος 
Μπολτσής. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του προ-
σκεκλημένους σε κοσμική ταβέρνα στο Ωραι-
όκαστρο Θεσσαλονίκης και γλέντησαν το ευ-
χάριστο γεγονός με ζωντανή μουσική.
Ο γαμπρός Ηλίας Σβεντζούρης είναι εγγο-
νός του χωριανού μας Κούση Ευάγγελου 
του Παναγιώτη (Βαγγέλ’ Πάνο Κώτση) από 
την κόρη του Μαρία.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η 
εφημερίδα ο "ΑΣΣΟΣ" εύχονται στα νιόπα-
ντρα ζευγάρια "βίον ανθόσπαρτον και ζωήν 
ανέφελον".

Γεννήσεις
 Το πρώτο του παιδί απέκτησε ο Κατσάνος 

Γεώργιος του Μάρκου και της Ευαγγελίας. 
Η σύζυγός του Μαρία Γκαζάνη στις 6 Μαΐου 
2018 έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χα-
ριτωμένο αγοράκι, στο οποίο δόθηκε το όνο-
μα Μάρκος.

Εμφανής η χαρά του παππού Μάρκου και της 
γιαγιάς Ευαγγελίας για το ευχάριστο αυτό γε-
γονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γο-
νείς Γιώργο και Μαρία, στον παππού Μάρκο 
(Μάρκο Ποστόλη) και στη γιαγιά Ευαγγελία 
να τους ζήσει.

 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν ο Βασίλης 
Καραμπίνας του Δημητρίου και της Ελένης και 
η Μπουλοπούλου Αρετή του Γεωργίου και της 
Αικατερίνης. Η Αρετή Μπουλοπούλου στις 11 
Μαρτίου 2018 έφερε στη ζωή ένα υγιέστα-
το και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά 
του παππού Δημήτρη και της γιαγιάς Ελένης 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε 
στους ευτυχισμένους γονείς Βασίλη και Αρε-

τή, στον παππού Δημήτρη και στη γιαγιά Ελέ-
νη να τους ζήσει. Ο Βασίλης Καραμπίνας εί-
ναι γιος της χωριανής μας Ελένης Κούση του 
Κων/νου (Ελένης του Κώστα Πάνου).

Βαφτίσεις
 Την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Γεωργίου στις Νέες. Κυδωνιές Μυ-
τιλήνης βάπτισαν το αγοράκι τους η Μανωλιά 
Μαργιάννα του Βασιλείου και της Ευαγγελί-
ας και ο Στρατηγός Δημήτριος του Ευστρα-
τίου και της Εμμέλειας. Οι νονοί Γιώργος και 
Αναστασία Μυλωνά του χάρισαν το όνομα 
Ευστράτιος- Ταξιάρχης. Ο παππούς Βασίλει-
ος Μανωλιάς και η γιαγιά Ευαγγελία Κατσά-
νου δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά της 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ο Μικρός Ευ-
στράτιος-Ταξιάρχης είναι εγγονός της χωρια-
νής μας Κατσάνου Ευαγελίας του Ιωάννη και 
της Μαρίας (Λίτσας του Νάκο Θωμά) από την 
κόρη της Μαργιάννα. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Δημήτρη και Μαργιάννα, στον παππού Βασί-
λη, στη γιαγιά Ευαγγελία και στους νονούς 
Γιώργο και Αναστασία «να τους ζήσει». 

 Τo Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Τριάδας Θρακομακεδόνων βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους ο Γεώργιος Πετρουλά-
κης του Βασιλείου και της Αλεξάνδρας και η 
Δέσποινα Κυριαζή. Ο νονός Ιωάννης Κυριαζής 
της χάρισε το όνομα Αλεξάνδρα. Ο παππούς 
Βασίλης και η γιαγιά Αλεξάνδρα δεν μπορού-
σαν να κρύψουν τη χαρά της για το ευχάρι-
στο αυτό γεγονός. Οι γονείς της μικρής Αλε-
ξάνδρας δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους 
στην κοσμική ταβέρνα το «ΧΡΥΣΟ ΒΑΡΕΛΙ» 
στη Φυλή (Χασιά).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Γιώργο και Δέσποινα, στον παππού Βασίλη, 
στη γιαγιά Αλεξάνδρα και στον νονό Γιάννη 
«να τους ζήσει». 

 Τo Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Αποστόλων Νίκαιας βάπτισαν το 
αγοράκι τους η Ζήκα Βαρβάρα του Θωμά και 
της Αλεξάνδρας και ο Χρονάκης Χρυσοβαλά-
ντης του Ιωάννη και της Ελένης. Η νονά Χρύ-
σα Καραγιάννη του χάρισε το όνομα Αλέξαν-
δρος-Βασίλειος. Ο παππούς Θωμάς Ζήκας και 
η γιαγιά Αλεξάνδρα Παφίλα δεν μπορούσαν 
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός.
Οι γονείς του μικρού Αλέξανδρου-Βασίλειου 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στην κο-
σμική ταβέρνα το «Ο ΡΗΓΑΣ» στον Προφήτη 
Ηλία στην Καστέλα Πειραιά.
 Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Βαλάντη και Ρούλα, στον παππού Θωμά, στη 
γιαγιά Αλεξάνδρα και στη νονά Χρύσα «να 
τους ζήσει». 

 Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβάρας στο στρατόπεδο Π. Μελά 
στη Θεσσαλονίκη βάπτισαν το αγοράκι τους ο 
Ηλίας Σβεντζούρης του Γεωργίου και της Μα-
ρίας και η Σμαρούλα Δεληγιώργη του Στεφά-
νου και της Άννας. Ο νονός Αντώνιος Πέσιος 
του χάρισε το όνομα Γεώργιος. Ο παππούς Γε-
ώργιος Σβεντζούρης και η γιαγιά Μαρία Κού-
ση δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά της 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του 
μικρού Γιώργου δεξιώθηκαν τους προσκεκλη-
μένους σε κοσμική ταβέρνα στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης. 
Ο μικρός Γιώργος είναι εγγονός της χωριανής 
μας Μαρίας Κούση του Ευαγγγέλου και της 
Πανάγιως (Μαρίας του Βαγγέλ’ Πάνο Κώτση) 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Ηλία και Σμαρούλα, στον παππού Γιώργο, στη 
γιαγιά Μαρία και στον νονό Αντώνη «να τους 
ζήσει». 

Κοινωνικά 

O Mάρκος Αποστόλου Κατσάνος (Μάρκο Ποστόλης) 
με τον έγγονό του Μάρκο.
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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.

σσοςΆΟΠροσφορές εφημερίδας
• Γούλας Λάμπρος του Δημητρίου και της Αναστασίας .......................50 €

• Δήμα – Σταθουλοπούλου Θεοδώρα του Αναστασίου και της Μαρίας 50 €

• Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας ..............................50 €

• Ζήκας Παύλος του Νικολάου και της Μαρίας .................................20 €

• Θεοχάρης Λεωνίδας ................................................................20 €

• Κατσάνου-Βακιρτζή Ελένη του Κων/νου και της Παρασκευής ..........50 €

• Κατσάνου-Πετρουλάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου και της Αγγελικής  .20 €

• Μάρκου Παναγιώτης του Παύλου (από Πέρδικα Ιωαννίνων) ..............5 €

• Μπουζούκης Δημήτριος του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας .............20 €

• Οικονόμου Κωνσταντίνος (από Παπαδάτες) ..................................20 €

• Πανούσης Βασίλειος του Κων/νου και της Ιωάννας ......................50 €

• Πήλιος Γεώργιος του Χρήστου (από Νικολίτσι) ..............................20 €

• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ...................... 100 €

Μνημόσυνα
 Την Κυριακή 13 Μαΐου  2018 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολά-
ου Ριζοβουνίου ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Βάρφη Κων/νας του 
Κων/νου και της Πανάγιως (Κων-
στάντως του Θύμιο Πήλιου).  
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 
 Το Σάββατο 19 Μαΐου  2018 στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων-

σταντίνου και Ελένης  Άσσου ετελέ-
σθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Δήμα Λάμπρου 
του Αναστασίου και της Μάνθας (Λά-
μπρο Δήμα). Ας είναι αιωνία η μνήμη 
του. 
 Το Σάββατο 19 Μαΐου  2018 στον 

Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης  Άσσου ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 

ψυχής της Σταύρου  Γεωργίας του 
Χρήστου (Χρήστο Κώτση Μάραινας). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 
  Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στον 

Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της  Θεοδώ-
ρου Ευφορίας του Παναγιώτη).   Ας 
είναι αιωνία η μνήμη της. 
 Το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στον 

Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Θεοδώρου Χρή-
στου του Θεοδώρου  και της Παρασκευής (Κίτσο Θοδωράκη).  
Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 
 Το Σάββατο 2 Ιουνίου  2018 στον Ιερό Ναό των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης  Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Λαμπρούση Παρα-
σκευής του Γεωργίου (Γάκη Πανέλαινας).  Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της. 
 Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στον Ιερό ναό του Αγίου Γε-

ωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Κατσάνου Χρήστου του Ευθυμίου  και 
της Πανάγιως (Τάκη Θύμιο Χρήστου).  Ας είναι αιωνία η μνή-
μη του. 
 Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγίου Κυπρι-

ανού Κηπούπολης Περιστερίου ετελέσθη 40/ήμερο μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μανωλάκη Ανδρέα 
του Γεωργίου  και της Γεωργίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Η Δήμα-Σταθουλοπούλου Θεοδώρα 
του Αναστασίου και της Μαρίας (Θεοδώ-
ρα του Τάσο Γιωργάκη) προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη του συζύγου της Αθανασίου 
Σταθουλόπουλου. Την ευχαριστούμε και 
ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε 
αυτήν και την οικογένειά της για να τον 
θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη του αιωνία.

 Ο Γούλας Λάμπρος του Δημητρίου και της Αναστασίας (Λάμπρο 
Γούλας) προσέφερε στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη της 
αγαπημένης του θείας Λαμπρούση Παρα-
σκευής του Γεωργίου (Γάκη Πανέλαινας), 
από την οποία έχει τις καλύτερες αναμνή-
σεις και δεν θα ξεχάσει τη βοήθειά της 
στα παιδικά του χρόνια. Τον ευχαριστού-
με και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευ-
ση σε αυτόν και την οικογένειά του για 
να την θυμούνται και να την έχουν στην 

καρδιά τους. Η μνήμη της αιωνία.
 Ο Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας προσέφε-

ρε στην εφημερίδα μας το ποσό των 50 
ευρώ στη μνήμη του αδελφού του Ζήκα 
Παναγιώτη του Νικολάου και της Μαρίας 
(Πάνο Κολιό Ζήκα). 
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτόν και την οι-
κογένειά του για να τον θυμούνται και να 
τον έχουν στην καρδιά τους. 
Η μνήμη τους αιωνία.

Θανάσης Σταθουλόπουλος

Παρασκευή Λαμπρούση

Παναγιώτης Ζήκας

Κοινοποίηση: 1)Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας 
 2)Περιφέρεια Ηπείρου
 3)Δήμο Ζηρού
Περιήλθε σε γνώση μας ότι στην παρόχθια έκταση 
του ποταμού που διασχίζει την Λάκκα Θεσπρωτι-
κού, από εβδομάδος περίπου, συντελείται, αδια-
κρίτως, από οποιονδήποτε πολίτη ξύλευση της 
παρόχθιας αυτοφυούς δασικής έκτασης που απο-
τελείται από υπεραιωνόβιους πλατάνους, ιτιές και 
άλλα δασικά δένδρα κατά τέτοιο τρόπο που η πε-
ριοχή να εμφανίζει εικόνα «κρανίου τόπο».
Μάς έγινε γνωστό ότι ο τοπικός ΤΟΕΒ ενήργησε 
αρμοδίως και με την έγκριση της Περιφέρειας πα-
ραχώρησε άδειες για την ξύλευση της παραποτά-
μιας βλάστησης.
Διατηρούμε πλείστες όσες ενστάσεις για την νο-
μιμότητα της εν λόγω ενέργειας και θα θέλαμε 
να γνωρίζουμε αν υπάρχει σχετική περιβαλλοντο-
λογική μελέτη , αν έχει εγκατασταθεί εργολάβος 
για την κοπή των δέντρων και αν ο ΤΟΕΒ έχει την 

ευθύνη για την ξύλευση της παραποτάμιας βλά-
στησης χωρίς την επίβλεψη και τον έλεγχο της αρ-
μόδιας κρατικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις αρχές του καταστατικού μας και 
την ευαισθησία των συμπατριωτών μας για το 
περιβάλλον , φρονούμε ότι πρέπει να διασωθούν 
τουλάχιστον τα μνημεία της Φυσικής Ιστορίας 
της Λάκκας, δηλαδή τα υπεραιωνόβια δέντρα π.χ. 
πλατάνια, καρυδιές, βελανιδιές, ελιές. Αυτά σε 
προοδευτικούς Δήμους και σε συνεργασία με την 
Δασική Υπηρεσία αριθμούνται, κηρύσσονται δια-
τηρητέα και απαγορεύεται αυστηρά η κοπή τους.
 Προκειμένου να προληφθεί η ήδη συντελούμενη 
περιβαλλοντολογική καταστροφή της υπεραιωνό-
βιας παραποτάμιας βλάστησης με κίνδυνο για την 
κοίτη και τις παρόχθιες πλευρές του ποταμού, πα-
ρακαλούμε να ενεργήσετε τα νόμιμα.

Με τιμή
      Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας
   Νικόλαος Νικολάου Ευθύμιος Ρέντζιος

Αλλαγή ημερομηνίας του 2ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Λάκκας Σουλίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Θεσπρωτικό, 

το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου 2018.

Καταγγελία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δήμου Θεσπρωτικού 
για την παράνομη παρόχθια ξύλευση

Βάρφη Κωνσταντίνα

Δήμας Λάμπρος

Χριστούλα-Σταύρου Γεωργία

Στις 21 και 22 Ιουλίου 2018 και όχι στις 
14-15 του ίδιου μήνα, όπως είχε αρχικά 
αποφασιστεί, θα πραγματοποιηθεί το 2ο 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Λάκκας Σουλίου 
στο Θεσπρωτικό (αύλειος χώρος πρώην 1ου Δη-
μοτικού Σχολείου). Η αλλαγή των ημερομηνιών 
αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα επιχειρηματι-
ών και παραγωγών της περιοχής, οι οποίοι είχαν 
ήδη δηλώσει συμμετοχή σε ανάλογη εκδήλωση 
που θα διοργανωθεί τις ίδιες ημερομηνίες στην 
Πάργα και δεν ήθελαν να λείψουν από το κορυ-
φαίο πολιτιστικό γεγονός της περιοχής μας, 2ο 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Λάκκας Σουλίου. 

Για την αλλαγή των ημερομηνιών ζητάμε την 
κατανόηση όλων των συμμετεχόντων και του 
κοινού. 

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σάββατο 21 
Ιουλίου στις 7.00 το απόγευμα. Την εκδήλωση 
θ' ανοίξει ο Φιλαρμονικός Σύλλογος Θεσπρω-
τικού “ΑΠΟΛΛΩΝ” και θ' ακολουθήσει η έκθεση 
και παρουσίαση των παρασκευασμάτων από τα 
μέλη των συλλόγων και φορέων της περιοχής, 
η παρουσίαση σκευασμάτων για το ψωμί και τα 
παράγωγα του αλευριού, ο διαγωνισμός και η 
παρουσίαση από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων κ.ά. 

Τη δεύτερη μέρα το κοινό θ' απολαύσει πλού-
σιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συμμε-
τοχή χορευτικών τμημάτων της περιοχής και με 
τη συναυλία του γνωστού Ηπειρώτη τραγουδιστή 
Δημήτρη Υφαντή. 

Υπενθυμίζουμε ότι η φετινή εκδήλωση θα έχει 
θεματικό άξονα το ψωμί και τα παράγωγα του 
αλευριού, ενώ θα αναδειχτούν και πάλι τοπικές 
παραδοσιακές γεύσεις.

Μία από τις καινοτομίες της θα είναι η διορ-

γάνωση διαγωνισμού, όπου με τη συνδρομή των 
μελών της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος θα 
συσταθεί κριτική επιτροπή η οποία θ' αξιολογή-
σει τις καλύτερες παραγωγές και παρουσιάσεις 
παρασκευασμάτων και θα επιλέξει τις τρεις κα-
λύτερες προσπάθειες, οι οποίες θα βραβευτούν.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμε-
τοχής στο 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Λάκ-
κας Σουλίου. Όσοι σύλλογοι, φορείς, παραγωγοί 
και επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει ακόμη τη 
συμμετοχή τους καλούνται να σπεύσουν να το 
κάνουν σύντομα για να τους διατεθεί περίπτερο.  

Όπως έχουμε ανακοινώσει Περίπτερα θα δια-
τεθούν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ από τον Δήμο, στους 
συλλόγους, φορείς, παραγωγούς και επιχειρήσεις 
για να παρουσιάσουν, να εκθέσουν ή να πουλή-
σουν τα προϊόντα τους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:info@dimoszirou.gr, όπου 
επιχειρηματίες και παραγωγοί καλούνται να ανα-
φέρουν την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης ή 
το όνομα εάν πρόκειται για παραγωγούς καθώς 
επίσης και το είδος (ή τα είδη) που θέλουν να 
παρουσιάσουν ή να πουλήσουν, ενώ οι σύλλογοι 
και φορείς, την επωνυμία τους και την Τ.Κ. στην 
οποία δραστηριοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με τον κ. Καρζή Γεώργιο, υπεύθυνο Τύπου και 
επικοινωνίας του Δήμου Ζηρού, στα τηλ. 2683 
360607 & 6977 066621.

Μεγάλος χορηγός και του 2ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Λάκκας Σουλίου είναι η ΕΡΤ με 
την ΕΡΤ 3 και την ΕΡΤ Ιωαννίνων.
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Στους τιμώμενους θα απονεμηθούν 
αναμνηστικά τιμητικά διπλώματα.

Β! Λαϊκοί οργανοπαίχτες στον Άσσο από 
τη δεκαετία του 1920 μέχρι και τη δεκαετία 
1960.

Τιμώμενοι οργανοπαίχτες.
1)Χρήστος Γεωρ. Γούλας (Χρηστάκη 

Γούλας), 2) Κωνσταντίνος Στ. Γάκης-Σταύρου 
(Κώτση Μάρως), 3) Θωμάς Παν. Δήμας (Θωμά 
Νότης), 4) Δημήτριος Χρ. Γούλας (Δημητράκη 
Γούλας), 5) Περικλής Αν. Γούλας (Περικλή 
Γούλας), 6) Παναγιώτης Θωμά Δήμας (Πάνο 
Νότης), 7) Σταύρος Θωμά Δήμας (Σταύρο 
Νότης), 8) Κωνσταντίνος Χρ. Γούλας (Κώτση 
Γούλας).
Ομιλητής: Ο κος Χρήστος Γεωρ. Χρήστου 

σ. Δάσκαλος, π. Πρόεδρος Διδασκαλικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.).
Παρεμβάσεις:
Τάκης Παπαδημητρίου σ. Δάσκαλος από το 

Θεσπρωτικό.
Σωκράτης Βασιλείου σ. Δάσκαλος από τις 

Παπαδάτες.
Γεώργιος Γιάννος σ. καθηγητής από το 

Νικολίτσι.
Στους τ ιμώμενους θα απονεμηθούν 

αναμνηστικά τιμητικά διπλώματα.
Εκτέλεση παραδοσιακών τραγουδιών, από 

μουσικούς απόγονους των τιμώμενων λαϊκών 

οργανοπαιχτών.
Υπεύθυνος βίντεο και μουσικής επιμέλειας 

Παναγιώτης Ευαγγ. Πανούσης. 

3η Ημέρα
 Την Κυριακή 29 Ιουλίου μετά τη θεία 

λειτουργία και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί 
ο 7ος Γύρος του Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας). 

Οι συμμετέχοντες θα διανύσουν απόσταση 
2.400 μέτρων και θα ακολουθήσουν την 
παρακάτω διαδρομή: Αφετηρία από την 
κεντρική πλατεία του Αγίου Γεωργίου-
Τζούμα βάρη-Κορύτσαζη-Τζίμαινα -Καράβα 
–Κότρα- Τσούκαζη και τερματισμός στην 
κεντρική πλατεία. Η συμμετοχή έστω και 
βαδίζοντας θα είναι προσωπική νίκη για 
τον καθένα μας. Στους τρεις πρώτους 
νικητές θα απονεμηθούν κύπελλα και στους 
συμμετέχοντες αναμνηστικό δίπλωμα.  
Στο τρ ιήμερο των εκδηλώσεων θα 

πραγματοποιηθούν και αγώνες τάβλι, σκάκι και 
δηλωτής. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στους αγώνες να το δηλώσουν και όλοι μαζί 
να αποφασίσουν για τους κανόνες και τους 
όρους του παιχνιδιού. 
Επίσης την Κυριακή το απόγευμα στο γήπεδο 

του Άσσου στη Βελανιδιά θα πραγματοποιηθεί 
φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας και με 
συμμετοχή παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του 
χωριού μας. 

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό 
27-29 Ιουλίου 2018

συνέχεια από την 1η σελίδα

Πολυσυζητημένος πολιτικός, 
διπλωμάτης και λόγιος. Θα 
έλεγα πως είναι, αν όχι ο 

πολυγραφότατος Έλληνας, από τους 
πολυγραφότατους Έλληνας του 
19ου αιώνα, αφού μας κληρονόμησε 
1 9  τ ό μ ο υ ς 
« Α Π Α Ν Τ Α » , 
που μέσα τους 
περιλαμβάνεται 
μέρος, μόνο, από 
το δημοσιευμένο 
έργο του.

Ε κ τ ό ς  τ η ς 
συγγραφικής έχει 
αξιόλογη πολιτική, διπλωματική 
κι εκπαιδευτική δραστηριότητα. 
Στην πολύχρονη διαδρομή του 
παρουσ ίασε  χαρακτηρ ιστ ι κές 
ιδεολογικές μετατοπίσεις, παρ’ 
όλο που διατύπωσε ριζοσπαστικές 
απόψεις και συνέθεσε εθνεγερτικά 
ποιήματα, αμφισβήτησε τη γλώσσα 
και τις ιδέες του Εθνικού μας Ύμνου. 
Μάλιστα αξίωσε την αντικατάστασή 
του, με στιχάρια «υπέρ πίστεως και 
Άνακτος», στην καθαρεύουσα.

Το «Μαύρο είν’ η νύχτα στα βουνά» 
του Ραγκαβή 

και ο ΕΘΝΙΚΟΣ Μας ΥΜΝΟΣ του 
Σολωμού.

Πολλά πεζογραφήματα  του 
Ραγκαβή δείχνουν να αντέχουν στο 
χρόνο και επανεκδίδονται. Μάλιστα 
το «Του Κουτρούλη ο γάμος» και 
το «Ο γάμος ή μνηστήρας της 
Αρχοντούλας» ανέβηκαν σε διάφορες 

θεατρικές σκηνές και συνεχίζονται να 
ανεβαίνουν ως θεατρική παράσταση 
από αξιόλογου; Θεατρικούς θιάσους. 
(Σημαντική παράσταση του έργου 
«Του Κουτρούλη ο γάμος» από τον 
Γιάννη Μόρτζο το καλοκαίρι του 
2006 και του έργου «όπως και η 
παράσταση του έργου «Ο μνηστήρας 
(ή ο γάμος) της Αρχοντούλας από 
τον Σπύρο Ευαγγελάτο το καλοκαίρι 
του 2009.

Τα  θεωρητ ι κά  του  κε ίμενα 
«αντικατοπτρίζουν παλινδρομήσεις 
τ ο υ  α ρ χ ι κ ά  δ ι α μ ο ρ φ ω μ έ ν ο υ 
ρομαντικού, που μετατρέπεται 
σ ε  σ υ ν τ η ρ η τ ι κ ό  ο π α δ ό  τ ο υ 
κλασικισμού». (Λίτσα Χατζοπούλου - 
-Νεφέλη, 1997).

Γενικά στα γραπτά του, ιδίως στα 
πεζά, κρύβονται και δρουν οι ιδέες 
του Διαφωτισμού και προτείνονται 
απόψεις προχωρημένες για την 
εποχή του, όπως η κατάργηση της 
ποινής του θανάτου.

Τους διάφορους απελευθερωτικούς 
αγώνες του Λαού μας συνόδευε το 
κλέφτικο του Ραγκαβή, γραμμένο 
στη δημοτική γλώσσα: «Μαύρ’ είν’ 
η νύχτα στα βουνά …». Αντίφαση σ’ 
αυτό αποτέλεσε η παρέμβασή του το 
1891 (περιοδικό «ΕΒΔΟΜΑΣ»), όπου 
θεωρούσε «εντελώς ακατάλληλον 
την εκλογήν του γνωστού ποιήματος, 
δι’ Εθνικόν Ύμνον» γενομένην υπό 
του κ. Δ. Βουδούρη, επί βραχύ 
διατελέσαντος υπουργού, κατά την 
αναρχίαν την μετά την απέλασιν του 

Βασιλέως Όθωνος». (Περισσότερα 
κοίτα «Γιώργος Ζεβελάκης: «ΤΑ 
ΝΕΑ», Σαββατοκύριακο, 12-13 
Σεπτεμβρίου 2009)».

Ύστερα από τα λίγα και οπωσδήποτε 
ελλιπή που παρατέθηκαν παραπάνω, 
κρίνομε σκόπιμη και χρήσιμη την 
καταχώριση του ποιήματος του 
Ραγκαβή « Ο Κλέφτης», έχοντας 
υπόψη μας πως όποιος νιώθει 
ελληνικά εκφράζεται και γράφει 
με τον ελληνικό τρόπο τα δικό του. 
Άλλωστε, ο ποιητής ο καλός είναι 
εκείνος του οποίου ο λόγος κρατιέται 
βαθιά ριζωμένος στην παράδοση, 
στη γλώσσα και στην ιστορία της 
φυλής του.

Ο ΚΛΕΦΤΗΣ

Μαύρ’ είν’ η νύχτα στα βουνά
στους βράχους πέφτει χιόνι.
Στα άγρια τα σκοτεινά,
στις τραχιές πέτρες στα στενά
ο κλέφτης ξεσπαθώνει.

Στο δεξί χέρι το γυμνό
βαστά αστροπελέκι·
παλάτι έχει το βουνό
και σκέπασμα τον ουρανό
κι ελπίδα το ντουφέκι.

Φεύγουν οι τύραννοι χλωμοί
το μαύρο του μαχαίρι·
μ’ ιδρώτα βρέχει το ψωμί
ξέρει να ζήσει με τιμή
και να πεθάνει ξέρει.

Τον κόσμ’ ο δόλος διοικεί 
κι άδικη ειμαρμένη·
τα πλούτη έχουν οι κακοί
κι εδώ στους βράχους κατοικεί…
η αρετή κρυμμένη.

Μεγάλοι έμποροι πωλούν
τα έθνη σαν κοπάδια·
τη γη προδίδουν και γελούν.
Εδ’ όμως άρματα λαλούν
στ’ απάτητα λαγκάδια.

Πήγαινε φίλα την ποδιά
που δούλοι προσκυνούνε.
Εδώ στα πράσινα κλαδιά
μον’ το σπαθί τους τα παιδιά
και τον σταυρό φιλούνε.

Μητέρα κλαις! Αναχωρώ·
να μ’ ευχηθείς γυρεύω.
Ένα παιδί σε υστερώ
όμως να ζήσω δεν μπορώ
αν ζω για να δουλεύω.

Βαριά βαριά βοΐζ’ η γη …
ένα τουφέκι πέφτει.
Παντού τρομάρα κα σφαγή
εδώ φυγή, εκεί πληγή!...
Εσκότωσαν τον κλέφτη.

Σύντροφοι άσκεποι, πεζοί
τον φέρνουν λυπημένοι,
και τραγουδούν όλοι μαζί:
Ελεύθερος ο κλέφτης ζει
κι ελεύθερος πεθαίνει.

Αλέξανδρος – Ρίζος Ραγκαβής

Μικρά μελετήματα: Ο Αλέξανδρος  Ραγκαβής 
και ο Εθνικός μας Ύμνος (1809 – 1892)Του Τάκη Παναγ. 

Παπαδημητρίου

Γνωστοποίηση - Κάλεσμα
 Όλοι οι καταγόμενοι από τον Άσσο γνωρίζουν ότι το 

χωριό μας γιορτάζει και πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 
8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου (Γεννέσιον 
της Θεοτόκου). Επειδή όμως η μετάβαση στο χωριό 
όλων μας την ημέρα αυτή, για να εκκλησιαστούμε 
στον Ιερό Ναό της Παναγία της Λαμποβίτισσα και 
να πανηγυρίσουμε, είναι πολύ δύσκολη, το Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας έχει καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια 
την παραμονή της γιορτής να τελείται στην Αθήνα 
Μέγας Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας. Για δέκατη 
τρίτη συνεχή χρονιά φέτος ο Μέγας Εσπερινός και 
η αρτοκλασία θα γίνουν στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου Αμπελοκήπων (Πλατεία Αμπελοκήπων) 
στις 7 Σεπτεμβρίου ώρα 6 μ.μ. Γι΄ αυτό προσκαλούνται 
όλοι οι χωριανοί αλλά και φίλοι του Συλλόγου μας να 
παρευρεθούν στον εορτασμό, για να τιμήσουν την 
Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της γιορτάζει και 
πανηγυρίζει το χωριό μας.
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Με επιτυχία συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το 
4ο 'Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ζηρού', ε-
νώ πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το 

2ο Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου.

Παρά τα 'τερτίπια' του καιρού με σημαντική επιτυ-
χία συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το 4ο Πολιτιστικό 
καλοκαίρι Δήμου Ζηρού, ενώ έχουν ενταθεί και οι 
ρυθμοί προετοιμασίας του 2ου Συμποσίου γαστρονο-
μίας Λάκκας Σουλίου ωτικό (Μεσοχώρι) θα πραγμα-
τοποιηθεί το 9ο Φεστιβάλ Μοντέρνου Παραδοσιακού 
χορού με διοργανωτή τον Μορφωτικό Σύλλογο 
Θεσπρωτικού, ενώ το Σάββατο 30 Ιουνίου το βρά-
δυ στην Τ.Κ. Ρωμιάς θα εορταστεί με μουσικές εκ-
δηλώσεις, το παραδοσιακό πανηγύρι των Αγίων 
Αναργύρων.

Στο μεταξύ οι οργανωτικές λεπτομέρειες του 2ου 
Συμποσίου Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου, το ο-
ποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συζη-
τήθηκαν σε νέα συνάντηση που έγινε το απόγευ-
μα της Τετάρτης 27 Ιουνίου στο Θεσπρωτικό, με εκ-
προσώπους των συλλόγων και φορέων της περιο-
χής, τον κ. Θανάση Βρεττό εκπρόσωπο της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων Ελλάδος, τον κ. Νικολάου Νικόλαο πρό-
εδρο του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου 
Θεσπρωτικού, τον αντιδήμαρχο κ. Ρεμπή Ζήκο κ.ά. 

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η θετική διάθε-
ση και η αποφασιστικότητα όλων, ώστε η φετινή εκ-
δήλωση, η οποία θα έχει θεματικό άξονα το παραδο-
σιακό ψωμί και τα παράγωγα του αλευριού, να γνω-
ρίσει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. 

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του 4ου 
Πολιτιστικού καλοκαιριού Δήμου Ζηρού που υπολεί-
πεται έχει ως εξής: 
• 29 Ιουνίου: Θεσπρωτικό – Μεσοχώρι: 9ο Φεστιβάλ 
Μοντέρνου Παραδοσιακού χορού με τη συνοδεία πα-
ραδοσιακής μουσικής. Διοργανωτής ο Μορφωτικός 
Σύλλογος Θεσπρωτικού.
• 30 Ιουνίου: Ρωμιά: Μουσική εκδήλωση (πανηγύρι) 
για τον εορτασμό των Αγίων Αναργύρων (ώρα έναρ-
ξης 20.00).
• 5 Ιουλίου: Φιλιππιάδα: Εκδήλωση από το Σύλλογο 
Φίλων μουσικής Φιλιππιάδας.
• 6 Ιουλίου (βράδυ) -7 Ιουλίου (μεσημέρι) Γυμνότοπος: 
Θρησκευτικό πανηγύρι Αγίας Κυριακής με διοργανω-
τή τον Πολιτιστικό σύλλογο «Πάτερ Κοσμάς»
• 8 Ιουλίου: Θεσπρωτικό: (αίθουσα εκδηλώσεων 
Γυμνασίου – Λυκείου -ώρα 11.00 π.μ.). Εκδήλωση 
με τίτλο: «ΜAΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, Ο ΑΕΤΟΣ ΤΟΥ 
ΣΟΥΛΙΟΥ» αφιερωμένη στη μνήμη των ιδρυτικών με-
λών του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου 

πρ. Δήμου Θεσπρωτικού,, Νάσση Αθανασίου και 
Ευαγγέλου Βάσιου. Διοργανωτής ο Περιβαλλοντικός 
– Πολιτιστικός Σύλλογος πρ. Δήμου Θεσπρωτικού και 
η Π.Ε. Πρέβεζας.
• 13 Ιουλίου: Ν. Κερασούντα: Μουσικοχορευτική εκ-
δήλωση στην Πλατεία με τους Βελισσάρη, Γρίβα, 
Πλαστήρα. Διοργανωτής ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
“Κατσαντώνης”.
• 13 Ιουλίου: Θεσπρωτικό -Μεσοχώρι: Εκδήλωση με 
παραδοσιακές πίτες παρουσία χορευτικών τμημάτων 
των συλλόγων της περιοχής και ζωντανής παραδοσι-
ακής μουσικής. Διοργανωτής ο Σύλλογος Γυναικών 
Θεσπρωτικού.
• 14-15 Ιουλίου: Θεσπρωτικό: 2ο Συμπόσιο γαστρο-
νομίας Λάκκας Σουλίου με διοργανωτές τον Δήμο 
Ζηρού, το Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο 
πρ. Δήμου Θεσπρωτικού, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων 
Ελλάδος και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, 
φορέων, παραγωγών και επιχειρηματιών της ευρύτε-
ρης περιοχής.
• 20 Ιουλίου: Μελιανά: Παραδοσιακό πανηγύρι 
Προφήτη Ηλία.
• 25 Ιουλίου: Βούλιστα Παναγιά: Μουσική εκδήλωση 
στην Αγία Παρασκευή με διοργανωτή τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο.
• 27 Ιουλίου: Άσσος: Αντάμωμα Ασσιωτών (Σύλλογος 
Αποδήμων Ασσιωτών “Ο Μάρκος Μπότσαρης”).
• 28 Ιουλίου: Άσσος: Τιμητική εκδήλωση για δωρητές 
– μουσικούς.
• 29 Ιουλίου: Άσσος: Αθλητικές εκδηλώσεις (Σύλλογος 
Αποδήμων Ασσιωτών “Ο Μάρκος Μπότσαρης”
• 29 Ιουλίου: Λίμνη Ζηρού: 3ο Zero Lake Run: 
Αθλητική εκδήλωση τρεξίματος ανωμάλου δρόμου 
με διοργανωτή το Σύλλογο Νέων Φιλιππιάδας.
• 31 Ιουλίου: Κλεισούρα – Πέντε Πηγάδια: Εκδήλωση 
στο Κάστρο.
• 31 Ιουλίου – 1η Αυγούστου: Ν. Κερασούντα: Διήμερη 
μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Σύλλογο 
Ποντίων
• 1 Αυγούστου: Κρανιά: Μουσική εκδήλωση στη θέ-
ση Αγνάντιο.
• 1 Αυγούστου: Φιλιππιάδα: Θεατρική παράσταση α-
πό το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων.
• 3 Αυγούστου: Γυμνότοπος: Θεατρική παράσταση.
• 4 Αυγούστου: Θεσπρωτικό: Εκδήλωση του Συλλόγου 
“ΑΠΟΛΛΩΝ” (Φιλαρμονική Θεσπρωτικού).
• 4 Αυγούστου: Γυμνότοπος: Εκδήλωση «Σεργιάνι 
στην παράδοση» με τη συμμετοχή χορευτικών τμη-
μάτων και παραδοσιακή μουσική με την ορχήστρα 
του Νίκου Φιλιππίδη. Διοργανωτής Πολιτιστικός 
Σύλλογος «Πάτερ Κοσμάς».

• 3-4 Αυγούστου: Γοργόμυλος Rock festival με τον 
τίτλο “Rapido Molino”.
• 6 Αυγούστου: Κερασώνας: Παραδοσιακό πανηγύρι 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
• 6 Αυγούστου: Κρανιά: Γιορτή κτηνοτρόφου με διορ-
γανωτή τον Μορφωτικό Σύλλογο.
• 8 Αυγούστου: Κερασώνας: Φεστιβάλ παραδοσια-
κών χορών.
• 9 Αυγούστου: Ν. Κερασούντα: Θεατρική παράσταση 
με θέμα τη ‘Γενοκτονία’ των Ποντίων. Διοργανώτρια 
η Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
• 11 Αυγούστου: Ελιά Τ.Κ. Νικολιτσίου: Νταρανίτικο 
αντάμωμα με διοργανωτή το Μορφωτικό σύλλογο 
Ελαίας.
• 10-11 Αυγούστου: Zero festival στη λίμνη Ζηρού α-
πό το Σύλλογο Νέων Φιλιππιάδας.
• 11 Αυγούστου: Ζερβό: Μουσική εκδήλωση από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο ‘Πασχαλιάδα’.
• 11-12 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Αθλητικές δρά-
σεις.
• 12 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: 10o ΑCHERON 
RIVER PARTY με διοργανωτή τον Πολιτιστικό – 
Μορφωτικό Σύλλογο Πολυσταφυλιτών. .
• 12 Αυγούστου: Παλαιά Φιλιππιάδα: Πανηγύρι Αγίου 
Γεωργίου με διοργανωτή τον Α.Ο. Φιλιππιάδας.
• 13 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Εκδήλωση για παι-
διά, με διοργανωτή τον Πολιτιστικό – Μορφωτικό 
Σύλλογο Πολυσταφυλιτών.
• 13 Αυγούστου: Ανώγειο. Εκδήλωση Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ανωγειατών.
• 14 Αυγούστου: Άγιος Γεώργιος: Συναυλία με 
το συγκρότημα της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο 
Πλατανόδασος (βράδυ). Διοργανωτής ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Αγίου Γεωργίου.
• 14 Αυγούστου: Ριζοβούνι: Παραδοσιακό πανηγύρι.
1 5  Α υ γο ύ σ τ ο υ :  Γο ρ γό μ υ λ ο ς :  Αν τ ά μ ω μ α 
Γοργομυλιωτών.
• 15 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Ημερήσιο παραδο-
σιακό πανηγύρι στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
• 23 Αυγούστου: Παπαδάτες: Διαδρομή ‘Αγίου Κοσμά’ 
με διοργανώτρια την Τ.Κ. Παπαδατών.
• 24 Αυγούστου: Λίμνη Ζηρού: Μουσική εκδήλωση α-
πό τον Σύλλογο Περί Βιβλίου Φιλιππιάδας.

* Στο πρόγραμμα αναμένεται να υπάρξουν μικρές 
μεταβολές.

4ο ''Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Ζηρού''

Θυμόσοφο λέμε αυτόν που έχει έμφυτη την 
κλίση να φιλοσοφεί, που φιλοσοφεί χωρίς να έχει 
τη σχετική μόρφωση.

Ο λαός μας είναι θυμόσοφος. Είναι απλοϊκός 
και απλοεπής. 
Λιγόλογος και σε-
μνός, σκέφτεται 

χωρίς πολύπλοκο τρόπο. Μιλά απλά, χρησιμο-
ποιώντας απλές, σαφείς και κατανοητές λέξεις.

Στα χωριά μας θα βρεις πολλούς αγράμματους, 
απλοϊκούς ανθρώπους, να μιλούν έτσι, που να 
χορταίνεις να τους ακούς. Κάποια λόγια τους εί-
ναι θραύσματα ακατέργαστης σοφίας, που ται-
ριάζουν με την απρόσμενη οξύνοιά τους. Είναι 
σαν κοφτερό ξυράφι τα λόγια τους. 

Στην καθημερινή ζωή είναι συνηθισμένη η μω-
ρή επιθυμία κάποιων να μιλούν πολύ, νομίζο-
ντας ότι έτσι λάμπουν, ότι φαίνονται έξυπνοι. 
Δεν αντιλαμβάνονται ότι η κενολογία και μάλι-
στα η μεγαλόστομη είναι κουραστική. Οι τύποι 
αυτοί είναι οι αμετροεπείς, οι πολυλογάδες, οι 
φλύαροι και φαφλατάδες.

Γι’ αυτούς, ο θυμόσοφος λαός μας λέει: 
Κούφιος πλάτανος, βρόντος μεγάλος. Τι πιο εύ-

στοχο!
Πράγματι, καλό είναι να μιλάς λίγο. Ακόμη κα-

λύτερο να μη μιλάς καθόλου, εκτός αν είσαι ε-
ντελώς βέβαιος πως αυτό που πρόκειται να πεις 
είναι αληθινό, καλό και ωφέλιμο. Αν αυτό που 
πρόκειται να πεις έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες, 
μίλα. Αν δεν τις έχεις, μη μιλάς. Σιώπα. Και αν 
μιλήσεις, πέσ’  τα με λίγα λόγια.

Επίσης, στην καθημερινότητά μας συμβαίνει 
να εμφανίζονται κάποιοι τύποι, οι οποίοι οργί-
ζονται και θυμώνουν εύκολα. Είναι ευέξαπτοι, 
ευερέθιστοι και οξύθυμοι. Όλα τους ενοχλούν . 
. . Ξινίζουν με το παραμικρό και γκρινιάζουν συ-
νεχώς. Είναι άνθρωποι μεμψίμοιροι, δύστροποι, 
άνθρωποι αψείς. Η αψιθυμία τους μπορεί να εί-
ναι αδιάφορη στους άλλους, όμως βλάπτει τους 
ίδιους, αφού φθείρει την υγεία τους και κατα-
στρέφει τον εαυτό τους.

Γι’ αυτό το είδος των ανθρώπων (τους αψείς) 
ο θυμόσοφος λαός μας λέει: Το αψύ το ξίδι τρώει 
τ’ αγγειό του.

Όντως, έτσι συμβαίνει. Η γκρίνια, ο θυμός, τα 
νεύρα βλάπτουν και μάλιστα διπλά: ως φυσική 
και ηθική υπόσταση. (Η συνεχής εριστική διάθε-

ση οδηγεί σε παγιωμένη αντικανονική συμπερι-
φορά, εξαιτίας της οποίας χάνουν βαθμηδόν το 
κύρος και την υπόληψή τους, ξεπέφτουν στα 
μάτια των άλλων).

Ο λαός μας εκφράστηκε με πολλούς τρόπους 
για την απληστία, δηλαδή τη διαρκή επιθυμία 
να έχεις κανείς παραπάνω από αυτά που έχει 
ή χρειάζεται. Ενδεικτικά, για το χρήμα είπε: Το 
χρήμα είναι σαν το νερό της Θάλασσας.  όσο πί-
νεις, τόσο πιο πολύ διψάς. Επικέντρωσε δε το 
ενδιαφέρον στην τσέπη του πλουσίου και σχο-
λίασε: 

Η τσέπη του πλούσιου είναι βαλκός.  έχει 
φαρδιά είσοδο και στενή έξοδο.

Ο απλοϊκός λαός, με την άδολη και αφελή του 
σκέψη, διακρίνει χοντρικά αυτόν που, παρά τη 
θέλησή του, δεν έχει δουλειά επειδή έχασε ή δεν 
βρίσκει, δηλαδή τον άνεργο, από αυτόν που δεν 
εργάζεται με προσωπική του επιλογή, κυρίως α-
πό τεμπελιά, δηλαδή τον άεργο.

Σ’ αυτόν τον νωθρό τύπο, τον τεμπελχανά α-
πευθύνεται επιτιμητικά και του λέει: 

Αν δεν βρέξεις κ...., δεν τρως ψάρια. Και δια-
βεβαιώνει σκωπτικά: Γλυκός ο ύπνος την αυγή, 
γυμνός ο κ... τη Λαμπρή.

Απλά, σταράτα λόγια, τα λόγια του θυμόσο-
φου λαού μας.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΣΟΦΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

Του  Θανάση Παπαθανασίου

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε στο 
www.Hpeiros.gr-επιλογή e-book
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Γράφοντας σαν επίλογο σε ένα μικρό βι-
βλίο μου  με τον τίτλο «Προβληματι-
σμοί» λέγω και τα ακόλουθα: «Θα ήμουν 

ευτυχής αν κάποιος αναλάμβανε πρωτοβου-
λία για μια κίνηση προάσπισης της ελληνικής 
μας γλώσσας.»

Τελευταία, μέσα σε όλα τα δύσκολα που μας 
έχουν προκύψει και που δεν ξέρουμε πού θα 
καταλήξουμε και τι μας επιφυλάσσει το μέλ-
λον, παρατηρείται το φαινόμενο της απαξί-
ωσης της ελληνικής μας γλώσσας από εμάς 
τους ίδιους.

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο, πέραν της 
καθολικής προσπάθειας να μάθουν τα παιδιά 
μας τουλάχιστον αγγλικά, να εξαφανίζονται οι 
ελληνικές επιγραφές στα καταστήματα και να 
αντικαθίστανται με ξενόγλωσσες. Ακόμα α-
πογοητευτικότερο είναι το φαινόμενο της α-
ντικατάστασης από τηλεοράσεως του ελληνι-
κού αλφαβήτου με το λατινικό. Τόση πρεμού-
ρα στην ξενόγλωσση γραφή και έκφραση εί-
ναι ακατανόητη αλλά και επικίνδυνη.

Πάνω σε όλη αυτή την απογοήτευση που με 
έχει κυριεύσει, ήρθε ένα όμορφο βιβλίο μιας 
σύγχρονης Ιταλίδας, της  Αντρέα Μαρκολό-
γκο (AndreaMarcologo)με τον τίτλο: «Η ΥΠΕ-
ΡΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ -9 λόγοι για να αγαπήσεις τα 
αρχαία ελληνικά» , γραμμένο στα ιταλικά και 
μεταφρασμένο στα ελληνικά από τις εκδόσεις 
«ΠΑΤΑΚΗ».

Το διάβασα και ενθουσιάστηκα και αισθάν-
θηκα περήφανος ,όπως θα αισθανθείτε κι ε-
σείς όταν το διαβάσετε.

Παραθέτω τον πρόλογο για να λάβετε μια ι-
δέα και έχω να παρατηρήσω πως τα αρχαία 
ελληνικά οι Έλληνες τα μιλάμε χωρίς να έχου-
με συνειδητοποιήσει ότι είναι αρχαία και ας 
λένε οι φωτεινοί μας εγκέφαλοι ότι είναι μια 
νεκρή γλώσσα.

Για παράδειγμα, λέμε: τηλέφωνο, τηλεόρα-
ση, ιχθυοπωλείο, αλεξίσφαιρο, υποβρύχιο 
κλπ.

Ακόμη η συγγραφέας κάνει ένα λάθος, όχι 
βέβαια γλωσσικό. Αναφέρεται και στον μύθο 
που από πολλά χρόνια έχει λανσαριστεί και 
το πιστεύουμε κι εμείς, ότι στην Ελλάδα ήρ-
θαν οι Ινδοευρωπαίοι και από αυτούς προέ-
κυψε το ελληνικό γένος. Αλλά όταν ήρθαν δεν 
εγνώριζαν ελληνικά και εδώ έμαθαν ξαφνικά 
δια της επιφοιτήσεως, άγνωστον πώς.

Κωστής Σιώζης 
Ακολουθεί ο πρόλογος του βιβλίου. ΜΙΑ Υ-

ΠΕΡΟΧΗ ΓΛΩΣΣΑ

Για την ελληνική γλώσσα
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Βλέποντας το πρώτο μου βιβλίο μεταφρασμένο 
στα νέα ελληνικά νιώθω ένα δέος-πέρα από κάθε 
προσδοκία και όνειρό μου, καθώς αναπολώ τους μή-
νες που το έγραφα, την άνοιξη του 2016.

Η Υπέροχη γλώσσα μιλάει για μια γλώσσα, την 
αρχαία ελληνική , που δεν έπαψε ποτέ να γοητεύ-
ει άντρες και γυναίκες, όλες τις εποχές και σε όλα 
τα μέρη του  κόσμου, με τη χάρη της, την κομψότη-
τά της και πάνω απ’ όλα την ιδιορρυθμία της. Αυτή 
η γλώσσα της ομορφιάς, της περηφάνιας, της ακε-
ραιότητας του πνεύματος ήταν κάποτε δική σας, μό-
νο δική σας, μόνο της Ελλάδας` σε τελική ανάλυση, 
διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα ανακαλύψετε ότι εί-
ναι ακόμα δική σας, ότι βρίσκεται ακόμα μέσα σ΄ε-
σάς, τους Έλληνες.

Να γιατί, γράφοντας τώρα αυτές τις γραμμές με 
την πρόθεση η παρούσα έκδοση να γίνει ξεχωριστή, 
παίρνω την πρωτοβουλία να μιλήσω ευθέως σ΄εσάς 
τους αναγνώστες, σαν να σας γνωρίζω μια ζωή, μέ-
σα από τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε καθημερινά 
για να σκέφτεστε και να εκφράζετε τον κόσμο σας.

Είναι πραγματικά μαγικό να βλέπω τις λέξεις μου, 
τις ιταλικές λέξεις, να ιστορούν τη δική σας γλώσσα, 
την αρχαία ελληνική που η Βιρτζίνια Γουλφ το 1905, 
όριζε ως «TheMagicLanguage». Χάρη σ΄ εσάς, οι λέ-
ξεις μουολοκληρώνουν το ταξίδι τους σε όλο τον κό-
σμο και σε όλες τις γλώσσες στις οποίες μεταφρά-
στηκαν, για να αγκυροβολήσουν στο τελικό τους λι-
μάνι, τη σημερινή Ελλάδα.

Θαρρείς πως εκείνη η θεώρηση του κόσμου, μονα-
δική των αρχαίων Ελλήνων- από τον πολύ ιδιαίτερο 
τρόπο να σκέφτονται τον χρόνο μέχρι την έκφραση 
της επιθυμίας, από την ικανότητα να εκφράζουν τον 
έρωτα και να ξεπερνούν το φράγμα που υψώνουν 
τα γένη των ονομάτων και της ζωής- έχει ξεκινήσει 
το τελευταίο της ταξίδι, εκείνον τον νόστο, που είναι 
μόνο δικός σας, που ανήκει σ΄ εσάς, τους σύγχρο-
νους Έλληνες.

Σαν τον Οδυσσέα, χάρη σ΄ αυτή την έκδοση των 
εκδόσεων Πατάκη, η αρχαία ελληνική γλώσσα, που 
ζει και υπάρχει εδώ και πάνω από δύο χιλιάδες χρό-
νια, επιστρέφει στο σπίτι της, στην Ιθάκη  της γλώσ-
σας σας.

Δεν υπήρξε ποτέ ταξίδι που έφτασε σε κάποιον 
προορισμό και δεν αναγκάστηκε να αναμετρηθεί με 
την διαφορετικότητα που συνάντησε στην πορεία: 
η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ανεπανόρθωτα δι-
αφορετική, γι΄αυτό και εμείς «οι ξένοι» νιώθουμε 
γι΄αυτήν κάτι σαν θλίψη, λες και πρόκειται για μια 

ιστορία αγάπης που δεν ζήσαμε αλλά πάντα λαχτα-
ρούσαμε. Εσείς οι Έλληνες, οι μόνοι στον κόσμο, αυ-
τή την ιστορία αγάπης την ζήσατε.

Δεν έχει σημασία αν γνωρίζετε τα αρχαία ελληνι-
κά ή όχι, αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όλους 
τους ανθρώπους που αναζητούν λέξεις για να μιλή-
σουν για τον εαυτό τους στη σύγχρονη εποχή. Η Υ-
πέροχη γλώσσα δεν είναι ένα παραδοσιακό εγχειρί-
διο, ένα ακαδημαϊκό δοκίμιο, ένα μάθημα από κα-
θέδρας: είναι μια συντακτική έκφραση και δομή της 
ψυχής μέσω μιας γλώσσας αρχαιότατης που ποτέ 
δεν υπήρξε πιο σύγχρονη, όσο η δική σας.

Με αυτό το βιβλίο η αρχαία ελληνική γλώσσα ξα-
ναγύρισε σ΄εμένα, που πάντα την αγαπούσα,και τώ-
ρα επιστρέφει σ΄εσάς, επιστρέφει στην πατρίδα της, 
στον δικό σας τρόπο σκέψης, στις λέξεις σας και στις 
καθημερινές σας πράξεις.

Επιστρέφει, γιατί ποτέ δεν έφυγε: κλασικό δεν εί-
ναι κάτι αρχαίο, παλιό, αλλά κάτι που δεν έπαψε πο-
τέ να έχει κάτι να πει, έλεγε ο Ίταλο Καλβίνο. Μέσω 
τηςΥπέροχης γλώσσας, η αρχαία ελληνική γλώσσα 
έχει πολλά να σας πει- και πολλά να σας ρωτήσει.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που είπατε σ΄αγα-
πώ στ΄ αλήθεια; Που δώσατε όλο σας τον εαυτό για 
να υλοποιήσετε ένα όνειρο; Πότε νιώσατε στ΄ αλή-
θεια ελεύθεροι να διαθέσετε όπως θέλετε τη ζωή σας 
και επομένως αναλάβατε αναγκαστικά την ηρωική, 
απόλυτα ελληνική ευθύνη να πάρετε μια απόφαση 
που άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωή σας;

Η Υπέροχη γλώσσα αποδεικνύει αυτό που πίστευα 
πάντα, από τότε που, κοριτσάκι ακόμα, ερωτεύτηκα 
τα ελληνικά και τα έκανα πυξίδα της καθημερινής κο-
σμικής ζωής μου, σε χαρές και λύπες, σ΄έναν σημε-
ρινό κόσμο τόσο γεμάτο με αντιθέσεις: δεν υπάρχουν 
νεκρές ή ζώσες γλώσσες,  υπάρχουν γλώσσες καρπο-
φόρες, τόσο γόνιμες όσο η ελληνική, που να γίνονται 
κομμάτι της δικής σας, μητρικής γλώσσας, τόσο ι-
σχυρές που να γίνονται κομμάτι του εαυτού σας.

Τελειώνοντας την ανάγνωση του βιβλίου, ίσως 
νιώσετε νοσταλγία, όχι για μια εποχή όπως της αρ-
χαίας Αθήνας, αλλά για ένα τρόπο να βλέπετε και 
να μπορείτε να εκφράζετε τον κόσμο με λέξεις, έναν 
τρόπο σαφή, λιτό, αιχμηρό, αποτέλεσμα μιας διαδι-
κασίας και μιας σκέψης στα μέτρατου ανθρώπου, 
τον ελληνικό τρόπο. Που έχει προκύψει από μια δι-
αδικασία και μια σκέψη στα δικά σας μέτρα, για τον 
οποίο όλος ο κόσμος θα σας είναι αιώνια ευγνώ-
μων- και πρώτη εγώ.

Άντρεα Μαρκολόγκο
Σεράγεβο, 20 Ιουνίου 2017.

Πρόσκληση
Ο Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην Δήμου Θεσπρωτικού 

σάς προσκαλεί στην εκδήλωση: «Μάρκος Μπότσαρης, 
ο αετός του Σουλίου και η εθνική του παρακαταθήκη». 

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 

είναι αφιερωμένη στη μνήμη των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου μας, 
Αθανασίου Νάσση και Ευάγγελου Βάσσιου, και θα πραγματοποιηθεί 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου - Λυκείου Θεσπρωτικού, 
την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 και ώρα 11η πρωινή.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης:
• Μουσική εισαγωγή: Μοιρολόι Μάρκου Μπότσαρη, 
 από τον Απόστολο Καλδάνη.
• Χαιρετισμοί επίσημων προσκεκλημένων.
• Αναφορά στα ιδρυτικά μέλη του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού 
 Συλλόγου, Αθανάσιο Νάσση και Ευάγγελο Βάσσιο.
• Απαγγελία της Ωδής «Εις Μάρκον Μπότσαρην» 
 του Διονυσίου Σολωμού από τη φιλόλογο Αντιγόνη Δήμα. 
• Τραγούδι πολυφωνικό: «Το’ μαθες, μωρ’ δόλια μάνα» από τη χορωδία.
• Ομιλία Λαοκράτη Βάσση φιλολόγου και συγγραφέα, με θέμα: 
 «Η μορφή και το ήθος του Μάρκου Μπότσαρη».
• Τραγούδι παραδοσιακό: «Γιο, μωρέ, γιο» από τη χορωδία.
• Απαγγελία ποιήματος Ανδρέα Κάλβου: «Από την Ωδή εις Σούλι» 
 από τον Απόστολο Καλδάνη.
• Ομιλία Κώστα Καραβίδα, φιλολόγου, διδάσκοντος Νεοελληνική 
 Λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων: 
 «Ο Μάρκος Μπότσαρης στη Λογοτεχνία».

• Τραγούδι: Τοπικό τραγούδι της Κρανιάς «Πετάξου Μάρκο 
 στην Κρανιά» από τον Στράτο Πάτση. 
 Προλογίζει ο Βασίλειος Κωνσταντής π. πρόεδρος κοιν. Κρανιάς.
• Τραγούδι: Πολυφωνικό «Ένα πουλί θαλασσινό» από τη χορωδία.
• Κλείσιμο εκδήλωσης. 
Συντονιστής εκδήλωσης: Ευθύμιος Ρέντζιος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας.
Επιλογή τραγουδιών και παρουσίαση: 
Αλίκη Νάσση, τ. διευθύντρια Γυμνασίου Θεσπρωτικού.
Συντονισμός και διεύθυνση χορωδίας παραδοσιακής μουσικής:
Απόστολος Καλδάνης, θεολόγος, πρωτοψάλτης, πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής 
και διευθυντής χορωδίας.
Μέλη της χορωδίας παραδοσιακής μουσικής: 
Απόστολος Καλδάνης, Αλίκη Νάσση, Βασίλειος Οικονόμου, διευθυντής Γυμνα-
σίου Θεσπρωτικού, Στράτος Πάτσης, Χρήστος Κώστας, φοιτητής Φιλοσοφικής 
Σχολής και Κατερίνα Τρούγκου, πτυχιούχος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
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Με την ευκαιρία επιθυμούμε να αναφερθού-
με και σε ένα άλλο μνημείο της Λάκκας μας, 
την Ιερά Μονή Καστρίου:

 Εδώ συνεχίζεται-από 20ετίας- η εκκρεμότη-
τα του ημιαναστηλωμένου κτηρίου «Ηγουμε-
νείο-Κελιά» της αρχαίας αυτής μονής, ιστορι-
κής για τα χωριά της Λάκκας μας, η οποία με 
τα μετόχια της και το Ηγουμενοσυμβούλιό της 
στους δύσκολους καιρούς της Τουρκοκρατίας 
τροφοδότησε και έσωσε τους κατοίκους πολ-
λών πέριξ χωριών αλλά και κατέβαλλε τους 
μισθούς των ιερέων και των δασκάλων των χω-
ριών μας και όχι μόνο.

- Στο παρελθόν έχουμε δώσει αγώνες για 
την διάσωση και του Ναού της Παναγίας (κα-
θολικό) και του κτηρίου του Ηγουμενείου-
κελιά. Με ενέργειες δε του Ηγουμένου της Ι. 
Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης- και προς 
τιμήν του- είχε ενταχθεί τότε στο πρόγραμμα 
LEADER. Έτσι στερεώθηκε η σκεπή της εκ-
κλησίας (αλλάχθηκε) και διασώθηκαν από τις 
υγρασίες οι πολύτιμες αγιογραφίες του 1690, 
μοναδικές στον Ν . Πρεβέζης.

- Αντίστοιχα το «Ηγουμενείο-κελιά» ημια-
ναστηλώθηκε (αρχιτέκτων αναστηλωτής Στ. 
Μαμαλούκος) και στερεώθηκε αρκετά, όμως 
τελείωσε το κονδύλιο και παρέμεινε ημιτελές 
το έργο μέχρι σήμερα. Επειδή ο χώρος είναι 
αρχαιολογικός είχε απαιτηθεί και η ευρύτερη 
συνεννόηση με όλους τους αρμόδιους φορείς. 
Όμως το μνημείο αυτό παρουσιάζει ενδιαφέ-
ρον και από πλευράς επισκεψιμότητας στον 

αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Βατιών με το 
αρχαίο κυκλώπειο τείχος, τις δεξαμενές κλπ 
(οι αρχαίες Βατίες ιδρύθηκαν περί τον 7ο π.Χ. 
αιώνα από αποίκους Ηλείους, μαζί με το δι-
πλανό κάστρο των Ρωγών ή αρχαίο Βουχέτιο)

- Οι κίνδυνοι από την εγκατάλειψη στη μέση 
της αναστήλωσης επί 20ετία είναι προφανείς, 
παρά το γεγονός ότι ένα ημιτελές έργο με ε-
γκεκριμένες τεχνικές μελέτες– και από την αρ-
χαιολογία- θα είχε προτεραιότητα έναντι των 
άλλων έργων του Ν. Πρεβέζης που από τότε 
έχουν ενταχθεί σε προγράμματα.

- Μαζί με τις ενέργειες περαίωσης της ανα-
στήλωσης επείγει και η διάνοιξη της αρχαίας 
Πύλης εισόδου, με τον δρόμο της εξωτερικής 
ανόδου (ράμπας) ώστε να επιτρέπει να ανε-
βαίνουν τα υλικά εντός του αρχαίου τείχους (η 
σημερινή είσοδος στο κάστρο είναι μια αρχαία 
πυλίδα, με εντελώς ακατάλληλη πρόσβαση, η 
δε αρχαία κεντρική πύλη είναι μεγαλύτερη και 
κείται δυτικότερα, όπως γνωρίζει η αρχαιολο-
γική υπηρεσία.)

- Στο παρελθόν για το θέμα της συνέχισης 
της αναστήλωσης του «Ηγουμενείου- κελιά» 
έχουμε απευθυνθεί μαζί με τον Περιβαλλοντι-
κό Σύλλογο του π. Δήμου Θεσπρωτικού στον 
συμπατριώτη μας Αντιπεριφερειάρχη κ. Στρ. 
Ιωάννου αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί 
κάποια πρόοδος, κάτι συγκεκριμένο και απτό. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ «ΤΑ ΛΕΛΟΒΑ»

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

Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις απόψεις 
σας στις στήλες της εφημερίδας μας.
Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημερίδα μας. 
Είναι το μέσον προβολής του χωριού μας, ο κρί-
κος επικοινωνίας των απανταχού Ασσιωτών.

ΠΡΟΣ: 
τον Δήμαρχο Δ. Ζηρού κ. Καλαντζή νεις έδρα του, 

Φιλιππιάδα
ΚΟΙΝ: 
α) Αντιδήμαρχο κ. Ρεμπή Ζήκο
β) Αντιπεριφερειάρχη κ. Στρ. Ιωάννου Πρέβεζα

ΘΕΜΑ:Διάσωση πέτρινου μνημείου «ΚΟΤΣΕΚΙ» 
Θεσπρωτικού

1. Αναφερόμενοι στις προσπάθειες που έγιναν κατά 
το παρελθόν για την διάσωση και αναστήλωση του 
πέτρινου μνημείου της ύστερης Τουρκοκρατίας «ΚΟΤ-
ΣΕΚΙ Αγίας Τριάδος» Θεσπρωτικού, με θλίψη μας δια-
πιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε ου-
σιαστικό, ούτε γνωρίζουμε ότι έχει ενταχθεί σε κάποιο 
προγραμματισμό.

2. Από το πέτρινο αυτό μνημείο έχει διασωθεί μεγά-
λο ποσοστό της πετροδομής του (έχει καταρρεύσει μό-
νο τμήμα του πάνω ορόφου) και σήμερα με δυσκολία 
το διακρίνει κανείς να προβάλλει μέσα από την άγρια 
βλάστηση με τις υψηλές αψίδες των παραθύρων του. 

 Έχει ανεγερθεί στα τέλη του 19ου αιώνα, προς το 
τέλος της Τουρκοκρατίας, από την Ιερά Μονή Καστρί-
ου και ήταν το κεντρικό ίδρυμα της Λάκκας. Χρησί-
μευε ως κεντρική αποθήκη συγκέντρωσης των σιτηρών 
της κοινότητας των Λελόβων για την καταβολή των 
φόρων μέσω του ενοικιαστού των προσόδων (γεώμορο 
και δεκάτη) και εδώ πραγματοποιούνταν εργασίες ξή-
ρανσης και ξέφλου (καλαμπόκια) από εργάτριες, είναι 
δε από τα λίγα ιστορικά για την περιοχή κτίσματα σε 
καλή σχετικά κατάσταση (αναφέρεται από συγγραφείς 
ως παράδειγμα μνημείου συγκέντρωσης προϊόντων).

3.Επειδή κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει πολ-
λές υποσχέσεις από τις προηγούμενες δημοτικές αρ-
χές και επειδή γνωρίζουμε το ενδιαφέρον σας για την 
περιοχή,

παρακαλούμε 
να μεθοδεύσετε μέσω του Δήμου την διάσωση του 

μνημείου όσο είναι ακόμα καιρός.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου «ΤΑ ΛΕΛΟΒΑ» 

η πρόεδρος
Κατερίνα Δράκου

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη πλήρη ο-
δική σύνδεση της Εγνατίας οδού με την περιοχή 
της Λάκκας Σουλίου και κατ΄ επέκταση με την 
Π.Ε. Πρέβεζας, σηματοδοτεί η σημερινή απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 
υλοποίησης της δεύτερης εργολαβίας του οδικού 
άξονα Τύρια- Σιστρούνι, που αφορά το τμήμα 
Ζωτικό- Μπεστιά με συνολικό προϋπολογισμό 

3,5 εκ. ευρώ.
Πρόκειται για την κατασκευή έξι περίπου χι-

λιομέτρων σύγχρονου οδικού άξονα, ο οποίος θα 
βγάλει οριστικά από την απομόνωση την περι-
οχή της Λάκκας Σουλίου και θα βελτιώσει την 
συγκοινωνία προς και από περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Ήδη το πρώτο και δυσκολότερο -από πλευ-

ράς γεωλογικών χαρακτηριστικών και τεχνικών 
έργων - τμήμα των εννέα χιλιομέτρων έχει ολο-
κληρωθεί, μαζί με τη διαμόρφωση των κόμβων.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ για... ΑΣΣΟΥΣ
Οριζόντια

1. Αποικία στη Σικελία.
2. Συντηρητικές στα ήθη.
3 Ένας Αφρικανός – γνωστά ιρλανδικά αρχικά.
4. Βρετανική ομάδα – Χαάν ποδοσφαιριστής 
του Άγιαξ.
5. Ας – Γαλλικός χρυσός.
6. Θεωρείται η χειρότερη ποδοσφαιρική 
ομάδα του κόσμου – γνωστά μας άγνωστα 
αντικείμενα.
7. Αρχαίο Γερμανική φύλο .
8. Παρατατικός του ειμί – Μαθητής του Χριστού
9. Παλιός επικοντιστής – Ιταλός θείος.
10. Είναι και διάττων – νησιώτικο βουνό μας. 

Οριζόντια: 1. ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ 2. ΠΟΥΡΙΤΑΝΕΣ 
3. ΑΡΑΒΑΣ - ΙΡΑ 4. ΡΕΞΑΜ. – ΑΡΙ. 5. ΑΣ – Ν 
– ΟΡ – Α . 6. ΙΜΠΙΣ - ΑΤΙΑ  7. 
ΤΕΥΤΟΝΕΣ - .8.ΗΝ - ΑΝΑΝΙΑΣ 9. ΤΟΓΚΑΣ 
- ΤΙΟ 10.ΑΣΤΗΡ – ΣΑΟΣ

 Κάθετα: 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 2. ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΣ 
3. ΡΥΑΞ – Π.Υ. - ΓΤ 4. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 5. ΓΙΑΜ 
- ΣΟΝΑΡ 6. ΑΤΣ - Ο – ΝΑΣ 7. ΝΑ – ΑΡΑΕΝ 
- Σ 8. ΤΝΙΡ - ΤΣΙΤΑ 9. ΑΕΡΙΑΙ – ΑΙΟ
10. ΣΣΑ – ΑΛΣΟΣ

ΛΥΣΗ

8 9 10
Κάθετα

1. Αναγκαία. 
2. Δεν παίρνει άλλο αυτός.
3. Ο χείμαρρος στην αρχαία – Σβήνει φωτιές – 
Ήσυχη γάτα.
4. Τραγουδίστριά μας.
5. Αγγλική μαρμελάδα – Σύστημα ανίχνευσις ήχου.
6. Πρόθεση (αντίστροφα) – τζον … κορυφαίος 
Αμερικανός μαθηματικός.
7. Δείχνει – Νέα αυτά.
6. Αυστριακή ποδοσφαιρική ομάδα (αντίστροφα) – 
και έτσι το γκάζι.
9. Και τέτοιες μάζες (καθ.) – χωριό της Θήρας (αντ/φα).
10.Ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο (αρχικά) – 
Γνωστό της Ν. Σμύρνης.)

Του Δημήτρη Διαμάντη

Προς υλοποίηση και το δεύτερο τμήμα του οδικού άξονα 
Τύρια - Σιστρούνι - Πιο κοντά η σύνδεση Εγνατίας με Πρέβεζα

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Η σημε -
ρινή στήλη 
είναι αφιε-
ρωμένη στη 
νηπιαγωγό 
Αργυρώ Κυ-
ρίτση που 
υ π η ρ έ τ η -
σε στο νεο-
ϊδρυθέν νη-
πιαγωγείο του χωριού μας τρία χρό-
νια, από τη σχολ. χρονιά 1963-64 μέ-
χρι τη σχολ. χρονιά 1965-66. Αισθάν-
θηκα την ανάγκη να γράψω λίγα λό-
για για την κ. Αργυρώ γιατί κάτω από 

αντίξοες συνθήκες δεν προσέφερε α-
νεκτίμητες υπηρεσίες μόνο στα παι-
διά που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο 
αλλά βοήθησε πολλαπλώς την κοινω-
νία του χωριού μας.

Ήταν τελευταίες ημέρες του καλο-
καιριού του 1963. Εγώ τον Σεπτέμ-
βρη θα φοιτούσα στην έκτη τάξη του 
Δημοτικού. Μία από αυτές τις ημέρες 
φανερά χαρούμενος ο πατέρας μου 
μας είπε ότι ιδρύθηκε Νηπιαγωγείο 
στο χωριό μας και θα λειτουργήσει α-
πό τη φετινή χρονιά. Και αμέσως τον 
ρώτησα, «τι είναι αυτό πατέρα;» Μας 
εξήγησε ότι είναι ένα σχολείο που θα 
πήγαιναν τα νήπια του χωριού. «Τα 
παιδιά δεν θα πηγαίνουν στο σχολείο 
όταν συμπληρώσουν τα έξι χρόνια ό-
πως εσείς, αλλά μόλις συμπληρώσουν 
τα τέσσερα χρόνια. Το νέο σχολείο λέ-
γεται νηπιαγωγείο και τα παιδιά θα 
φοιτούν σ’ αυτό δύο χρόνια κα θα τα 
προετοιμάζει για το δημοτικό σχο-
λείο. Θάρθει άλλη δασκάλα για να δι-
δάξει σε αυτό το σχολείο». Η ελληνι-
κή πολιτεία στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 προγραμμάτισε την ίδρυση 
πολλών Νηπιαγωγείων τονίζοντας έ-
τσι τη μεγάλη σημασία της προσχολι-
κής αγωγής. Είναι γεγονός έχει πολύ 
λιγότερα προβλήματα η προσαρμογή 
στο δημοτικό σχολείο των παιδιών 
που φοιτούν σε νηπιαγωγείο. Τυχόν 
μαθησιακά προβλήματα εντοπίζο-
νται νωρίτερα και έτσι αντιμετωπίζο-
νται αποτελεσματικότερα. Η προσφο-
ρά περισσότερο σημαντική σε παιδιά 
που προέρχονται από κατώτερα κοι-

νωνικά στρώματα και ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. Προτεραιότητα στην 
ίδρυση των νηπιαγωγείων κάποια ι-
διαιτερότητα στην τοπική κοινωνία. 
Το χωριό μας στις πρώτες επιλογές 
μάλλον για την ενίσχυση της ελληνι-
κής γλώσσας, λόγω της ύπαρξης το-
πικής διαλέκτου στην καθημερινή ε-
πικοινωνία των κατοίκων. Πράγματι 
τον Σεπτέμβρη ήρθε μια νεαρή, εμφα-
νίσιμη, χαμογελαστή κοπέλα. Ήταν η 
νηπιαγωγός Αργυρώ Κυρίτση από έ-
να χωριό των Τζουμέρκων της Άρτας 
το Τετράκωμο. Το χωριό μας την πε-
ρίοδο αυτή δεν είχε ηλεκτρικό, ρεύ-
μα και ούτε ύδρευση. Τηλέφωνο ένα 
και μοναδικό στο τηλεφωνικό κέντρο 
του χωριού. 

Η επικοινωνία με το Θεσπρωτικό 
με πολλές δυσκολίες καθώς ο κεντρι-
κός δρόμος (χωματόδρομος) αρκετές 
φορές τον χειμώνα ήταν απροσπέλα-
στος. Όπως αντιλαμβάνεστε πολλά τα 
προβλήματα για τη νηπιαγωγό. Προ-
βλήματα διαμονής, διαβίωσης και 
λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Σπί-
τια αυτόνομα για ενοικίαση δεν υ-
πήρχαν. Αναγκαστικά θα συγκατοι-
κούσε με τον ιδιοκτήτη κάποιου σπι-
τιού νοικιάζοντας το ένα από τα δύο 
δωμάτια και αυτό πολύ δύσκολα, για-
τί ήταν λιγοστά τα σπίτια που διέθε-
ταν δεύτερο δωμάτιο. Ενοικίασε το έ-
να δωμάτιο από το σπίτι του Ιωάννη 
Παφίλα (Γιάννη Παφίλα), λόγω της 
εύκολης και γρήγορης προσαρμογής, 
τη βοήθεια της καλοσυνάτης σπιτο-
νοικοκυράς της κυράς Βασίλως και 
του φιλόξενου περιβάλλοντος που δη-
μιούργησαν οι Ασσιώτες και ιδιαίτε-
ρα οι νεαρές κοπέλες. Δόθηκε η κα-
λύτερη λύση όσον αφορά τη διαμονή 
και τη διαβίωση. Πολλές οι δυσκολί-
ες και στη λειτουργία του Νηπιαγω-
γείου. Αίθουσα δεν υπήρχε και υλι-
κοτεχνική υποδομή ανύπαρκτη εφό-
σον το νέο σχολείο θα λειτουργούσε 
για πρώτη φορά. Με τη βοήθεια των 
κατοίκων και ιδιαίτερα του προέδρου 
της κοινότητας Θεοδώρου Σ. Θεο-
δώρου (Θοδωράκη Σωτήρη) βρέθη-
κε μια αίθουσα ιδιοκτησίας του Δή-
μα Λάμπρου του Αθανασίου (Λάμπρο 
Νάσιου). 

Αίθουσα πρόχειρης κατασκευής 
που επιπλώθηκε με λιγοστά έπιπλα, 
δεν υπάρχει σήμερα, η οποία βρίσκο-
νταν στο κέντρο του χωριού εκεί που 
τώρα είναι η ταβέρνα του χωριού μας 
το «Καταφύγιο». Με μεράκι, όρεξη, ό-
ραμα, πολλή αγάπη για τη δουλειά 
της και φαντασία που διέθετε η νεα-
ρή δασκάλα άρχισε στα μέσα του Σε-
πτέμβρη η λειτουργία του νηπιαγω-
γείο. Φοίτησαν για πρώτη φορά περί-
που 25 παιδιά, οι γεννηθέντες τα έτη 
1958 και 1959. Γρήγορα κέρδισε την 
εμπιστοσύνη των κατοίκων, ανέπτυξε 

φιλικές σχέσεις μαζί τους και αγαπή-
θηκε από τους μικρούς μαθητές της. 
Ευγνωμοσύνη της χρωστάνε οι μα-
θητές της για την προσφορά της. Το 
όνομά της είναι συνυφασμένο με την 
προσχολική αγωγή στο χωριό μας και 
κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για 
την ίδρυση και λειτουργία του νηπια-
γωγείου το όνομά της Αργυρώ Κυρί-
τση είναι το πρώτο που αναφέρεται 
με τα καλύτερα λόγια. Ανοιχτή πρό-
σκληση κ. Αργυρώ να επισκεφθείτε το 
χωριό μας όταν επιθυμείτε και διευ-
κολύνεστε. Ολόψυχες και εγκάρδιες 
ευχές για υγεία και μακροημέρευση 
ατομική και οικογενειακή. 

Προκειμένου να έχω περισσότερες 
πληροφορίες για τη ζωή της ήρθα σε 
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και 
ζήτησα τη βοήθειά της. Ανταποκρίθη-
κε με μεγάλη ευχαρίστηση και μου α-
πέστειλε ένα χειρόγραφο κείμενο δύο 
σελίδων.

 Ένα κείμενο έντονα συναισθηματι-
κό που προκαλεί συγκίνηση. 

Το παραθέτω αυτούσιο.

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ
Είμαι η Αργυρώ Κυρίτση και υπη-

ρέτησα για πρώτη φορά, ως νηπιαγω-
γός, στο χωριό σας το 1963.

Ήμουν τότε νέα, μόλις 22 ετών και 
τώρα είμαι γιαγιά της Αργυρώς και 
του Βασίλη.

Εγώ πρωτοδίδαξα στο Νηπιαγωγείο 
του χωριού σας και έμεινα εκεί τρία 
χρόνια.

Το νηπιαγωγείο τότε ιδρύθηκε και 
όπως ήταν φυσικό είχε μεγάλες ελλεί-
ψεις.

Ήμουν όμως νέα με όρεξη για δου-
λειά, φαντασία, αγάπη στα παιδιά και 
στο επάγγελμά μου. Καμιά αντιξοότη-

τα δεν με φόβιζε.
Ήθελα να οργανώσω το σχολείο μου 

και να μεταδώσω στα παιδιά όσα έμα-
θα στις σπουδές μου. 

Με τη βοήθεια των κατοίκων του 
χωριού βρέθηκε μια αίθουσα, μία κα-
ρέκλα, μία σόμπα και ο,τι άλλο μπο-
ρούσαμε.

Έτσι σιγά-σιγά λειτούργησε κανονι-
κά το Νηπιαγωγείο. 

Ελλείψεις όπως ήταν φυσικό υπήρ-
χαν και στη διαμονή μου.

Το χωριό δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, 
φαγητό και άλλες ευκολίες. Με τη βο-
ήθεια όμως της σπιτονοικοκυράς Βα-
σιλικής Παφίλας, που μου νοίκιασε 
ένα δωμάτιο του σπιτιού της, και με 
παρέα τα κορίτσια του χωριού, που 
με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή, 
κάναμε παρέα βελτιώνοντας σιγά-σιγά 
όλα τα προβλήματα. Την επόμενη σχο-
λική χρονιά ήρθε στο χωριό και η δα-
σκάλα Αγγελική Χήτα και μέναμε στο 
ίδιο δωμάτιο και περνούσαμε πολύ ω-
ραία. Τα θυμάμαι όλα αυτά σαν να έγι-
ναν μόλις χθες.

Θυμάμαι ένα-ένα τα μικρά παιδιά, 
τους γονείς τους και τις νέες του χω-
ριού που τόσο είχα δεθεί μαζί τους.

Νοσταλγώ να ξαναβρεθώ κοντά σας, 
να μάθω για την εξέλιξη των μαθη-
τών μου και να θυμηθούμε όλοι μα-
ζί τα παλιά.

Τα χρόνια όμως πέρασαν. Τα προ-
βλήματα είναι πολλά και δεν είναι εύ-
κολο να επισκεφθώ το αγαπημένο μου 
πρώτο χωριό που ξεκίνησα το επάγ-
γελμά μου και δούλεψα 30 χρόνια. 

Αναπολώ τη ζωή που πέρασα, έστω 
και δύσκολα.

Σας θυμάμαι όλους και σας αγαπώ. 
Εύχομαι να είστε όλοι καλά.

Αργυρώ Κυρίτση – Αυγερινού.

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς
Η ε φ η μ ε ρ ί δ α  μ α ς  έ χ ε ι 

αποφασίσει να αφιερώνει 
σε κάθε φύλλο της μία στήλη 

γνωριμίας που να αναφέρεται 
σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε 
αυτό το φύλλο θα γίνει ακόμα 
μια εξαίρεση θα αναφερθούμε σε 
άτομο που δεν κατάγεται από τον 
Άσσο αλλά σε ένα άτομο κλειδί 
που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην προσχολική εκπαίδευση των 
παιδιών του χωριού μας.

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Ο πρόεδρος  και το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Αποδήμων 
Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ και 
η εφημερίδα ο «Άσσος» 

εύχονται στα μέλη, 
στους χωριανούς και 

στους φίλους του συλλό-
γου «Καλό Καλοκαίρι».

Με τη δασκάλα τους Αργυρώ Κυρίτση: Επάνω από αριστερά: Χρήστος Στ. Δήμας, Κων/νος 
Ιωάνν. Παφίλας, Ιωάννης Αντ. Λαμπρούσης, Λάμπρος Σωτ. Λαμπρούσης, Ελένη Στ. Λαμπρούση, 
Δημήτριος Αν. Δήμας, Ιωάννης Θεοχ. Βόϊδαρος-Διαμάντης, Σωτήριος Δημ. Στασινός, Λαμπρινή 
Δημ. Παφίλα, Μάρκος Απ. Κατσάνος,  Αγαθή Δημ. Κατσάνου.
Κάτω, από αριστερά: Αικατερίνη Χρήστ. Χούθη, Ευαγγελία Κων. Παφίλα, Αικατερίνη Χρήσ. Δήμα, 
Ελένη Ευαγγ. Πανούση, Σταυρούλα Χρήστ. Χούθη και Χρυσάνθη Δημ. Λαμπρούση.

Σχολική χρονιά 1964-65

Η Αργυρώ Κυρίτση με την Βασιλική Παφίλα (κυρά-Βασίλω), με
τη Θεοδοσία Αντων. Λαμπρούση και όρθια η Μαρία Αντων. Λαμπρούση Σημαιοφόρος ο Σωτήριος Δημ. Στασινός.


