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Tριμηνιαία έκδοση του
Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών
“O Mάρκος Mπότσαρης”
Xρόνος 21ος
Aριθμός Φύλλου 81
• Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος
2019
• Tιμή: 0,30 €

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό

2 μέχρι 4 Αυγούστου 2019

Τ

1η Ημέρα

ην Παρασκευή 2 Αυγούστου
θα αρχίσουν φέτος οι τριήμερες εκδηλώσεις που διοργανώνει
ο Σύλλογός μας κάθε καλοκαίρι στο χωριό
μας.
Στις 2 Αυγούστου θα
Αποστόλης Μετσοβίτης
πραγματοποιηθεί το
16ο αντάμωμα των
απανταχού
Ασσιωτών.
Μας υπόσχεται μια
Νίκος Δάσκαλος
ανεπανάλη-

16ο Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό

πτη βραδιά ο Ηπειρώτης δεξιοτέχνης στο κλαρίνο Αποστόλης Μετσοβίτης με την παρέα του. Στο τραγούδι ο κορυφαίος ερμηνευτής του
ηπειρώτικου παραδοσιακού Δημοτικού τραγουδιού Νίκος Δάσκαλος.
Στο ντραμς ο χωριανός μας Παναγιώτης Δήμας.

2η Ημέρα
Το Σάββατο 3 Αυγούστου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Άσσου, θα πραγματοποιηθεί
τιμητική αφιερωματική βραδιά στη
μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης του χωριού μας το διάστημα 1941-1944. Αποτίουμε με
την εκδήλωση αυτή φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης στους μαχητές, αγωνιστές του χωριού μας.
Παράλληλα τιμούμε ευλαβώς και

τη μνήμη των αθώων θυμάτων που
σφαγιάσθηκαν και χάθηκαν στα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών χωριών
της Ηπείρου, με συμβολική αναφορά
στο καθαγιασμένο Κομμένο Άρτας.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης
• Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο
του Συλλόγου Δημήτριο Γ. Γούλα
• Σύντομο βίντεο με τους σφαγιασμούς στην Ήπειρο
• Χαιρετισμοί
• «Η Εντελβάις στην Ήπειρο και τα
εγκλήματα πολέμου»
Ομιλητής: Σπυρίδων Δ. Λαμπρούσης,
πρ. Γραμματέας του Δήμου Ζηρού
• «Η σφαγή του Κομμένου μέσα από
μαρτυρίες επιζώντων» - προβολή
βίντεο
Παρουσίαση και σχολιασμός: Δημήτρης Βλαχοπάνος, φιλόλογος - συγγραφέας

• «Ασσιώτες Αντιστασιακοί. Η συμβολή τους στον απελευθερωτικό αγώνα της πατρίδας μας»
Ομιλητής: Παύλος Γ. Χρήστου, σ. Δάσκαλος πρ. ειδικός και οργανωτικός
Γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.)
• Προβολή Φωτογραφιών των αγωνιστών. Παρουσίαση και σχόλια:
Λεωνίδας Γ. Χρήστου, καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Την εκδήλωση συντονίζει ο Τάκης
Παπαδημητρίου, σ. δάσκαλος πρ. Γεν.
Γραμματέας της Ε.Ε. Λογοτεχνών
Ηλεκτρονική και ηχητική υποστήριξη
της εκδήλωσης: Γεώργιος Σ. Γιάννος
σ. καθηγητής Β’θμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Yπεύθυνος βίντεο και μουσικής επιμέλειας: Παναγιώτης Ευαγγ. Πανούσης.
συνέχεια στη σελίδα 3

Αυτοδιοικητικές εκλογές

Ο

ι δημότες του Δήμου Ζηρού
ανανέωσαν την εμπιστοσύνη
στο πρόσωπο του Δημάρχου
Νικόλαου Καλαντζή και οι Ασσιώτες
στο πρόσωπο του προέδρου Κωνσταντίνου Κατσάνου
Συνολικά αποτελέσματα στα 48 εκλογικά τμήματα του Δήμου Ζηρού
Α΄ Κυριακή 26 Μαΐου
Εγγεγραμμένοι: 19.465
Εψήφισαν:11.607, ποσοστό 59,63%.
Λευκά: 432, ποσοστό 3,72%.
Άκυρα: 140, ποσοστό 1,20%
Έγκυρα: 11.035, ποσοστό 95,07%
Έλαβαν: 1) Νέα πορεία για τον Δήμο Ζηρού (Καλαντζής Νικόλαος
του Δημητρίου) 5.390 ψήφους, ποσοστό 48,84% και έδρες 13.
2) Δήμος για τον πολίτη (Γιολδάσης Δημήτριος του Γεωργίου) 5.121

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ.
του Συλλόγου Αποδήμων
Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ και η εφημερίδα ο «Άσσος» εύχονται
στα μέλη, στους χωριανούς
και στους φίλους του συλλόγου «Καλό Καλοκαίρι».

ψήφους, ποσοστό 46,41% και έδρες
13.
3) Λαϊκή Συσπείρωση Ζηρού (Γείτονας Μενέλαος του Μιχαήλ) 524 ψήφους, ποσοστό 4,75 έδρες 1.
Την Κυριακή 26 Μαΐου δεν εξελέγη
Δήμαρχος γιατί κανένας συνδυασμός δεν πήρε ποσοστό πάνω από
50%.
Β΄ Κυριακή 2 Ιουνίου
Την Κυριακή 2 Ιουνίου αναμετρήθηκαν για την εκλογή Δημάρχου οι:
Καλαντζής Νικόλαος του Δημητρίου και Γιολδάσης Δημήτριος του
Γεωργίου.
Εγγεγραμμένοι: 19.465
Εψήφισαν: 9.870, ποσοστό 50,71%.
Άκυρα: 132, ποσοστό 1,34%.
Λευκά: 134, ποσοστό 1,36%.
Έγκυρα: 9.604, ποσοστό 97,30%.
Έλαβαν: 1) Νέα πορεία για τον Δήμο Ζηρού (Καλαντζής Νικόλαος του
Δημητρίου) 5.245 ψήφους, ποσοστό
54,61% και 2) Δήμος για τον πολίτη
(Γιολδάσης Δημήτριος του Γεωργίου) 4.359, ποσοστό 45,39%.
Δήμαρχος Ζηρού για την επόμενη
τετραετία εξελέγη ο Νικόλαος Καλαντζής.
Ο Δήμος Ζηρού αποτελείται από 27

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοτικούς συμβούλους: 16 από τη
Δημοτική ενότητα Φιλιππιάδας, 8
από τη δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού, 2 από τη δημοτική ενότητα
Ανωγείου και 1 από την τοπική κοινότητα Κρανιάς.
Από τη δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού εκλέχτηκαν από την παράταξη Νέα πορεία για τον Δήμο Ζηρού
του Νικόλαου Καλαντζή οι: Ρεμπής
Ζήκος, Πανούσης Θεόδωρος, Δήμος Χρήστος και Πάντος Δημήτριος και από την παράταξη Δήμος για
τον πολίτη του Δημήτρη Γιολδάση οι:
Νάσης Ματθαίος, Ξώνα Γεωργία,
Κώνστας Βασίλειος και Φίντζος
Ευάγγελος. Από το χωριό μας εκλέχτηκαν δύο Δημοτικοί σύμβουλοι ο
Θεόδωρος Παν. Πανούσης και ο
Βασίλειος Ευθ. Κώνστας.

Κωνσταντίνος Κατσάνος

Άσσος Α' Κυριακή για το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζηρού
Τρεις ήταν οι συνδυασμοί που διεκδίκησαν την ψήφο των ψηφοφόρων:
1) Δήμος για τον πολίτη (Γιολδάσης
Δημήτριος του Γεωργίου)
2) Νέα πορεία για τον Δήμο Ζηρού
(Καλαντζής Νικόλαος του Δημητρίου).
3) Λαϊκή Συσπείρωση Ζηρού (Γείτονας Μενέλαος του Μιχαήλ).
Στο 10ο και 11ο εκλογικό τμήμα.
Εγγεγραμμένοι: 350+292=642
Ψήφισαν: 172 + 174=346
Άκυρα: 14 + 6 + 20
Λευκά: 2 + 0 =2
Έγκυρα: 156 +168 =324
συνέχεια στη σελίδα 6
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Κοινωνικά

Θάνατοι

' Στις 16 Απριλίου 2019, σε ηλικία 72
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Σταύρου Φρειδερίκη του Ευαγγέλου (Βαγγέλ’ Κώτση Μάραινα). Άφησε την τελευταία της πνοή στην πόλη του Ναυπλίου
όπου διέμενε τον τελευταίο καιρό με την
οικογένειά της. Η σορός της εκλιπούσης
μεταφέρθηκε στο χωριό και η εξόδιος
ακολουθία εψάλη την μεθεπόμενη ημέΣταύρου Φρειδερίκη
ρα στον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία της κατοικία την
συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
'Στις 20 Μαΐου 2019, σε ηλικία 87
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Λαμπρούση Ευθαλία του Χαραλάμπους
(Μπουσπανέλαινα). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην τελευταία της κατοικία
την συνόδευσε η οικογένειά της, συγγεΛαμπρούση Ευθαλία
νείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκέπασε. Αιωνία
η μνήμη της.
' Στις 2 Ιουνίου 2019, σε ηλικία 78
ετών, έφυγε από τη ζωή ο Παπατόλης
Φίλιππος του Παντελή και της Ανδρομάχης. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη τη
μεθεπόμενη μέρα στον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου
Κωνσταντίνου. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του,
Παπατόλης Φίλιππος
συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. Ο εκλιπών
ήταν σύζυγος της χωριανής μας Κατσάνου Βασιλικής του Θωμά και
της Λαμπρινής (Βάσω του Θωμά Χρήστου).
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους
συγγενείς των μεταστάντων.

' Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στον Ιερό
ναό των Αγίων Κων/νου
& Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Λαμπρούση
Παρασκευής του Γεωργίου (Γάκη ΠανέλαιΛαμπρούση
νας). Ας είναι αιωνία η
Παρασκευή
μνήμη της.
' Την Κυριακή 14
Απριλίου 2019 στον
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Κατσάνου
Χρήστου του Ευθυμίου και της Πανάγιως
Κατσάνος Χρήστος
(Τάκη Θύμιο Χρήστου).
Ας είναι αιωνία η μνήμη
του.
' Την Κυριακή 14
Απριλίου 2019 στον
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Θεοδώρου
Ευφορίας του Παναγιώτη. Ας είναι αιωνία Θεοδώρου Ευφορία
η μνήμη της.
' Την Κυριακή 14
Απριλίου 2019 στον
Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου
ετελέσθη
40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Θεοδώρου Θεόδωρου του Ευαγγέλου και της Αναστασί- Θεοδώρου Θεόδωρος
ας (Θοδωρή Βαγγέλη
Νάκη). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

' Την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 στον Ιερό
ναό των Αγίων Ταξιαρχών Αχαρνών (ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Θεοδώρου
Χρήστου του Θεοδώρου και της Παρασκευ- Θεοδώρου Χρήστος
ής (Κίτσο Θοδωράκη).
Ας είναι αιωνία η μνήμη
του.
' Την Κυριακή 5 Μαΐου
2019 στον Ιερό ναό του
Αγίου Κυπριανού Κηπούπολης Περιστερίου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Μανωλάκη Ανδρέα του Γεωργίου της Γεωργίας.
Μανωλάκης Ανδρέας
Ας είναι αιωνία η μνήμη
του.
' Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στον Ιερό ναό
των Αγίων Κων/νου &
Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του Κατσάνου
Αλεξάνδρου του Ευθυμίου & της Λαμπρινής
(Λέξη Θύμιο Κολιού). Κατσάνος Αλέξανδρος
Ας είναι αιωνία
η μνήμη του.
' Το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 στον Ιερό ναό
των Αγίων Κων/νου & Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Σταύρου Φρειδερίκης του Ευαγγέλου (Βαγγέλ’ Κώτση Μάραινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
' Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 στον Ιερό ναό
των Αγίων Κων/νου & Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Λαμπρούση Ευθαλίας του Χαραλάμπους (Μπουσπανέλαινα). Ας είναι αιωνία η
μνήμη της.

Ημερήσια εκδρομή του συλλόγου μας στην Εύβοια

Γάμοι

' Την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μυτιλήνης, ο Μανωλιάς Γεώργιος του
Βασιλείου και της Ευαγγελίας παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς
του Στρογγυλού Αθηνά του Ιωάννη
και της Ελένης. Κουμπάρα η Τζεορτζέτα Μπάνουτς. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στην κοσμική
Ο γαμπρός Γιώργος Μανωλιάς είναι γιός της Χωριανής μας Κατσάνου Ευαγγελίας του Ιωάννη και της
Μαρίας (Λίτσας του Νάκο Θωμά).
' Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, στον
Δημαρχείο Καισαριανής, η Σκανδάλη Αικατερίνη του Χρήστου και της
Έρρικας παντρεύτηκε τον εκλεκτό
της καρδιάς της Αποστόλου Μιχαήλ
του Ιωάννη και της Μαρίας. Κουμπάροι η Κατερίνα Παρδάλη και η
Βίκυ Αγγελίδου. Ακολούθησε γλέντι / beach party στο Bikini Beach
(Λουτρά Αλίμου.)
Η νύφη Αικατερίνη Σκανδάλη είναι
κόρη της χωριανής μας Κατσάνου
Χαρίκλειας του Λάμπρου και της Αικατερίνης.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται
στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη, πολλούς και
καλούς απογόνους». Στους γονείς,
συγγενείς και κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα χαρές».

Μνημόσυνα

Τ

ην Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας ημερήσια εκδρομή στην Εύβοια. Συμμετοχή μεγάλη από μέλη και φίλους του
συλλόγου μας.
Τόπος αναχώρησης η Γέφυρα Καλατράβα (Σταθμός Μετρό Κατεχάκη). Πρώτος
σταθμός και για καφέ η Νέα Αρτάκη και
στη συνέχεια στα Έρια που βρίσκονται
κοντά στους Καθενούς του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ στην κεντρική Εύβοια. Πρόκειται για ένα υπέροχο τοπίο,
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με πολύ
πράσινο, τρεχούμενα νερά, ποτάμι. και
ένα υπέροχο εκκλησάκι της Υπαπαντής
του Σωτήρος (13-14) αιώνας. Στο πανέμορφο εκκλησάκι πραγματοποιήθηκε
αρτοκλασία υπέρ υγείας των μελών του
συλλόγου μας. Μετά την αρτοκλασία το
Δ.Σ του Συλλόγου είχε φροντίσει οι εκ-

δρομείς να απολαύσουν τσιπουράκι, ουζάκι, κρασί με ποικιλία μεζέδων. Το μεσημέρι απολαυστικό φαγητό και πολύς
χορός σε ταβέρνα στην κεντρική πλατεία

του χωριού καθενοί. Το απόγευμα βόλτα
στην πόλη της Χαλκίδας και επιστροφή
στην Αθήνα.
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Το Τσιπάκι της Γνώσης, Βαγγέλης Κάλιοσης
Κάκτος Εκδόσεις

«Η

δημοκρατία, πράγματι, είναι εκρηκτική από μόνη της. Στις πραγματικές της διαστάσεις συνιστά μια τεράστια εστία εκρήξεων χαράς, έμπνευσης και
δημιουργίας που πυροδοτούνται αενάως από
την συμμετοχή, την ευθύνη και το αυτεξούσιο.
Αν ο ανθρώπινος πολιτισμός την είχε υιοθετήσει από τα πρώτα του βήματα και την είχε διατηρήσει σε όλα τα στάδια της εξέλιξής του, ο
βαθμός ωριμότητάς του δεν θα είχε καμία σχέση με τον σημερινό και τα επιτεύγματά του θα είχαν υπερβεί κατά πολύ την υφιστάμενη
φαντασία μας».
Σε αυτά τα λόγια, ενός εκ
των δύο βασικών ηρώων του
βιβλίου, συνοψίζεται, κατά
την γνώμη μου, ο κύριος νοηματικός άξονας του μυθιστορήματος «Το τσιπάκι της
γνώσης», του καλού φίλου,
συναγωνιστή, από τα παλιά,
συγγραφέα, Βαγγέλη Κάλιοση,
το οποίο κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Κάκτος. «Το τσιπάκι
της γνώσης», είναι ένα ιδιαίτερο μυθιστόρημα, ένα εξόχως
καλογραμμένο "εγκόλπιο", στο
οποίο πυκνώνεται, πραγματικά, η γνώση που θα έπρεπε να
είχαμε, ή, να έχουμε, ως οδηγό, σε κάθε τι.
Η ροή του είναι εκπληκτική και το διαβάζεις, κυριολεκτικά, απνευστί. Αφετέρου, είναι
πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η αφήγηση και
το περιεχόμενο έχουν υπόβαθρο ερευνητικό,
σε πολλά πεδία του κοινωνικοπολιτικού, ιστορικού αλλά και προσωπικού/συναισθηματικού
«πλέγματος» και αυτό είναι το θαυμαστό! Όλα
τα παραπάνω, δένονται με τρόπο αριστοτεχνικό
από τον συγγραφέα: η πολιτική, τα αισθήματα,
η δράση, τα συστήματα, η κοινωνία, οι σχέσεις
των ανθρώπων, η αλλοτρίωση, η μέθη του
έρωτα, η ζεστασιά, και χιλιάδες άλλα, γι’ αυτό
και η έντονη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος
του αναγνώστη, προκύπτει εκ νέου, σε κάθε
επόμενη σελίδα.
Παρουσιάζονται, με υψηλή τέχνη, καινούριες, «εκκεντρικές και ανατρεπτικές» ιδέες και
απόψεις, σε σχέση με όλα τα προαναφερθέντα,
με φόντο τα στοιχεία ενός πολυδιάστατου μελλοντικού τοπίου.
Ίντριγκες, σασπένς, εξουσιαστικές τάσεις
των πολιτικών, στον αντίποδα ενός κορυφαίου
και απόλυτου έρωτα, χαμένα πρόσωπα, διαφθορά, αμαρτίες, απαγωγές, αγώνες, απεργίες,
διαδηλώσεις, βόμβες, βία, εκρήξεις, τρομοκρατία, συγκρούσεις, ιδιότυπες υπαρξιακές αγωνίες, η αγάπη, τέλος, που υπερίπταται, είναι με
τέτοιο τρόπο σμιλεμένα, έτσι σκηνοθετημένα,
που έχεις την εντύπωση ότι τα παρακολουθείς
σε φιλμ της μεγάλης οθόνης.
«Το τσιπάκι της γνώσης», δεν είναι ένα
βιβλίο διδακτικό. Θα έλεγα, ακόμα, ότι δεν
αποσκοπεί σε πολιτικές αναλύσεις. Άλλωστε,
αρκείται σε σποραδικά σχόλια, ή έμμεσες συνδηλώσεις, προκειμένου να περάσει τα πολιτικά
του μηνύματα, με την αρχική σημασία του όρου
«πολιτικός».
Επίσης, με την συμβολή αυτής της «ρυθμικής» και εναλλασσόμενης αφήγησης -την
οποία, αξιολογώ ως σπουδαίο και ευφυέστατο
λογοτεχνικό εύρημα του συγγραφέα-, το ενδιαφέρον του αναγνώστη κρατείται διαρκώς πάνω
από το αναμενόμενο ύψος, για βιβλίο 420
σελίδων, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι
ακατόρθωτο. Με άλλα λόγια, η μεταφορά του
αναγνώστη, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, σε διαφορετικά περιβάλλοντα, συνθήκες, ατμόσφαιρες, περιοχές, δωμάτια, σπίτια, τόπους, χώρες
και ηπείρους, είναι ένα ακόμα από τα μεγάλα
αβαντάζ του βιβλίου, το οποίο αποδίδεται με
ένα ευέλικτο πάθος και ορμή, καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της αναγνωστικής εμπειρίας.
Μέχρι που φτάνουμε στην παραλίγο επίτευξη μιας πολυσήμαντης ουτοπίας. Και λέγω
παραλίγο, χωρίς καμία πικρία, στεναχώρια,
βάρος ή ελάχιστη απογοήτευση, γιατί ακριβώς
αυτό το "παραλίγο" είναι που σε κάνει περισσότερο αισιόδοξο, εύελπι, και σε πλημμυρίζει
με μια αναπάντεχη, άγρια χαρά. Είναι ο τρόπος
που σε δικαιώνει, άλλως, που σε απαλλάσσει
από την ματαίωση της ουτοπίας, εν τέλει.
Η σημειολογία της σημασίας της «γνώσης», διευρύνεται βαθμιαία στον
αφηγηματικό πυρήνα, συμπαραλλήλως με τις ιστορίες καθημερινότητας, ή, τις
καθημερινές ιστορίες των
μέσων, απλών, ανθρώπων.
Κάθε στιγμή, υπογραμμίζεται καθαρά η δύναμη της
ζωής, της δίψας γι’ αυτή,
όπως και η υπερδύναμη
της αγάπης. Αγάπη και ζωή.
Ζωή και αγάπη. Αγάπη για
την ζωή, που επιστρέφεται
πάντοτε στους αληθινούς
αγωνιστές ως καλύτερη
ζωή. Όσο το βιβλίο προχωρεί, διαρκώς προκρίνεται και προτάσσεται η
δυναμική αυτή, που δίνει λύσεις στα αδιέξοδα,
που σε βγάζει από τα φαύλα, που σε μεταμορφώνει, που σε αξιώνει.
Ο έρωτας διαχέεται μέσα από τις λεπτές
πτυχώσεις των σελίδων, καλοκαιρινό φως από
τις γρίλιες, και φωτίζει, σαν σε αχνό όνειρο, τον
χώρο, τον χρόνο και τα πρόσωπα, επιβραδύνοντας για χάρη τους, τις στιγμές, διαστέλλοντας
τις επιθυμίες, διαστέλλοντας και τον χρόνο.
Εντός του, τα ερωτευμένα πρόσωπα, βρίσκουν
τον εαυτό τους, την καταγωγή και την πατρίδα
τους, την ηρεμία, την ευδαιμονία, την ταύτιση
αλλά και την κάθαρση.
«Το τσιπάκι της γνώσης» υποδεικνύει,
τρόπον τινά, πως με τον έρωτα και την γνώση, εμείς οι ίδιοι, δημιουργούμε τα υλικά του
βίου μας και διαμορφώνουμε το υποσυνείδητό μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διανοίγονται
νέοι ορίζοντες και πεδία δράσης στο συνειδητό.
Οι άνθρωποι διαφωτίζονται, το μήνυμα παίρνει
σάρκα και οστά μέσω του λυτρωτικού έρωτα
και της απελευθερωτικής γνώσης. Δεν είναι ότι
το βιβλίο δίνει ακριβώς απαντήσεις, είναι που
θέτει εκείνα τα σημαντικά και καίρια ερωτήματα, τα οποία μας κάνουν να επιστρέφουμε ξανά
και ξανά στις σελίδες του, για να βρούμε τον
αληθινό μας εαυτό, το αληθινό μας πρόσωπο,
να επικεντρώσουμε στην ουσιαστική ζωή.
Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα για
το βιβλίο «Το τσιπάκι της γνώσης» -και λέγω
σύντομο γιατί θα μπορούσα να γράφω σελίδες επί σελίδων, αναλύοντας κάθε δική του-,
θα επιθυμούσα να τονίσω και κάτι σχετικά με
τον συγγραφέα, ο οποίος δείχνει να αγωνιά
για την αποκατάσταση της ουσιαστικής, και όχι
θεωρητικής, ή, κατ’ επίφασιν, δημοκρατίας στη
χώρα μας, αγωνίζεται γι’ αυτό, όπως και για την
επιστροφή του ανθρώπου στη φυσική διάσταση
της ύπαρξής του, μέσα από την διαδικασία ανάκτησης της πνευματικής και διανοητικής του
ταυτότητας, ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο
της αναζήτησης μιας παγκόσμιας αλήθειας.
«Το τσιπάκι της γνώσης», είναι ένα βιβλίο,
που πρέπει να έχουμε όλοι στη βιβλιοθήκη μας,
και αυτό το λέγω ανεπιφύλακτα, με το χέρι
στην καρδιά. Εύχομαι ολόψυχα να κερδίσει τις
καρδιές των αναγνωστών, να φτάσει πολύ μακριά, και να λάβει τη θέση που του αξίζει!
Χαριτίνη Ξύδη
Ποιήτρια, Πεζογράφος,
Μουσική παραγωγός

συνέχεια από τη σελίδα 1

3η Ημέρα

Την Κυριακή 4 Αυγούστου στον ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, των θυμάτων την περίοδο της κατοχής (Γεωργίου Δημητρίου Δήμα και Γεωργίου Λάμπρου Λαμπρούση)
και των αποδημησάντων ιδρυτικών μελών του Συλλόγου μας (Ευθυμίου Κ. Λαμπρούση, Κων/νου Δ. Μήτσιου, Γεωργίου Ευαγγ. Παφίλα, Αναστασίου Ιωανν. Κατσάνου, Λάμπρου Γ. Κατσάνου, Βασιλείου Π. Δήμα, Θεοδώρου Π. Δήμα, Ευθυμίου φωτ. Νάκια, Γεωργίου Π. Τσόγκα,
Βασιλείου Ευαγγ. Παφίλα και Δμητρίου Μαρ. Δήμα). Επίσης μετά τη
θεία λειτουργία και ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί ο γύρος του Άσσου
είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου προέδρου του Συλλόγου μας Κων/νου Πέτρου Δήμα. Ένα γύρος για μικρούς και μεγάλους,
για άνδρες και γυναίκες, για αθλητές και περιπατητές. Νικητές όλοι οι
συμμετέχοντες. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα και στους νικητές κύπελλα.
Στη συνέχεια αγώνες τάβλι, σκάκι δηλωτής και το απόγευμα φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο γήπεδο της Βελανιδιάς.
Όλοι οι Ασσιώτες με τις οικογένειές τους πρέπει να προγραμματίσουν την περίοδο αυτή, όπως κάθε χρόνο, να βρίσκονται στο χωριό και
να είναι παρόντες στο ετήσιο ραντεβού που δίνουν εδώ και δέκα πέντε χρόνια. Όλοι στον Άσσο, το αγαπημένο μας χωριό, να ιδωθούμε, να
γνωριστούν τα παιδιά μας, να ψιλοκουβεντιάσουμε, να γλεντήσουμε
όλοι μαζί παρέα, τραγουδώντας, χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς
του τόπου μας, τρώγοντας και πίνοντας υπό τους ήχους παραδοσιακής
μουσικής του τόπου μας. Η παρουσία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσοτέρων χωριανών είναι αυτή που ομορφαίνει το σύνολο αυτών
των εκδηλώσεων και οπλίζει με δύναμη και κουράγιο τους διοργανωτές για τoν εμπλουτισμό και τη συνέχισή τους.

Προσφορές εφημερίδας

• Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου και της Βάιας ..............................30 €
• Δήμα-Παπακώστα Αλεξάνδρα του Μάρκου και της Λαμπρινής .50 €
• Κατσάνου Παρασκευή του Γεωργίου ..................................................30 €
• Κώνστας Βασίλειος του Ευθυμίου και της Αικατερίνης ................50 €
• Νάκια –Κατσάνου Βασιλική του Ευθυμίου και της Δήμητρας ....20 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής .......................50 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ......................30 €

Γνωστοποίηση — Κάλεσμα

Όλοι οι καταγόμενοι από τον Άσσο γνωρίζουν ότι το χωριό μας
γιορτάζει και πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της
Θεοτόκου (Γεννέσιον της Θεοτόκου). Επειδή όμως η μετάβαση στο
χωριό όλων μας την ημέρα αυτή, για να εκκλησιαστούμε στον Ιερό
Ναό της Παναγία της Λαμποβίτισσα και να πανηγυρίσουμε, είναι πολύ
δύσκολη, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει καθιερώσει εδώ και αρκετά

χρόνια την παραμονή της
γιορτής να τελείται στην
Αθήνα Μέγας Εσπερινός
μετά Αρτοκλασίας. Για
δέκατη τέταρτη συνεχή
χρονιά φέτος ο Μέγας
Εσπερινός και η αρτοκλασία θα γίνουν στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων (Πλατεία Αμπελοκήπων) στις
7 Σεπτεμβρίου ώρα 6 μ.μ.
Γι΄ αυτό προσκαλούνται
όλοι οι χωριανοί αλλά
και φίλοι του Συλλόγου
μας να παρευρεθούν
στον εορτασμό, για να τιμήσουν την Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της
γιορτάζει και πανηγυρίζει
το χωριό μας.

Ά

Ο σσος
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.

Ά σσος
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Ασσιώτες Αντιστασιακοί
1. Αδάμ Κων/νος του Χρήστου & της Γιαννούλας
(Κωνσταντή Δάμης, 1897 – 1961). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
2. Αδάμ Λάμπρος του Κων/νου & της Γεωργίας (Λάμπρο
Δάμης,1925 – 2003). Τυφεκιοφόρος.
3. Γούλας Γεώργιος του Αναστασίου & της Αλεξάνδρας
(Γάκη Γούλας, 1916 – 2001). Τυφεκιοφόρος.
4. Γούλας Δημήτριος του Χρήστου & της Γεωργίας
(Δημητράκη Γούλας,1916 –1985). Τυφεκιοφόρος
Σαλπιγκτής.
5. Γούλας Ευάγγελος του Χρήστου & της Γεωργίας
(Βαγγέλ’ Γούλας, 1919 – 1989). Τυφεκιοφόρος.
6. Γούλας ή Χρήστου Περικλής του Αναστασίου & της
Αλεξάνδρας (Περικλή Γούλας, 1924 - 2010. Τυφεκιοφόρος.
7. Δήμας Θωμάς του Παναγιώτη & Ευαγγελίας (Θωμά
Νότης, 1908 – 1969). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
8. Δήμας Νικόλαος του Αθανασίου & της Κων/νας (Νίκο
Νάσιο Γιωρδήμος, 1925 – 1947). Τυφεκιοφόρος.
9. Δήμας Περικλής του Σπύρου & της Ελένης (Περικλή
Δήμας, 1912 – 1945). Αντιπρόεδρος της επιτροπής αγώνα
της Αντιστασιακής Οργάνωσης Ε. Δ. Ε. Σ.
10. Δήμας Σπυρίδων του Αθανασίου & της Σοφίας (Σπύρο
Νάσιο Γιωρδήμος, 1921 – 2006). Τυφεκιοφόρος.
11. Δήμας Σπυρίδων του Ευθυμίου & της Κων/νας (Πήλιο
Θύμιος, 1919 – 2015). Τυφεκιοφόρος.
12. Δήμας Σωτήριος του Χρήστου & της Μαρίας (Σωτήρ’
Δήμας ή Σωτήρ’ Κίτσος, 1898 – 1875). Τυφεκιοφόρος.
13. Δήμας Χρήστος του Ευθυμίου & της Κων/νας (Τάκη
Θύμιος Τούσης, 1917 – 2005). Τυφεκιοφόρος.
14. Δήμας Χρήστος του Θεοδώρου & της Γεωργίας (Τάκη
Θόδωρος, 1912 – 2009). Τυφεκιοφόρος.
15. Δήμας Χρήστος του Λάμπρου & της Βασιλικής (Κίτσο
Λάμπρος 1922 – 1994). Τυφεκιοφόρος.
16. Ζήκας Αλέξανδρος του Σπύρου & της Γεωργίας (Λέξη
Ζήκας, 1917 – 1996). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
17. Ζήκας Γεώργιος του Αναστασίου & της Χρυσαυγής
(Γάκη Ζήκας, 1909 – 1989). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
18. Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου & της Χρυσαυγής (Θωμά
Ζήκας 1913 – 1985). Ομαδάρχης – Οπλαρχηγός.
19. Ζήκας Σπυρίδων του Κων/νου & της Δήμητρας (Πήλιο
Ζήκας, 1890 – 1945). Πρόεδρος της επιτροπής αγώνα της
Αντιστασιακής Οργάνωσης Ε. Δ. Ε. Σ.
20 . Θεοδώρου Ηλίας του Ιωάννη & της Χρυσαυγής (Λία
Νάκης, 1912 – 1996). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
21. Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου & της Μαρίας
(Θοδωράκη Σωτήρης, 1909 – 1991). Τυφεκιοφόρος.
22. Θεοδώρου Νικόλαος του Ιωάννη & της Χρυσαυγής
(Κολιό Νάκης, 1902 – 1972). Τυφεκιοφόρος.
23. Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρήστου & της Ελένης
(Πήλιο Χρηστάκης, 1909– 1995). Τυφεκιοφόρος.
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24. Θεοδώρου Χρήστος του Νικολάου & της Αφροδίτης
(Χρηστάκη Κολιό Νάκης, 1921 – 2007). Τυφεκιοφόρος.
25. Κατσάνος Αναστάσιος του Ιωάννη & της Ελένης (Τάσο
Γιάννη Κώτσης, 1924 – 2008). Τυφεκιοφόρος.
26. Κατσάνος Ανδρέας του Θωμά & της Γεωργίας (Ανδρέας
Θωμά Νάκος, 1904 – 1945). Τυφεκιοφόρος.
27. Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου & της Αικατερίνης
(Ποστόλ’ Κολιός, 1913 – 2000). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
28. Κατσάνος Γεώργιος του Νικολάου & της Αλεξάνδρας
(Γάκη Νικολάκη Πήλιος, 1924 – 2001). Τυφεκιοφόρος.
29 . Κατσάνος Γεώργιος του Χρήστου & της Ευαγγελίας
(Γάκη Κίτσο Πάνης, 1907 – 1958). Τυφεκιοφόρος.
30. Κατσάνος Ευθύμιος του Χρήστου & της Μάνθας (Θύμιο
Χρήστος, 1903 – 1982). Ομαδάρχης.
31. Κατσάνος Ιωάννης του Θωμά & της Γεωργίας (Νάκο
Θωμάς, 1907 – 1988). Τυφεκιοφόρος.
32. Κατσάνος Κων/νος του Αναστασίου & της Θεοδώρας
(Κωσιούλας, 1909 – 1995). Τυφεκιοφόρος.
33. Κατσάνος Κων/νος του Θωμά & της Λαμπρινής (Κώτση
Θωμάς – 1925 – 2005). Τυφεκιοφόρος.
34. Κατσάνος Κων/νος του Ιωάννη & της Ελένης (Κώτσο
Γιάννης, 1916 – 1987). Τυφεκιοφόρος.
35. Κατσάνος Νικόλαος του Βασιλείου & της Πανάγιως
(Νίκο Τσίλης, 1919 – 1981). Τυφεκιοφόρος.
36. Κατσάνος Παναγιώτης του Βασιλείου & της Πανάγιως
(Ντούλ’ Τσίλης ή Ντούλα Βασίλης, 1903 - 1965).
Τυφεκιοφόρος.
37. Κούσης Γεώργιος του Βασιλείου & της Βάιας (Γάκη
Βασίλης, 1924 – 2001). Τυφεκιοφόρος.
38. Κούσης Παναγιώτης του κων/νου & της Μαρίας (Πάνο
Κώτσης, 1885 – 1972).
39. Κωλέτσης Χρήστος του Ευαγγέλου & της Αικατερίνης
(Τάκη Βαγγέλης, 1912 – 1995). Τυφεκιοφόρος.
40. Λαμπρούσης Βασίλειος του Σωτηρίου & της Μαρίας
(Βασιλάκη Βάσης, 1915 – 1984). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
41. Λαμπρούσης Γεώργιος του Θεοδώρου & της Πανάγιως
(Γάκη Θόδωρος, 1908 – 1945). Ομαδάρχης.
42. Λαμπρούσης Δημήτριος του Κων/νου & της Αλεξάνδρας
(Δημητράκη Κωνσταντής, 1919 – 1992). Πολυβολητής.
43. Λαμπρούσης Δημήτριος του Παναγιώτη & της
Αικατερίνης (Δημητράκη Πάνος, 1922 - 2012).
Πολυβολητής.
44. Λαμπρούσης Κων/νος του Αθανασίου & της Μαρίας
(Κώτση Νάσο Μήτος, 1902 – 1978). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
45. Λαμπρούσης Κων/νος του Γεωργίου & της Χρυσαυγής
(Κώτση Γάκης, 1917 – 1992). Τυφεκιοφόρος.
46. Λαμπρούσης Κων/νος του Δημητρίου & της Ελένης

(Κωνσταντή Τούσης, 1889 – 1967). Τυφεκιοφόρος.
47. Λαμπρούσης Κων/νος του Παναγιώτη & της Φωτεινής
(Κώτσο Πανέλης, 1915 – 1989). Τυφεκιοφόρος.
48. Λαμπρούσης Μιλτιάδης του Δημητρίου & Βασιλικής
(Τάδη Βάσης, 1900 – 1977). Τυφεκιοφόρος.
49. Λαμπρούσης Παναγιώτης του Δημητρίου & της Ελένης
(Πανέλη Μήτσης, 1895 – 1981). Τυφεκιοφόρος.
50. Λαμπρούσης Παναγιώτης του Ιωάννη & της
Αλεξάνδρας (Πάνο Νάκας ή Πάνο Νάκο Γιάννης, (1900 –
1943). Τυφεκιοφόρος.
51. Λαμπρούσης Σπυρίδων του Χρήστου & της Πανάγιως
(Σπύρο Χρηστάκης, 1902 – 1972). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
52. Λαμπρούσης Στέφανος του Λάμπρου & της Πανάγιως
(Στέφης 1918 – 1978). Τυφεκιοφόρος.
53. Λαμπρούσης Σωτήριος του Κων/νου & της Αλεξάνδρας
(Σωτηράκης, 1923 – 1963). Ασυρματιστής.
54. Λαμπρούσης Χρήστος του Ιωάννη & της Ελένης (Τάκη
Νάκος, 1912 -2001). Ομαδάρχης – Οπλαρχηγός.
55. Μάρκου Αναστάσιος του Αθανασίου & της Μαρίας
(Τασιούλ’ Χριστούλας, 1914 – 1995). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
56. Μάρκου Κων/νος του Αθανασίου & της Μαρίας (Κώτση
Χριστούλας, 1912 – 1943). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
57. Μήτος Αθανάσιος του Δημητρίου & της Αναστασίας
(Νάσο Τόκας, 1924 – 2008). Τυφεκιοφόρος.
58. Μήτρου Χρήστος του Δημητρίου & της Αναστασίας
(Τάκη Μήτρος, 1912 – 1998). Τυφεκιοφόρος.
59. Ντίμερης Κων/νος του Λάμπρου & της Γιαννούλας
(1904 – 1972, μέλος του Ε.Α.Μ.).
60. Πανούσης Λάμπρος του Κων/νου & της Αικατερίνης
(Λάμπρο Πανούσης, 1908 – 1968). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
61. Παφίλας Ευάγγελος του Δημητρίου & της Χρυσαυγής
(Βαγγέλ’ Μήτρος, 1904 – 1951). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
62. Παφίλας Ιωάννης του Ευγενίου & της Ευαγγελής
(Γιαννακούλ’ Βγένης, 1922 – 1947). Τυφεκιοφόρος.
63. Παφίλας Κων/νος του Νικολάου & της Βασιλικής
(Κώτση Παφίλας, 1918 – 2003). Τυφεκιοφόρος.
64. Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου & της Χρυσαυγής
(Σπύρο Μήτρος, 1900 – 1983). Μέλος της τριμελούς επιτροπής αγώνα της Αντιστασιακής Οργάνωσης Ε. Δ. Ε. Σ.
65. Παφίλας Χρήστος του Νικολάου & της Βασιλικής (Κίτσο
Παφίλας, 1907 – 1990). Σκοπευτής οπλοπολυβόλου.
66. Σταύρου ή Γάκης Κων/νος του Σταύρου & της Μαρίας
(Κώτση Μάρως, 1907 – 1979). Τυφεκιοφόρος.
67. Τσόγκας Γεώργιος του Παναγιώτη & της Αλεξάνδρας
(Γιώργο Τσόγκας, 1920 – 1991). Τυφεκιοφόρος.
68. Χρήστου Γεώργιος του Αναστασίου & της Πανάγιως
(Γάκη Ναστάση Χρήστος, 1914 – 1999). Τηλεφωνητής.

Κριτικά σχόλια στην ποιητική συλλογή του Γ.Δ. Δράκου

την ποιητική συλλογή «Ό,τι λέγαν οι γερόντοι μάς
φαινότανε βαρύ» του Γεωργίου Δράκου από την
Κλεονίκη Παπαδήμα-Ζορμπά, (καθηγήτριά του στο
Λύκειο Θεσπρωτικού Πρεβέζης στο παρελθόν).
Αγαπητέ, Γιώργο! Μόλις πήρα στα χέρια μου την ποιητική συλλογή σου ένοιωσα βαθιά συγκίνηση, λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών της ζωής σου, αλλά και της
δικής μου ζωής τον τελευταίο καιρό.
Ανοίγοντας τον μεγάλο φάκελο με την συλλογή μέσα
του, αντίκρισα πρώτα την φωτογραφία του εξωφύλλου,
έναν έφηβο με φτωχικά μαύρα ρούχα και ξυπόλυτο.
Κατάλαβα το μήνυμα που έστελνες μ’ αυτή την μορφή
και είπα στον εαυτό μου: «Νίκη πρόσεχε! Ο Γιώργος, ο
άλλος Άμλετ του Σαίξπηρ της σχολικής θεατρικής παράστασης στο Λύκειο, επικοινωνεί τώρα μαζί σου μ’ αυτή
την ποιητική συλλογή, μετά από πολλές δεκαετίες της
ζωής του!.» Λοιπόν!...
Αγαπητέ μου μαθητή Γιώργο.
Πρώτη διαπίστωση από μένα, αφού διάβασα με μια
ματιά κάποια από τα ποιήματά σου, είπα τα εξής «Έγινες
ένας φιλόσοφος «των πραγμάτων» της ζωής, καλέ μου;»
Όλα τα ποιήματά σου είνα γραμμένα με φιλοσοφία,
κριτική σκέψη, σάτιρα και καμμιά φορά και χλευασμό.
Όλα αυτά τα ένοιωσα από το ένα ποίημα ως το άλλο,
καθώς τα μελετούσα με πολλή προσοχήκαι ενδιαφέρον.
Σου δηλώνω ότι δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας για να
ανταποκριθώ στις προσδοκίες σου. Λοιπόν! Αρχίζω με
λίγα σχόλια στα ποιήματά σου επιλεκτικά, όσα μου ήταν
προσβάσιμα.
1) «Εις ομότιμον» (επικήδειος): Αρκετά καλή, φιλοσοφημένη σάτιρα
2) «Ξεχασμένη πατρίδα»: Καίριος λόγος, ρεαλισμός
και λυρισμός μαζί. Το κάποτε και το τώρα- πολύ συγκι-

νητικό- στίχοι άψογοι
3) «Ο Αετός του Αιγαίου»: Σπαραγμός ψυχής και διαμαρτυρία σου για την πατρίδα σου και την μοίρα του
Αιγαίου. Άψογοι στίχοι
4) «Λίγο μετά είπαν ότι εσίγησαν οι βόμβες»:
Ευαισθησία σου για τους πολέμους. Στίχοι –μαστίγιογια τους πρωταίτιους. Εικόνες που θυμίζουνπεζογράφους τέτοιων γεγονότων, αλλά και καλούς σκηνοθέτες
ανάλογων κινηματογραφικών ταινιών. Έξοχο!
5) «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο;»: Πληγές στην ψυχή
των Ελλήνων γεννά το ποίημα αυτό. Πολύ καλά επιλεγμένα τα ιστορικά σημεία του ποιήματος.(Θα δυσκολέψει
το νόημά του κάποιους αναγνώστες του)
6) «Μοιραίων έλεος»: Ρεαλισμός μεγάλος που γεννά
τραγικά συναισθήματα – πολλές πλευρές τονίζονται από
την αρχή ως το τέλος. Οι στίχοι εξαιρετικά επιλεγμένοι.
7) «Αποκάλυψη»: Εντυπωσιακό και δραματικό το θέμα του ποιήματος. Φιλοσοφημένο και συγχρόνως οδυνηρό για τον κάθε αναγνώστη (όπου γης). Ένα από τα
καλύτερα ποιήματα της συλλογής.
8) «Ό,τι λέγαν οι γερόντοι μάς φαινότανε βαρύ»:
Θυμοσοφικό το ποίημα. Ηομορφιά του στον απλό λόγο
και στην αγνότητα της ψυχής των πρεσβυτέρων
9) «Στον ξαφνικό θάνατο του Αγγελόπουλου»: Ένας
εξαιρετικός επικήδειος στον εξαιρετικό δημιουργό της
τέχνης. Το ύφος του ποιήματος ανάλογο με το πρόσωπο του σκηνοθέτη. Ένα από τα καλύτερα ποιήματα της
συλλογής.
10) «Υπερ-ιο-κατάθλιψη»: Πολύ καλά ξεδιπλώνεις το
θέμα από την μία ως την άλλη πλευρά παρακμής της
όλης κατάστασης. Ρεαλισμός και συγχρόνως μαύρες
σκέψεις με συνακόλουθα της θλίψης και τα άλλα συναισθήματα του αναγνώστη. Κατόρθωμα, που απέδωσες

το όλο θέμα ποιητικά. (Θα αποδιδόταν φυσιολογικά σε
πεζό λόγο και εν εκτάσει. Εσύ τα συμπύκνωσες σε 20
στίχους. Μπράβο!)
Αγαπητέ μου μαθητή και «ξεχωριστέ» άνθρωπε ετούτου του κόσμου,Γιώργο!
Ασχολήθηκα κάποιον χρόνο διαβάζοντας τα ποιήματά
σου με προσοχή. Και αυτό γιατί από τις πρώτες σελίδες
κατάλαβα ότι το έργο σου αυτό ήταν απόσταγμα ζωής,
της ζωής σου και η εικόνα που έχεις για τον κόσμο γύρω σου. Με συγκίνησαν όλα τα ποιήματά σου,υψηλού
βεληνεκούς τα πιο πολλά. Λυπάμαι που δεν σχολίασα
περισσότερα με την όποια δύναμη πνεύματος και ψυχής μπορώ ακόμα. Το καλύτερο θα ήταν να καθόμαστε
δίπλα-δίπλα σ’ έναν καναπέ και να τα διαβάζαμε μαζί
με τα ανάλογα σχόλια. Αρκέσου λοιπόν σ’ αυτά που σου
γράφω. Με λίγα λόγια, η ποιητική σου συλλογή είναι
εξαιρετική και με συγκίνησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Τα
σχόλιάμου είναι απλά, είναι τα σχόλια της παλιάς καθηγήτριάς σου, που είχα την τιμή να φθάσει στα χέρια μου
ένα σημαντικό πνευματικό σου έργο.
ΥΓ1. Το βιογραφικό σου πυκνό και σπουδαίο!
Συγκινητικό για μένα, την παλιά καθηγήτριά σου, αλλά
και κάθε άλλον αναγνώστη του βιβλίου σου.
ΥΓ2. Ελπίζω να έχεις διαβάσει και φιλοσοφία στη ζωή
σου (την δέουσα φιλοσοφία) για να παίρνεις δύναμη σε
όλη σου τη ζωή και από εδώ και πέρα, για πολύ καιρό.
ΥΓ3. Πολύ επιτυχημένα τα σκίτσα που πλαισιώνουν τα
ποιήματα!
Εδώ σε αφήνω
Με πολλή συμπάθεια και «έγνοια»
Η καθηγήτριά σου
Νίκη Παπαδήμα -Ζορμπά

Ά σσος
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Καλαντζής: “Βήμα -βήμα προσθέτουμε τουριστική αξία στον τόπο μας”

τις 27 και 28 Ιουλίου αναδεικνύουμε τα εξαιρετικά τοπικά
προϊόντα και προσθέτουμε γαστρονομική αξία στον τόπο μας” ήταν το
μήνυμα που εστάλη σήμερα από τα μέλη
των Πολιτιστικών Συλλόγων της Δ.Ε.
Θεσπρωτικού, τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου πρ. Δήμου
Θεσπρωτικού και φυσικά από τον Δήμο
Ζηρού, δια στόματος του Δημάρχου κ.
Νικόλαου Καλαντζή. Στις 27 και 28 Ιουλίου στον αύλειο χώρο του εμβληματικού
πέτρινου κτιρίου του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού θα πραγματοποιηθεί το 3ο Συμπόσιο Γαστρονομίας
Λάκκας Σουλίου, το οποίο φέτος θα έχει
ως θεματικό άξονα τη λακκιώτικη ελιά
και το λάδι.
Ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, σε συνάντηση των μελών των Συλλόγων και των συντελεστών της εκδήλωσης, που έγινε σήμερα στο Θεσπρωτικό,
υπογράμμισε την προσπάθεια που κάνει ο
Δήμος μέσα από την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και τη διοργάνωση
εκδηλώσεων όπως είναι τα Συμπόσια Γαστρονομίας, για να αναδείξει την τοπική
γαστρονομία και τα προϊόντα της περιοχής καθώς και να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο την τοπική επιχειρηματικότητα. Κάλεσε τα μέλη των συλλόγων, τους
παραγωγούς και τους επιχειρηματίες της
ευρύτερης περιοχής να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία της εκδήλωσης, διότι τα
οφέλη που θα προκύψουν θα είναι σημαντικά και πολύπλευρα, ενώ και τα συμπεράσματα της προσπάθειας θα αποτελέσουν τη βάση για επόμενες προσπάθειες.
Τόνισε ιδιαίτερα την πρόθεση του Δήμου
να κινηθεί με μεγαλύτερη εξωστρέφεια
στον τομέα του γαστρονομικού τουρισμού και μέσα από τη συμμετοχή του, με
συγκεκριμένες προτάσεις που θα περιέχουν παραδοσιακές συνταγές και τοπικά
προϊόντα, σε θεματικές εκθέσεις ανά την
Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό όπου οι
συνθήκες το επιτρέπουν, να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή και ανάδειξη των το-

πικών προϊόντων, της γαστρονομίας και
της περιοχής μας.
Εκ μέρους της Λέσχης Αρχιμαγείρων
Ελλάδος, η οποία για 3η συνεχή χρονιά
είναι συνδιοργανωτής του Συμποσίου,
μαζί με τον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό
Σύλλογο πρ. Δήμου Θεσπρωτικού, ο επίτιμος πρόεδρος και συντοπίτης μας Τάσος Τόλης, μίλησε για τη σημασία της εκδήλωσης, ενημέρωσε για το πρόγραμμα
του Συμποσίου και έδωσε τις κατάλληλες
κατευθύνσεις όσον αφορά τη συμμετοχή
των συλλόγων και την παρουσίαση των
παρασκευασμάτων τους. Και φέτος θα
υπάρχει ένας άτυπος διαγωνισμός, όπου
θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες προσπάθειες με κριτήρια τη σύνδεση του παρασκευάσματος με την ελιά και το ελαιόλαδο, την εμφάνιση και την παρουσίαση
που θα γίνει και φυσικά τη γεύση.
Επισημάνθηκε για πολλοστή φορά η
ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις
συνθήκες συντήρησης των παρασκευασμάτων και να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι
κανόνες υγιεινής.
Για την καλύτερη προετοιμασία όλων
των λεπτομερειών του 3ου Συμποσίου
συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί και
νέα συνάντηση την Τρίτη 16 Ιουλίου και
ώρα 9 το πρωί στον ίδιο χώρο, δηλαδή σε
αίθουσα του πέτρινου πρώην Δημοτικού
Σχολείο Θεσπρωτικού, όπου καλούνται
να παραβρεθούν και όσα μέλη Συλλόγων
δεν κατάφεραν να είναι παρόντα σήμερα,
αλλά και παραγωγοί και επιχειρηματίες
που θα λάβουν μέρος στο Συμπόσιο προκειμένου να λάβουν την καλύτερη δυνατή ενημέρωση.
Στο μεταξύ καλούνται οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων και οι επιχειρήσεις που
δεν έχουν δηλώσει ακόμη τη συμμετοχή
τους στο 3ο Συμπόσιο Γαστρονομίας, να
υποβάλουν αίτημα συμμετοχής (όνομα
και τηλέφωνο), το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 12 Ιουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimoszirou.grή στο
τηλ. 2683 360600.
Στη σημερινή συνάντηση εκτός του
Δημάρχου Ζηρού κ. Νικόλαου Καλαντζή,

των μελών της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος κ.κ. Τάσου Τόλη και Θανάση Βρεττού, τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού
– Πολιτιστικού Συλλόγου του πρ. Δήμου
Θεσπρωτικού κ. Νίκο Νικολάου, τα μέλη
των Πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
της ευρύτερης περιοχής, έδωσαν το 'παρών' ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπρωτικού
κ. Ζήκος Ρεμπής, ο δημοτικός Σύμβουλος
κ. Δημήτριος Πάντος, καθώς και οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Δήμος και Θεόδωρος Πανούσης.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα
κάνει η δα Αντιγόνη Δήμα, ενώ υποστηρικτής του 3ου Συμποσίου Γαστρονομίας
Λάκκας Σουλίου θα είναι η ΝΕΑ ΟΔΟΣ.
Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα,
μετά τις προσθήκη των παραπάνω εκδηλώσεων έχει ως εξής:
12 Ιουλίου: Νέα Κερασούντα: Χορευτική
εκδήλωση στην Πλατεία, με διοργανωτή
τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο “Ο Κατσαντώνης”.
20 Ιουλίου: Μελιανά: Παραδοσιακό πανηγύρι Προφήτη Ηλία, με διοργανωτή
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιανών.
25 Ιουλίου: Άγιος Γεώργιος: Εκδήλωση
με ζωντανή μουσική στην Πλατεία. Διοργανωτής ο Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου
Γεωργίου.
27 Ιουλίου: Γαλατάς: Εκδήλωση με ζωντανή μουσική. Διοργανωτής ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά.
27 -28 Ιουλίου: Θεσπρωτικό: 30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ.
28 Ιουλίου: Λίμνη Ζηρού- Κοκκινοπηλός:
4ο Zero Lake Run Ανώμαλου Δρόμου, με
διοργανωτή τον Σύλλογο Νέων Φιλιππιάδας.
31 Ιουλίου: Ριζοβούνι: (ώρα 21.00 -αύλειος χώρος του Σχολείου) Εκδήλωση
-αφιέρωμα στον Αλέκο Κιτσάκη με διοργανωτή τον Σύλλογο Γυναικών Ριζοβουνίου.
2-3 Αυγούστου: Γοργόμυλος: Rock
festival με τον τίτλο “Rapido Molino”.
2 Αυγούστου: Συναυλία με τον Ορφέα
Περίδη.
και 3 Αυγούστου: Αφιέρωμα στο ROCK.

18η ΜΑΪΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Τ

ελευταία είναι της μόδας να καθορίζεται μια μέρα
το χρόνο για να τιμάται ή να κατευθύνεται η προσοχή του κοινού σε πρόσωπα ή αντικείμενα ή καταστάσεις της ανθρώπινης δημιουργίας ή συμπεριφοράς.
Έτσι έχουμε την ημέρα της μητέρας, αργότερα νομίζω
καθορίστηκε και ημέρα του πατέρα, έχουμε και ημέρα
του Βαλεντίνου για τον έρωτα, ημέρα του περιβάλλοντος και άλλες. Ξαφνικά προχτές είδα και την ημέρα των
Μουσείων την 18η Μαΐου. Φυσικά καμιά σύγκριση με τις
επετείους των εθνικών και θρησκευτικών εορτών.
Το γεγονός με εξένισε κάπως αλλά σκέφτηκα αμέσως
πως έπρεπε να επισκεφτώ το τοπικό μας μουσείο του
Γιώργου Γιάννου γιατί πέραν του πολιτιστικού στοιχείου
αυτού καθ΄ εαυτού, η δημιουργία του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει κάθε τιμής.
Είναι σε όλους γνωστό με πόσο προσωπικό κόπο και
μεράκι ο μακαρίτης Γιωργο-Γιάννος, συνεπικουρούμενος
ολόψυχα και από τη γυναίκα του την κα Πανάγιω, εργάστηκαν για να παρουσιάσουν αυτό το θαυμάσιο Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο , όπως μου είπε η κα Πανάγιω,
έχει αρκετή επισκεψιμότητα.
Στον αγώνα αυτόν ο μακαρίτης Γιώργο-Γιάννος διέθεσε όχι μόνο προσωπική εργασία αλλά και τη δαπάνη
που απαιτούνταν κάθε φορά ...και ήταν άνθρωπος της
βιοπάλης.
Τον παρακολούθησα, τον έζησα από κοντά και θαύμασα
την ολόψυχη αφοσίωσή του σ΄ αυτό το έργο. Εκτιμώ
απεριόριστα τους ανθρώπους αυτούς, όπως και κάθε άλλον εθελοντή κοινωνικής προσφοράς. Έτσι βρέθηκα για
μία ακόμη φορά επισκέπτης προσκυνητής.
Όταν έφυγε από κοντά μας τον στερήθηκε η οικογένειά

Γιώργος Γιάννος

Αναστάσιος Λαμπρούσης

του αλλά τον στερηθήκαμε κι εμείς γιατί μπορούσε
ακόμη να προσφέρει στην κοινωνία μας, μιας και είχε
τεχνικές γνώσεις σαν ξυλουργός και επιπλοποιός και
όρεξη προσφοράς και ήταν ανιδιοτελής. Αυτά όλα,
από έναν άνθρωπο που δεν έχει οικονομική άνεση, είναι πολύ σημαντικά και ενδεικτικά για την κοινωνική
προσφορά του ανδρός.

Διοργανωτής ο Σύλλογος “Οι Άγιοι Απόστολοι”.
2-3-4 Αυγούστου: Άσσος: Τριήμερο εκδηλώσεων.
2 Αυγούστου: Μουσική εκδήλωση.
3 Αυγούστου: Πνευματική εκδήλωση.
4 Αυγούστου: Αθλοπαιδιές.
3 Αυγούστου: Παιδόπολη – Λίμνη Ζηρού:
Συναυλία με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.
Διοργανωτής ο Σύλλογος “Περί Βιβλίου”
Φιλιππιάδας.
3 Αυγούστου: Γυμνότοπος: Μουσική εκδήλωση: “Σεργιάνι στην παράδοση” με
διοργανωτή τον Πολιτιστικό Σύλλογο
“Πατήρ – Κοσμάς”.
9-10 Αυγούστου: Λίμνη Ζηρού: Zero
festival με διοργανωτή τον Σύλλογο
Νέων Φιλιππιάδας.
12 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Acheron
River Party με διοργανωτή τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο.
14 Αυγούστου: Παναγιά: Εκδήλωση με
ζωντανή μουσική. Διοργανωτής ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος.
15 Αυγούστου: Γοργόμυλος: Αντάμωμα
Γοργομυλιωτών.
15 Αυγούστου: Πολυστάφυλο: Θρησκευτικός εορτασμός και αντάμωμα Πολυσταφυλιτών στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
16 Αυγούστου: Άγιος Γεώργιος: Μουσική
εκδήλωση (συναυλία) στο Πλατανόδασος. Διοργανωτής ο Μορφωτικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου.
16 Αυγούστου: Νικολίτσι: Εκδήλωση με
ζωντανή μουσική. Διοργανωτής ο Σύλλογος “Η αναγέννησης”.
19 Αυγούστου: Φιλιππιάδα: Μουσική
εκδήλωση με διοργανώτρια την Ενορία
Αγίου Βησσαρίωνα.
23 Αυγούστου: Παπαδάτες: Εκδήλωση με
ζωντανή μουσική. Διοργανωτής ο Σύλλογος “Άγιος Κοσμάς”.
24 Αυγούστου: Θεσπρωτικό (ώρα 7.00
μ.μ. αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου) Ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: “Αθ. Καλδάνης, ένας
πρωτοπόρος δήμαρχος”. Διοργανωτής ο
Σύλλογος απόδημων Λελοβιτών.

Με τέτοια συναισθήματα εμφορούμενος, θεώρησα
καθήκον να επισκεφτώ το Μουσείο την ημέρα αυτή, βέβαιος ών ότι εκεί θα είναι παρούσα και η κα Πανάγιω
που εξακολουθεί να συντηρεί το Μουσείο αλλά και να
ξεναγεί τους επισκέπτες. Όπως αντιλαμβάνονται όλοι είναι ένα πολιτιστικό στοιχείο που ανεβάζει το κύρος του
χωριού μας.
Είναι γεγονός πως σε πάρα πολλά χωριά και πόλεις
έχουν δημιουργηθεί τέτοια αξιόλογα μουσεία. Θαυμάσιο είναι το Λαογραφικό Μουσείο Ριζοβουνίου, το οποίο
είναι έργο συλλογικό του τοπικού Συλλόγου Γυναικών,
νομίζω. Επίσης στον Άσσο ο κ. Τάσος Λαμπρούσης με
δική του πρωτοβουλία, μεράκι, κόπο και χρήματα, όπως
ο μακαρίτης Γιώργος, έφτιαξε το Λαογραφικό Μουσείο
Άσσου με πολύ πλούσιο περιεχόμενο σε εκθέματα που
με εξέπληξε όταν το επισκέφτηκα. Πραγματικός άθλος.
Ιδιώτης και αυτός και βιοπαλαιστής.
Όλοι αυτοί οι λαϊκοί δημιουργοί καθώς και όσοι εξ
ιδίας πρωτοβουλίας προσφέρουν κάτι στο σύνολο διαθέτοντας κόπο, χρόνο και χρήματα είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης μας. Αισθάνομαι πολύ ταπεινός μπροστά τους.
Καμιά φορά, γιατί συμβαίνει και αυτό, αντιμετωπίζουν και
πικρόχολα σχόλια, κυρίως από άτομα που δεν έχουν προσφέρει τίποτα ούτε και πρόκειται να προσφέρουν ποτέ.
Πρέπει ακόμα να θυμίσω ότι το Μουσείο Γιώργου Γιάννου στεγάζεται στο πατρικό του σπίτι, το οποίο διέθεσε
για το σκοπό αυτό και συνταιριάζει με την περίπτωση
σαν έργο και αυτό της εποχής στην οποία αναφέρεται.
Η κα Πανάγιω εξακολουθεί να συντηρεί το Μουσείο και
να ξεναγεί τους επισκέπτες ,ακούραστη και αβάρετη και
πρόθυμη. Το ίδιο και ο κ. Τάσος Λαμπρούσης στον Άσσο.
Σ’ αυτούς τους ανθρώπους αξίζει μια ιδιαίτερη τιμή.
Μπράβο τους!
Κ.Σιώζης

Ά σσος
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Αυτοδιοικητικές εκλογές
συνέχεια από τη σελίδα 1

Έλαβαν: 1) «Δήμος για τον πολίτη» ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ): 110 + 115 = 225 ψήφους
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
ΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 + 8 = 11
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ
ΚΑΨΙΟΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΉΣΤΟΥ 1 + 2 = 3
ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΎΡΟΥ 1 + 2 = 3
ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 100 + 95 =
195
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΙΤΣΙ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 + 11 = 19
ΝΑΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΈΛΟΥ 6 + 7 = 13
ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΙΩΑΝΝΟΥ 7 + 19 = 26
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 39+52=91
ΡΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7 + 4 = 11
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 32 + 40
=72
ΦΙΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 11 + 17
= 28
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Φιλιππιάδας, Ανωγείου, Κρανέας
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 1 + 5 = 6
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 5 + 5 = 10
ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 0 + 1 = 1
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 7 + 0 = 7
ΓΡΑΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 1 + 0 = 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 1 + 9 = 10
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΛΛΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 0 + 1 = 1
ΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 8 + 2 = 10
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 1 + 3 = 4
ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
8 + 4 = 12
ΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΉΣΤΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 6 +
8 = 14
ΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 5 + 6 = 11
ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ)
5+2=7
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(ΑΝΩΓΕΙΟΥ) 1 + 1 = 2
ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) 4 + 5 = 9
2) «Νέα πορεία για τον Δήμο Ζηρού» ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ): 45 + 47 = 92
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
ΑΥΓΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 + 4 = 6
ΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 + 14 = 24
ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΠΕΡΙΚΛΗ 7 + 25 = 32
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 + 0 = 1
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ 9 + 8 = 17
ΜΗΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 + 0 = 2
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0 + 1

=1
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33 + 37 =
70
ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 + 6 = 11
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 17 + 15
= 32
ΡΕΜΠΗΣ ΖΗΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 + 6 = 12
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Φιλιππιάδας, Ανωγείου, Κρανέας
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης
ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΩΓΕΙΟΥ) 1
+0=1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 1 + 2 = 3
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 1 + 0 = 1
ΓΚΑΡΤΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 1 + 0 = 1
ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 5 + 9 = 14
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 1 + 1 = 2
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
(ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 5 + 5 = 10
ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΑΝΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 0 + 4 = 4
ΜΑΛΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΡΑΝΕΑΣ) 0 + 1 = 1
ΜΠΑΛΑΦΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΗΛΙΑ (ΑΝΩΓΕΙΟΥ) 1 + 2 = 3
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 2 + 9 = 11
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 1 + 0 = 1
ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ) 2 + 2 = 4
ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(ΚΡΑΝΕΑΣ) 1 + 1 = 2
3) «Λαϊκή Συσπείρωση Ζηρού» (ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ) (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ):
5+2=7
Στο 10ο και 11ο εκλογικό τμήμα.
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης
.
ΑΡΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη 1 + 1 = 2
ΛΕΚΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Δαμιανού 2 + 0 = 2
ΤΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου 1 + 0 = 1
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΑΝΕΑΣ
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΩΓΕΙΟΥ
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης
ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου 1 + 0 = 1
ΥΠΟΨ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓ. ΠΕΡΙΦ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης
ΓΙΑΝΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Αθανασίου 1 + 0 = 1
ΖΗΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του Αποστόλου 1 + 0 = 1
Άσσος Α΄Κυριακή
για το τοπικό συμβούλιο
Στον Άσσο οι ψηφοφόροι ψήφισαν σε δύο εκλογικά
τμήματα στο 10ο και στο 11ο του Δήμου Ζηρού.
Τρεις ήταν οι συνδυασμοί που διεκδίκησαν την
ψήφο των ψηφοφόρων:
1) Άσσος γιατί ζούμε εδώ, 2) Δημιουργία ξανά, 3)
Νέα πορεία για τον Άσσο.
Στο 10ο και 11ο εκλογικό τμήμα.

Εγγεγραμμένοι: 350 + 292 = 642
Ψήφισαν: 173 + 174 = 347
Άκυρα: 6 + 7 = 13
Λευκά: 2 + 0 = 2
Έγκυρα: 165 + 167 = 332
Έλαβαν: 1) Άσσος γιατί ζούμε εδώ: 112 + 101 =
213 ψήφους.
Σταυροί προτίμησης.
Διαμάντη Πανάγιω του Παύλου 13 + 7 = 20
Καλέσιος Ευάγγελος του Γεωργίου 23 + 6 =29
Κατσάνος Κων/νος του Ευαγγέλου 92 + 64 = 156
Κατσάνου Βάια του Νικολάου 33 + 24 = 57
Λαμπρούσης Ευάγγελος του Βησσάρη 34 + 51 = 85
Παφίλας Νικόλαος του Αθανασίου 10 + 17 = 27
2) Δημιουργία Ξανά: 15 + 10 = 25 ψήφους Σταυροί
προτίμησης.
Δήμας Περικλής του Ιωάννη 14 + 9 = 23
Καλέσιος Γεώργιος του Ευθυμίου 12 + 3 = 15
Παφίλα Φωτεινή του Δημητρίου 1 + 5 = 6
Φωτιάδη Αφροδίτη του Κων/νου ο + 2 = 2
3) Νέα πορεία για τον Άσσο: 38 + 56 = 94 ψήφους
Σταυροί προτίμησης.
Ζήκα Ελένη του Σπυρίδωνα 11 + 20 = 31
Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου 34 + 40 = 74
Κατσάνος Χρήστος του Θωμά 5 + 8 = 13
Πανούση Ελένη του Ευαγγέλου 10 + 19 = 29
Παφίλας Ευάγγελος του Χρήστου 11 + 18 = 29
Το τοπικό συμβούλιο Άσσου είναι πενταμελές. Τρεις
συμβούλους εκλέγει ο συνδυασμός Άσσος γιατί
ζούμε εδώ και δύο μέλη ο συνδυασμός Νέα πορεία
για τον Άσσο. Ο συνδυασμός Δημιουργία Ξανά δεν
εκλέγει σύμβουλο
Άσσος Β΄ Κυριακή 2 Ιουνίου
Οι ψηφοφόροι του Άσσου ψήφισαν στο 10ο και
11ο εκλογικό τμήμα του ΔήμουΖηρού.
Στο 10ο και 11ο εκλογικό τμήμα Εγγεγραμμένοι:
350+292=642
Ψήφισαν: 131+155 = 286 ποσοστό (37,43% και
53,08%) επί των εγγεγραμμένων
Άκυρα: 3 + 1 = 4 ποσοστό (2,92% και (0,65%) επί
των ψηφισάντων
Λευκά: 0 + 0 =0 ποσοστό (0.00% + 0.00%) επί των
ψηφισάντων
Σύνολο Άκυρων και Λευκών 4 +0 = 4
Έγκυρα: 128 + 154 =282 ποσοστό (97,71% και
99,35%) επί των ψηφισάντων
Αποχή: 219 + 137 = 356 ποσοστό (62,57% και
46,92%) επί των εγγεγραμμένων
Έλαβαν: 1) Νέα πορεία για τον Δήμο Ζηρού
(Καλαντζής Νικόλαος του Δημητρίου) 40 + 81 =
121 ποσοστό (31,25% και 52,60%).
2) Δήμος για τον πολίτη (Γιολδάσης Δημήτριος
του Γεωργίου) 88 + 73 = 161 ποσοστό (68,75% και
47,40%).
Περιφερειακές εκλογές
στην Ήπειρο 26-5-2019
Αποτελέσματα της τοπικής κοινότητας Άσσου
Στο 10ο και 11ο εκλογικό τμήμα αντίστοιχα.
Εγγεγραμμένοι: 350 + 292 = 642
Ψήφισαν: 171 + 174 = 345
Άκυρα: 5 + 9 = 14
Λευκά: 2 + 0 = 2
Έγκυρα: 164 + 165 = 329
Έλαβαν μέρος οκτώ συνδυασμοί:
1) Ανυπότακτη Ήπειρος (Νουτσόπουλος Κων/νος
του Δημητρίου): 0+0=0
2) Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου (Καχριμάνης
Αλέξανδρος του Γεωργ.): 122+104=226
3) Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο (Ζήκος
Νικόλαος του Αποστόλου): 2+1=3
4) Ελληνική Αυγή για την Ήπειρο (Αναγνώστου Κων/
νος του Χρήστου): 3+1=4
5) Ήπειρος όλων (Δημητρίου Δημήτριος του
Χρήστου): 1+15=16
6) Κοινό των Ηπειρωτών (Ζάψας Γεώργιος του
Ευαγγέλου): 25+21=46
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Ευχαριστήριο
Αγαπητοί συνδημότες,
Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές που προηγήθηκαν
συμμετείχα στον συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» του
δημάρχου Ζηρού κ. Νικόλαου Καλαντζή, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, τον οποίο η πλειοψηφία των δημοτών επέλεξε ως τη νέα Δημοτική
Αρχή. Είναι μεγάλη μου τιμή να με επιλέξετε να
εκπροσωπήσω στο δημοτικό συμβούλιο τη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού , που είναι ο δικός
μου αγαπημένος τόπος. Ευχαριστώ όλους όσοι με
στήριξαν σε αυτόν τον πρωτόγνωρο για μένα αγώνα, ο οποίος προσπάθησα σε όλο το διάστημα
που προηγήθηκε να είναι τίμιος και καθαρός. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό
μου και την ευκαιρία που μου έδωσε να συνεισφέρω έμπρακτα στον Δήμο
μας. Οφείλω να συγχαρώ και όλους τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους που θα συνθέσουν το νέο δημοτικό συμβούλιο και θα κληθούν μέσα σε πνεύμα συνεργασίας να αποφασίσουν για πολύ σημαντικά ζητήματα.
Συγχαίρω επίσης, όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική αναμέτρηση και
δεν κατάφεραν να εκλεγούν, γιατί η απόφαση και μόνο να συμμετέχουν στα
κοινά για να προσφέρουν στους συμπολίτες τους, ενισχύει τον δημοκρατικό
θεσμό και αποτελεί απόδειξη της αγάπης τους για τον τόπο μας. Προσωπικά
θα αγωνιστώ με κάθε τρόπο να είμαι παρών σε κάθε ζήτημα που απασχολεί
την τοπική κοινωνία, χτίζοντας μια ουσιαστική σχέση μαζί σας, μέσα από την
οποία θα προσπαθήσω να συνδράμω στη βελτίωση και τη συνεχή εξέλιξη
του τόπου μας, ελπίζοντας έτσι να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας.
Με εκτίμηση
Θεόδωρος Π. Πανούσης
Αγαπητές μου συγχωριανές Αγαπητοί μου συγχωριανοί Φίλες και φίλοι του Δήμου Ζηρού. Στις
πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές έθεσα υποψηφιότητα στον Δήμο μας και σας ζήτησα να με
εμπιστευθείτε πιστεύοντας πως μπορώ να προσφέρω στον τόπο μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις
και την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε όλη την
επαγγελματική μου διαδρομή. Η ανταπόκρισή
σας στο κάλεσμά μου ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Με εμπιστευθήκατε, με τιμήσατε με την
ψήφο σας και μου δώσατε τη δυνατότητα να σας
εκπροσωπήσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια
σε όλους τους υποψηφίους (και ιδιαίτερα στον εκλεγέντα συγχωριανό μας
Πανούση Θεόδωρο) για τον όμορφο και δύσκολο αγώνα τους ανεξάρτητα
7) Λαϊκή συσπείρωση Ηπείρου (Πρέντζας Γεώργιος
του Κων/νου): 8+10=18
8) Ορίζοντες Ηπείρου Περήφανοι Ξανά (Ριζόπουλος
Σπυρίδων του Εμμαν.): 3+13=16
Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι
(Σταυροί προτίμησης στο 10ο & 11ο εκλογικό
τμήμα αντίστοιχα).
1) Ανυπότακτη Ήπειρος (Νουτσόπουλος Κων/νος
του Δημητρίου): 0+0=0
2) Αξιοβίωτη Ανάπτυξη Ηπείρου (Καχριμάνης
Αλέξανδρος του Γεωργ.): 122+104=226
Βασιλάκης Περικλής του Παναγιώτη: 3+6=9
Βασιλείου Σπυριδούλα του Γεωργίου: 10+11=21
Γιολδάσης Βασίλειος του Βησσαρίωνος: 17+11=28
Γκούμας Αχιλλέας του Νικολάου: 5=2=7
Γούσης Χρήστος του Ευαγγέλου: 34+15=49
Ευθυμίου Δήμητρα του Σπυρίδωνα: 2+1=3
Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος) του Χρήστου:
39+20=59
Καλαμπόκης Σταύρος του Δημητρίου: 68+65=133
Ματσίρας Χρήστος του Ιωάννη: 3+5=8
Παπαϊωάννου-Ιατρού Θεοδώρα του Σταύρου:
4+3=7
Ρίζου Βασιλική (Βίκυ) του Ιωάννη: 13+7=20
Σπυρέλης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου: 25+25=50
Χαϊτίδου Στέλλα του Γεωργίου: 3+2=5
3) Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο (Ζήκος

αν εξελέγησαν ή όχι. Ο συσχετισμός των δημοτικών συμβούλων που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές (13 , 13 , 1) εκφράζει το δικό σας μήνυμα
και τη δική σας βούληση πως ο Δήμος μας πρέπει να διοικηθεί συναινετικά
από όλους τους εκλεγμένους. Ιδιαίτερα λοιπόν θα σταθώ στους Δημοτικούς
Συμβούλους οι οποίοι, με βάση τον ανωτέρω συσχετισμό, αποτελούν μοναδικές και αναντικατάστατες οντότητες. Η άποψή τους και η στάση τους θα
είναι καθοριστικές για τη λήψη αποφάσεων. Εύχομαι τη μοναδικότητα αυτή
να την αξιοποιήσουν για το καλό του Δήμου μας. Προσωπικά θα πορευτώ με
τις αξίες και τις αρχές που με διέπουν σε όλη μου τη ζωή. Θα είμαι αυστηρός
κριτής και ελεγκτής της Δημοτικής Αρχής αλλά ταυτόχρονα θα είμαι θετικός
σε κάθε ενέργεια που θα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αν και όποτε
αυτή προκύψει. Αισθάνομαι πως το οφείλω στον εαυτό μου , την οικογένειά
μου αλλά κυρίως στις πολλές εκατοντάδες Συνδημοτών μου που με εμπιστεύτηκαν και με τίμησαν με την ψήφο τους. Σας ευχαριστώ από τα βάθη
της καρδιάς μου και σας υπόσχομαι πως θα είμαι κοντά σας επιζητώντας τον
διάλογο και την δική σας συναίνεση για να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον
του Δήμου μας. Έχω την πεποίθηση ότι ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο
στον τόπο μας τώρα ξεκινά και σε αυτή την πορεία σας θέλω δίπλα μου.
Ειλικρινά δικός σας, με απέραντη ευγνωμοσύνη.
Βασίλειος Ευθ. Κώνστας Αντιστράτηγος Π.Σ. ε. α.-Χημικός
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζηρού
Στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν την
26 Μαΐου 2019 είχα την τιµή να επανεκλεγώ µε
τον συνδυασμό "Άσσος γιατί ζούμε εδώ" αποτελούμενος από αξιόλογους νέους του χωριού µας,
µε ένα µεγάλο ποσοστό. Αυτό σηµαίνει ὁτι εκτιμήθηκε το έργο µου και µου δίνει δύναμη για τη
συνέχεια ώστε να υποσχεθω για την καλύτερη
λειτουργία και επίλυση των προβλημάτων του αγαπηµένου µας χωριού µε καλή διάθεση και πολύ
όρεξη.
Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά όλους από καρδιάς και ιδιαίτερα όσους µε τίμησαν µε την ψήφο τους.
Με εκτίµηση και σεβασμό ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ΑΣΣΟΥ.
Κατσάνος Κωνσταντίνος
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους
τους συγχωριανούς, είτε με ψήφισαν είτε όχι, για
τη συμμετοχή τους στις Αυτοδιοικητικές εκλογές
της 26 Μαΐου του 2019. Θέλω επίσης να τους διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου
στο τοπικό συμβούλιο θα κάνω ο,τι μπορώ για το
καλό του χωριού μας και ότι θα είμαι στο πλευρό
κάθε συγχωριανού μας.
Με εκτίμηση
Γιάννης Γ. Θεοδώρου

Νικόλαος του Αποστόλου): 2+1=3
Αποστόλου Γεώργιος του Αθανασίου: 0+1=1
Ξυλογιάννη Αικατερίνη του Αγγέλου:0+1=1
4) Ελληνική Αυγή για την Ήπειρο (Αναγνώστου Κων/
νος του Χρήστου): 3+1=4
Ζούμπας Ευάγγελος του Δημητρίου: 1+1=2
Λώλος Κυριάκος του Σάββα: 0+1=1
5) Ήπειρος όλων (Δημητρίου Δημήτριος του
Χρήστου): 1+15=16
Γιαμάς Ιωάννης του Αναστασίου-Αντωνίου: 0+1=1
Ζήση Παναγιώτα-Μαρία του Ευαγγέλου: 1+3=4
Καρακασίδης Αθανάσιος του Χρήστου: 0+4=4
Κώτσιου Μαρία του Θεοδώρου: 0+4=4
Πάντης Γεώργιος του Ευαγγέλου: 1+8=9
Συγκούνα Χριστίνα του Σπυρίδωνα: 0+2=2
Τσούτσης Δημήτριος (Άκης) του Αποστόλου: 0+1=1
Φραγκούλης Παύλος του Γεωργίου: 0+5=5
6) Κοινό των Ηπειρωτών (Ζάψας Γεώργιος του
Ευαγγέλου): 25+21=46
Κορωναίος Απόστολος του Νικολάου: 3+1=4
Κοτσίνης Χρήστος του Οδυσσέα: 0+1=1
Κριτσιμά Χριστίνα του Λάμπρου: 2+3=5
Κωνής Δημήτριος του Αλεξάνδρου: 3+2=5
Κωστάκου Κων/να του Μιχαήλ: 1+0=1
Κώτσης Δημήτριος του Διογένη: 7+10=17
Λιώλη Άννα του Δημητρίου: 1+1=2
Μπεζεβέγκης Γεώργιος του Βασιλείου: 0+4=4

Παπακώστας Χαρίλαος (Χάρης) του Θωμά: 1+4=5
Τρούγγου Αικατερίνη του Ιωάννη: 12+8=20
Τσούτσης Παναγιώτης του Κων/νου: 3+0=3
7) Λαϊκή συσπείρωση Ηπείρου (Πρέντζας Γεώργιος
του Κων/νου): 8+10=18
Κιτσαντάς Απόστολος του Χαραλάμπους: 1+0=1
Κονάκης Θωμάς του Αποστόλου: 0+1=1
Κωτσαντής Κων/νος του Θεοδώρου: 2+0=2
Λάμπρος Κων/νος του Ιωάννη: 2+7=9
Λελοβίτης Πέτρος του Σωκράτη: 1+1=2
Μανίκη Ευαγγελία του Περικλή: 1+0=1
Μισηρλής Γεώργιος του Κων/νου: 1+4=5
Νόβας Ταξιάρχης-Ιωάννης του Ανδρέα: 1+0=1
Τζίμα Μαρία του Σπυρίδωνος: 3+1=4
8) Ορίζοντες Ηπείρου Περήφανοι Ξανά (Ριζόπουλος
Σπυρίδων του Εμμ.): 3+13=16
Ζάμπου Αθανασία του Μιχαήλ: 0+4=4
Κωλέτσης Δημήτριος του Ελευθερίου-Χαριλάου:
1+1=2
Κοντού Βασιλική του Χαραλάμπους: 0+3=3
Μπούκα Αγγελική του Ευαγγέλου: 0+2=2
Νικολάου Μαρία-Αγγελική του Γεωργίου: 0+2=2
Παπατσίμπας Αλέξανδρος του Γεωργίου: 1+1=2
Παππάς Δημήτριος (Τάκης) του Αναστασίου: 0+2=2
Πέππα Χριστίνα του Βασιλείου: 0+1=1
Ρίζος Αχιλλέας του Γεωργίου: 0+1=1
Τσιρώνη Παρασκευή (Βιβή) του Χρήστου: 0+2=2
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Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

εφημερίδα μας έχει αποφασίσει να
αφιερώνει σε κάθε φύλλο της μία
στήλη γνωριμίας που να αναφέρεται σε
Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό το φύλλο θα
γίνει αναφορά στη Ζήκα Χρυσαυγή του Κων/νου
και της Βασιλικής

Γεννήθηκε το 1966 στη Φρανκφούρτη της
Γερμανίας. Εκεί βρίσκονταν την περίοδο αυτή
οι γονείς της, ως οικονομικοί μετανάστες. Είναι
το πρώτο από τα δύο παιδιά του Ζήκα Κων/
νου του Ιωάννη και της Αικατερίνης από τον
Άσσο (Κώστα Γιάννη Ζήκα) και της Παντούλα
Βασιλικής του Γεωργίου και της Ανδρομάχης
από τα Μελιανά. Αδελφή της η Κατερίνα, συζ.
Γεωργίου Σακαλέρου από την Κάλυμνο.
Του Παύλου Γ. Χρήστου

Φοίτησε στο Νηπιαγωγείο του Άσσου και στη
συνέχεια στο Δημοτικό Σχολείο. Είχε την τύχη
να έχει ένα φωτισμένο και προοδευτικό δάσκαλο, τον Ευάγγελο Παπαδήμα από το Ριζοβούνι.
Για τον δάσκαλό της έχει πάντα να λέει τα καλύτερα τονίζοντας ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος του για την εξέλιξή της. Στο διάβα της από
το Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσπρωτικού συνάντησε τους εξαιρετικούς δασκάλους: Απόστολο
Καλδάνη, Γιώργο Καραγιαννίδη, Ηλία Στέργιο
και Ευάγγελο Παναγιώτου, οι οποίοι την ενέπνευσαν και της εμφύσησαν την αγάπη για το
διάβασμα και το βιβλίο. Το 1984 φοιτήτρια στο
Ιστορικό-Αρχαιολογικό τμήμα της φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στα φοιτητικά χρόνια μαζί με τον σύζυγό της Θεόδωρο
Θεοδώρου, καθηγητή φυσικής, παρέδιδε φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές του χωριού μας.
Μετά την αποφοίτησή της από τη φιλοσοφική

Σχολή εργάστηκε στο φροντιστήριο του Κων/
νου Δήμου στο Θεσπρωτικό και στη συνέχεια
στο φροντιστήριο Πλαστήρα στο Μοσχάτο και
στα πρότυπα κέντρα μελέτης στο Κουκάκι, παραδίδοντας παράλληλα και ιδιαίτερα μαθήματα
προετοιμάζοντας μαθητές για πανελλαδικές εξετάσεις.
Εργάστηκε ως αναπληρώτρια στο 3ο Λύκειο
Αμαρουσίου, Τ.Ε.Σ. Κορωπίου, 2ο και 1ο
Γυμνάσιο Μεγάρων, 8ο Γυμνάσιο Νικαίας. Ε.Π.Λ.
Κορυδαλλού, 2ο και 1ο Λύκειο Ταύρου. Το 1998
διορίζεται στη Διεύθυνση Β/μιας Εκπαίδευσης
του Νομού Ηλείας και τοποθετείται στο Λύκειο
Βασιλακίου και την επόμενη χρονιά βρίσκεται
στο Ι.ΕΚ. Πειραιά. Το 2000 με μετάθεση βρίσκεται στο 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων για τα επόμενα

επτά χρόνια. Όσα χρόνια υπηρετεί σ’ αυτό το
σχολείο συνεργάζεται με τη μαθητική κοινότητα,
είναι υπεύθυνη και επιμελείται την εφημερίδα
που εκδίδει αυτή.
Σήμερα υπηρετεί στο 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου
και είναι υπεύθυνη της θεατρικής και χορευτικής ομάδας και συντονίστρια των πολιτιστικών
προγραμμάτων του σχολείου. Επίσης είναι υπεύθυνη της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
για την παροχή πρακτικής άσκησης σε φοιτητές
της Φιλοσοφικής Σχολής. Μέσα από την πολυσχιδή δράση της δεν μπορούσε να απουσιάζει ο
εθελοντισμός, καθώς είναι άτομο ευαισθητοποιημένο στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας, παρέχοντας υποστηρικτική
διδασκαλία σε μαθητές μέσα από το κοινωνικό
φροντιστήριο του Δήμου Μοσχάτου και του χαμόγελου του παιδιού.
Πιστεύει στη δια βίου μάθηση και έχει παρακο-

λουθήσει σεμινάρια υποκριτικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης του ατόμου καθώς και σεμινάρια
σχετικά με την ειδική αγωγή, τις μαθησιακές δυσκολίες και τις νέες τεχνολογίες με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Έχει συμμετοχή σε διάφορα
εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Έρασμος.
Αγαπάει τη δουλειά της, γιατί αγαπάει τα παιδιά και θέλει να προσφέρει σ’ αυτά. Εξάλλου η
αγάπη της για τα παιδιά είναι ο μοναδικός λόγος
που αποκλειστική επιλογή της ήταν η ενασχόληση με αυτά. Αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με
τους μαθητές της κερδίζοντας πολύ γρήγορα την
εκτίμησή τους και την εμπιστοσύνη τους έχοντας έτσι άριστα αποτελέσματα στο εκπαιδευτικό
της έργο. Προικισμένη με υπομονή, επιμονή, μεταδοτικότητα, μεθοδικότητα και με περίσσευμα
αγάπης που διαθέτει και με το ανυπόκριτο μόνιμο χαμόγελο στα χείλη της μπορούμε να μιλάμε
αναμφίβολα για μια σύγχρονη χαρισματική παιδαγωγό. Είναι άτομο που την χαρακτηρίζει η κοινωνικότητα, η ταπεινοφροσύνη, η καλοσύνη, η
εξωστρέφεια και πάνω από όλα το επικοινωνιακό της ταλέντο. Χόμπυ της η μουσική, το θέατρο,
ο χορός και φυσικά το διάβασμα
Η Σούλα έχει μια μοναδική πρωτιά για τον
Άσσο. Είναι η μοναδική από τους μαθητές και μαθήτριες του Άσσου που φοίτησαν στο Γυμνάσιο
και Λύκειο Θεσπρωτικού, από ιδρύσεως μέχρι
και σήμερα, που αρίστευσε και ήταν σημαιοφόρος στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Είναι παντρεμένη με τον χωριανό μας
Θεόδωρο Θεοδώρου του Θωμά, καθηγητή φυσικών επιστημών, ο οποίος εργάζεται ως φυσικός
στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Λαμπίρη εκτελώντας ταυτόχρονα και χρέη υποδιευθυντή.
Έχει δύο παιδιά τον Θωμά και την Ελένη. Ο
Θωμάς είναι πτυχιούχος του παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία. Συνεχίζει τις
σπουδές του στις φυσικές επιστήμες στο Ε.Α.Π.
Υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά.
Η Ελένη είναι πτυχιούχος του τμήματος
φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας (ΦΠ-Ψ) της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση (εκπαιδευτήρια Λαμπίρη) με μεταπτυχιακές σπουδές, με
τίτλο «Η Ελληνική ως δεύτερη ξένη Γλώσα».
Ο Θωμάς και η Ελένη έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στη μουσική ο Θωμάς ως μουσικοσυνθέτης
και στιχουργός με σημαντικό έργο και η Ελένη
ως καλλικέλαδη στο τραγούδι κατά καιρούς θα
τη συναντήσουμε σε διάφορες μουσικές σκηνές
τραγουδώντας με γνωστούς καλλιτέχνες.
Η Σούλα είναι μόνιμος κάτοικος Μοσχάτου
στην οδό Καραολή Δημητρίου 37 και αγαπημένος της προορισμός ο Άσσος.

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

Ο

Άσσος

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

