
 Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤ-
ΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τη Νάκια 
Ασπασία του Δημητρίου και της Βασιλικής για την αποφοί-
τησή της, (ορκωμοσία στις 26 Ιουλίου 2018 στην αίθουσα 
Γεώργιος Μυλωνάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) από τη 

Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή 
Σχολή, τμήμα 
Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, 
του  Πανεπ ι -
στημίου Ιωαν-
νίνων και εύ-
χονται «πάντα 
επιτυχίες, επι-
στημονική και 
επαγγελματική 
σταδιοδρομία».

Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο 
«ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τον Χωραβά-
τη Βασίλειο του Νικολάου και της 
Λαμπρινής για την αποφοίτησή του, 
(ορκωμοσία στις 20 Ιουλίου 2018 
στην αίθουσα Γεώργιος Μυλωνάς 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) από 
το τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εύχονται «πάντα επι-
τυχίες, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία». 
Ο Βασίλειος Χωραβάτης είναι εγγονός του χωριανού 
μας Κατσάνου Ευάγγελου του Θωμά (Βαγγέλη Θωμά 
Χρήστου) από την κόρη του Λαμπρινή.

Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”
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Ο ετήσιος χορός και η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας 
θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρου-
αρίου 2019 (Κυριακή μεσημέρι), στην 
κοσμική ταβέρνα «Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ» Αριστο-
τέλους 105, Άνω Ηλιούπολη, τηλ. 210 
9913881 και 210 9960488.
 Όλοι οι Ασσιώτες και φίλοι του Συλ-

λόγου πρέπει να δώσουν το παρόν. 
Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε 

παρέα με παραδοσιακή μουσική της 
ιδιαιτέρας πατρίδας μας και με ένα 
πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα. 
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 20 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πο-

τά και τα αναψυκτικά. 
Για την προμήθεια προσκλήσεων και 

περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Δημήτρη Γούλα 
τηλ. 6974607246, Βασίλη Σταύρου τηλ. 
6987370085, τηλ. Βαγγέλη Θεοδώρου 
τηλ. 6982970065, Ελένη Πανούση τηλ. 
6976557789, Λαμπρινή Χρήστου τηλ. 
6977592714 και Δήμητρα Δήμα τηλ. 
6971789574.

Ετήσιος χορός του 
Συλλόγου μας

Χορευτικό τμήμα
Ο σύλλογός μας σε μια προσπάθεια δια-
τήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του 
τόπου μας, θα λειτουργήσει και φέτος για 
τέταρτη συνεχή χρονιά τμήμα εκμάθησης 
παραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες, 
το οποίο θα λειτουργήσει από το Σάββατο 
6 Οκτωβρίου 2018. Τα μαθήματα χορού θα 
γίνονται κάθε Σάββατο και ώρα 6 μ.μ έως 
7 μ.μ. στην αίθουσα το «ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ», 
οδός Αγίου Κων/νου 4 Ομόνοια, 2ος όρο-
φος. Χοροδιδάσκαλος θα είναι ο συμπατρι-
ώτης μας Νίκος Τριανταφύλλου. Όσοι επι-
θυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με τον πρόεδρο του συλλόγου 
μας Δημήτριο Γ. Γούλα τηλ. 6974607246 
και την υπεύθυνη του χορευτικού τμήμα-
τος Ελένη Πανούση-Μασκλαβάνου τηλ. 
6976557789.  Σας περιμένουμε

ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος 
θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΠΙΤΑ 
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2019» την Κυριακή 3 
Φεβρουαρίου 2019 στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό 
27-29 Ιουλίου 2018

Η Νάκια Ασπασία του Δημητρίου και της Βασιλικής, 
δεξιά η μητέρα της και αριστερά η αδελφή της Μαρία

 και ο αδελφός της. 

Την Παρασκευή 27  Ιουλίου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε στο χωριό μας με μεγάλη επιτυχία το 15o 
αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών. Παρά την 
οικονομική κρίση, μεγάλη ήταν η παρουσία των 

Ασσιωτών και των αλλοχωριανών φίλων του συλλόγου 
μας, συμβάλλοντας  σε αυτό η μεγάλη επιθυμία για το α-
ντάμωμα και οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτη-
σαν, γιατί την ίδια ώρα στα γειτονικά χωριά Δερβίζιανα, 
Μελιανά, Νικολίτσι και Παπαδάτες έβρεχε καταρρακτω-
δώς. Οι παρευρισκόμενοι γλέντησαν πολιτισμένα μέσα 
σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον, έντονα συναισθηματικό και 
συγκινησιακό. Τα  μέλη του  Δ.Σ του συλλόγου και πολ-
λοί εθελοντές είχαν δουλέψει από μέρες με μεράκι και 
μεθοδικότητα και κέρδισαν το στοίχημα που είχαν βάλει 
να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι.  

Δροσερά ποτά και αναψυκτικά, ζεστά και καλοψημένα 
κρέατα, καθαριότητα, άμεση εξυπηρέτηση και παραδοσι-
ακή μουσική που μας κράτησε συντροφιά μέχρι το πρωί. 
Ήταν πράγματι μια όμορφη βραδιά με ποτό, χορό, φαγη-
τό, κουβέντα και κέφι ανεξάντλητο.

Η μουσική ορχήστρα με κλαρίνο τον Μάκη Μποροδήμο,  
με τους χωριανούς μας Χρήστο Γούλα στην κιθάρα, Χρι-
στόφορο και Παναγιώτη Δήμα στα ντραμς και τους ερμη-
νευτές των παραδοσιακών ηπειρώτικων τραγουδιών Νί-
κο Καλαμίδα και Σωτήρη Σακαβίτση και τον Σπύρο Ζαγό-
ρα στο αρμόνιο μάς χάρισε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Έ-
γινε πράγματι κατά γενική ομολογία ένα γλέντι με απρό-
σμενη επιτυχία που θα μας μείνει αξέχαστο. Τους παρευ-
ρισκόμενους καλωσόρισε το μέλος του Δ.Σ και τ. πρόε-
δρος του Συλλόγου μας Ευάγγελος Θεοδώρου Θεοδώ-
ρου:

Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί  συγχωριανοί, φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση. Ο Σύλλο-
γός μας πιστός στην παράδοση αποφάσισε και φέτος την 
πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. 

Είναι το 15ο αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών εδώ 
στο χωριό μας. Ένα αντάμωμα που συμβάλλει στην ψυχα-
γωγία μας, στη γνωριμία των παιδιών μας, στο ζωντάνεμα 
των αναμνήσεών μας και στη διατήρηση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς. 

Η μουσική από τότε που εμφανίστηκε η ανθρώπινη ζωή, 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπου, του δίνει 
ικανοποίηση, χαρά, τον χαλαρώνει, του δημιουργεί καλή 
ψυχική διάθεση και του εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή 
αναγκαία για την πρόοδο και την ευημερία του. 

Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα των τριήμερων πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλο-
γός μας το καλοκαίρι στο αγαπημένο μας χωριό. Αύριο 
δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων στο χώρο αυτόν, μέσα 
στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου και ώρα οκτώ (8) το 
βράδυ θα πραγματοποιηθεί πνευματική εκδήλωση που εί-
ναι αφιερωμένη:

Α. Στους δωρητές του χωριού μας.
Β. Στους  Λαϊκούς Αυτοδίδακτους Οργανοπαίκτες της λα-

ϊκής μουσικής κομπανίας του Άσσου.
Την Κυριακή τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων θα πραγμα-

τοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, ο γύρος του Άσσου που εί-
ναι αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου προέδρου του 
Συλλόγου Κωνσταντίνου Π. Δήμα καθώς και αγώνες για α-
νάδειξη του νικητή στο τάβλι και στη δηλωτή.

Δεν θα κάνω κατάχρηση στον χρόνο. Ο χρόνος είναι δικός 
σας. Είναι για διασκέδαση. Εύχομαι η αποψινή βραδιά να εί-
ναι μια βραδιά αξέχαστη σε όλους μας. Μας την υπόσχεται 
η μουσική ορχήστρα του Μάκη Μποροδήμου. Εύχομαι να 
περάσετε καλά, ανέμελα και να μείνετε όλοι ευχαριστημέ-
νοι. Καλή διασκέδαση και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

συνέχεια στη σελίδα 4



2

σσοςΆ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Γάμος
 Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018, στον Ιερό 

Ναό Αγίου Ιωάννη Ανατολής Ιωαννίνων, ο 
Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου και της 
Βασιλικής ενώθηκε με τα δεσμά του γά-

μου με την εκλεκτή της καρδιάς του Λα-
μπρούση Ευαγγελία του Δημητρίου και 
της Ευγενίας. Κουμπάροι ο Ευθύμιος και 
η Ευαγγελία Κάλιοση. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του 
προσκεκλημένους στο κέντρο «GOLDEN 
HALL» στο Επισκοπικό Ιωαννίνων.

 Το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης, η Κατσάνου Αικατερίνη του Γε-
ωργίου και της Παρασκευής ενώθηκε με 
τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της 

καρδιάς της Χατζή Γεώργιο του Παρα-
σκευά. Κουμπάροι η Ευαγγελία Δουκάκου 
και ο Ιωάννης Λούρης.
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους 
προσκεκλημένους στην αίθουσα Atrium 
στο Nikopolis Hotel Ασκληπιού 16-18 
Θεσσαλονίκη. (Η νύφη Αικατερίνη Κατσά-
νου είναι κόρη του χωριανού μας Κατσά-
νου Γεωργίου του Λάμπρου και της Αικα-
τερίνης (Γιώργο Λάμπρο Βάγια).

 Το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο Πέραμα 
Ιωαννίνων, ο Κατσάνος Χαράλαμπος (Χά-
ρης) του Σπύρου και της Μάγδας ενώθηκε 
με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της 
καρδιάς του Φούφα Χαρίκλεια (Χαρά) του 
Νικολάου και της Ελπίδας. Κουμπάροι ο 
Βαγγέλης Καστρίνης, ο Αλκιβιάδης Γεωρ-
γόπουλος και η Ευαγγελία Κουτσιουμάρη. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του προ-
σκεκλημένους στο κέντρο «Χήτος» στην 
αίθουσα LUXURY HALL στη Μεταμόρφω-
ση Ιωαννίνων (Καρυές).

 Το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018, στον 
Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στον Άγιο 
Θωμά Πρέβεζας, ο Ευάγγελος Ντίμερης 
του Ευθυμίου και της Φωτεινής ενώθη-
κε με τα δεσμά του γάμου με την εκλε-
κτή της καρδιάς του Μπότου Σταυρούλα 
του Γεωργίου και της Βασιλικής. Κουμπά-
ροι ο Παναγιώτης και η Ελευθερία Αλευ-
ρά. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του 
προσκεκλημένους στην αίθουσα δεξιώ-
σεων του ξενοδοχείου «dalyz boutigue» 
στην Πρέβεζα.

 Την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018, στον 
Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Βούλγαρη Θεσ-
σαλονίκη, η Σιάρκου Μαρία του Αλεξάν-
δρου και της Αικατερίνης ενώθηκε με τα 
δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Ιμβριώτη Σταύρο του Αναστασί-
ου και της Ζωής. Κουμπάρος ο Αθανάσι-
ος Αρβανιτίδης. 

Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του προ-
σκεκλημένους στο κτήμα «Χρηστίδη» στην 
Περαία.

 Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δερβιζιάνων, ο 
Λαμπρούσης Αλέξανδρος του Γεωργίου 
και της Βασιλικής ενώθηκε με τα δεσμά 
του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του 
Μίχα Ευγενία του Μιχαήλ και της Ελένης. 
Κουμπάρα η Κωνσταντίνα Σιντόρη. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε του προ-
σκεκλημένους στο κτήμα «Τσουμάνη» στο 
Λούρο Πρέβεζας και γλέντησαν με το μου-
σικό συγκρότημα της Διαλεχτής Φλωρο-

σκούφη. Κλαρίνο ο Δημήτρης Λαμπάκης 
και τραγούδι ο γνωστός σε όλους μας κο-
ρυφαίος ερμηνευτής των παραδοσιακών 
Ηπειρώτικων τραγουδιών, Κώστας Τζίμας.

 Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στο 
εκκλησάκι Αγία Σκέπη της Θεοτόκου στο 
κτήμα ''Ίριδα'' στο Μαρκόπουλο Αττικής 
ο Χρήστος Δήμας του Γεωργίου και της 
Ηλιάνας ενώθηκε με τα δεσμά του γά-
μου με την εκλεκτή της καρδιάς του Πα-
ρασκευή Πολύζου του Γεωργίου και της 
Ευφροσύνης. Κουμπάρα η Ελβίρα Γκουρ-
γκούλη. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε 
τους προσκεκλημένους στο κτήμα ίριδα 
στο Μαρκόπουλο Αττικής. 
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η 
εφημερίδα ο "ΑΣΣΟΣ" εύχονται στα νιό-
παντρα ζευγάρια "βίον ανθόσπαρτον και 
ζωήν ανέφελον"

Γεννήσεις
 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Βάια 

Γούλα του Θωμά και της Βασιλικής και ο 
Λάμπρου Ιωάννης του Αγαπίου. Στις 1 Αυ-
γούστου 2018 στη Μαιευτική κλινική του 
Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» στα Γιάννενα 
η Βάια Γούλα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο 
και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά 
του παππού Θωμά Γούλα και της γιαγιάς 
Βάσως για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευ-
χόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Γιάν-
νη και Βάια, στον παππού Θωμά και στη 
γιαγιά Βάσω να τους ζήσει.

 Δεύτερο παιδί απέκτησε η Λαμπρινή Χρή-
στου του Παύλου και της Σταματίνας και 
ο Χρήστος Γκουτζουρέλας του Αποστόλου 
και της Φανής. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 

στο Μαιευ-
τήριο «ΕΛΕ-
ΝΑ ΒΕΝΙ-
Ζ Ε Λ Ο Υ » 
η Λαμπρι-
νή Χρήστου 
έφερε στη 
ζωή ένα υγι-
έστατο και 
χαρ ι τωμέ -
νο κοριτσά-
κι. Εμφα-
νής η χαρά 
του παπ-
πού Παύλου 
Χρήστου και 

των γιαγιάδων Ματίνας Χρήστου και Φα-
νής Γκουτζουρέλα για το ευχάριστο αυτό 
γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους 
γονείς Χρήστο και Λαμπρινή, στον παππού 
Παύλο και στις γιαγιάδες Ματίνα και Φανή 
να τους ζήσει.

Βαφτίσεις
 Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018, στον Ιερό 

Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη 
Μεταμόρφωση Αττικής, βάπτισαν το αγο-
ράκι τους η Ντίτσου Γιολάντα του Βασι-
λείου και της Δήμητρας και ο Τασιόπουλος 
Παναγιώτης. Οι νονοί Ευάγγελος και Ειρή-
νη Κοντογιάννη του χάρισαν το όνομα Σω-
τήριος. Ο παππούς Βασίλειος Ντίτσος και η 
γιαγιά Δήμητρα Μήτσιου δεν μπορούσαν 
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Σωτήρη 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε κο-
σμική ταβέρνα της Μεταμόρφωσης. 
 Ο μικρός Σωτήρης είναι εγγονός της χω-
ριανής μας Μήτσιου Δήμητρας του Κων-
σταντίνου και της Πανάγιως (Δήμητρας του 
Κώτση Τόκα) από την κόρη της Γιολάντα. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Παναγιώτη και Γιολάντα, στον παππού Βα-
σίλη, στη γιαγιά Δήμητρα και στους νονούς 
Ευάγγελο και Ειρήνη «να τους ζήσει». 

 Το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018, στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 
Πρέβεζας, η Κώνστα Λαμπρινή του Κων-
σταντίνου και της Γιαννούλας και ο Δημη-
τρίου Δημήτριος του Ιωάννη και της Βασι-
λικής βάπτισαν το κοριτσάκι τους. 
Η νονά Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύ-
ρου και της Δήμητρας της χάρισε το όνο-
μα Βασιλική. Ο παππούς Γιάννης και οι για-
γιάδες Γιάννα και Βασιλική δεν μπορούσαν 
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. Οι γονείς της μικρής Βασι-
λικής δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους 
στη κοσμική ταβέρνα «Ψάθα» στην πόλη 
της Πρέβεζας. Ο σύλλογος αποδήμων Ασ-
σιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η 
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευ-
τυχισμένους γονείς Λαμπρινή και Δημήτρη, 
στον παππού Γιάννη, στις γιαγιάδες Γιάν-
να και Βασιλική και στη νονά Φωτεινή «να 
τους ζήσει». 

 Το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018, στον 
Ιερό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Ηγουμενίτσας, βάπτισαν το αγοράκι τους η 
Μάνθα Καλεσίου του Παντελή και της Δή-
μητρας και ο Κούφαλης Στυλιανός. Οι νο-
νοί Μιλτιάδης Βότσιος και Χρυσούλα Τά-
σου του χάρισαν το όνομα Παντελής. 
Ο παππούς Παντελής Καλέσιος και η γιαγιά 
Δήμητρα Χούθη δεν μπορούσαν να κρύ-
ψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό 
γεγονός. Οι γονείς του μικρού Παντελή δε-
ξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε κο-
σμική αίθουσα του ξενοδοχείου Seleykos 
Palace στη Ν. Σελεύκεια Ηγουμενίτσας. 
Ο μικρός Παντελής είναι εγγονός των χω-
ριανών μας Παντελή Καλέσιου του Θωμά 
και της Δήμητρας (Παντελής του Θωμά Κά-
λιοση) και της Δήμητρας Χούθη του Θωμά 
και της Μάνθας (Τούλα του Θωμά Γάκη) 
από την κόρη τους Μάνθα. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Στέλιο και Μάνθα, στον παππού Παντελή, 
στη γιαγιά Δήμητρα και στους νονούς Μιλ-
τιάδη και Χρυσούλα «να τους ζήσει». 

 Την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018, στον 
Ιερό ναό Αγίας Φανερωμένης Παπαδατών, 
βάπτισαν το αγοράκι τους ο Χούθης Γεώρ-
γιος του Κων/νου και της Βασιλικής και η 
Χρήστου Κων/να του Δημητρίου και της 
Παναγιώτας. Η νονά Βάσια Κωλέτση του 
χάρισε το όνομα Μιχαήλ. Ο παππούς Δη-
μήτρης Χρήστου και οι γιαγιάδες Βασιλική 
Χούθη και Παναγιώτα Χρήστου δεν μπο-
ρούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το 
ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του μι-
κρού Μιχάλη δεξιώθηκαν τους προσκεκλη-
μένους στην ταβέρνα του Γιώργου Τσιρώνη 
στις Παπαδάτες.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-

ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Γιώργο και Κων/να, στον παππού Δημήτρη 
και στις γιαγιάδες Βασιλική και Παναγιώτα 
και στη νονά Βάσια «να τους ζήσει». 

 Το Σάββατο 18 Αυγούστου, στον Ιερό 
ναό Αγίου Νικολάου στη Θέρμη Θεσσαλο-
νίκης, η Κατσάνου Αικατερίνη του Γεωργίου 
και της Παρασκευής και ο Χατζής Γεώργιος 
του Παρασκευά βάπτισαν το αγοράκι τους. 
Οι νονοί Ευαγγελία Δουκάκου και Ιωάννης 
Λούρης του χάρισαν το όνομα Παρασκευάς. 
Η γιαγιά Παρασκευή Κατσάνου και ο Παπ-
πούς Παρασκευάς Χατζής δεν μπορούσαν 
να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο 

αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Παρα-
σκευά δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους 
στην αίθουσα Atrium στο Nikopolis Hotel 
Ασκληπιού 16-18 Θεσσαλονίκη.
Ο μικρός Παρασκευάς είναι εγγονός του 
χωριανού μας Κατσάνου Γεωργίου του Λά-
μπρου και της Αικατερίνης (Γιώργο Λάμπρο 
Βάγια) από την κόρη του Αικατερίνη. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Κατερίνα και Γιώργο, στη γιαγιά Βούλα, 
στον παππού Παρασκευά και στους νονούς 
Ευαγγελία και Γιάννη «να τους ζήσει». 

 Την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, στον 
Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλα-
μπάκας, ο Καραμπίνας Βασίλειος του Δημη-
τρίου και της Ελένης και η Μπουλιοπούλου 
Αρετή του Γεωργίου και της Αικατερίνης 
βάπτισαν το αγοράκι τους. Η νονά Στεφα-
νία Ξάνθη του Χρήστου και της Πανωραί-
ας του χάρισε το όνομα Δημήτριος. Ο παπ-
πούς Δημήτρης Καραμπίνας και η γιαγιά 
Ελένη Κούση δεν μπορούσαν να κρύψουν 
τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγο-
νός. Οι γονείς του μικρού Δημήτρη δεξιώ-
θηκαν τους προσκεκλημένους στην κοσμι-
κή ταβέρνα «Ο Παράδεισος» στο Καστράκι 
Καλαμπάκας. 
Ο μικρός Δημήτρης είναι εγγονός της χω-
ριανής μας Κούση Ελένης του Κωνσταντί-
νου και της Γιαννούλας (Ελένης του Κώστα 
Πάνου) από τον γιο της Βασίλη. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣ-
ΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Βασίλη και Αρετή, στον παππού Δημήτρη, 
στη γιαγιά Ελένη και στη νονά Στεφανία 
«να τους ζήσει». 

 Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στο 
εκκλησάκι Αγία Σκέπη της Θεοτόκου στο 
κτήμα "Ίριδα" στο Μαρκόπουλο Αττικής ο 
Χρήστος Δήμας του Γεωργίου και της Ηλιά-
νας και η Παρασκευή Πολύζου του Γεωργί-
ου και της Ευφροσύνης βάπτισαν το αγο-
ράκι τους. Η νονά Μαρία Κονταράκη του 
χάρισε το όνομα Γεώργιος. Ο παππούς Γε-
ώργιος Δήμας (Γιώργο Τάκη Θόδωρος) και 
οι γιαγιάδες Ηλιάνα Δήμα και Ευφροσύνη 
Πολύζου δεν μπορούσαν να κρύψουν τη 
χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
Οι γονείς του μικρού Γιώργου δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους στο κτήμα ίριδα στο 
Μαρκόπουλο Αττικής. 

Κοινωνικά 

Ο ευτυχής παππούς Παύλος 
Χρήστου με την εγγονή του.

Το νιόπαντρο ζευγάρι με τα αδέλφια του γα-
μπρού Κωνσταντίνα και Δημήτρη.
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Θάνατοι
 Στις 5 Αυγούστου 2018, σε ηλικία 92 ετών, 

έφυγε για το αιώνιο ταξί-
δι η Δήμα Μαρία του Ανα-
στασίου (Τάσο Γιωργάκαι-
να). Η εξόδιος ακολουθία 
εψάλη την επόμενη ημέρα 
στον Ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου στον Άσσο και 
ενταφιάστηκε στο κοιμη-
τήριο του Αγίου Νικολάου. 
Στην τελευταία της κατοι-

κία την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, 
φίλοι και πάνδημη η ασσιώτικη κοινωνία. Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας γης που την 
σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.

 Στις 31 Αυγούστου 2018, σε ηλικία 89 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξί-
δι η Παφίλα Φωτεινή του 
Χρήστου (Κίτσο Σπύραι-
να). Άφησε την τελευταία 
του πνοή στο Γενικό Νο-
σοκομείο Πρέβεζας, στο 
οποίο νοσηλευόταν τις τε-
λευταίες ημέρες και έδι-
νε τη μάχη για να κερδίσει 
τη ζωή. Η σορός της εκλι-

πούσης μεταφέρθηκε στο χωριό και η εξόδιος 
ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό 
ναό του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και ενταφιά-
στηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην 
τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικογέ-
νειά της, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η ασσιώ-
τικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γε-
νέθλιας γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη 
της.

 Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, σε ηλικία 85 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Δήμα-Τσαγκανά Αι-
κατερίνη του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας 
(Ρίνα του Νασιο-Γιωρδήμου). Η εξόδιος ακο-

λουθία εψάλη την επόμε-
νη ημέρα στον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στην Ελεούσα και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο 
της Ελεούσας Ιωαννίνων. 
Στην τελευταία της κατοι-
κία την συνόδευσε η οικο-
γένειά της, συγγενείς, φί-
λοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.

 Στις 16 Σεπτεμβρίου 2018, σε ηλικία 63 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Λαμπρούσης Λά-
μπρος του Σωτηρίου και της Ελένης (Λάμπρο 
Σωτηράκης). 

Ο αδόκητος θάνατος βύ-
θισε σε βαρύ πένθος την 
οικογένειά του, συγγενείς 
και φίλους. Άφησε την τε-
λευταία του πνοή στην 
πόλη του Βόλου, όπου δι-
έμενε με την οικογένειά 
του. Η σορός του εκλι-
πόντος μεταφέρθηκε στο 
χωριό. Η εξόδιος ακολου-

θία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία 
του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, 
συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η ασσιώτικη κοι-
νωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας 
γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλ-
λυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους συγγε-
νείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα
 Την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Νάκια 

Προσφορές εφημερίδας
• Γκόντζος Χρήστος του Γεωργίου και της Παρασκευής (Θεσπρωτικό)  .25 €
• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου και της Αναστασίας .....................30 €
• Γούσης Γεώργιος του Κων/νου(από Παπαδάτες)  ..........................20 €
• Γούλας Χρήστος του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας  ..................50 €
• Δήμα-Σοφοπούλου Γεωργία του Αναστασίου και της Μαρίας  ...........20 €
• Δήμα-Σπυράκου Γιαννούλα του Αναστασίου και της Μαρίας  ............20 €
• Δήμα Σταθουλοπούλου Θεοδώρα του Αναστασίου και της Μαρίας  ....20 €
• Δήμα-Αλεξανδρή Πανάγιω του Αναστασίου και της Μαρίας  .............50 €
• Δήμα-Βασιλειάδη Δήμητρα του Θωμά και της Χριστίνας  ..................30 €
• Δήμα-Γκάτση Παρασκευή του Αναστασίου και της Μαρίας  ...............20 €
• Δήμας Δημήτριος του Αναστασίου και της Μαρίας  .........................20 €
• Δήμας Ιωάννης του Μάρκου και της Λαμπρινής ............................  50 €
• Ζήκας Αναστάσιος του Νικολάου και της Μαρίας  ...........................40 €
• Ζήκας Ιωάννης του Νικολάου και της Μαρίας  ...............................20 €
• Θεοδώρου Δημήτριος του Ηλία και της Αναστασίας  .......................20 €
• Θεοδώρου Δημήτριος του Χρήστου και της Μαρίας  ........................20 €
• Θεοδώρου Ελένη του Αχιλλέα  ...................................................20 €       
• Θεοδώρου Ελένη- του Σπύρου και της Αικατερίνης  .......................20 €
• Θεοδώρου Θεοδούλη- του Σπύρου και της Αικατερίνης  ..................20 €
• Θεοδώρου Χαρίκλεια- του Σπύρου και της Αικατερίνης  ..................40 €
• Κατσάνος Μάριος του Χρήστου και της Ελένης  .............................25 €
• Κατσάνος Χρήστος του Νικολάου και της Γιαννούλας  .....................25 €
• Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάμπρου και της Αικατερίνης  .....15 €
• Κούση Χρυσαυγή του Περικλή  ...................................................50 €
• Κούσης Σπυρίδων του Γεωργίου και της Χρυσαυγής .......................20 €
• Κώνστας Αναστάσιος του Χρήστου και της Μαρίας  ........................20 €
• Κώνστα Γιαννούλα του Κωνσταντίνου  ........................................50 €
• Λαμπρούση Αναστασία του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας  ...........20 €
• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου και της Ελένης  ...............20 €
• Λαμπρούσης Σπυρίδων του Δημητρίου και της Γιαννούλας  ..............50 €
• Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύρου και της Δήμητρας  .......................50 €
• Μπαρότας Κωνσταντίνος  ..........................................................30 €
• Πανούσης Κωνσταντίνος του Φίλιππα και της Αικατερίνης..............  20 €
• Πανούσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας  ..............20 €
• Πανούσης Φίλιππος του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας  ...............20 € 
• Σιάρκος Βασίλειος του Γεωργίου και της Παρασκευής  ...................30 €
• Σιώζης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (από Θεσπρωτικό ) ....................20 €

• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ................20 €
• Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ................ 130 € 
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ...................  130 €

Ευαγγέλου του Φωτίου και της Γεωργί-
ας (Βαγγέλ’ Φώτη).  Ας είναι αιωνία η 
μνήμη του. 

  Το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018 στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Σταύ-
ρου Βασιλικής του Περικλή (Περικλή Κω-

τσμάραινας).  
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 29 Ιουλίου 2018 στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής της Ζήκα Μαρίας του Νικολάου (Κο-
λιό Ζήκαινας). 
 Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 12 
Αυγούστου 2018 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Κατσά-

νου Νικολάου του 
Κωνσταντίνου και 
της Βασιλικής (Νι-
κολάκη Κώτση).  
Ας είναι αιωνία η 
μνήμη του. 

 Το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετε-
λέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της 

Παφίλα Βασιλικής του Ιωάννη (Γιανν’- Πα-
φίλαινας). 
 Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 στον 
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέ-
σθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της Δήμα Μαρίας του Ανα-
στασίου (Τάσιο Γιωργάκαινας). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Ο Γούλας Διονύσιος του Δη-
μητρίου και της Αναστασίας 
προσέφερε στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 30 ευρώ στη 
μνήμη του πατέρα του Γούλα 
Δημητρίου του Χρήστου και της 
Γεωργίας (Δημητράκη Γούλα). 
Τον ευχαριστούμε και ευχόμα-
στε υγεία και μακροημέρευση 
σε αυτόν και την οικογένειά του 
για να τον θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη του αιωνία.

 Ο Δήμας Δημήτριος και η Δήμα Γεωργία, Πανάγιω, 
Θεοδώρα, Γιαννούλα και Παρασκευή του Αναστασίου 
και της Μαρίας προσέφεραν στην εφημερίδα μας το 
ποσό των 150 ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους Δήμα 

Αναστασ ί ο υ 
του Γεωργίου 
(Τάσο Γιωρ-
γάκη) και της 
μητέρας τους 
Δήμα Μαρίας 
του Αναστα-
σίου. Τους 
ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε 

υγεία και μακροημέρευση σε αυτούς και τις οικογένειές 
των για να τους θυμούνται και να τους έχουν στην καρ-
διά τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Ο Δήμας Ιωάννης του Μάρκου και της Λαμπρινής 

προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη των γονέων του Μάρκου και Λαμπρινής 
Δήμα και του αδελφού του Δημήτρη Δήμα (Μήτσο 
Μάρκου). Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και 
μακροημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του. 
Να τους θυμούνται και να τους έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη τους αιωνία.

 Η Θεοδώρου Ελένη του Αχιλλέα προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 20 ευρώ στη μνήμη του 
συζύγου της Θεοδώρου Αχιλ-
λέα του Νικολάου και της 
Αφροδίτης (Αχιλλέα του Κολιό 
Νάκη). Την ευχαριστούμε και 
ευχόμαστε υγεία και μακροημέ-
ρευση σε αυτήν και την οικογέ-
νειά της για να τον θυμούνται 
και να τον έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη του αιωνία.

 Η Θεοδώρου Χαρίκλεια, Θεοδούλη και Ελένη του 
Σπύρου και της Αικατερίνης 
προσέφεραν στην εφημερίδα 
μας το ποσό των 60 ευρώ στη 
μνήμη του ξαδερφού τους Κού-
ση Περικλή του Κων/νου και 
της Γιαννούλας (Περικλή Κώστα 
Πάνου). Τις ευχαριστούμε και 
ευχόμαστε υγεία και μακροημέ-
ρευση σε αυτές και τις οικογέ-

νειές των για να τον θυμούνται και να τον έχουν στην 
καρδιά τους. Η μνήμη του αιωνία.

 Η Κούση Χρυσαυγή του Περικλή προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του 
συζύγου της Κούση Περικλή του Κων/νου και της Γιαν-
νούλας (Περικλή Κώστα Πάνου). 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.

Γούλας Δημήτρης

Δήμας Αναστάσιος και Δήμα Μαρία

Θεοδώρου Αχιλλέας

Νάκιας Ευάγγελος

Σταύρου Βασιλική

Ζήκα Μαρία

Κατσάνος Νικόλαος

Παφίλα Βασιλική

Δήμα Λαμπρινή, Δήμας Μάρκος και Δήμας Δημήτρης

Κούσης Περικλής

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

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
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2η Ημέρα 28 Ιουλίου 2018
   Το Σάββατο 28 Ιουλίου και ώρα 8 

το βράδυ, στην κατάμεστη αίθουσα του  
Δημοτικού Σχολείο Άσσου, πραγματο-
ποιήθηκε  πνευματική εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στους:
Α. Δωρητές του χωριού μας.
Β. Λαϊκούς αυτοδίδακτους οργα-

νοπαίχτες της Λαϊκής μουσικής κο-
μπανίας του Άσσου κατά τις δεκαε-
τίες 1910 μέχρι 1960.  

Την εκδήλωση συντόνισε ο χωριανός 
μας κος  Λεωνίδας Γ. Χρήστου καθηγη-
τής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τους παρευρισκομένους καλωσόρι-
σε ο τ. πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ του 
συλλόγου μας κ. Ευάγγελος Θ. Θεοδώ-
ρου. 

Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ αντι-
δήμαρχοι, κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε-
βαστοί πατέρες, αγαπητοί συγχωριανοί, 
φίλες και φίλοι.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλί-
ου Αποδήμων Ασσιωτών ο «ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» σας καλωσορίζω στην α-
ποψινή εκδήλωση και σας ευχαριστώ ό-
λους για την παρουσία σας.

Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα ξεχω-
ριστή για το Σύλλογό μας, ημέρα τιμής 
και μνήμης για τους δωρητές και τους 
αυτοδίδακτους λαϊκούς μουσικούς του 
χωριού μας. Για αυτούς θα ακούσετε πε-
ρισσότερα από τους ομιλητές. Παρακα-
λώ τον καθηγητή ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων κ. Λεωνίδα Χρήστου 
για τον συντονισμό της εκδήλωσης. Σας 
ευχαριστώ όλους σας. 

Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν  ε-
μπνευσμένα ο Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ ΧΡΥΣΟΣ-
ΤΟΜΟΣ και ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νί-
κος Καλαντζής. Επίσης παραβρέθηκαν: 
ο Σπύρος Καραμούτσος π. Βουλευτής,  
οι αντιδήμαρχοι Ζήκος Ρεμπής και Ελέ-
νη Γεωργάνου, ο   πρόεδρος του Δ.Σ. 
Δήμου Ζηρού Χρήστος Χασίδης, ο αρ-
χηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης 
Δήμου Ζηρού Γιώργος Γιάννος, ο πρό-
εδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστι-
κού Συλλόγου πρώην Δήμου Θεσπρω-
τικού Νίκος Νικολάου, ο υπεύθυνος τύ-
που και επικοινωνίας του Δήμου Ζηρού 
δ η μ ο σ ι ο γρ ά φ ο ς 
Γιώργος καρζής.

Χαιρετισμό απηύ-
θυνε και ο  Κων/
νος Κατσάνος, προ-
έδρος της τοπικής 
κοινότητας Άσσου

Σεβασμιότατε, κύ-
ριε Δήμαρχε, κ.κ α-
ντιδήμαρχοι, κ.κ Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι, σεβαστοί πατέρες, α-
γαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι.

Με ιδιαίτερη χαρά και με τη σημαντικό-
τατη συνεργασία του πάντα δραστήριου 
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών ο «ΜΑΡ-
ΚΟΣ Μ ΠΟΤΣΑΡΗΣ» τιμάμε σήμερα τους 
δωρητές του χωριού, αλλά και τους λα-
ϊκούς αυτοδίδακτους οργανοπαίχτες της 
λαϊκής μουσικής κομπανίας του Άσσου 
από τη δεκαετία του 1910 έως τη δεκαε-
τία του 1960. 

Αναμφίβολα, σήμερα εκπληρώνουμε έ-
να χρέος που έχουμε απέναντι στους δω-
ρητές του χωριού μας, οι οποίοι σε επο-
χές δύσκολες, λειτούργησαν ως σύγχρο-
νοι ευεργέτες και βοήθησαν πολύπλευρα 
το χωριό μας τον Άσσο, αλλά και στους 
λαϊκούς αυτοδίδακτους οργανοπαίχτες 
που κράτησαν ζωντανή τη λαϊκή μουσι-
κή παράδοση του τόπου μας, έκαναν το 
χωριό μας γνωστό σε όλη την ευρύτερη 
περιοχή και πρόσφεραν όμορφες στιγμές 
χαράς και διασκέδασης. Κυρίως όμως 
τους ευχαριστούμε γιατί έριξαν τον σπό-
ρο της μουσικής και έχουμε σήμερα κα-
ταξιωμένους καλλιτέχνες από το χωριό 
μας, μερικούς εκ των οποίων απολαύ-
σαμε χτες και αναφέρομαι στον Χρήστο 
Γούλα, τον Χριστόφορο Δήμα και τον γιο 
του Παναγιώτη, που εκφράζουν τη νεό-
τερη  γενιά του χωριού μας.

Όλοι τους είναι υπέροχοι συνεχιστές 
των αυτοδίδακτων μουσικών εκείνων 
των δεκαετιών και αυτό νομίζω ότι ση-
μαίνει πάρα πολλά. 

Και μπορεί οι νεότεροι να μη καλλιερ-
γούν τη λαϊκή μουσική παράδοση, ωστό-
σο τα ακούσματα που έχουν από τους 
παλαιότερους αλλά και τα στοιχεία της 
τέχνη τους τα οποία εκτιμώ ότι έως ένα 
βαθμό τους έχουν αφομοιώσει ή τους έ-
χουν επηρεάσει, τους κάνουν να ξεχωρί-
ζουν και να είναι «άσσοι» στη μουσική!

Αφού ευχαριστήσω και συγχαρώ όλους 
όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της ση-
μερινής εκδήλωσης, θέλω να σας ευχα-
ριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία σας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση 
και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Σας ευχαριστώ πολύ!
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος 

Γ. Γούλας για λόγους ανεξάρτητα από 
τη θέλησή του δεν μπόρεσε να παρευ-
ρεθεί στην εκδήλωση και απέστειλε τον 
παρακάτω χαιρετισμό.

Αγαπητοί  Συγχωριανοί 
Αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου μας και 

του χωριού μας.
Εκ μέρους του Συλλόγου των Αποδή-

μων Ασσιωτών  Σας καλησπερίζω και 
Σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Σας ευ-
χαριστώ δε έναν - ένα και μία – μία ξε-
χωριστά και όλους μαζί για την ευγενι-
κή σας παρουσία εδώ απόψε, σε μια ακό-
μη βραδιά μνήμης, σεβασμού και εκτίμη-
σης σε κάποιους συγχωριανούς μας που 
πρόσφεραν με ανιδιοτέλεια στο χωριό 
και την κοινωνία του είτε χρήματα είτε με 
τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Σαν μέλη ενός μικρού συλλόγου, όπως 
ο Σύλλογός μας προσπαθήσαμε και προ-
σπαθούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
μας  να είμαστε και να αισθανόμαστε ζω-
ντανά κύτταρα της μικρής συγχωριανι-
κής  μας κοινωνίας.  Σ’ αυτή την προσπά-
θεια έχουμε κοντά  όλα τα μέλη μας, τους 
συγχωριανούς, τους συμπατριώτες μας 
και τους φίλους μας.

Πέρα από τον πολιτισμό και την παρά-

δοση του χωριού, εντάξαμε στις δρα-
στηριότητές μας και κάποιες βραδιές, ε-
δώ στο χωριό, αφιερωμένε σε συγχω-
ριανούς και ανθρώπους που αφιέρωσαν 
χρόνο, χρήμα, προσπάθειες για την πρό-
οδο του Άσσου και των ανθρώπων του.

Έτσι, πρόπερσι διοργανώσαμε βραδιά 
μνήμης κι ευγνωμοσύνης στους δασκά-
λους εκείνους που υπηρέτησαν  στα Σχο-
λεία του χωριού μας επί μία δεκαετία και  
παρά πάνω.  Πέρυσι τιμήσαμε τα ιδρυτι-
κά μέλη του Συλλόγου μας.

 Φέτος τιμούμε δυο κατηγορίες συγ-
χωριανών μας:  Από τη μια μεριά τιμού-
με τους πάσης φύσεως δωρητές του χω-
ριού μας και από την άλλη τους συγχω-
ριανούς αυτοδίδαχτους λαϊκούς οργανο-
παίχτες, που από τη δεκαετία του 1910 
μέχρι και τη δεκαετία του 1960 διασκέ-
δαζαν το χωριό στις όποιες χαρές του: 
Πανηγύρια, χασομέρια, γάμους, βαφτίσια 
και άλλα.

 Στα παραπάνω πρόσωπα θα αναφε-
ρούν στη συνέχεια δύο εξαίρετα μέλη 
της Ασσιώτικης κοινωνίας ο Σπύρος Λα-
μπρούσης πρώην Γραμματέας της κοινό-
τητάς μας, στη συνέχεια του Δήμου Θε-
σπρωτικού και τέλος του Δήμου Ζηρού 
και ο Χρήστου Χρήστος συνταξιούχος 
Δάσκαλος, πρώην πρόεδρος της Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. 

Σημειώνω με πολλή χαρά ότι η εφημε-
ρίδα ο Άσσος  αισίως μπήκε στο εικοστό 
έτος της κυκλοφορίας και βέβαια αυτό ο-
φείλεται και στη δική σας βοήθεια. 

Επαινετή  και πάντα αρωγός ο Σύλλο-
γός μας σε κάθε  προσπάθεια συγγραφής  
βιβλίων σχετικά με την ιστορία, τον πο-
λιτισμό, την παράδοση του χωριού (εν-
δεικτικά αναφέρω το βιβλίο του επίτιμου 
προέδρου του Συλλόγου μας Παύλου 
Χρήστου με τίτλο η «Εκκλησιαστικοθρη-
σκευτική ζωή των Ασσιωτών».  

Θέλω να σας ενημερώσω ότι, με επιμέ-
λεια του Παύλου Χρήστου, εκδόθηκε από 
τον Σύλλογό μας το βιβλίο με τίτλο «Δά-
σκαλοι που έμειναν στη μνήμη μας και 
στην καρδιά μας». 

Το βιβλίο διατίθεται στη συμβολική τι-
μή των πέντε Ευρώ προκειμένου ο Σύλ-
λογός μας να καλύψει ένα μέρος των ε-
ξόδων από αυτή την έκδοση. Καθώς βρι-
σκόμαστε σε όχι ανθηρή οικονομική κα-
τάσταση και το ισοζύγιο αυτή την περίο-
δο είναι αρνητικό.

Αγαπητοί συγχωριανοί,
Όλων των Ασσιωτών είναι πολύτιμη 

και ζωογόνα η παρουσία, η σύμπραξη, 
η συμμετοχική συλλογική δράση. Όλων 
μας οι ιδέες είναι απαραίτητες κι ευπρόσ-
δεκτες από το Σύλλογό μας. Ο καθένας 
το λιθαράκι του.

Με τις όποιες αυτού του είδους τις εκ-
δηλώσεις,  εδώ και στην Αθήνα επιδιώ-
κουμε το δυνάμωμα  κάθε ασσιώτικης 
μνήμης.

Ας μην ξεχνούμε ότι η μνήμη, με όποια 
μορφή  κι αν εμφανίζεται και με όποιο ε-
ορταστικό σχήμα παίρνει, αποτελεί για 
μας τους επιγενόμενους μια νέα συνειδη-
σιακή πραγματικότητα κι ένα αντιστάθμι-
σμα της απώλειας.

Και πάλι Σας ευχαριστώ εγκάρδια για 
την παρουσία Σας.  Εύχομαι υγεία  και 
καλό υπόλοιπο καλοκαιριού  σε όλες Σας 
και σε όλους Σας. 

Ο Βουλευτής Πρέβεζας της Ν.Δ. κ. 
Στέργιος Γιαννάκης μας απέστειλε τον 
παρακάτω χαιρετισμό

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη 
του Δ.Σ. αγαπητοί συμπατριώτες.

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστή-
σω για την πρόσκλησή σας. Λόγω ανει-
λημμένων υποχρεώσεών μου εκτός νο-
μού μας και ανεξάρτητα από τη δική μου 
θέληση δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ 
στην τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωσή σας. 
Γνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια 
που καταβάλετε όλοι σας και ο καθένας 
ξεχωριστά για τη διάσωση των παραδό-
σεων, των ηθών και των εθίμων του τό-
που μας καθώς επίσης και την μετάδοσή 
τους στις νεότερες γενιές, σας συγχαίρω 
θερμά. Σας δίνω τη διαβεβαίωσή μου ό-
τι θα είμαι δίπλα σας σε αυτή τη δύσκο-
λη πορεία που διέρχεται η πατρίδα μας. 
Μόνο με τη συνεργασία και τη συμβολή 
όλων μας θα μπορούσαμε να ξεπεράσου-
με με τον καλύτερο τρόπο κάθε εμπόδιο.

 Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλή επι-
τυχία στην εκδήλωσή σας και να περάσε-
τε όμορφες διακοπές στην ιδιαίτερη  πα-
τρίδα μας, δίπλα στους δικούς σας αν-
θρώπους.  
Α! Δωρητές του 

Άσσου:
Τιμώμενοι δωρητές:
1)Κωνσταντίνος Χρ. 

Αδάμ (Κωνσταντή 
Δάμης), 2) Ιωάννης 
Δημ. Κατσάνος (Νά-
κο Μήτρος), 3) Σπυ-
ρίδων Δημ. Παφί-
λας (Σπύρο Μήτρος), 
4) Ιωάννης Αν. Σι-
άρκος (Γιάννη Σιάρ-
κος), 5) Ελένη Σωτ. 
Λαμπρούση (Σωτη-
ράκαινα), 6) Γεώργι-
ος Στεφ. Λαμπρούσης 
(Γιώργο Στέφης), 7) 
Λάμπρος Χρ. Δήμας 
(Λάμπρο Κιτσούλης), 
8) Αλέξανδρος Ευθ. 
Κατσάνος (Λέξη Θύ-
μιο Κολιός), 9) Γεώρ-

γιος Ευθ. Κατσάνος 
(Γιώργο Θύμιο Κο-
λιός), 10) Αθανάσιος 
Γεωρ. Χρήστου.

Στους τιμώμενους 
απονεμήθηκαν α-
ναμνηστικά τιμητι-
κά διπλώματα.

Ομιλητής: Ο κος  
Σπυρίδων Δημ. Λα-
μπρούσης π. Γραμ-
ματέας κοινότητας 
Άσσου, Δήμου Θε-
σπρωτικού και Δή-
μου Ζηρού.

Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες 
και κύριοι προσκεκλημένοι.

Αγαπητοί χωριανοί
 Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο και 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
των  Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό 27-29 Ιουλίου 2018
συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο τ. πρόεδρος Ευάγγελος Θεοδώρου στο καλωσό-
ρισμα και όρθιος ο συντονιστής Λεωνίδας Χρήστου

Κων/νος Χρ. Αδάμ

Ιωάννης Δ. Κατσάνος

Σπύρος Δ. Παφίλας

Ιωάννης Αν. Σιάρκος

Γεώργιος Ευθ. Κατσάνος

Αλέξανδρος Ευθ. 
Κατσάνος

Ο πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας Άσσου

Κων/νος Ευαγγ.
Κατσάνος

Σπύρος Δ. Λαμπρούσης
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ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» για τη διοργάνωση της 
σημερινής εκδήλωσης τιμής και μνήμης 
στους Ασσιώτες δωρητές και μουσικούς. 
Παράλληλα να τους ευχαριστήσω για την 
ιδιαίτερη τιμή που μου έκαναν να αναθέ-
σουν σε εμένα να αναφερθώ στους τιμώ-
μενους απόψε δωρητές του χωριού μας.

Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπει-
ρο η ωραιότερη και πλέον αξιοθαύμαστη 
σελίδα της ιστορίας της είναι εκείνη που 
αναφέρεται στους Εθνικούς Ευεργέτες. 

Το χωριό μας ο Άσσος ανέδειξε τους δι-
κούς του τοπικούς Ευεργέτες. Όταν θέ-
λουν οι Έλληνες να καυχηθούν γράφει ο 
Καβάφης "τέτοιους βγάζει το έθνος μας 
θα λένε". Και αξίζει πράγματι κάθε έπαι-
νος και θαυμασμός από εμάς σε αυτούς 
τους ανθρώπους που χωρίς να τους α-
ναγκάσει κανείς προσέφεραν μέρος της 
περιουσίας τους προς όφελος της τοπι-
κής κοινωνίας και η προσφορά τους αυτή 
παίρνει μεγαλύτερη αξία από το γεγονός 
ό,τι προσέφεραν το προσέφεραν όχι από 
το περίσσευμά τους αλλά από το υστέρη-
μά τους και σε πολύ δύσκολους καιρούς. 
Προσέφεραν χωρίς να επιζητήσουν την 
εφήμερη δόξα και την τιμή ή για να επη-
ρεάσουν τους ευεργετούμενους για κά-
ποιο αντάλλαγμα αλλά γιατί έτσι έλεγε 
η καρδιά τους για το συμφέρον του χω-
ριού. Ήταν οι συνεχιστές της παράδοσης 
των Ηπειρωτών που κατά καιρούς ευερ-
γέτησαν την πατρίδα μας και ήταν πολ-
λοί αυτοί. 

Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα μερι-
κών από αυτούς όπως τον Αβέρωφ με το 
καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο και 
το θωρηκτό του πολεμικού ναυτικού Α-
βέρφωφ, τον Ζάππα με το Ζάππειο μέ-
γαρο της Αθήνας, τους Ζωσιμάδες και 
τόσους άλλους που οι δωρεές τους κο-
σμούν την πατρίδα μας. 

Η ελληνική πολιτεία μετά από παρέλευ-
ση πολλών δεκαετιών, ήρθε να αναγνω-
ρίσει και να καθιερώσει τον σημερινό ε-
ορτασμό, τιμώντας τους εθνικούς μας 
ευεργέτες.

Με το πρώτο διάταγμά του, το 2007, ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας καθιέρωσε 
την 30η Σεπτεμβρίου, ως «Ημέρα μνήμης 
των Εθνικών μας ευεργετών», ανταπο-
κρινόμενος στο κάλεσμα της μνήμης και 

της αληθινής καταγραφής της ιστορίας.  
 Κυρίες και κύριοι  οι δωρητές αποτε-

λούν για το χωριό μας μέγα ηθικό κεφά-
λαιο και δικαιούνται της τιμής και της ευ-
γνωμοσύνης όλων μας. Στη συγκυρία 
που ζούμε η τιμή στους δωρητές μας και 
η συνειδητοποίηση της αξίας τους μας 
υπενθυμίζει ότι που φαίνεται ως κυρί-
αρχο πρόσωπο των Ελλήνων τα τελευ-
ταία χρόνια είναι το αληθινό μας πρόσω-
πο του αλληλέγγυου ανθρώπου. Το προ-
σκλητήριο της τοπικής κοινωνίας μας 

στο οποίο ανταποκρίθηκαν με αγάπη και 
περίσσευμα ψυχής οι μεγάλοι αυτοί πα-
τριώτες είναι μεγάλο και βροντερό. Κυ-
ριολεκτικά ο κατάλογος των δωρητών 
αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της τοπικής 
μας ιστορίας. Συγγενείς και φυσικά όλοι 
οι Ασσιώτες πρέπει να είμαστε υπερήφα-
νοι για αυτό και ανά πάσα ώρα και στιγ-
μή να είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσου-
με το παράδειγμά τους ανταποκρινόμενοι 
σε κάποιο προσκλητήριο της τοπικής κοι-
νωνίας.

Δωρητές στο χωριό μας είναι πάρα 
πολλοί. Ο καθένας μας έχει κάνει τη δι-
κή του προσφορά για τον τόπο μας μικρή 
ή μεγάλη. Για να τους απαριθμήσουμε θα 
χρειαζόταν χρόνος και με τον κίνδυνο κά-
ποιον να αδικήσουμε.

Σας παρουσιάζω μόνο αυτούς που με τη 
δωρεά τους άφησαν τα ίχνη τους στην ι-
στορία του χωριού κατά το πέρασμα των 
χρόνων.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν κατά σειρά 
χρονολογίας που έγινε η δωρεά.

Αρχίζω τον Αδάμ Κων/νο του Χρήστου 
(για τους παλιούς Κωνσταντηδάμης, 
1897-1961) ο οποίος παρά το γεγονός 
ότι η περιουσία του ήταν πολύ μικρή δεν 
το σκέφτηκε και πολύ και το 1952 δώ-
ρισε σχεδόν ολόκληρο ένα από τα καλύ-
τερα οικόπεδα του χωριού για την ανέ-
γερση του Δημοτικού Σχολείου στο  Κε-
ράσοβο

Σας μεταφέρω τα λόγια ενός δασκάλου 
που δίδαξε στο σχολείο αυτό. «το ευαγ-
γέλιο μας διδάσκει ότι ο έχων δύο χιτώ-
νες προσφέρει τον έναν στους συναν-
θρώπους του. Ο μπάρμπα Κωνσταντής 
όμως είχε έναν και μοναδικό χιτώνα και 
το έδωσε». Η δωρεά αυτή το 1969 από 
προφορική που ήταν στην αρχή, έγινε α-

πό τους κληρονόμους του (τη σύζυγό του 
Γεωργία Αδάμ, τα παιδιά του Λάμπρο Α-
δάαμ του Κων/νου, Χρήστο Αδάμ του 
Κων/νου και Γεώργιο Αδάμ του Κων/νου) 
γραπτή σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης. 
Η αγάπη του Κων/νου Αδάμ για το χωριό 
ήταν μεγάλη και αυτό το μαρτυρεί και πε-
ριστατικό με τη διένεξη που είχε η κοινό-
τητά μας με τη Μονή Μεσιανών το 1957 
η οποία διεκδικούσε την Μπογόρτσα πε-
ριοχή που ανήκε αποκλειστικά στην κοι-
νότητάς μας και για τον σκοπό αυτό είχε 

φέρει τοπογραφικό συνεργείο με συνο-
δεία αστυνομικών δυνάμεων. 

Στον ξεσηκωμό του χωριού για να απο-
τραπεί η προσάρτηση της ως άνω περιο-
χής στη μονή Μεσιανών, πρωτοστάτης ή-
ταν ο μπάρμπα Κωνσταντής ο οποίος χω-
ρίς να υπολογίσει κανένα κίνδυνο έσπα-
σε τον κλοιό της αστυνομικής δύναμης 
και άρπαξε τα όργανα των τοπογράφων.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσυρθεί η Ιερά 
Μονή από την ως άνω διεκδίκηση.

Δεύτερο θα αναφέρω τον Κατσάνο Ι-
ωάννη του Δημητρίου (Νάκο Μήτρο, 
1886-1963) ο οποίος το έτος 1955 δώ-
ρισε μέρος από το οικόπεδό του για την 
ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Άσ-
σου.

Τρίτο δωρητή θα αναφέρω τον Παφίλα 
Σπυρίδωνα του Δημητρίου (Σπύρο Μή-
τρο, 1900-1983) ο οποίος με συμβολαι-
ογραφική πράξη στις 16-4-1966 δώρισε 
μέρος από το οικόπεδό του για την ανέ-
γερση του κοινοτικού καταστήματος. Ε-
κτός από την παραπάνω δωρεά ο μπάρ-
μπα Σπύρος ως πρόεδρος της κοινότη-
τάς μας το έτος 1937 ενήργησε να δοθεί 
στους κατοίκους του Άσσου τίτλος κυρι-
ότητας για τα κτήματά τους τα οποία μέ-
χρι τότε τα κατείχαν άτυπα αναλαμβάνο-
ντας πέραν από τον κόπο του και όλα τα 
συμβολαιογραφικά έξοδα του συμβολαί-
ου.

Τέταρτο δωρητή θα αναφέρω τον Σι-
άρκο Ιωάννη του Αναστασίου (Γιάννη Σι-
άρκο, 1923-2013), οποίος το έτος 1990 
δώρισε μέρος από το κτήμα του στη θέ-
ση Άγιος Νικόλαος για να γίνει το κοιμη-
τήριο του Αγίου Νικολάου στο χωριό μας.

Στη συνέχεια θα αναφέρω τη Λαμπρού-
ση Ελένη του Σωτηρίου η οποία δώρισε 
με το αριθ. 2532/1987 συμβόλαιο δώρι-

σε μέρος από οικόπεδό της στη θέση Σέ-
σι Μάδη για την ανέγερση του παρεκκλη-
σίου του Αγίου Κοσμά. Η ως άνω δωρή-
τρια είχε παραχωρήσει και στο παρελθόν 
μέρος του οικοπέδου της στην ίδια θέση 
για ανέγερση παρεκκλησίου σε διπλανή 
τοποθεσία, το παρεκκλήσι αυτό κατεδα-
φίστηκε από τον εργολάβο που διαπλά-
τυνε τον επαρχιακό δρόμο Άσσου Δερβι-
ζιάνων το έτος 1973. 

Επόμενος δωρητής ο Δήμας Λάμπρος 

του Χρήστου και της Μαρίας, ο οποίος 
δώρισε μέρος από το κτήμα του στη θέση 
μαντάνια τόσο για να αναγερθεί το πα-
ρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής όσο και 
να διανοιχθεί δρόμος εντός αυτού προ-
κειμένου οι προσκυνητές να έχουν πρό-
σβαση σε αυτό από τον αγροτικό δρόμο.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ στους α-
δελφούς Αλέξανδρο και Γεώργιο Κατσά-
νο του Ευθυμίου και της Λαμπρινής οι ο-
ποίοι με δικές τους δαπάνες ανεγέρθη το 
παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Επί-
σης με δικές τους δαπάνες διαμορφώθη-
κε το έτος 1985 και η είσοδος του κοιμη-
τηρίου του Αγίου Κων/νου στο συνοικι-
σμό του Κερασόβου. 

 Θα αναφερθώ επίσης στο Λαμπρούση 
Γεώργιο του Στεφάνου και της Δήμητρας 
ο οποίος διέθεσε για τον Ιερό ναό του Α-
γίου Γεωργίου το ποσό 2.250.000 δρχ. 
καλύπτοντας το συνολικό κόστος αγοράς 
υλικών για τη στέγη (κεραμίδια, ξυλεία 
κ.λπ) και τοποθέτησης αυτών από ειδικό 
τεχνίτη καθώς το σοβάτισμα εσωτερικά 
του ναού. 

Τελευταίος στη σειρά αλλά όχι στην 
προσφορά θα αναφέρω τον Χρήστου Α-
θανάσιο του Γεωργίου και της Λαμπρι-
νής, ο οποίος προσέφερε για την αγιο-
γράφηση του Ιερού ναού του Αγίου Γε-
ωργίου καθώς και για την κατασκευή ρά-
μπας για την εύκολη πρόσβαση στο ναό 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με ει-
δικές ανάγκες, αναπηρίες ( Α.μ.Ε.Α) το 
ποσό των 12.500 Ευρώ. 

Αυτοί είναι κυρίες και κύριοι οι δωρη-
τές του χωριού μας και τους αξίζει εκ μέ-
ρους μας κάθε τιμή και σεβασμός και μα-
κάρι το παράδειγμά τους να το ακολου-
θήσουν και άλλοι στο μέλλον για το κα-
λό του τόπο.

Ο Γεώργιος Λαμπρούσης του Στεφάνου και της Δήμη-
τρας (Γιώργο Στέφης) παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλω-
μά του από τον Δήμαρχο Ζηρού Νίκο Καλαντζή.

Ο Βασίλειος Αδάμ παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλωμα 
για τον παππού του Κων/νο Αδάμ (Κωνσταντή Δάμη)
από την αντιδήμαρχο Ζηρού Ελένη Γεωργάνου.

Η Ελένη Σ. Λαμπρούση παραλαμβάνει το τιμητικό της δί-
πλωμα από τον Σεβ. Μητροπολίτη Νικοπόλεως & Πρεβέ-
ζης κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ.

Ο Αθανάσιος Χρήστου παραλαμβάνει το τιμητικό  του δί-
πλωμα από τον πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Ζη-
ρού, Χρήστο Χασίδη.

Ο Ιωάννης Δήμας του Μάρκου παραλαμβάνει το τιμη-
τικό δίπλωμα για τον παππού του Ιωάννη Δ. Κατσάνο 
(Νάκο Μήτρο) από τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού 
Συλλόγου τ. Δήμου Θεσπρωτικού Νίκο Νικολάου.

Η Δήμητρα Χ. Παφίλα παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλω-
μα για τον παππού της Σπύρο Δ. Παφίλα (Σπύρο Μήτρο) 
από τον πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Άσσου Κων-
σταντίνο Κατσάνο. 

Ο Λάμπρος Χρ. Δήμας παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλω-
μα από τον Αντιδήμαρχο Δήμου Ζηρού Ζήκο Ρεμπή.

Ο Δημήτριος Ι. Σιάρκος παραλαμβάνει το τιμητικό δί-
πλωμα για τον πατέρα του Ιωάννη Ανασ. Σιάρκο (Γιανν-
Σιάρκο) από τον τ. πρόεδρο του Συλλόγου μας Ευάγγε-
λο Θ. Θεοδώρου.
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β!  Λαϊκοί οργανοπαίχτες 
στον άσσο από τη δεκαετία 

του 1910 μέχρι και τη δεκαε-
τία 1960.

Τιμώμενοι οργανοπαίχτες.
1)Χρήστος Γεωρ. Γούλας (Χρηστάκη 

Γούλας), 2) Κωνσταντίνος Στ. Γάκης-
Σταύρου (Κώτση Μάρως), 3) Θωμάς 
Παν. Δήμας (Θωμά Νότης), 4) Δημή-
τριος Χρ. Γούλας (Δημητράκη Γούλας), 
5) Περικλής Αν. Γούλας (Περικλή Γού-
λας), 6) Παναγιώτης Θωμά Δήμας (Πά-
νο Νότης), 7) Σταύρος Θωμά Δήμας 
(Σταύρο Νότης), 8) Κωνσταντίνος Χρ. 
Γούλας (Κώτση Γούλας).

Στους τιμώμενους απονεμήθηκαν α-
ναμνηστικά τιμητικά διπλώματα.

Ομιλητής : Ο κος  
Χ ρ ή σ τ ο ς  Γε ω ρ . 
Χρήστου σ. Δάσκα-
λος, π. Πρόεδρος 
Διδασκαλικής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος 
(Δ.Ο.Ε.).

Σεβασμιότατε, κύ-
ριε Δήμαρχε, κυρίες 
και κύριοι καλησπέ-

ρα σας.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχα-

ρώ τον Σύλλογο Αποδήμων Ασσιωτών 
για την πρωτοβουλία που πήρε να τι-
μήσει τους λαϊκούς οργανοπαίκτες του 
χωριού μας και να τον ευχαριστήσω για 
τιμή που μου έκανε να με ορίσει ομιλητή 
στο συγκεκριμένο θέμα. Η λέξη μουσι-
κή σύμφωνα με τα γραπτά των αρχαίων 
ποιητών και φιλοσόφων παράγεται από 
το «Μούσα». Το Μούσα πάλι παράγεται 
από το Μαούσα που είναι η Μούσα. Το 
«μα» είναι η ρίζα του ρήματος μά και μω 
που θα πει επινοώ ή ψάχνω ή ζητώ δια-
νοητικά. Η μουσική κατείχε μια ιδιαίτερη 
θέση στην κοινωνία των Αρχαίων Ελλή-
νων. Ήταν πάντα ενωμένη με την ποίηση 
και το χορό. Οι πρόγονοί μας υποστήρι-
ζαν ότι η γυμναστική γυμνάζει το σώμα, 
η μουσική γυμνάζει την ψυχή. 

Ο αυλός και η λύρα ήταν τα πιο γνωστά 
μουσικά όργανα. Οι Έλληνες είχαν πολύ 
υψηλή ιδέα για τη δύναμη της μουσικής 
και για τη μορφωτική και ηθικοπλαστική 
της αξία. Στα διάφορα μυστήρια (Ελευ-
σίνια, Ορφικά και άλλα) είχε σημαντική 
θέση.

Στην κλασική εποχή μπήκε στην εκπαί-
δευση (στην Αθήνα το 590 π.Χ επί Σό-
λωνος) και αποτελούσε ένα από τα πιο 
σημαντικά μαθήματα ακόμη και στην 
Σπάρτη. 

Στους διάφορες αγώνες στα Πύθια 
και στα Δήλια γίνονταν και διαγωνισμοί 
μουσικής. Ήταν εξοικειωμένοι με την 
ιδέα ότι η μουσική καταπραΰνει, χαρο-
ποιεί, πλάθει ήθος, θεραπεύει. Χαρακτη-
ριζόταν αδελφή επιστήμη με τα μαθη-
ματικά και την αστρονομία, αστρολογία, 
αποτελούσε αντικείμενο στοχασμού στις 
φιλοσοφικές συζητήσεις, ενώ συνόδευε 
όλες τις εκδηλώσεις (εκφάνσεις της ζω-
ής). Η σχέση της σύγχρονης μουσικής 
με αυτή των αρχαίων Ελλήνων είναι με-
γάλη. Το δικό μας μουσικό σύστημα στη-
ρίζεται κατά πολύ στη μουσική θεωρία 
των αρχαίων Ελλήνων.

Στην αρχαία Ελλάδα ο καλλιεργημένος 
άνθρωπος λεγόταν «μουσικός ανήρ».

Η ινδική κλασική μουσική είναι μια από 
τις παλαιότερες μουσικές παραδόσεις 
του κόσμου. Από τον πολιτισμό τους έ-
χουν διασωθεί γλυπτά που αναδεικνύ-
ουν χορευτικές δραστηριότητες καθώς 
και μουσικά όργανα όπως το φλάουτο 

με εφτά τρύπες.  Η κινέζικη κλασική 
μουσική έχει ιστορία περίπου τριών χι-
λιάδων χρόνων. Σε μια ανθολογία κινέ-
ζικων ποιημάτων, που χρονολογούνται 
από τον 10ο αιώνα έως τον 7ο αιώνα 
π.Χ είναι γραμμένο το εξής κείμενο: «Τα 
συναισθήματα ζωντανεύουν και παίρ-
νουν τη μορφή λέξεων. Αν οι λέξεις δεν 
αρκούν μιλάμε με αναστεναγμούς. Αν οι 
αναστεναγμοί δεν αρκούν τα τραγουδά-
με. Αν το τραγούδι δεν είναι αρκετό, τότε 
ασυνείδητα τα χέρια μας τα χορεύουν 
και τα πόδια μας χτυπούν τον ρυθμό».

Η στενή σχέση που είχε και διατηρεί 
ο άνθρωπος με τη μουσική επιβεβαιώ-
νεται από το πλήθος καταγεγραμμένων 
ιστορικών συνθέσεων που εκθειάζουν 
κάθε περίσταση της ζωής. Θρησκευτικοί 
ύμνοι, χοροί, τραγούδια φυσιολατρικού 
περιεχομένου, μοιρολόγια, νανουρί-
σματα, εμβατήρια, πολιτικά τραγούδια, 
τραγούδια της τάβλας, του γλεντιού, α-
ναφερόμενα στις χαρές και στις λύπες 
από τη γέννηση ως τον θάνατο του αν-
θρώπου. Την αξία της μουσικής αντελή-
φθησαν και εξύμνησαν  οι μεγαλοφυΐες 
του πνεύματος, όπως ο Σωκράτης, ο 
Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, ο Καρτέσιος, ο 
Γκαίτε, ο Μπετόβεν και άλλοι. 

Στη διαδρομή της ανθρώπινης ιστο-
ρίας πάντες αναγνώρισαν τη μεγίστη 
σημασία και βαρύτητα που έχει η μου-
σική για τον άνθρωπο. Μερικά από όσα 
ειπώθηκαν είναι τα παρακάτω:  Πλάτων: 
Η Μουσική δίνει φτερά στην ψυχή.

«προτού δώσουν το κώνειο στον Σω-
κράτη, μάθαινε μια μελωδία. «Σε τι θα 
σου χρησιμεύσει;» τον ρώτησαν. «Μα να 
μάθω αυτή τη μελωδία πριν πεθάνω α-
πάντησε». Σαίξπηρ: Αν η μουσική είναι η 
τροφή της αγάπης παίξε κι άλλο».

Ο Αϊνστάιν έλεγε:  Πως αν δε γινόταν ε-
πιστήμονας θα γινόταν μουσικός. Δεν θα 
μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χω-
ρίς να παίζω μουσική. Ζω τα όνειρά μου 
μέσα από τη μουσική. Παρατηρώ τη ζωή 
μου μέσα από τη μουσική. Γνωρίζω ότι 
τη μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή μου, 
την έδωσε το βιολί μου. Νίτσε: «Χωρίς 
τη μουσική η ζωή θα ήταν λάθος». Στο 
Δωδεκάλογο του γύφτου ο Κωστής Πα-
λαμάς μας λέει: «Κι ήρθαν κι οι πλάστες 
οι μεγάλοι που είναι τα έργα τους από 
ήχο κι από ρυθμό κι απ’ όνειρο είναι, κι 
ήρθαν κι οι γύφτοι οι λαλητάδες, ήρθαν 
κι οι γύφτοι μουσικοί». Ένα βιβλίο είναι 
μια ιστορία για το μυαλό. Ένα τραγούδι 
είναι μια ιστορία για την ψυχή.

Λαϊκοί οργανοπαίκτες
Πολλοί αγωνιστές της επανάστασης 

του 1821 μετά την απελευθέρωση, ή-
ταν άνεργοι, ασχολήθηκαν με τη μουσι-

κή παράδοση. Ο Νικόλαος Κασομούλης 
στα στρατιωτικά ενθυμήματα κάνει ειδι-
κή αναφορά για τους λαϊκούς οργανο-
παίκτες. 

Ήταν όλοι τους σχεδόν αυτοδίδακτοι, 
δεν υπήρχαν τότε ωδεία ή σχολές της 
μουσικής. Η γνώση της μουσικής μετα-
δίδονταν με την αλληλοδιδακτική μέθο-
δο. (Η μέθοδος αυτή έγινε γνωστή στην 
εκπαίδευση την εποχή του Καποδίστρια). 
Δεν υπήρχαν χρήματα για διορισμό 
πολλών διδασκάλων με συνέπεια οι κα-
λύτεροι μαθητές να κάνουν μαθήματα 
στους υπόλοιπους. Το ίδιο γινόταν και 
για τη μουσική. Εμείς είχαμε τη μεγάλη 
τύχη θα έλεγα να έχουμε οργανοπαίκτες, 
μουσική κομπανία, από το χωριό μας. Η 
προσφορά τους είναι ανεκτίμητη. Συνέ-
βαλαν όχι μόνο στη διατήρηση της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και σ’ 
όλα τα’ άλλα ευεργετήματα που η μουσι-
κή παρέχει στον άνθρωπο. 

Δεν ήταν η κύρια απασχόλησή τους. 
Όλοι τους ήταν καλοκάγαθοι άνθρωποι, 
εργατικοί, υπομονετικοί, πράοι, καλοί 
συγχωριανοί, πρόθυμοι, γνώριζαν καλά 
τη δουλειά τους και ανταποκρίνονταν σε 
οποιοδήποτε κάλεσμα των συγχωρια-
νών. Δεν τους έβλεπες ποτέ να δυσανα-
σχετούν. Πάντα χαρούμενοι, χαμογελα-
στοί, έδιναν την ψυχή τους προκειμένου 
να ικανοποιήσουν τους χορευτές. Δεν 
είχαν υπερβολικές οικονομικές απαι-
τήσεις. Η αμοιβή τους εξαρτιόνταν από 
τους χορευτές και ήταν προαιρετική. 
Γύριζαν με μεράκι με το όργανο παρα-
μάσχαλα, σε γάμους, βαφτίσια, ονομα-
στικές γιορτές, πανηγύρια, και πάντα 
όλη την εβδομάδα της διακαινησίμου 
στα εξωκλήσια του χωριού μας δια-
σκεδάζοντας τους παρευρισκόμενους 
όλη τη μέρα (χασομέρια) υπηρετώντας 
τα θελήματα των εορτασάντων και  ε-
ξυπηρετώντας τις χορευτικές επιθυμίες 
των συνανθρώπων τους.  Με ευγένεια 
και σεβασμό στην παράδοση υπηρέτη-
σαν και θεμελίωσαν την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Είχαν καλή γνώση του μου-
σικού οργάνου, αγάπη για τη δουλειά 
που έκαναν και άριστη επικοινωνία με 
τον κόσμο, τα τρία βασικά γνωρίσματα 
για  να πετύχει ο κάθε άνθρωπος στο 
έργο του. Η προσφορά τους όπως α-
νέφερα ήταν ανεκτίμητη και μάλιστα 
σε μια χρονική περίοδο που άλλα μέσα 
ψυχαγωγίας δεν υπήρχαν. Αναφέρομαι 
στη δεκαετία του 1950 όπου η φτώχεια 
και οι κακουχίες είχαν τον πρώτο λόγο. 
Η δεκαετία του 1940 με την τριπλή κα-
τοχή και τον εμφύλιο πόλεμο άφησε ε-
ρείπια, τραυμάτισε την ανθρώπινη ψυχή 
και διέρρηξε την κοινωνική συνοχή. Στα 

δύσκολα αυτά χρόνια, οι συγχωριανοί 
μας με την κομπανία τους, με το πάθος 
τους για τη δουλειά που έκαναν με την 
απλότητά τους και κυρίως με την αγάπη 
προς τους χωριανούς, συνέβαλαν στην 
ψυχαγωγία τους, στη δημιουργία καλής 
ψυχικής διάθεσης, στην αντιμετώπιση 
του πόνου και της θλίψης και όπως ανα-
φέρθηκε πιο πάνω στην απόκτηση όλων 
των ευεργετημάτων που η μουσική προ-
σφέρει. Οι χωριανοί αναγνώριζαν την 
προσφορά τους, εκτιμούσαν τη συμπερι-
φορά τους και τους προτιμούσαν σε κά-
θε τους εκδήλωση. Ήταν πάντα η πρώτη 
τους επιλογή. Κανένα άλλο συγκρότημα 
δεν είχε θέση στις εκδηλώσεις τους. Η 
ακτίνα  δράσης της ασσιώτικης κομπα-
νίας δεν περιορίζονταν στα χωριά της 
Λάκκας Θεσπρωτικού. Η φήμη τους είχε 
ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της Λάκ-
κας. Ήταν γνωστοί  και προτιμητέοι πλέ-
ον σε αρκετές περιοχές τη Ηπείρου. 

Γνώριζαν πολύ καλά τα ήθη και τα έ-
θιμα και τα τηρούσαν με απόλυτο σεβα-
σμό. Στο γάμο του Θύμιο Λιόλη (Χειμώ-
νας του 1950-51) ο πατέρας μου ήταν 
νουνός. Τη Δευτέρα το πρωί κατά την 
αποχώρησή του τον συνόδεψε ο Θωμά 
Νότης παίζοντας το βιολί του για αρκετή 
απόσταση. Η ενέργεια αυτή αποδείκνυε 
τον σεβασμό που είχαν στους θεσμούς 
και στα ήθη και έθιμα του χωριού. Γνώ-
ριζαν τις αδυναμίες να μην πω ιδιοτρο-
πίες του κάθε χορευτή και τις αντιμετώ-
πιζαν με περισσή ευγένεια και υπομονή. 
Είχαν το γνώρισμα της φιλοξενίας. Στο 
Αγρίνιο οι πατριώτες αδελφοί Κωνστα-
ντίνου μου έλεγαν ότι τα πρώτα μαθή-
ματα μουσικής τα πήραν από τον Θωμά 
Νότη, ο οποίος τους φιλοξενούσε στο 
σπίτι του. Για φαγητό δε έτρωγαν φασο-
λάκια, πατάτες κ.λπ. από τον κήπο του. 
Αγαπούσαν με πάθος τη δουλειά τους. 
μου έλεγε ο Θωμά Νότης θα πουλήσω 
το καλαμπόκι να πάρω ένα καλύτερο 
βιολί. Αυτό ήταν το όραμά του. Διακρί-
νονταν για την απλότητα και τη μουσική 
ικανότητά τους. Στο γάμο του Ιωάννη 
Χούθη (Γιανν-Γάκη Νακητούση) πηγαί-
ναμε στο Ρωμανό, να πάρουμε τη νύφη, 
πεζοί γιατί δεν υπήρχαν αυτοκινητόδρο-
μοι και αυτοκίνητα. Ήμουνα τότε μαθη-
τής δημοτικού σχολείου. Μ’ άκουσε ο 
Θωμά Νότης που τραγουδούσα το τρα-
γούδι «Ανέβα στο τραπέζι κούκλα μου 
γλυκιά. Χόρεψε και σπάστα όλα τούτη 
τη βραδιά». Μου είπε να το τραγουδήσω 
πάλι από την αρχή. 

Στη συνέχεια το έπαιξε με το βιολί του. 
Αναφέρθηκα στην απλότητά τους γιατί 
μιλούσανε και δίνανε σημασία ακόμη και 
στα μικρά παιδιά, χωρίς έπαρση και εγω-
ισμό.  Μετά το 1960 βιοποριστικοί λόγοι 
τους ανάγκασαν να μεταναστεύσουν στη 
Γερμανία, γιατί η μουσική όπως είπαμε 
δεν ήταν η κύρια απασχόλησή τους. Ε-
μείς οι παλιοί δεν θα τους ξεχάσουμε 
ποτέ.  Τον Δημητράκη Γούλα με το κλα-
ρίνο και το παντοτινό χαμόγελό του, το 
Θωμά Νότη με το βιολί που ποτέ του δεν 
το αποχωρίζονταν, το Σταύρο Νότη με 
το ντέφι και την κιθάρα, με το χαμόγελο 
και το τσιγάρο συχνά στο στόμα του, τον 
ταπεινό και αθόρυβο Πάνο Νότη με το 
βιολί του, τον Κώτση Γούλα με την κιθά-
ρα και το τραγούδι του και τον Περικλή 
Γούλα με το ντέφι του. Πρωτομάστορας 
της κομπανίας θεωρείται ο Χρήστος 
Γούλας (Χρήστάκη Γούλας), ο οποίος 
μαζί με τον Κώτση Μάρω τις τελευταίες 
δεκαετίες, λόγω ηλικίας,  είχαν αποσυρ-
θεί αφήνοντας τους νεότερους στη θέση 

Ο ομιλητής 
Χρήστος Γ. Χρήστου.

Χρήστος Γ. Γούλας
(Χρηστάκη Γούλας)

Κων/νος Στ. 
Σταύρου Γάκης
(Κώτση Μάρως)

Θωμάς Παν. Δήμας
(Θωμά Νότης)

Δημήτριος Χ. Γούλας
(Δημητράκη Γούλας)

Περικλής Αν. Γούλας
(Περικλή Γούλας)

Σταύρος Θ. Δήμας
(Σταύρο Νότης)

Κων/νος Χ. Γούλας
(Κώτση Γούλας)

Παναγιώτης Θ. Δήμας
(Πάνο Νότης)
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Ο Γεώργιος Π. Σταύρου παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλω-
μα για τον παππού του Κων/νο Στ. Σταύρου-Γάκη από τον 
εκδότη του περ. "Απειρος Χώρα" Σωκράτη Βασιλείου.

Ο Λάμπρος Δ. Γούλας παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλωμα 
για τον πατέρα του Δημήτριο Χ. Γούλα (Δημητράη Γούλα)
από τον π. Βασίλειο Κούση.

Ο Κων/νος Χρ. Γούλας παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλω-
μά από τον π. Αλέξανδρο Σιάρκο.

Η Δήμητρα Σ. Δήμα παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλωμα 
για τον σύζυγό της Σταύρο Θ. Δήμα από τον κ. Δημήτριο 
Π. Παπαδημητρίου.

τους.  Αυτά εν ολίγοις για τους λαϊκούς 
οργανοπαίκτες του χωριού μας. 

Τα ονόματά τους είναι: Χρήστος Γούλας 
(Χρηστάκη Γούλας 1888-1968) βιολί, ο 
οποίος ήταν δεξιοτέχνης στην επεξερ-
γασία του ξύλου και ως εκ τούτου είχε  
την ικανότητα να κατασκευάζει μόνος 
του βιολιά από ξύλο πλατάνου, Κων/νος 
Γάκης-Σταύρου ( Κώτση Μάρως 1906-
1979) ντέφι, Θωμάς Δήμας (Θωμά Νό-
της 1908-1969) βιολί, Δημήτριος Γού-
λας (Δημητράκη Γούλας, 1916-1985) 
κλαρίνο, Κων/νος Γούλας (Κώτση Γούλας 
1932  είναι ο μοναδικός από την κομπα-
νία στη ζωή και σήμερα βρίσκεται κοντά 
μας), Περικλής Γούλας (Περικλή Γούλας 
1924-2010) ντέφι, Παναγιώτης Δήμας 
(Πάνο Νότης 1924-2006) βιολί και ο 
Βενιαμίν της κομπανίας Σταύρος Δήμας 
(Σταύρο Νότης 1936-1979) κιθάρα και 

ντέφι. Αυτοί είναι οι λαϊκοί οργανοπαί-
κτες του χωριού μας, οι οποίοι όπως α-
ναφέραμε πρόσφεραν πάρα πολλά στη 
διατήρηση της παράδοσης και στην ποι-
ότητα ζωής των συγχωριανών μας και 

της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε ευγνώ-
μονες. Και πάλι συγχαίρουμε το Σύλλογο 
Αποδήμων Ασσιωτών γι’ αυτή την τιμη-
τική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που σε 
εμάς τους παλιούς φρεσκάρει τη μνήμη, 

στους δε νεότερους διδάσκει την ιστορία 
της παράδοσης και της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Τον ευχαριστούμε και του ευ-
χόμαστε καλή δύναμη και συνέχιση των 
ωραίων δραστηριοτήτων του.

Ο Γιώργος Στεφ. Λαμπρούσης παραλαμβάνει το τιμητικό 
δίπλωμα για τον θείο του Περικλή Αν. Γούλα από τον δη-
μοτικό σύμβουλο Ζηρού Γιώργο Σπ. Γιάννο.

Η Σοφία Π. Δήμα παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλωμα για 
τον παππού της Θωμά Π. Δήμα (Θωμά Νότη) από τον επί-
τιμο πρόεδρο του Συλλόγου μας Παύλο Γ. Χρήστου.

Η Σοφία Π. Δήμα παραλαμβάνει το τιμητικό δίπλωμα για 
τον πατέρα της Παναγιώτη Θ. Δήμα από τον υπεύθυνο τύ-
που κι επικοινωνίας δήμου Ζηρού, δημοσιογράφο, Γεώρ-
γιο Σ. Καρζή.

Ο Σύλλογος των εν Αθήναις Ασ-
σιωτών, συνεχίζοντας την πολι-
τιστική δράση, παρουσίασε στις 

28 Ιουλίου μια θαυμάσια εκδήλωση 
τιμώντας την μνήμη των συγχωριανών 
τους ευεργετών και συγχωριανών τους 
μουσικών.

Το πρώτο σκέλος της εκδήλωσης 
μού ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί 
ο κορυφαίος ως τη στιγμή εκείνη μα-
καρίτης Κωνσταντίνος Αδάμ, μου ήταν 
γνωστός και οικείος ως ένα βαθμό α-
φού υπηρέτησα στο σχολείο και τον 
γνώρισα προσωπικά. Ήταν ο άνθρωπος 
που εδώρισε το οικόπεδο, που ήταν και 
το μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό του 
στοιχείο, όπου χτίστηκε το σχολείο στο 
συνοικισμό που λέγεται Κεράσοβο ή Ά-
γιος Ηλίας Άσσου.

Θυμάμαι πως στον επικήδειο λόγο 
μου γι’ αυτόν ανέφερα την μοναδική 
στο είδος της δωρεά, να δίδει δηλαδή ο 
άνθρωπος αυτός τον μοναδικό χιτώνα 
που είχε, υπερβαίνοντας την προτροπή 
του ευαγγελίου, ο έχων δύο χιτώνας να 
δίδει τον έναν.

Βέβαια, κάθε προσφορά έχει αξίαν, 
αλλά η δική του προσφορά ήταν μεγα-
λύτερη και από την πιο πλούσια προ-
σφορά παντός άλλου ευεργέτου, γιατί 
όπως είπα, οι μεγάλοι ευεργέται είχαν 
και έδωσαν, ενώ αυτός έδωσε τον μο-
ναδικό χιτώνα που είχε και μάλιστα για 

την ανέγερση σχολείου. Θυμάμαι τότε 
δεν πίστευα στ’ αυτιά μου. 

-Χάρισε το οικόπεδο; ρωτούσα.
-Ναι, δάσκαλε, το χάρισε.
-Δεν πήρε τίποτε;
-Δεν πήρε τίποτε.
Αυτό εγγίζει τα όρια της εθελοθυσί-

ας.
Συγχρόνως και απροσδοκήτως δοκί-

μασα και μια άλλη έκπληξη στο πρόσω-
πο της γυναίκας του, της μακαρίτισσας 
Γίτσας (Γεωργίας) με το πολιτικό της 
αισθητήριο. Ήταν η εποχή της ομαδικής 
μετανάστευσης στη Γερμανία, για οικο-
νομικούς φυσικά λόγους, και όλοι ήταν 
ενθουσιασμένοι. Ήταν η μόνη που ανη-
σύχησε σφόδρα για την μετανάστευση, 
γιατί διείδε τον κίνδυνο και με αγωνία 
ήρθε να μου εκφράσει τον πόνο της λέ-
γοντας:

 -Τι είναι τούτο το κακό που ‘γινε, ορέ 
δάσκαλε;

-Ποιο κακό κυρα- Γίτσα; τη ρώτησα 
εγώ έκπληκτος.

-Να, που φεύγει ο κόσμος, που α-
δειάζει ο τόπος.

Κι εγώ ανοήτως απαντώ:
-Ε! Κι αν φεύγει ο κόσμος θα ξανάρ-

θει, θα φέρει λεφτά και θα ζήσουν κα-
λύτερα.

Και συνεχίζει η κυρα-Γίτσα:
-Να μου το θυμάσαι, θα έρθουν οι 

αρβανίτες να μάς πάρουν τον τόπο. 

Εγώ την καθησύχασα αλλά ήταν αμε-
τάπειστη. Πολιτικό αισθητήριο που δεν 
είχαν οι πολιτικοί μας στο Μαξίμου. 

Αυτά τα γράφω και στο βιβλίο μου 
«Μνήμες, μορφές, διηγήματα».

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της 
εκδήλωσης προς τιμήν των μουσικών 
του Άσσου, είχε και αυτή την αξία της 
γιατί χωρίς τους μουσικούς δεν γίνεται 

γλέντι, χαρά, εκτόνωση από την καθη-
μερινότητα, γιορτή οικογενειακή, πα-
τριωτική και γιατί: «βίος ανεόρταστος, 
μακρά οδός απανδόχευτος».

Ο κ. Χρήστος Χρήστου, διακεκριμέ-
νος εκπαιδευτικός και συγγραφέας, 
που χρημάτισε και πρόεδρος της Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας, μάς έκανε ένα 
καλό μάθημα για την αξία της μουσικής 
και τη λειτουργία της. Η πατρίδα του, ο 

Άσσος, είχε αρκετούς από αυτούς την 
εποχή στην οποία αναφερόταν. Εμείς 
στο Θεσπρωτικό δεν είχαμε τέτοιους 
και φυσικά παίρναμε στους γάμους 
κυρίως τους Ασσιώτες και άλλους από 
το Ριζοβούνι. Θυμάμαι είχαμε έναν που 
έπαιζε μόνο ντέφι και αργότερα απο-
κτήσαμε και έναν που έπαιζε κλαρίνο. 
Οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από τους ο-
ποίους δεν είχαν την μουσική ως κύριο 
επάγγελμα, εν τούτοις έχοντες επίγνω-
ση της θέσεώς τους προσπαθούσαν όχι 

μόνο να τονώσουν το κέφι αλλά και να 
τηρήσουν πλήρως τα ειωθότα αψη-
φούντες τον κόπο και μη λογαριάζο-
ντας την αμοιβή τους.

Προϊόντος του χρόνου, οι μουσικοί 
και το τραγούδι ανέβηκαν πολλά σκα-
λιά και σήμερα οι εκπρόσωποί τους εί-
ναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι επαγγελ-
ματίες.

Με την ευκαιρία αυτή ανταμώσαμε, 
χαρήκαμε και γίναμε και σοφότεροι

Κ. Σιώζης

Παρεμβάσεις:
• Τάκης Παπαδημητρίου σ. Δάσκαλος από 
το Θεσπρωτικό.
• Σωκράτης Βασιλείου σ. Δάσκαλος από 
τις Παπαδάτες.
• Γεώργιος Γιάννος σ. καθηγητής από το 
Νικολίτσι.
• Υπεύθυνος βίντεο και μουσικής επιμέ-
λειας Παναγιώτης Ευαγγ. Πανούσης.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Άσσο

Όρθιος ο δάσκαλος 
Κωστής Σιώζης.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος ο γύρος 
του χωριού, για έβδομη χρονιά την Κυριακή το πρωί 
στις 29 Ιουλίου 2018. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν από 
την πλατεία του χωριού και ακολούθησαν τη διαδρομή 
Τζούμα Βάρη-Κορύτσαζη-Τσέπουρη-Τζίμαινα-Καρά-
βα-Κότρα και τερματισμός στην πλατεία του χωριού. 
Ασσιώτες όλων  ηλι-
κιών πήραν μέρος και 
έτρεξαν τη διαδρομή 
των 2.400μ με πολύ 
κέφι, χαρά και ενθου-
σιασμό. Η ικανοποίη-
ση των μεγάλων και η 
χαρά των μικρών ήταν 
ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπα όλων των 
συμμετεχόντων, αφού 
και η απλή συμμετοχή 
είναι προσωπική νίκη 
για τον καθένα. Στους 
τρεις  πρώτους νικη-
τές  άνδρες (Πανούση 
Ιωάννη, Παφίλα Γεώρ-
γιο,  Παφίλα Ιάσονα) 
καθώς και στις πρώτες  
γυναίκες  (Υφαντή Νε-
φέλη, Παφίλα-Υφαντή 
Ευγενία, Καλεσίου-
Λαμπρούση Δήμητρα) 
απονεμήθηκαν αναμνη-
στικά κύπελλα και σε ό-
λους ανεξαιρέτως τους 

συμμετέχοντες 
αναμνηστ ικά 
δ ι π λ ώ μ α τ α .   
Ευχόμαστε του 
χρόνου η συμ-
μετοχή να είναι 
μεγαλύτερη . 
Ο  σύλλογος 
Αποδήμων Ασ-
σιωτών και η 
εφημερίδα ο 
Άσσος ευχαρι-
στεί και συγ-
χαίρει όσους 
πήραν μέρος. 
Νικητές είναι 
όλοι οι συμμε-
τέχοντες ανε-
ξάρτητα από 
τη σειρά που 
τερμάτισαν. Με 
απόφαση του 
Δ.Σ του συλ-
λόγου ο γύρος 
του Άσσου, στα 

πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα διοργανώ-
νεται κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του 
αείμνηστου προέδρου του συλλόγου μας Κων/νου Πέ-
τρου Δήμα (Κώστα Πέτρου).   

 Δρομείς που πήραν μέρος στον Γύρο του Άσσου στις 
29-7-2018: 

1. Πανούσης Ιωάννης του Δημητρίου και της Σουλ-
τάνας, 2. Παφίλας Γεώργιος του Ηλία και της Ευαγγε-
λίας, 3. Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου και της Λουκίας, 
4. Γούλας Κων/νος του Χρήστου και της Λαμπρινής, 5. 
Γούλας Ραφαήλ του Χρήστου και της Λαμπρινής, 6. Πα-
φίλας Βασίλειος του Χρήστου και της Αγγελικής, 7. Πα-
φίλας Σπυρίδων του Χρήστου και της Αγγελικής, 8. Πα-
φίλας Νικόλαος-Ραφαήλ του Κων/νου και της Μαρίας, 
9. Λιαπάτης Γεώργιος του Θεοδώρου και της Ευγενίας, 
10. Καλέσιος Χρήστος του Γεωργίου και της Αναστα-
σίας, 11. Κατσάνος Γεώργιος του Αποστόλου και της 
Βάιας, 12. Θεοδώρου Κων/νος του Αποστόλου και της 
Βασιλικής, 13. Υφαντής Γεώργιος του Θεοδώρου και 
της Ευγενίας, 14. Υφαντή Νεφέλη του Θεοδώρου και 
της Ευγενίας, 15. Παφίλα-Υφαντή Ευγενία του Σπύρου 
και της Λουκίας, 16. Καλεσίου-Λαμπρούση Δήμητρα 
του Φωτίου και της Ελένη, 17. Αδάμ Ευάγγελος του 
Βασιλείου και της Τρισεύγενης, 18. Αδάμ Μαρία του 
Βασιλείου και της Τρισεύγενης, 19. Σπυριάδου-Παφίλα 
Μαρία του Νικολάου, 20. Πανούσης Αλέξανδρος του 
Δημητρίου και της Σουλτάνας, 21. Πανούση Γεωργία 
του Φιλίππου και της Δήμητρας, 22. Χρήστου Κων/νος 
του Βασιλείου και της Κων/νας, 23. Ρέκκα-Πανούση 
Σάσα του Ιωάννη και της Παρθενόπης, 24. Παφίλα Α-
λεξάνδρα του Χρήστου και της Αγγελικής, 25. Καλέσιος 
Βασίλειος του Ευαγγέλου και της Λαμπρινής, 26. Καλέ-
σιος Γεώργιος του Ευαγγέλου και της Λαμπρινής, 27. 
Λαμπρούση-Σιάρκου Αικατερίνη του Κων/νου και της 
Μαρίας, 28. Φιλίπποβα Χριστίνα, 29. Χρήστου Παύλος 
του Γεωργίου και της Λαμπρινής, 30. Λαμπρούσης Γε-
ώργιος του Δημητρίου και της Κων/νας, 31. Οικονόμου 
Κων/νος του Βασιλείου, 32. Δήμας Ιωάννης του Μάρ-
κου και της Λαμπρινής, 33. Πέππα-Δήμα Αικατερίνη 
του Ιωάννη, 34. Ψάλλας Απόστολος του Γεωργίου και 
της Ευαγγελίας, 35. Γούλας Παναγιώτης του Γεωργίου 
και της Βάιας, 36. Κούση-Ξάνθη Πανωραία του Κων/
νου και της Γιαννούλας, 37. Τζαμουράνης Δημήτριος 
του Σωτηρίου και Γιαννούλας, 38. Καραγιώτη Μαρίνα 
του Ευθυμίου και της Φωτεινής, 39. Θεοδώρου Ευάγ-
γελος του Θεοδώρου και της Ευδοξίας

Αγώνας σε τάβλι και δηλωτή
 Την Κυριακή 29 -7-2018, τρίτη μέρα  των πολιτιστι-

κών εκδηλώσεων, έγιναν στο χωριό αγώνας για την α-
νάδειξη νικητών  στη δηλωτή και στο τάβλι. Οι μονο-
μαχίες κράτησαν πολλές ώρες κάτω από τα βλέμματα 
πολλών θεατών. Η αγωνία τις περισσότερες φορές στο 
κατακόρυφο. Υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις. Πριν από τους 
αγώνες οι περισσότεροι δήλωναν ότι θα είναι νικητές, 
γιατί όποιος ξέρει να παίζει δε χρειάζεται να έχει και την 

τύχη με το μέρος του. Μετά 
τους αγώνες κανένας δεν 
είχε κάνει κάποιο λάθος, ο 
νικητής γιατί είχε κερδίσει 
και ο ηττημένος δήλωνε 
«τόσο άσχημο  χαρτί ή ζάρι 
δεν είχα ποτέ στη ζωή μου,  
όποιος και να έπαιζε θα έ-
χανε». Όσοι πήραν μέρος 
έδωσαν ραντεβού για του 
χρόνου. 

Νικητές στη δηλωτή ανα-

δείχθηκαν οι: Οικονόμου Κωνσταντίνος του Βασιλείου 
και Λιαπάτης Γεώργιος 
του Θεοδώρου και της 
Ευγενίας.

 Καλύτερος ταβλα-
δόρος αναδείχθηκε o 
Γούλας Παναγιώτης του 
Γεωργίου και της Βάιας 
αφού στον τελικό κέρδι-
σε την Κάλιοση-Λιαπάτη 
Ανθούλα του Ευθυμίου 
και της Πανάγιως.  Στους 
νικητές στη δηλωτή και 
στο τάβλι απενεμήθησαν 
αναμνηστικά κύπελλα.

Παφίλας Γεώργιος του Ηλία, 
Πανούσης Ιωάννης του Δημητρίου 
και Παφίλας Ιάσονας του Σπύρου. 

Οι τρεις πρώτοι νικητές

Ο τ. πρόεδρος του Συλλόγου μας με 
τους φιναλίστ του αγώνα στο τάβλι

Από αριστερά Κώστας Οικονόμου 
και Γιώργος Λιαπάτης.

• Γούλα Χριστίνα του Βασιλείου και της Ελένης: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής:  
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
• Γούλας Λάμπρος του Βασιλείου και της Ελένης: 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου.  
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφορικής Τ.Ε 
Σημ: Ο Γούλας Λάμπρος και η Γούλα Χριστίνα είναι 

εγγόνια του Παφίλα Γεωργίου του Χρήστου (Γάκη 
Κίτσο Παφίλα) από την κόρη του Ελένη.
• Διαμάντης Παύλος του Νικολάου και της Βάιας: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής. Σχολή Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας: Τμήμα Μαιευτικής.
Σημ: Ο Διαμάντης Παύλος είναι εγγονός του Νικο-

λάου Κατσάνου του Αποστόλου (Νίκο Ποστόλη) από 
την κόρη του Βάια.

• Νάκιας Χρήστος του Δημητρίου και της Βασιλι-
κής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών 
και Διοικητικών Επιστημών: Τμήμα Οικονομικών ε-
πιστημών.
• Παφίλα Γεωργία του Σπύρου και της Βασιλικής:  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών: Τμήμα Οικονομικών επιστη-
μών.
• Σοφρώνη Ελισάβετ του Γεωργίου και της Ευφρο-

σύνης: Πανεπιστήμιο Πατρών. Πολυτεχνική Σχολή: 
τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής. Η Ελισάβετ Σοφρώνη είναι κόρη της 
π. προέδρου του Συλλόγου μας Ευφροσύνης Ανα-
στασίου Λαμπρούση.
   Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαί-
ρουν τους επιτυχόντες και τους εύχονται «πάντα ε-
πιτυχίες, καλές σπουδές, όμορφη φοιτητική ζωή και 
καλή σταδιοδρομία».Γούλα Χριστίνα Γούλας Λάμπρος Νάκιας Χρήστος Παφίλα Γεωργία Σοφρώνη Ελισάβετ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Ανθούλα Κάλιοση-Λαπάτη με τη Λαμπρινή - Βασιλείου Γούλα, Κατσάνος 
Γεώργιος και Οικονόμου Κώστας

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 κρίκος επι-
κοινωνίας των απανταχού Ασσιωτών.

3η Ημέρα: 7ος Γύρος του Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας)

Από αριστερά: Απόστολος Ψάλλας, Ευάγγελος Θεοδώρου, 
Κωνσταντίνος Οικονόμου και Παύλος Χρήστου

Ο πρώτος νικητής Πανούσης Ιωάννης 
του Δημητρίου και της Σουλτάνας

Από αριστερά:Ευγενία Σ. Παφίλα, Νεφέλη Θ. Υφαντή 
και Κάλιοση Λαμπρούση Δήμητρα. Οι τρεις νικήτριες.
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Ο Περιβαλλοντικός- Πολιτιστικός 
Σύλλογος του π. Δήμου Θε-
σπρωτικού στις 8 Ιουλίου 2018 

τιμώντας τη μνήμη των ιδρυτικών με-
λών του συλλόγου Ευαγγέλου Βάσσιου 
και Αθανασίου Νάσση παρουσίασαν την 
εκδήλωση «Μάρκος Μπότσαρης και η 
εθνική του παρακαταθήκη».

Την εκδήλωση παρακολουθήσαμε 
πάρα πολλοί. Η αίθουσα του Γυμνασίου- 
Λυκείου Θεσπρωτικού ήταν κατάμεστη. 
Η εκδήλωση απετέλεσε ένα πολιτιστικό, 
καλλιτεχνικό γεγονός αλλά και ωραίο 
ιστορικό μάθημα με λεπτομέρειες που 
πάρα πολλοί από εμάς τις αγνοούσαμε.

 Όσοι τυχεροί παραβρεθήκαμε ακού-
σαμε, μάθαμε, γευτήκαμε, συναισθαν-
θήκαμε, καμαρώσαμε, απολαύσαμε και 
πονέσαμε μέχρι δακρύων πολλές φο-
ρές. Όλα αυτά τα συναισθήματα μάς τα 
προσέφεραν οι πρωταγωνιστές αυτής 
της εκδήλωσης από το ψυχικό απόθεμα, 
το ταλέντο του ο καθένας και το πνεύ-
μα της προσφοράς που που τον διακα-
τείχε.

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος ήταν 
ο πρώτος και ο καλύτερος, γιατί ο κα-
θένα ς στον τομέα του ήταν μια ξεχωρι-
στή ιδιαιτερότητα.

 Ο κύριος ομιλητής, ο κ. Βάσσης, 
φιλόλογος, ανέλυσε με πληρότητα την 
προσωπικότητα και τη θυσία του Μάρ-
κου Μπότσαρη,  ως ειδικός διδάσκα-
λος, σε βαθμό που το κείμενό του μπο-
ρεί να αποτελέσει δίδαγμα από έδρας 
για μικρούς και μεγάλους. 

Ο κ. Κωνσταντής,  δάσκαλος, μάς 

γνώρισε γεγονότα άγνωστα του χω-
ριού του, της Κρανιάς, που είχε επαφή 
και συνεργασία την εποχή εκείνη με τον 
Μάρκο Μπότσαρη πολύ ενδιαφέροντα. 

Ο κ. Απόστολος Καλδάνης με το τρα-
γουδιστικό του ταλέντο μάς συνεπήρε 
ξεκινώντας με το δημοτικό τραγούδι 
«Το Μοιρολόι του Μάρκου Μπότσαρη». 

Η κα Αλίκη Νάσση ήταν, για μένα 
τουλάχιστον, μια αποκάλυψη. Με το 
τραγούδι της σπάθισε την καρδιά του 
καθενός μας. Πρώτη φορά δοκίμασα 
τέτοιο συναίσθημα. 

Το ίδιο μπορώ να πω και για τον 
Στράτο Πάτση με το τοπικό τραγούδι 
για τον Μάρκο Μπότσαρη. Ωραίες και 
οι απαγγελίες από τον Απόστολο Καλ-
δάνη,  την Αντιγόνη Δήμα και τον Γιώρ-
γο Γιάννο. Πολύ μεγάλη και η συμβολή 
του κου Υφαντή, τόσο με την κιθάρα 
του όσο και με τα μουσικά του όργα-
να, τα ηχεία κλπ. που κάλυψε την εκ-

δήλωση. Αλλά και οι μουσικοί: Βασίλης 
Οικονόμου, γυμνασιάρχης Θεσπρωτι-
κού που ήταν στα κρουστά και Χρήστος 
Κώστας φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής, 
που έπαιζε κλαρίνο ήταν θαυμάσιοι. Το 
μυαλό μου δεν μπορεί να συγκρατήσει 
όλες τις φάσεις της εκδήλωσης αυτής 
που ομολογουμένως θα μπορούσε να 
σταθεί επάξια ακόμα και στο Ηρώδειον. 
Το μόνο αδύναμο σημείο ήταν που δεν 
είχε τηλεοπτική κάλυψη. Αν μπορούσε 
να ανασυντεθεί, γιατί ήταν πολλοί ε-
κείνοι που με τα κινητά τους την φωτο-
γράφησαν, θα ήταν καλό.

 Οι κ.κ. Νικολάου και Γιάννος,  πάντα 
αθόρυβοι και ταπεινοί, πρώτοι και τε-
λευταίοι, πρωταγωνιστές και υπηρέτες 
σε όλη την εκδήλωση.

 Όσοι παρακολουθήσαμε, όπως εί-
πα, την εκδήλωση μείναμε κατενθουσι-
ασμένοι και προσωπικά ανέβηκα στην 
σκηνή για να τους συγχαρώ και ήθελα 

να τους αγκαλιάσω και να τους φιλήσω 
κι ας μη με γνώριζαν οι περισσότεροι.

 Να σημειώσω ακόμη εδώ πως πριν 
δύο εβδομάδες είχα γευτεί ανάλογο 
συναίσθημα παρακολουθώντας στην 
κεντρική πλατεία στο Μεσοχώρι τις χο-
ρευτικές επιδόσεις των νέων παιδιών 
του Μορφωτικού Συλλόγου από τα νή-
πια, τους μαθητές του δημοτικού, του 
γυμνασίου, του λυκείου αλλά και απο-
φοίτων, που με εντυπωσίασαν και με 
συγκίνησαν. Οι δάσκαλοι χορού, οι γυ-
μναστές παρουσίασαν έργο θαυμάσιο 
αν κρίνω από το αποτέλεσμα.

Ο Περιβαλλοντικός- Πολιτιστικός 
Σύλλογος Θεσπρωτικού με τις εκδη-
λώσεις του βοηθάει και τους νέους και 
καλλιτέχνες να γίνουν γνωστοί και να 
προβάλλουν το έργο τους.

Μπράβο σε όλους και τους ευχαρι-
στούμε. 

Κ. Σιώζης 

Στο Θεσπρωτικό 8-7-2018: λίγοι ωραίοι έφτιαξαν κάτι υπέροχο.

Καλοκαιρινές πνευματικές πολιτιστικές ανάσες στη Λάκκα Θεσπρωτικού

Σάββατο, 28 Ιουλίου: Στον γρα-
φικό Άσσο, το ορεινό χωριό της 
πρέβεζας, πραγματοποιήθηκε 

από τον Σύλλογο Αποδήμων Ασσιω-
τών, βραδιά μνήμης και τιμής, αφιε-
ρωμένη στους δωρητές του χωριού 
και στους λαϊκούς αυτοδίδαχτους ορ-
γανοπαίχτες της λαϊκής κομπανίας του 
χωριού κατά τις δεκαετίες 1910-1960. 

Για τους δωρητές μίλησε πολύ εύ-
στοχα, παραθέτοντας ένα σωρό στοι-
χεία άγνωστα για πολλούς, ο Σπύρος 
Δημ. Λαμπρούσης (π. γραμματέας Δή-
μου Ζηρού). Στη συνέχεια ο Χρήστος 
Χρήστου π. Πρόεδρος της Διδασκα-
λικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) 
μίλησε πολύ τεκμηριωμένα και με συ-
γκίνηση για τους Ασσιώτες λαϊκούς ορ-
γανοπαίχτες της λαϊκής κομπανίας στο 
χωριό κατά τις δεκαετίες 1910-1960. 
Ο κόσμος που είχε γεμίσει την αίθου-
σα του Δημοτικού Σχολείου  θυμήθηκε 
αγαπημένους «βιολιτζήδε» που ζω-
ντάνευαν τις χαρές και τα πανηγύρια 
στον Άσσο και ξαναγύρισε νοερά στην 
όμορφη εκείνη εποχή που τραγουδού-
σαν δίχως αμοιβή προικισμένοι από τη 
φύση τους οργανοπαίχτες και κάνανε 
τους συγχωριανούς να ξεχνούν πίκρες 
και φαρμάκια και άλλα «καλούδια» 

της τοτινής ζωής. Παρεμβάσεις σύντο-
μες έκαναν οι Γιώργος Γιάννος, Τάκης 
Παπαδημητρίου (ο οποίος στην αρχή 
μετέφερε τον εγκάρδιο χαιρετισμό 
του Προέδρου της  Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών κ. Λευτέρη Τζόκα), και ο 
Σωκράτης Βασιλείου. Συγκινητικό τα 
βίντεο ( και η χαμηλή μουσική που το 
συνόδευε) με ευθύνη του Παναγιώτη 
Ευαγγ. Πανούση. Μικρό μουσικό σχήμα 
τραγούδησε παλιά παραδοσιακά τρα-
γούδια αποτελούμενο από μουσικούς 
απογόνους των τιμημένων και κατα-
συγκίνησαν τους ακροατές. Μετά το 

τέλος των ομιλιών μοιράστηκαν ανα-
μνηστικά τιμητικά διπλώματα στους 
ζώντες δωρητές και οργανοπαίχτες και 
στους απογόνους των κεκοιμημένων.

Παραβρέθηκαν ο Σεβασμ. Μητρο-
πολίτης  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕ-
ΖΗΣ  Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο οποίος 
για μια ακόμη φορά παραβρέθηκε 
σε πνευματική εκδήλωση του Συλλό-
γου Ασσιωτών κα απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό και ευχές στα μέλη, ο Δή-
μαρχος Ζηρού κ. Νίκος Καλαντζής ο 
οποίος και χαιρέτισε την εκδήλωση και 

πλήθος κόσμου από τα γειτονικά χω-
ριά. Παραβρέθηκαν τα μέλη μας Παύ-
λος Χρήστου, Κωστής Σιώζης, Τάκης 
Παπαδημητρίου, Απόστολος Κολιός 
και Απόστολος Καλδάνης. Τα εύσημα 
της επιτυχίας και στον συντονιστή της 
εκδήλωσης στον διακεκριμένο πανε-
πιστημιακό γιατρό και πολύτιμο φίλο 
κ. Λεωνίδα Χρήστου. Αξίζουν πολλών 
συγχαρητηρίων ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου κος Δημήτριος Γούλας και τα 
άλλα μέλη του Δ.Σ. για την όμορφή 
πνευματική εκδήλωση που μας χάρι-
σαν. 

Στο πάνελ από αριστερά οι κ. Βασίλης Κωνσταντής, ο κ. Λαοκράτης Βάσ-
σης, ο κ. Θύμιος Ρέντζιος και ο κ. Νίκος Νικολάου

του Τάκη Π. Παπαδημητρίου, 
από το περιοδικό ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 208
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Από αριστερά Απόστολος Καλδάνης, Χρήστος Κώστας, Αλίκη Νάσση, Κατερίνα 
Τρούγκου και Βασίλης Οικονόμου.
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Ανοιχτή επιστολή
Πρέβεζα, Σεπτέμβριος του 2018

Αγαπητέ μου φίλε και συγχωριανέ Απόστολε.
Σ’ ευχαριστώ από καρδιάς για το τελευταίο σου 

βιβλίο που είχες την ευγένεια και την καλοσύνη να 
μου δώσεις. Το βιβλίο σου έχει τον τίτλο «ΣΤΟΧΟΣ» 
και αναφέρεται στην προσωπική διαδρομή και εξέλι-
ξή σου, που είναι άθροισμα προσπαθειών για κατά-
κτηση επιμέρους στόχων στη ζωή σου.

Χαίρομαι το νέο σου βιβλίο, που το διαβάζω σιγά-
σιγά και το απολαμβάνω. Διαβάζοντάς το μου γεννή-
θηκαν κάποιες σκέψεις για το περιεχόμενο του βιβλί-
ου, τις οποίες και σου γνωστοποιώ με την παρούσα: 

Ο κειμενικός χαρακτήρας του βιβλίου εξωστρε-
φής. Δηλαδή ακουμπάς στον αναγνώστη, όσα έχεις 
βιώσει, είτε ως πράξη, είτε ως εμπειρία, είτε ως επιδί-
ωξη, είτε ως όνειρα κλπ. Εκφράζεσαι με τον προσω-
πικό σου τρόπο, ως ένας ανοιχτόμυαλος Λελοβίτης 
της πρόσφατης εποχής, αναφερόμενος αποκλειστικά 
στις βιωματικές γνωστές συνθήκες ζωής του γενέ-
θλιου περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γεννήθηκες, 
μεγάλωσες και δημιούργησες, αντλώντας από τις 

γνωστές και προσιτές στην κοινωνία του χωριού μας 
πραγματολογικές καταστάσεις και τις εδραιωμένες  
πολιτισμικές και κοινωνικές έξεις και αυτοματισμούς, 
τις δρώσες αξιακές παρακαταθήκες της όποιας έκ-
κεντρης τοτινής συλλογικότητας και ηθικής δεοντο-
λογίας.

Ο πολυσέλιδος «Στόχος» είναι ένα βιβλίο γραμ-
μένο με το θάρρος της προσωπικής ευθύνης, παρά-
δειγμα για όσους θα μπορούσαν να δείξουν ανάλογο 
κουράγιο και να τολμήσουν να καταγράψουν και να 
αποτυπώσουν τη ζωή τους. Εσύ αυτό το κάνεις στο 
βιβλίο με επιτυχία και μάλιστα με μια έντονη διάθεση 
αναστοχασμού.

Σε κάποιες αράδες του βιβλίου αισθάνθηκα να 
διακατέχεσαι από μία ευγενική μελαγχολία, από νο-
σταλγία, από αισθήματα ευγνωμοσύνης και φιλαλλη-
λίας γράφοντας για τη ζωή σου από τα μικρά σου 
χρόνια μέχρι και την ηλικία της ωριμότητας. Αυτή η 
εξιστόρηση από σένα με ειλικρίνεια, ευθύβολη λιτό-
τητα, χωρίς εξωραϊσμούς και χωρίς καμία έκπτωση 
στην ανάδειξη του εσωτερικού ρυθμού του κειμένου 
του βιβλίου, πράγμα που δείχνει την  εντιμότητα του 

συγγραφέα.
Γνωρίζω πως ενοχλείσαι όταν εισπράττεις τον χα-

ρακτηρισμό ο «συγγραφέας» κι έχεις δίκιο. Διότι δεν 
νοιώθεις συγγραφέας. Έτσι νοιώθουμε πολλοί. Απλοί 
γραφιάδες είμαστε Απόστολε, που μουτζουρώνουμε 
αθώα χαρτιά. Εδώ όμως να μου επιτρέψεις να προ-
χωρήσω λίγο: Πάντως, εσύ, «άλλο» είσαι. Κι αυτό το 
«άλλο» το αισθάνεσαι έντονα. Με το «Στόχο» κατά-
φερες αυτό το «άλλο» να το παρουσιάσεις χωρίς αλ-
λοιώσεις και φτιατσιδώματα. Έτσι, κατέγραψες, για 
μιαν άλλη φορά ό,τι επίμονα γέμιζε την ψυχή σου, 
να το βγάλεις, να το ενσωματώσεις στη συνείδησή 
σου, που μέχρι το «Στόχο» έμενε αφανέρωτο. Με το 
νέο σου βιβλίο, αυτό το εσωτερικό περιεχόμενο που 
σε πίεζε, μας το προσφέρεις σε όλους τους αναγνώ-
στες του βιβλίου, ώστε να απολαμβάνουμε αυτή την 
πετυχημένη αυτοδιαγνωστική ιστόρηση με την οποία 
διασώζεις την αληθινή χροιά των σημαντικότερων 
γεγονότων της ζωής σου. Περιορίζομαι σ΄αυτά.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τη 
νέα σου δημιουργία. Είθε ο «Στόχος» να αποτελέσει 
για σένα το γέρας μιας ζωής και η δικαίωση των προ-
σπαθειών σου στο πεδίο του δημιουργικού γραψίμα-
τος, στο χώρο του βιβλίου.

Με πολλή εκτίμηση
Τάκης Παν. Παπαδημητρίου

Το νέο βιβλίο «Στόχος» του κου Απόστολου Κολιού

Προ ημερών πήρα από τον φίλο και εκλεκτό 
συγχωριανό μας Αποστόλη  Κολιό το νέο 
του βιβλίο «Στόχος» και σκέφτηκα ότι θα πε-
ράσω ευχάριστα αρκετές βραδιές απολαμ-

βάνοντας το περιεχόμενό του. 
Στο νέο του αυτό βιβλίο  ο Αποστόλης περιγράφει 

κυρίως τον αγώνα του για επιβίωση και προκοπή, ο 
οποίος αγώνας αυτός είναι αντιπροσωπευτικός όλων 
σχεδόν των συγχωριανών μας. Το βιβλίο του αυτό πέ-
ραν των ατομικών του περιπτώσεων και προσπαθειών 
περιέχει και σημαντικά  ιστορικά γεγονότα της περιο-
χής και τα περιγράφει με πολύ ενδιαφέρουσες λεπτο-
μέρειες. Έμεινα έκπληκτος με τον όγκο του εγχειρή-
ματος. Πιστεύω πως είναι ένας συγγραφικός άθλος 
που μαζί με τα άλλα του δύο βιβλία και το βιβλίο του 
Αλέκου Ζορμπά «Επαγγέλματα και επαγγελματίες στο 
Θεσπρωτικό» και το βιβλίο του Νίκου Παπαβασιλεί-
ου «Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλοβα» αποτε-
λούν πλήρη και λεπτομερή καταγραφή της νεότερης 
ιστορίας του χωριού μας που πρωταγωνίστησε και 
εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στο δημιουργικό και 
πολιτιστικό στίβο της περιοχής. Η περίοδος που έζησε 

η γενιά μας ήταν για το Θεσπρωτικό μια δημιουργική 
εποποιϊα, όπως την χαρακτήρισα σχολιάζοντας το βι-
βλίο του Αλέκου  Ζορμπά. Μέσα σε 80 χρόνια, όσος 
είναι  ο μέσος όρος ζωής μας, φτάσαμε από τα λα-
στιχένια παπούτσια που φορούσαμε οι περισσότεροι 
στα παιδικά μας χρόνια να κυκλοφορούμε με κούρσες 
τελευταίου τύπου. Μέσα σ’ αυτήν την δημιουργική 
εποποιϊα ο Αποστόλης Κολιός είχε πρωταγωνιστικό 
ρόλο με το έργο του στον τεχνικό τομέα και το έργο 
του αυτό είναι εμφανές  σε όλους μας  και κανείς δεν 
μπορεί να το αμφισβητήσει. 

Υπήρξε και πρωτομάστορας αλλά και ταπεινός ερ-
γάτης. Και ενώ του βγάζαμε το καπέλο όσον αφορά 
τον τεχνικό τομές, μάς αναγκάζει να αποκαλυφτούμε 
και στο συγγραφικό του έργο. Τώρα τα βιβλία του και 
δη το τελευταίο, δεν είναι μόνο πληροφοριακό μιας 
σημαντικής εποχής αλλά και απολαυστικό στην ανά-
γνωση. Οι πολλές λεπτομέρειες που σε άλλη περί-
πτωση θα ήταν κουραστικές, γίνονται απολαυστικές 
με τον τρόπο που τις παραθέτει. Είναι ένα ζωντανό 
ρεπορτάζ που πληροφορεί αλλά και διασκεδάζει. 
Επειδή έχω γράψει κι εγώ και έχω κάποια πείρα, στέ-

κομαι έκπληκτος μπροστά στον όγκο αλλά και στην 
ποιότητα του συγγραφικού του έργου. Του οφείλου-
με χάρητας και γι’ αυτή του την προσφορά. 

Επ’ ευκαιρία θέλω να επισημάνω ορισμένα χα-
ρακτηριστικά της συγγραφής του. Στο προηγούμε-
νο βιβλίο του «Ένας παππούς θυμάται» χάρηκα τις 
θαυμάσιες περιγραφές των παιδικών παιχνιδιών μας 
της εποχής εκείνης. Νομίζω πως είναι ωραίο αλλά και 
ωφέλιμο να μην ξεχαστούν οι μνήμες εκείνες. 

Επίσης στο νέο του βιβλίο η λεπτομερής περιγρα-
φή της παρέμβασης του μακαρίτη Παπα-Νικόλα που 
απεφεύχθη το φονικό είναι αυθεντική αφού ήταν πα-
ρών.  Αξιομνημόνευτη είναι επίσης η περίπτωση του 
μπαρμπα- Γιάννη Δρόσου που τσακώθηκε με τον Γερ-
μανό για να προστατέψει τον πλάτανο της πλατείας 
που τον κατέστρεψε το μουλάρι. Δείχνει πολιτιστική 
αντίληψη πρώτου μεγέθους από το φτωχό Έλληνα 
γέροντα και ηρωική υπεράσπιση του πολιτιστικού 
μνημείου της πατρίδος του, μη λογαριάζοντας τον 
βάρβαρο σιδερόφραχτο Γερμανό της εποχής εκείνης. 

Αποστόλη, να ‘σαι καλά για να γράφεις.
Κ.Σιώζης

Ο «Στόχος» του Απόστολου Κολιού

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ώρα 11 πρωινή στο 
Θεσπρωτικό και στην αίθουσα εκδηλώσεων Λυκείου 
Θεσπρωτικού, ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΙΝΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ με τη συμπαράσταση της περιφέρειας 
Ηπείρου και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Ενό-

τητας Πρέβεζας 
πραγματοποίησε 
την πολύ επιτυ-

χημένη και άκρως συγκινητική εκδήλωση: «ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ, ο αετός του Σουλίου και η εθνική του 
παρακαταθήκη». Υπερέβησαν εαυτούς ο Απόστολος 
Καλδάνης στο θρηνητικό τραγούδι του Μάρκου Μπό-
τσαρη και στην «ωδή εις Σούλι» του Ανδρέα Κάλβου 
και η πολλά υποσχόμενη νεαρή φιλόλογος Αντιγόνη 
Δήμα του Δημητρίου στην «Ωδή εις Μ. Μπότσαρη 
του Δ. Σολωμού. Συγκλονιστική και υπέροχη η ομιλία 
του Λαοκράτη Βάσση με θέμα «Η μορφή και το ήθος 
του Μάρκου Μπότσαρη». Άκρως ενδιαφέρουσα για 
την τοπική μας ιστορία η κατάθεση του Βασίλη Κων-
σταντή για την εν γένει δράση στην Κρανιά του Μ. 
μπότσαρη και εντυπωσιακός ο τρόπος που τραγού-
δησε το τραγούδι: «Πέταξε Μάρκο μ’ στην Κρανιά» 
ο Στράτο Πάτσης. θα ‘θελα να σταθώ στο μουσικό 
σχήμα που το πλαισίωναν οι Αλίκη Νάσση (φιλόλο-
γος και πρώην διευθύντρια Γυμνασίου Θεσπρωτικού), 
ο Απόστολος Καλδάνης (θεολόγος, πρωτοψάλτης), ο 

Χρήστος Κώστας,  η Κατερίνα Τρούγκου (εκπαιδευ-
τικός) και ο καθηγητής Β/μιας εκπαίδευσης Βασίλης 
Οικονόμου. Η Αλίκη Νάσση έκανε αίσθηση (άλλο ένα 
κρυφό, της Αλίκης ταλέντο) στα τραγούδια που τρα-
γούδησε μονοφωνικά, ενώ οι υπόλοιποι  ίσο- κρατού-
σαν σε πολυφωνική όμορφη απόδοση. Ο Απόστολος 
Καλδάνης που είχε και την ευθύνη της διακριτικής 
διεύθυνσης βοήθησε στην απόδοση των τραγουδιών 
ατά πολύ ενώ οι υπόλοιποι με σεμνότητα αλλά και 
φωνητική πληρότητα ανταποκρίθηκαν στην πολυφω-
νική εκτέλεση τραγουδιών. Χαιρέτησαν εμπνευσμένα 
ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης 
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και ο πρόεδρος του Δ.Σ Ζηρού 
Χρήστος Χασίδης. Ο Γιώργος Γιάννος έκανε τιμητική 
αναφορά στα εκλιπόντα μέλη του Συλλόγου, ενώ  ο 
πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Νικολάου έκλεισε την 
εκδήλωση φορτισμένος από τη συγκίνηση ευχαρι-
στώντας το πολυπληθές ακροατήριο, που καταχειρο-
κρότησε την εκδήλωση και διοργανωτές.

Παραβρέθηκαν τα Μέλη της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών Κωστής Σιώζης, Θανάσης Παπαθανα-
σίου, Αλέξανδρος Ζορμπάς, Απόστολος Κολιός, Χρή-
στος Γκόντζος,, Τάκης Παπαδημητρίου και ο Παύλος 
Χρήστου. δικαιωματικά στον συντονιστή Θύμιο Ρέ-
ντζο ανήκει τα αναλογούν μερίδιο της επιτυχίας της 
εκδήλωσης.

Καλοκαιρινές πνευματικές πολιτιστικές ανάσες 
στη Λάκκα Θεσπρωτικού

του Τάκη Π. Παπαδημητρίου

Κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε 
από τον Σύλλογό μας 
έκδοση που αφορά 
την εκδήλωση τιμής 
και μνήμης δασκά-
λων που υπηρέτη-
σαν στο χωριό μας. 

Όποιος επιθυμεί να το προμηθευτεί ας 
επικοινωνήσει με τον Παύλο Γ. Χρήστου στο τη-
λέφωνο 6973243309. Τιμή 5 €

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας 
μας να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή της δι-
εύθυνσής των, προκειμένου να παίρνουν την εφη-
μερίδα μας και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοι-
νωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε, στις 21 και 22 Ιου-
λίου, το 20 διήμερο Συμπόσιο 

Γαστρονομίας στο Θεσπρωτικό που δι-
οργάνωσαν ο Δήμος Ζηρού, ο Περι-
βαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος π. 
Δήμου Θεσπρωτικού και η Λέσχη Αρχι-
μαγείρων Ελλάδος.

Παραθέτουμε το σχετικό Δελτίο Τύ-
που που εξέδωσε ο Δήμος Ζηρού .

Με ξεχωριστή επιτυχία άρχισε το 
Σάββατο 21 Ιουλίου, το 2ο Συμπόσιο 
Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου. Σήμε-
ρα κλείνει η αυλαία με σειρά δράσεων 
και τη μεγάλη συναυλία του Δημήτρη 
Υφαντή 

Στον πανέμορφο αύλειο χώρο του 
πέτρινου πρώην 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Θεσπρωτικού, άρχισε το Σάββα-
το 21 Ιουλίου το 2ο Συμπόσιο Γαστρο-
νομίας Λάκκας Σουλίου. Οι επισκέπτες 
είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και 
να γευτούν παραδοσιακά ψωμιά, πίτες, 
τηγανίτες και άλλα τοπικά εδέσματα, 
να δουν παλαιά σκεύη, τεχνικές παρα-
σκευής παραδοσιακών ειδών ψωμιού, 
ξινόγαλου αλλά και την αναβίωση εθί-
μων γύρω από την τάβλα του φαγητού 
και του ποτού, συνοδευόμενα με πα-
ραδοσιακά τραγούδια, κάτι που διορ-
γάνωσαν τα μέλη των Συλλόγων Νικο-
λιτσίου, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο 
στην ούτως ή άλλως, εξαιρετική εκδή-
λωση.  

Ο Δήμαρχος Ζηρού χαιρετίζοντας 
την εκδήλωση, μεταξύ άλλων, σημείω-
σε: “Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορί-
ζουμε στο 2ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟ-
ΜΙΑΣ Λάκκας Σουλίου. Μετά την πρώ-
τη εκδήλωση που κάναμε πέρυσι και 
είδαμε ότι η συνταγή πέτυχε… συνεχί-
ζουμε την προσπάθεια με σκοπό το Συ-
μπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλί-
ου να γίνει θεσμός και διαρκώς να α-
ναβαθμίζεται και να δίνει νέα ώθηση 
στην περιοχή μας. 

Και επειδή όπως λένε, “συνταγή που 
πετυχαίνει δεν την αλλάζεις’ συνεχί-
ζουμε και φέτος σε συνεργασία με τον 

Περιβαλλοντικό -Πολιτιστικό Σύλλογο 
Θεσπρωτικού, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων 
Ελλάδος και τη συμμετοχή των Συλλό-
γων, παραγωγών και επιχειρήσεων της 
περιοχής, διότι στόχος μας είναι το Συ-
μπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου 
να το αγκαλιάζουν κάθε χρόνο όλο και 
περισσότεροι. Εάν η προσπάθεια δεν 
είναι συλλογική και εάν δεν αποτελέ-
σει συνείδηση το γιατί διοργανώνουμε 
τη συγκεκριμένη εκδήλωση και που θέ-
λουμε να πάμε, δεν θα έχουμε κανένα 
μετρήσιμο και ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Ως Δημοτική αρχή, έχουμε συναί-
σθηση της ευθύνης που αναλάβαμε α-
πέναντι στον τόπο και στους πολίτες. 
Γι’ αυτό θέλουμε να πάμε το Συμπόσιο 
Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου,   ακό-
μη ψηλότερα και κάθε χρόνο και πιο 

ψηλά. 
Οι σπόροι έχουν πέσει, ενώ και η μα-

γιά είναι καλή. Και δεν μίλησα τυχαία 
για μαγιά, καθώς η φετινή εκδήλωση 
έχει θεματικό άξονα το ψωμί. Το παρα-
δοσιακό ψωμί και τα παράγωγα του α-
λευριού, δίχως βέβαια να βάζουμε σε 
δεύτερη μοίρα τα παραδοσιακά φαγη-
τά και εδέσματα που σε συνδυασμό με 
τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, κάνουν 
τη γαστρονομία της περιοχής μας ξε-
χωριστή. 

Το ψωμί όπως όλοι γνωρίζουμε ή-
ταν και παραμένει το βασικό στοιχείο 
σε κάθε γεύμα. Ήταν αυτό το οποίο συ-
νοδευόμενο με λίγο τυρί, επίσης εξαι-
ρετικό προϊόν της περιοχής μας, την 
ξεχωριστή λακκιώτικη ελιά, το παρα-
δοσιακό γαλοτύρι, το γιαούρτι, την το-
μάτα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το το-
πικό μέλι, καθώς βλέπω εδώ και τους 
μελισσοκόμους της περιοχής μας, αλ-
λά και τα άλλα εξαιρετικά τοπικά προ-
ϊόντα, κράτησαν όρθιους τους πατερά-
δες μας και τους παππούδες μας, στον 
κάματο, στις δύσκολες αγροτικές δου-
λειές και σε πραγματικά δύσκολους 
καιρούς.     

Το σιτάρι, το αλεύρι και το ψωμί ή-
ταν αυτά που σε χρόνους χαλεπούς ό-
πως η κατοχή και οι πόλεμοι, έσωσαν 
τη ζωή των ανθρώπων και ας ήταν λι-
γοστά”

Άλλωστε η Ήπειρος γενικότερα, αλ-
λά και η περιοχή μας ειδικότερα, φημί-
ζονται για τους καλούς φούρνους και 
το ψωμί.

Φέτος όπως και οι ίδιοι θα διαπιστώ-
σατε προσπαθήσαμε να βάλουμε πα-
ραπάνω τον πήχη. Ήρθαμε σε αυτόν 
τον ξεχωριστό χώρο, την αυλή του πέ-
τρινου πρώην 1ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Θεσπρωτικού, το οποίο όπως βλέ-
πετε έχουμε καθαρίσει και ανακατα-
σκευάσει σε μεγάλο βαθμό και δεν θα 
σταματήσουμε εδώ. Είναι ένα κτίριο με 
σημαντική αρχιτεκτονική αξία, που θέ-
λουμε να γίνει σημείο αναφοράς για 
το Θεσπρωτικό αλλά και για ολόκληρο 
τον Δήμο μας.

Θα θέλαμε φέτος να προχωρούν και 
τα έργα της Πλατείας του Θεσπρωτι-
κού, τα οποία δυστυχώς έχουν προσω-
ρινά παγώσει, λόγω νομικών ενεργει-
ών που έχουν κάνει συμπολίτες μας.

Μέσα από την εκδήλωση θέλουμε 
πρώτα απ’ όλα να θυμηθούμε παρα-
δοσιακές γεύσεις ‘που μας μεγάλωσαν’ 
να τις γνωρίσουμε στις νέες γενιές και 
ενδεχομένως να αποκαλυφθούν μέ-
σα από τις συνταγές και τις δημιουρ-
γίες των νοικοκυρών, των μελών των 
συλλόγων και των μαγείρων, κρυμμέ-
νοι γαστρονομικοί  θησαυροί της περι-
οχής μας που αξίζουν και πρέπει να α-
ναδειχτούν. 

Είμαι βέβαιος, κάνοντας και μία βόλ-
τα στα περίπτερα των συλλόγων, των 
παραγωγών και των επιχειρήσεων, ότι 
δεν απωλέσαμε τη γαστρονομική μας 
μνήμη και αυτό είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό σε μία εποχή που αναζητά προ-
τάσεις και ιδέες για να προχωρήσει με 
ασφαλέστερα βήματα προς το μέλλον.  

Σήμερα ο κόσμος, περισσότερο ίσως 
από ποτέ, ψάχνει εναλλακτικούς αλ-
λά και πιο αυθεντικούς τρόπους ζωής 
και διατροφής και η περιοχή μας μπο-
ρεί να είναι δυναμικά παρούσα  σ’ αυ-
τή τη νέα εποχή. Εδώ η φύση μας δίνει 
πλουσιοπάροχα τα προϊόντα και πρέπει 
αυτό να το αξιοποιήσουμε. 

Ακόμη, μέσα από τη διοργάνωσή του 

2ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, έ-
χουμε έναν ακόμη σημαντικό στόχο. 
Να δώσουμε τη δυνατότητα στον πα-
ραγωγό, τη μικρή ή μεγάλη επιχείρηση 
και στους συλλόγους, να αναδειχτούν, 
να προβληθούν αλλά και να συνεργα-
στούν.

Να προκύψουν συνέργειες που θα 
δώσουν νέες δυνατότητες και προο-
πτικές στην περιοχή και στην τοπική οι-
κονομία. Θέλουμε  να υπάρξει επόμε-
νη μέρα από αυτό το Συμπόσιο. Να δο-
θούν κίνητρα και ερεθίσματα. Να απο-
κτήσουμε και πάλι την επαφή με την 
πλούσια γαστρονομική παράδοση του 
τόπου μας. Όλα αυτά όμως πρέπει να 
τα συνειδητοποιήσουμε και να τα αξιο-
ποιήσουμε μόνοι μας. 

Είναι πεποίθησή μου ότι μέσα από το 
2ο Συμπόσιο Γαστρονομίας αλλά και 
τα επόμενα που θα ακολουθήσουν, θα 
προκύψουν και θα προκύπτουν συνε-
χώς νέες ιδέες και πρακτικές, ώστε αυ-
τές να προχωρήσουν τη γαστρονομική 
παράδοση και στο μέλλον.

Εκεί που θα προχωρήσουμε σωστά, 
μόνο αν κινηθούμε με οργάνωση, συ-
στηματική δουλειά και κυρίως με εξω-
στρέφεια”.

Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αντιπεριφε-
ρειάρχης Νομού Πρέβεζας με καταγω-
γή από το Θεσπρωτικό, εξήρε τον Δή-
μο Ζηρού για την οργάνωση του 2ου 
Συμποσίου Γαστρονομίας Λάκκας Σου-
λίου, ενώ με συναισθηματική φόρτιση 
μίλησε για τον χώρο και το κτίριο του 
πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Θε-
σπρωτικού το οποίο έχει καθαριστεί 
και ανακαινισθεί και μοιάζει σαν και-
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μος πρόεδρος της Λέσχης αρχιμαγεί-
ρων Ελλάδος κ. Τάσος Τόλης, μίλησε 
για την τοπική γαστρονομία, συγχαίρο-
ντας τον Δήμο Ζηρού και προσωπικά 
τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Καλαντζή για 
την πρωτοβουλία και τη στήριξη της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος 
του Περιβαλλοντικού -Πολιτιστικού 
Συλλόγου πρ. Δήμου Θεσπρωτικού και 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικολι-
τσίου κ. Γιάννος Γεώργιος αναφέρθη-

κε στη σημασία της διοργάνωσης, ενώ 
χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος 
του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού 
Συλλόγου πρ. Δήμου Θεσπρωτικού κ. 
Νικόλαος Νικολάου.

Εκτός από την παρουσίαση από τα 
μέλη των συλλόγων των παρασκευ-
ασμάτων τους και τις επιδείξεις, έγι-
νε και διαγωνισμός ψωμιού με αξιολο-
γητές τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγεί-
ρων Ελλάδας.  Τα αποτελέσματα θα 
ανακοινωθούν απόψε κατά τη διάρ-
κεια της δεύτερης και τελευταίας ημέ-
ρας του 2ου Συμποσίου, το οποίο θα 
κλείσει με την επίδειξη μαγειρικής από 
τους μάγειρες της Λέσχης Αρχιμαγεί-
ρων Ελλάδος, την παρουσίαση παρα-
δοσιακών σκευών από τον συλλέκτη 
λαογραφικών αντικειμένων κ. Αναστά-
σιο Λαμπρούση, το παραδοσιακό βρά-
σιμο γίδας από το μέλος του Συλλό-
γου Ζερβού “Πασχαλιάδα” και βέβαια 
την παρουσίαση παραδοσιακών χορών 
από χορευτικά τμήματα της περιοχής 
και τη συναυλία του γνωστού Ηπειρώ-
τη τραγουδιστή Δημήτρη Υφαντή.

Κατά τη χτεσινή πρώτη ημέρα της εκ-
δήλωσης, εκτός του δημάρχου Ζηρού 
κ. Καλαντζή Νικόλαου και του αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Στράτου Ιωάννου, πα-
ραβρέθηκαν ο μητροπολίτης Νικοπό-
λεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομος, 
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου κ. Χασίδης Χρήστος, αντιδήμαρχοι, 
δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Τοπι-
κών Κοινοτήτων και συλλόγων, εκπρό-
σωπος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, 
και πλήθος κόσμου. 

 Χαιρετισμό απέστειλε η Υπουργός 
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, αλλά 
και ο Δήμαρχος Λέσβου κ Σπύρος Γα-
λανός.

Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου

Ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής

Η συντονίστρια του συμποσίου 
Αντιγόνη Δήμα

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
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Στο διήμερο συμπόσιο συμμετείχε, με δικό του 
περίπτερο, και ο Μορφωτικός πολιτιστικός 
Σύλλογος του χωριού μας αφήνοντας άριστες 

εντυπώσεις. 
Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα και την ευκαι-

ρία να γευτούν τα πλούσια, νόστιμα και γευστικά ε-
δέσματα που διέθετε το περίπτερό μας (μακαρονό-
πιτες, τυρόπιτες, ζυμαρόπιτες, γαλατόπιτες, τηγανί-
τες, ντόπιο μέλι, νοστιμότατες ελιές, τραχανά τσιγα-
ρισμένο με κρεμμύδι και κόκκινο πιπέρι, ψωμί στα-
ρένιο και καλαμποκίσιο, ριζόπιτες με φύλλο και χω-
ρίς φύλλο, λαχανόπιτες με φύλλο και χωρίς φύλλο 
(μπατσάρα). 

Για όλα τα εδέσματα είχαν φροντίσει η Κούλα (Νά-
κια-Κατσάνου Βασιλική), η Μαρία (Παφίλα Μαρία) η 
Αθηνά (Παφίλα-Κατσάνου Αθηνά), η Ρίνα (Λαμπρού-
ση-Σιάρκου Αικατερίνη), η Λίτσα (Παφίλα-Χρήστου 
Αγγελική), η Τούλα (Κάλιοση-Λαμπρούση Δήμητρα), 
η Μάνθα (Παππά-Σταύρου Μάνθα), η Λίτσα (Καλεσί-
ου-Κατσάνου Ευαγγελία), η Λάμπρω (Καλεσίου-Λα-
μπρούση Λαμπρινή). Όλοι οι επισκέπτες δεν παρέλει-
ψαν ευχαριστώντας να εκφραστούν με πολύ κολα-
κευτικά λόγια για το περίπτερό μας. 

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών ιδιαίτερα επικε-
ντρώθηκε στα εκτιθέντα στο περίπτερό μας αντι-
κείμενα, από την λαογραφική συλλογή του χωρια-

νού μας λαογραφοσυλλέκτη Αναστασίου Ευαγγ. Λα-
μπρούση, που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας σε 
όλη τη διαδικασία από τη σπορά (σιταριού και καλα-
μποκιού) μέχρι το ψήσιμο του ψωμιού και όλων των 
παραγώγων του αλευριού. 

Την ευθύνη για τη λειτουργία και παρουσία του 
περιπτέρου του συλλόγου μας είχαν τα μέλη του: 
Σπυρίδων Δημ. Λαμπρούσης, Παύλος Γεωρ. Χρή-
στου, Κων/νος Ευαγγ. Κατσάνος και Γεώργιος Περ. 
Σταύρου. Όλοι μας δώσαμε ραντεβού για το 3ο συ-
μπόσιο που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου τον Ι-
ούλιο δίνοντας την υπόσχεση για ανάλογη παρουσία 
του Συλλόγου μας.

Η συμμετοχή του Άσσου στο Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου

Ειδήσεις - Νέα - Γεγονότα
 Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άσσου Κων/νος Κατσάνος μας πληροφο-

ρεί. Σημαντικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από τον Δήμο Ζηρού στην ύ-
δρευση του χωριού μας: 1. Τοποθέτηση καινούργιας αντλίας, 2. Τοποθέτηση και-
νούργιου μοτέρ, 3. Αλλαγή μέρους του δικτύου ύδρευσης. Επίσης έπειτα από πολ-
λά χρόνια φωταγωγήθηκε η κεντρική πλατεία του χωριού μας. Από την περιφέ-
ρεια της Ηπείρου έγινε διάνοιξη και καθαρισμός, μετά από πολλά χρόνια, του δρό-
μου που οδηγεί στη θέση Βαθιλιόβα της κτηματικής περιφέρειας του χωριού μας.

Πλάτανοι στην πλατεία
Με πρωτοβουλία του προέδρου της 

τοπικής κοινότητας του χωριού μας 
Κων/νου Κατσάνου και του τ. προέ-
δρου του Συλλόγου αποδήμων Ασ-
σιωτών Ευάγγελου Θ. Θεοδώρου φυ-

τεύτηκαν στην 
κεντρική πλα-
τεία του χω-
ριού μας, στις 
3 του  Σεπτέμ-
βρη, δύο πλά-
τανοι. Τέτοιες 
ενέργειες είναι 
άξιες επαίνου 
και συγχαρητη-
ρίων. 

Θερμές ευ-
χαριστίες στον 
χωριανό μας 
Γεώργιο Αντ. 
Κατσάνο, χει-
ριστή βαρέων 
μηχανημάτων, 
για την βοή-
θεια που προ-
σέφερε  σ το 
φύτεμα των 
πλατάνων (χωματουργικές εργασίες). 
Επίσης ευχαριστίες και στον χωριανό 
μας Σπύρο Στ. Λαμπρούση (Σπύρο Στέ-
φη), γιατί προσφέρθηκε αφιλοκερδώς 
να φροντίσει το πότισμα των πλατάνων.

Η  πέτρα του Αγίου Νικολάου
Δυτικά του ιερού παρεκκλησίου του Α-

γίου Νικολάου και σε απόσταση 200 πε-
ρίπου μέτρων βρίσκεται η πέτρα του Αγίου 
Νικολάου. Είναι μια ασβεστολοθική  πέτρα 
μεγάλων διαστάσεων που πάνω της είναι 
αποτυπωμένες πελματιαίες επιφάνειες ά-
κρου ποδός με κατεύθυνση από δυτικά 
προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με την πα-
ράδοση, πίστη των κατοίκων του χωριού 
είναι ότι αυτές ανήκουν στον Άγιο Νικόλαο 
και για τον λόγο αυτό κτίστηκε προς τιμήν 
του Αγίου, από τους κατοίκους, το ιερό 
παρεκκλήσιο. Μέχρι πρότινος η πρόσβα-

ση στον χώρο αυτό, λόγω πυκνών 
θάμνων, ήταν αδύνατη. Με πρωτο-
βουλία κατοίκων του χωριού έγινε 
διάνοιξη μονοπατιού  και ο χώρος 
είναι πλέον προσβάσιμος και όποιος 
επιθυμεί μπορεί να τον επισκεφθεί.

 Με την παρουσία αρκετών αποδήμων 
Ασσιωτών πραγματοποιήθηκε και φέτος 
για δεκάτη τετάρτη  συνεχή χρονιά στις 
7 Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Δημητρίου Αμπελοκήπων, Εσπερινός 
μετά  αρτοκλασίας, προκειμένου να τιμή-
σουν οι απόδημοι Ασσιώτες στην Αθήνα 
την Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της 

γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας. 
Έχει γίνει πλέον θεσμός οι απόδημοι Ασ-
σιώτες να συναντώνται κάθε χρόνο την 
ημέρα αυτή, να συνεορτάζουν και να τι-
μούν  μετά αρτοκλασίας τη γέννηση της 
Θεοτόκου. Μετά τον εσπερινό και την 
αρτοκλασία  ακολούθησε καφές και συ-
ζήτηση σε παρακείμενη καφετέρια.

Ο τ. πρόεδρος του Συλλόγου μας 
Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινό-
τητας Άσσου

Κων/νος Ευαγγ. Κατσάνος

Εσπερινός  μετά αρτοκλασίας

Η Αδελφότητα Παπαδατών Πρέ-
βεζας, το περιοδικό “Ήπειρος Άπει-
ρος Χώρα” και οι εκδόσεις ‘’Άπειρος 
Χώρα’’ σας προσκαλούν την Κυρια-
κή 16 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 
π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Πανηπειρωτικής Σ.Ε. Κλεισθένους 15 
Αθήνα, 7ος όροφος για να παρακο-
λουθήσετε την Εκδήλωση ‘‘Η Ηπει-
ρωτική Αποδημία τιμά τους Ηπει-
ρώτες Μακεδονομάχους’’ και την 

παρουσίαση του βιβλίου ‘‘Η Ήπειρος 
στους Μακεδονικούς Αγώνες-
Ηπειρώτες Μακεδονομάχοι'' του 
Σωκράτη Βασιλείου, από τη φιλόλο-
γο Μαρίνα Ντάσιου. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 
της Πανηπειρωτικής Σ.Ε.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Κόλλιας 

Από δεξιά: η Βασιλική Νάκια, η Μα-
ρία Παφίλα με τον επίτιμο πρόεδρο 
αρχιμαγείρων Ελλάδας Τάσο Τόλη 
και την Αντιγόνη Δήμα

‘‘Η Ηπειρωτική Αποδημία τιμά τους
Ηπειρώτες Μακεδονομάχους’’

Εκδήλωση στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Μορφωτικού πολι-
τιστικού Συλλόγου του χωριού μας.
Πρόεδρος: Σπυρίδων Δημ. Λαμπρού-
σης.

Αντιπρόεδρος: Παύλος Γεωργίου Χρή-
στου.
Γραμματέας: Παναγιώτης Ευαγγέλου 
Κούσης.
Ταμίας: Γεώργιος Περικλή Σταύρου.
Υπ. Πολιτιστικών εκδηλώσεων: Κων/
νος Ευαγγέλου Κατσάνος.

Ο Αναστάσιος Λαμπρούσης ενημερώ-
νει για τη χρήση των αντικειμένων 
της λαογραφικής του συλλογής.


