
Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 πραγματοποιή-
θηκε στο χωριό μας με μεγάλη επιτυχία το 16o α-
ντάμωμα των απανταχού Ασσιωτών. Παρά την οι-
κονομική κρίση, μεγάλη ήταν η παρουσία των Ασ-

σιωτών και των αλλοχωριανών φίλων του συλλόγου μας.
 Οι παρευρισκόμενοι γλέντησαν πολιτισμένα μέσα σε έ-

να θαυμάσιο περιβάλλον, έντονα συναισθηματικό και συ-
γκινησιακό. Τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου και πολλοί ε-
θελοντές είχαν δουλέψει από μέρες με μεράκι και μεθοδι-
κότητα και κέρδισαν το στοίχημα που είχαν βάλει να φύ-
γουν 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, φαγητό, χο-
ρό, τραγούδι, κουβέντα και κέφι ανεξάντλητο.

Η μουσική ορχήστρα με κλαρίνο τον Αποστόλη Μετσοβί-
τη, τραγούδι τον Νίκο Δάσκαλο και τον χωριανό μας Πα-
ναγιώτη Δήμα στο ντραμς μάς χάρισε μια ανεπανάληπτη 
βραδιά. Έγινε πράγματι κατά γενική ομολογία ένα γλέντι 
με απρόσμενη επιτυχία που θα μας μείνει αξέχαστο.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόεδρος του 
Δ.Σ του Συλλόγου μας Δημήτριος Γ. Γούλας

 Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στην αποψινή εκδήλωση. Ο Σύλλογός 

μας πιστός στην παράδοση αποφάσισε και φέτος την πραγ-
ματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. 

Είναι το 16ο 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. 

Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα των τριήμερων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογός μας 
το καλοκαίρι στο αγαπημένο μας χωριό. Αύριο δεύτερη η-
μέρα των εκδηλώσεων στο χώρο αυτόν, μέσα στην αίθου-
σα του Δημοτικού Σχολείου και ώρα οκτώ (8) το βράδυ θα 
πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη:

Α. Στα θύματα των ολοκαυτωμάτων των μαρτυρικών χω-
ριών της Ηπείρου μας με συμβολική αναφορά στους αθώ-
ους μάρτυρες του μαρτυρικού Κομμένου Άρτας 

 Β. Στους Ασσιώτες Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 
(1941 - 1944) και στη συμβολή τους στον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα της πατρίδας μας.

Την Κυριακή το πρωί, τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων, θα 
πραγματοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, ο γύρος του Άσσου 
που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου προέ-
δρου του Συλλόγου Κωνσταντίνου Π. Δήμα καθώς και αγώ-
νες για ανάδειξη του νικητή στο τάβλι και στη δηλωτή και 
το απόγευμα στο γήπεδο της Βελανδιάς φιλικός ποδοσφαι-
ρικός αγώνας..

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. Εύχομαι να περάσετε καλά, ανέμελα 
και να μείνετε όλοι ευχαριστημένοι. Καλή διασκέδαση και 
καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εύχονται «πάντα επιτυχίες, 
επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία». 
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤ-

ΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο 
«ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν τον 
Δήμα Αθανάσιο του Γε-
ωργίου και της Χριστίνας 
για την αποφοίτησή του 
από τη Σχολή Σχεδιαστής 
των μέσων ενημέρωσης 
του Γερμανικού Πανεπι-
στημίου στο Ανόβερο και 
εύχονται «πάντα επιτυχίες, 
επιστημονική και επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία».

Αποφοιτήσεις
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαί-
ρουν τον Γούλα Κων-
σταντίνο του Χρήστου 
και της Λαμπρινής για 
την αποφοίτησή του, 
(ορκωμοσία στις 18 
Ιουλίου 2019 στην αί-
θουσα Γεώργιος Μυ-
λωνάς του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων) από 
τo Παιδαγωγικό τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης της Σχολής Επι-
στημών Αγωγής του 

Tριμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου των εν Aθήναις 

Aποδήμων Aσσιωτών
 “O Mάρκος Mπότσαρης”

Xρόνος 21ος

Aριθμός Φύλλου 82
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Το μεσημέρι της Κυριακής 2 Μαρτίου 
2020, στην κοσμική ταβέρνα της χω-
ριανής μας Δήμητρας Δήμα του Γεωρ-
γίου, «Ο ΜΩΡΙΑΣ» Λ. Φυλής 57 στη Φυ-
λή (Χασιά) τηλ. 210 2411804, από Αττική 
οδό έξοδος 6, θα πραγματοποιηθεί ο 
ετήσιος χορός του συλλόγου μας. 
Στην εκδήλωση αυτή θα κόψει ο Σύλ-

λογός και την πρωτοχρονιάτικη πίτα. 
Όλοι οι Ασσιώτες και φίλοι του Συλλό-

γου πρέπει να δώσουν το παρόν. Σας 
περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι 
παρέα με ένα πλούσιο μουσικό πρό-
γραμμα.
Θα μας κρατήσει συντροφιά με το 

κλαρίνο του ο Βασίλης Μαρκόπουλος 
και οι ερμηνευτές των παραδοσιακών 
δημοτικών τραγουδιών. 
Η τιμή της πρόσκλησης είναι 20 ευρώ. 

Για παιδιά ηλικίας μέχρι 12 χρονών η 
τιμή της πρόσκλησης 15 ευρώ. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πο-

τά και τα αναψυκτικά.
 Για την προμήθεια προσκλήσεων και 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ. Σ. 
του Συλλόγου μας.

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 
έκτη συνεχή χρονιά τμήμα εκμάθησης πα-
ραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες, το 
οποίο θα λειτουργήσει από το Σάββατο 5 
Οκτωβρίου 2019. 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» την Κυριακή 26 
Ιανουαρίου 2020 στο στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας..

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό 

Ο Κωνσταντίνος Γούλας με τους γονείς του 
και τον αδερφό του Ραφαήλ.

συνέχεια στη σελίδα 4

Aσσιώτικο αντάμωμα στο χωριό
1η Ημέρα 2 Αυγούστου 2019



2

σσοςΆ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Προσφορές εφημερίδας
Γκόντζος Χρήστος του Γεωργίου και της Παρασκευής  ...................... 20 €
Δήμας Γεώργιος του Μιλτιάδη και της Βασιλικής  ............................. 30 €
Ζήκας Αναστάσιος του Θωμά και της Βαρβάρας  ............................... 10 €
Ζήκα- Λαμπρούση Βασιλική του Σωτηρίου και της Σοφίας  ................ 50 €
Ζήκας Βασίλειος του Νικολάου και της Μαρίας  ............................... 50 €
Ζήκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας  ................... 30 €
Θεοδώρου Δημήτριος του Χρήστου και της Μαρίας  ........................ 100 €
Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου και της Γεωργίας  ........................ 20 €
Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου και της Ελισάβετ .........................  20 €
Θεοδώρου-Λαμπίρη Χαρίκλεια του Σπύρου και της Αικατερίνης  ...... 20 €
Θεοδώρου-Μπουζούκη Ευαγγελία του Γεωργίου και της Ελισάβετ  .. 20 €
Καραβίδας Κωνσταντίνος του Χρήστου (από Πολυστάφυλο)  ............. 20 €
Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου & της Αγγελικής  ...20 €
Κατσάνου-Ζήκα Κωνσταντίνα του Αντωνίου και της Βασιλικής  ........ 20 €
Κατσάνου-Πετρουλάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου & της Αγγελικής ... 20 €
Κούσης Σπυρίδων του Γεωργίου και της Χρυσαυγής  ........................ 20 €
Λαμπρούση Φωτεινή του Σπύρου και της Δήμητρας  ......................... 50 €
Νάκια-Μανωλάκη Παναγιώτα του Ευθυμίου και της Δήμητρας  ........ 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 €
Παφίλα-Τσιατούρα Δήμητρα του Χρήστου και της Φωτεινής  ............. 30 €
Παφίλα-Χρήστου Αγγελική του Ιωάννη & της Δήμητρας .................... 60 €
Πέτρου Γεώργιος του Δημητρίου & της Δήμητρας (από Πολυστάφυλο) .......20 €
Σιώζης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ (από Θεσπρωτικό) ....................... 20 €
Σκανδάλης Χρήστος του Κωνσταντίνου και της Σοφίας ...................... 20 €
Χούθη-Μπαρότα Αικατερίνη του Χρήστου και της Ευαγγελίας  .......... 20 €
Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ............................ 20 €

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε στο 
www.Hpeiros.gr-επιλογή e-bookassosprevezis.gr: επισκεφτείτε το

Γάμοι
 Την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 στον Ιερό Ναό Αγίας 

Σοφίας στην Ανατολή Ιωαννίνων η Γούλα Βάια του 
Θωμά και της Βασιλικής παντρεύτηκε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Λάμπρου Ιωάννη του Αγαπίου και 
της Λαμπρινής από τα Ιωάννινα. Κουμπάροι ο Βάρ-
δας Ευάγγελος και η Θάνου Ανδρονίκη. Το νιόπαντρο 
ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο «Χή-
τος Luxury Hall».

 Τo Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου Άσσου, η Βασιλική Ζήκα του Λά-
μπρου και της Παναγιώτας παντρεύτηκε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Θωμά Ζαφείρη του Γεωργίου και της 
Ελισάβετ. Κουμπάρα η Βασιλική Γιουρουκάκη. Το νιό-

παντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους 
στο “Nikopolis club” στο Μονολίθι Πρέβεζας.
 Το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019 στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Δημήτριο Αργολίδας 
ο Πιτερός Γρηγόριος του Γεωργίου και της Σταυρού-
λας παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Σοφού 

Χριστίνα του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας. Κου-
μπάρος ο Χρήστος Κωτσιομύτης. Το νιόπαντρο ζευ-
γάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κέντρο 
«Πανταζής» στο Κεφαλάρι.
Ο γαμπρός Γρηγόρης Πιτερός είναι εγγονός του αεί-
μνηστου χωριανού μας Σταύρου Χρήστου του Κων-
σταντίνου και της Αικατερίνης (Χρήστο Κώτση Μά-
ρου) από την κόρη του Σταυρούλα (Βούλα).
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται 
στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέ-
φελη, πολλούς και καλούς απογόνους». Στους γο-
νείς, συγγενείς και κουμπάρους των νιόπαντρων ζευ-
γαριών «πάντα χαρές».

Γεννήσεις
 Το πρώτο του παιδί απέκτησε o Αλέξανδρος Λα-

μπρούσης του Γεωργίου και της Βασιλικής. Στις 30 
Ιουλίου 2019 στη Μαιευτική κλινική του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων η σύζυγός του Ευ-
γενία Μίχα, έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαρι-
τωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά των παππούδων 
Γιώργου Λαμμπρούση (Γιώργο Δημητράκη Πάνου) 
και Μιχαήλ Μίχα και της γιαγιάς Βάσως για το ευ-
χάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμέ-
νους γονείς Αλέξανδρο και Ευγενία, στους παππού-
δες Γιώργο και Μιχάλη και στη γιαγιά Βάσω να τους 
ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του.
 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν ο Κατσάνος Θω-

μάς του Ευαγγέλου και της Βασιλικής και η Λαμπρού-
ση Ευαγγελία του Δημητρίου και της Ευγενίας. Στις 
22 Σεπτεμβρίου στη Μαιευτική κλινική του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων η Ευαγγελία 
Λαμπρούση έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαρι-
τωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά των παππούδων 
Ευαγγέλου Κατσάνου (Βαγγέλ’ Θωμά) και Δημητρίου 
Λαμπρούση (Μήτσο Γούσια) και των γιαγιάδων Βα-
σιλικής και Ευγενίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Μάκη και Λί-
τσα, στους παππούδες Βαγγέλη και Μήτσο, στις για-
γιάδες Βασιλική και Ευγενία να τους ζήσει.

Βαπτίσεις 
 Την Κυριακή 7 Ιουλίου 

2019, στον Ιερό Ναό Αγί-
ας Σοφίας στην Ανατολή Ιω-
αννίνων, η Γούλα Βάια του 
Θωμά και της Βασιλικής και 
ο Λάμπρου Ιωάννης του Αγα-
πίου και της Λαμπρινής, βά-
πτισαν το αγοράκι τους. Οι 
νονοί Ευάγγελος Βάρδας και 
Ανδρονίκη Θάνου του χά-
ρισαν το όνομα Αγάπιος. Ο 

παππούς Θωμάς (Θωμά Γούλας) και η γιαγιά Βάσω 
δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το ευ-
χάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Αγά-
πιου δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο «Χήτος 
Luxury Hall». 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Βάια, στον 
παππού Θωμά, στη γιαγιά Βάσω και στους νονούς 
Ευάγγελο και Ανδρονίκη «να τους ζήσει».
 Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, στον Ιερό Ναό 

των Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα, ο Κατσάνος Θω-
μάς του Χρήστου και της Παναγιώτας και η Κοντο-
διαμαντή Χαρά του Γεωργίου και της Όλγας βάπτι-
σαν το κοριτσάκι τους. Η νονά Μαρία Βέη της χάρισε 
το όνομα Βαλέρια-Όλγα. Ο παππούς Χρήστος (Τάκη 
Θωμάς) και η γιαγιά Γιώτα δεν μπορούσαν να κρύ-
ψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
Οι γονείς της μικρής Βαλέριας-Όλγας δεξιώθηκαν 
τους προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα «Καρ-
δερίνα» στα Άνω Πετράλωνα. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Θωμά και χαρά, στον 
παππού Χρήστο, στη γιαγιά Γιώτα και στη νονά Μα-
ρία «να τους ζήσει».
 Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, στον Ιερό Ναό 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Βριλήσσια, η 
Χρήστου Λαμπρινή του Παύλου και της Σταματίνας 
και ο Γκουτζουρέλας Χρήστος του Αποστόλου και της 
Φανής βάπτισαν το κοριτσάκι τους.
Οι νονές Ασημίνα Ντουματσά και Διονυσία Κοκκώ-
νη της χάρισαν το όνομα Θεοφανία. Ο παππούς Παύ-
λος και οι για-
γιάδες Ματίνα 
και Φανή δεν 
μπορούσαν να 
κρύψουν τη 
χαρά τους για 
το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. 
Οι γονείς της 
μικρής Θεο-
φανίας δεξι-
ώθηκαν τους 
προσκεκλημέ-
νους στην ταβέρνα ο «Τέλης» στην πλατεία Αγίου Τι-
μοθέου απέναντι από την Ιερά Μονή Πεντέλης.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Χρήστο και Λαμπρινή, 
στον παππού Παύλο, στις γιαγιάδες Ματίνα και Φανή 
και στις νονές Ασημίνα και Διονυσία «να τους ζήσει».

Κοινωνικά 

Το νιόπαντρο ζευγάρι με τους γονείς και τ' αδέρφια
της νύφης Γιώργο και Ειρήνη

Το νιόπαντρο ζευγάρι. Δεξιά τους οι γονείς κι αριστερά τους 
ο νουνός της νύφης Χρήστος Καρύωτης

Αγάπιος

H Θεοφανία με τους γονείς της

Πωλείται οικία 72 τ.μ. εντός οικο-
πέδου 2.500 τ.μ. με καρποφόρα 
δέντρα εντός οικισμού Κερασόβου 
στον Άσσο. Για πληροφορίες 210 
2525287 – 6984422710.

 Μπαμπαγιάννης Κων/νος του 
Παναγιώτη και της Παναγιώτης: 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογί-
ας: τμήμα Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών με έδρα την Τρί-
πολη. Ο Κων/νος Μπαμπαγιάννης 
είναι γιος της χωριανής μας Ζήκα 
Παναγιώτας του Κων/νου και της 
Ευαγγελίας.
 Σοφρώνη Ελισάβετ του Γεωργί-

ου και της Ευφροσύνης: Πανεπι-
στήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών 
Υγείας: Τμήμα Ιατρικής. Η Ελισά-
βετ Σοφρώνη είναι κόρη της π. 
προέδρου του Συλλόγου μας Ευ-
φροσύνης Αναστασίου Λαμπρού-
ση.

 Σοφρώνης Νικόλαος του Γεωργί-
ου και της Ευφροσύνης: Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Σχολή Νομική: Τμήμα Νομικής. Ο 
Νικόλαος Σοφρώνης είναι γιός της 
π. προέδρου του Συλλόγου μας Ευ-
φροσύνης Αναστασίου Λαμπρούση.
 Τσιόγκας Στέφανος του Γεωργί-

ου και της Βασιλικής: Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων: Σχολή Γεωπονίας: Τμήμα 
Γεωπονίας. Κατεύθυνση Ζωικής Πα-
ραγωγής με έδρα Άρτα.
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η 
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν 
τους επιτυχόντες και τους εύχονται 
«πάντα επιτυχίες, καλές σπουδές, 
όμορφη φοιτητική ζωή και καλή 
σταδιοδρομία».

Μπαμπαγιάννης Κων/νος

Σοφρώνη Ελισάβετ

Σοφρώνης Νικόλαος

Τσιόγκας Στέφανος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας μας να μας 
ενημερώνουν για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής των, προκει-
μένου να παίρνουν την εφημερίδα μας και να έχουμε τη δυνα-
τότητα να επικοινωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.
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 Ο Δήμας Γε-
ώργιος του Μιλ-
τιάδη και της 
Βασιλικής προ-
σέφερε στην 
εφημερίδα μας 
το ποσό των 30 
ευρώ στη μνήμη 
του πατέρα του 
Μιλτιάδη Δήμα, 
του παππού του Κώνστα Κωνσταντίνου 
του Αναστασίου (Κώτσο Ναστάση) και 

της γιαγιάς του Κώνστα Κωνσταντίνας. 
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτόν και την οι-
κογένειά του για να τους θυμούνται και 
να τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
τους αιωνία.

 Η Ζήκα-Λαμπρούση Βασιλική του Σω-
τηρίου και της Σοφίας προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το ποσό των 50 ευρώ στη 
μνήμη του συζύγου της Λαμπρούση Νικο-
λάου του Γεωργίου και της Παρασκευής 

(Νίκο Γάκη Πανέλη). 
Την ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση 
σε αυτήν και την οι-
κογένειά της για να 
τον θυμούνται και να 
τον έχουν στην καρ-
διά τους. Η μνήμη 

του αιωνία.
 Η Κατσάνου-Ανω-

πολιτάκη Σπυριδού-
λα του Γεωργίου 
και της Αγγελικής 
προσέφερε στην 
εφημερίδα μας το 
ποσό των 20 ευρώ 
στη μνήμη του συ-
ζύγου της Άγγελου 
Ανωπολιτάκη. Την ευχαριστούμε και ευ-
χόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε 
αυτήν και την οικογένειά της για να τον 
θυμούνται και να τνς έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη του αιωνία.

 Η Νάκια-Μανωλάκη Παναγιώτα του 
Ευθυμίου και της Δήμητρας προσέφε-
ρε στην εφημερίδα μας το ποσό των 30 
ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Ανδρέα 

Μανωλάκη και 
των γονιών της 
Ευθυμίου και 
Δήμητρας Νάκια. 
Την ευχαριστού-
με και ευχόμα-
στε υγεία και 
μακροημέρευση 
σε αυτήν και την 

οικογένειά της για να τους θυμούνται και 
να τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
τους αιωνία.

 Η Παφίλα-Τσιατούρα Δήμητρα του 
Χρήστου και της Φωτεινής προσέφερε 
στην εφημερίδα μας το ποσό των 30 
ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Παφίλα 
Χρήστου του Σπύρου και της Αλεξάνδρας 
(Κίτσο Σπύρου) και της μητέρας της Φω-
τεινής. 

Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτήν και την οι-
κογένειά της για να τους θυμούνται και 
να τους έχουν στην καρδιά τους. 
Η μνήμη τους αιωνία.

 Η Παφίλα Αγγελική του Ιωάννη και της 
Δήμητρας σύζυγος Αθανασίου Χρήστου, 

προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 60 € στη μνήμη των γονέων της Ιω-
άννη και Δήμητρας Παφίλα.
Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτήν και την οι-
κογένειά της για να τους θυμούνται και 
να τους έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη 
τους αιωνία.

 Ο Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και 
της Λαμπρινής προσέφερε στην εφημερί-
δα μας το ποσό των 20 ευρώ στη μνήμη 
των γονέων του Γεωργίου και Λαμπρινής 
Χρήστου. 
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτόν και την οι-
κογένειά του για να τους θυμούνται. Η 
μνήμη τους αιωνία. 

Μιλτιάδης Δήμας

Κωνσταντίνος & Κωνσταντίνα Κώνστα

Λαμπρούσης Νικόλαος

Θάνατοι
 Στις 20 Ιουλίου 2019, σε ηλι-

κία 91 ετών, έφυγε για το αι-
ώνιο ταξίδι η Αδάμ Λαμπρινη 
του Χρήστου (Τάκη Δάμαινα). Η 
εξόδιος ακολουθία εψάλη την 
επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης Αλιάρτου Βοιωτίας και 
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο 
της Αλιάρτου. 

Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσε η οικο-
γένειά της, συγγενείς και φίλοι . Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
 Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 85 ετών, έφυ-

γε για το αιώνιο ταξίδι ο Κωνσταντίνος Κλεφτάκης. 
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την μεθεπόμενη ημέρα 
στον Ιερό ναό του προφήτη Ηλία στην Ανατολή Ν. 
Μάκρης και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο της Ν. Μά-
κρης. Στην τελευταία της κατοικία τον συνόδευσε η 
οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι και χωριανοί. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνή-
μη του. Ο εκλιπών ήταν σύζυγος της αείμνηστης χω-
ριανής μας Θεοδοσίας Λαμπρούση του Αντωνίου και 
της Μάνθας.
 Στις 22 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 83 ετών έφυ-

γε για το αιώνιο ταξίδι ο Καλέσιος Δημήτριος του 

Χρήστου και της Αικατερίνης 
(Μήτσο Τάκη Βαγγέλης). Η εξό-
διος ακολουθία εψάλη την επό-
μενη ημέρα στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Άσσου και ενταφιάστηκε 
στο κοιμητήριο του Αγίου Κων-
σταντίνου. Στην τελευταία του 
κατοικία τον συνόδευσε η οικο-
γένειά του, συγγενείς και φίλοι 
και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που τον σκέπασε. Αιω-
νία η μνήμη του.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο 
«ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και 
τους συγγενείς των μεταστάντων.

Μνημόσυνα
 Την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019 

στον Ιερό ναό των Αγίων Κων/
νου & Ελένης Άσσου ετελέ-
σθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του 
Παπατόλη Φίλιππα του Παντε-
λή και της Ανδρομάχης. Ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη του. 

 Την Κυριακή 28 Ιουλίου 
2019 στον Ιερό ναό του Αγί-
ου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της Δήμα 
Μαρίας του Αναστασίου (Τάσο 
Γιωργάκαινας). Ας είναι αιωνία 
η μνήμη 
της. 

 Την Κυ-
ριακή 25 Αυγούστου 2019 
στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωρ-
γίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Παφίλα Φωτει-
νής του Χρήστου (Κίτσο Σπύ-
ραινας). Ας είναι αιωνία η μνή-
μη της. 

 Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 
2019 στον Ιερό ναό του Αγίου 
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετή-
σιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Λαμπρού-
ση Λάμπρου του Σωτηρίου και 
της Ελένης. Ας είναι αιωνία η 
μνήμη του. 

Καλέσιος Δημήτριος 
(Μήτσο Τάκη 
Βαγγέλης)

Παπατόλης Φίλιππας 

Δήμα Μαρία

Παφίλα Φωτεινή

Λαμπρούσης Λάμπρος

Άγγελος Ανωπολιτάκης

Ευθύμιος και Δήμητρα Νάκια

Ανδρέας Μανωλάκης

Χρήστος και Φωτεινή Παφίλα

Iωάννης και Δήμητρα Παφίλα

Γεώργιος και Λαμπρινή Χρήστου

Αδάμ Λαμπρινή

Εσπερινός μετά αρτοκλασίας
 Με την παρουσία αρκετών αποδήμων Ασ-

σιωτών πραγματοποιήθηκε και φέτος για δεκά-
τη τετάρτη συνεχή χρονιά στις 7 Σεπτεμβρίου 
2019 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπε-

λοκήπων, Εσπερινός μετά αρτο-
κλασίας, προκειμένου να τιμήσουν 
οι απόδημοι Ασσιώτες στην Αθήνα 
την Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χά-
ρη της γιορτάζει και πανηγυρίζει το 
χωριό μας. Έχει γίνει πλέον θεσμός 
οι απόδημοι Ασσιώτες να συναντώ-

νται κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, να 
συνεορτάζουν και να τιμούν μετά 
αρτοκλασίας τη γέννηση της Θεο-
τόκου. Μετά τον εσπερινό και την 
αρτοκλασία ακολούθησε καφές και 
συζήτηση σε παρακείμενη καφετέ-
ρια.
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3 Αυγούστου 2019
Βραδιά μνήμης 

και τιμής στον Άσσο
Το Σάββατο 3 Αυγούστου και ώρα 8 το βράδυ, στην 

κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Άσσου, 
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης και τιμής. 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη: 
Πρώτον στα θύματα των ολοκαυτωμάτων των μαρ-

τυρικών χωριών της Ηπείρου μας από τα Γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής με συμβολική αναφορά στους 
αθώους μάρτυρες του μαρτυρικού Κομμένου Άρτας 

(16 Αυγούστου 1943) και δεύτερον τους γενναίους 
Ασσιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης (1941-
1944) και στη συμβολή τους στον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα της πατρίδας μας. 

Τους παρισταμένους καλωσόρισε ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Κος Δημήτριος Γ. Γούλας. 

 Σας καλωσορίζω όλους στο χωριό μας, στη σημε-
ρινή βραδιά μνήμης και τιμής και στην αποψινή εκδή-
λωση εκ μέρους του Συλλόγου μας.

 Δύο γεγονότα τιμούμε απόψε. 
Πρώτον τιμούμε τα θύματα των ολοκαυτωμάτων 

των μαρτυρικών χωριών της Ηπείρου, με συμβολική 
αναφορά στους αθώους μάρτυρες του μαρτυρικού 
Κομμένου Άρτας. Δεύτερον τιμούμε τους γενναίους 
μαχητές του χωριού μας που έλαβαν μέρος στην ένο-
πλη Εθνική Αντίσταση 1941-44.

 Ευχαρίστως σας ανακοινώνω ότι αύριο Κυριακή 
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου θα τελεσθεί επι-
μνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, των φονευθέ-
ντων χωριανών από τους Γερμανούς και των αείμνη-
στων ιδρυτικών μελών του Συλλόγου μας.

 Παρακαλούμε να παραβρεθείτε και να συμπροσευ-
χηθούμε στη μνήμη τους και για τις ψυχές τους. Θέλω 
να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Βλαχοπάνο για 
την συμβολή του στη σημερινή μας εκδήλωση, όπως 
και τον Σπύρο Λαμπρούση, τον Παύλο Χρήστου, τον 
Παναγιώτη Πανούση, τον Ηλία Λάμπρη και τον Πανα-
γιώτη Κούση.

Παρακαλώ τον Κ. Τάκη Παπαδημητρίου να αναλάβει 
την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης. 
Εύχομαι υγεία σε όλους και καλό υπόλοιπο καλο-
καιριού. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα 
τους φίλους του Συλλόγου για την ευγενική παρου-
σία Σας στο χωριό μας, 

παρουσία που μας τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.

Ο κ. Τάκης Παπαδημητρίου, συντονιστής της εκδή-
λωσης, απευθύνθηκε στους παρισταμένους με τα πα-
ρακάτω λόγια:

 Στις 28 Οκτωβρίου 1940, ο Λαός μας σύσσωμος ξε-
σηκώθηκε ενάντια στη φασιστική πρόκληση της Ιταλί-
ας, που περιφρονώντας κάθε έννοια δικαίου θέλησε να 
ικανοποιήσει τις ιμπεριαλιστικές της πράξεις, με τίμη-
μα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθερία ενός 
μικρού λαού, του Ελληνικού λαού. Ο λαός αυτός στις 
χιονισμένες κορυφογραμμές της Ηπείρου μας έγραψε 
σελίδες δόξας κι απέδειξε ότι η αγωνιστική διάθεση 
κι αποφασιστικότητα των ανθρώπων, των πολλών αν-
θρώπων μπορεί να αλλάξουν την πορεία και το ρουν 
της ιστορίας.

Την πορεία αυτή πραγματικά την άλλαξε, όχι μόνο τον 
χειμώνα 1940-41, αλλά κι ύστερα. Αυτό έγινε μέσα 
από την Παλλαϊκή και Πανελλήνια Εθνική Αντίσταση, 
1941-44. Ο λαός μας στερημένος από την επίσημη πο-
λιτική ηγεσία (μια και η Βασιλική κυβέρνηση βρισκόταν 
εξόριστη στο Κάιρο και οι κατοχικές κυβερνήσεις των 
δωσίλογων δεν αντιπροσώπευαν άλλον από τον αξιο-
θρήνητο εαυτό τους) βρήκε τη δύναμη να ξεκινήσει ένα 
καινούργιο έπος, ένα νέο αγώνα, μόνος του στα βουνά, 
στις πόλεις, στους κάμπους, στα χωριά και την ύπαιθρο 
της χώρας μας. 

Επαναζωντάνεψαν, έτσι, τους θρύλους του 1821 και 
τα εγγόνια εκείνων των παλιών αγωνιστών, άδραξαν 
πάλι τα όπλα για να συνεχίσουν την αιώνια πάλη του 
ανθρώπου – ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ – για τη λευτεριά και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι περιπέτειες που, ακολού-
θησαν για τον λαό μας είχαν ως αποτέλεσμα ν΄ απο-
σιωπηθούν πολλά από εκείνα που έγιναν στο διάστημα 
1941-1944. Νομίζω πως και μετά από την αναγνώριση 
της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ από τη Βου-

λή των Ελλήνων, το 1982, τιμούνται οι συμμετέχοντες 
αγωνιστές αντιστασιακοί σε πόλεις και χωριά της πα-
τρίδας μας.

Κυρίες και Κύριοι
Αφιερωματική η αποψινή βραδιά στη μνήμη εκείνων 

των αγωνιστών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ του χω-
ριού σας κατά το διάστημα 1941-1944 . 

Αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους Ασ-
σιώτες μαχητές του ΕΔΕΣ που πολέμησαν τους φασί-
στες – Ναζίδες , που αδίστακτοι και απάνθρωποι σκορ-
πούσαν τον φόβο και τον τρόμο στον τόπο μας εκείνα 
τα σκληρά χρόνια.

Παράλληλα τιμούμε ευλαβώς και τη μνήμη των αθώ-
ων θυμάτων που σφαγιάστηκαν και χαθήκανε στα ο-
λοκαυτώματα των μαρτυρικών χωριών της Ηπείρου με 
εξιστόρηση κα συμβολική αναφορά στο καθαγιασμένο 
από τη θυσία των κατοίκων του ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΡΤΑΣ.

Το βάρος της σημερινής εκδήλωσης ανέλαβαν να το 
φέρουν σε πέρας δοκιμασμένοι και ικανότατοι ομιλη-
τές:

1 . Για τα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών χωριών 
και κυρίως για το μαρτυρικό ΚΟΜΜΕΝΟ ΑΡΤΑΣ θα 
μας μιλήσει παρουσιάζοντας και σχολιάζοντας το τόσο 
σημαντικό ντοκιμαντέρ σχετικό με τη σφαγή του ΚΟΜ-
ΜΕΝΟΥ, ο χαρισματικός φιλόλογος και συγγραφέας 
πολλών αξιόλογων βιβλίων Κος Δημήτρης Βλαχοπά-
νος, που κατάγεται από το μαρτυρικό ΚΟΜΜΕΝΟ συ-
νεπικουρούμενος από τον συγχωριανό σας Σπύρο Δ. 
Λαμπρούση πρώην Γραμματέα της Κοινότητάς σας και 
στη συνεχεία του Δήμου Θεσπρωτικού και του Δήμου 
Ζηρού.

2 . Για την Εθνική Αντίσταση του χωριού σας θα μας 
μιλήσει ο συγχωριανός σας Κος Παύλος Γ. Χρήστου, 

δάσκαλος πρώην Διευθυντής Δημ. Σχολείου, σημαντι-
κό στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος των Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών.

Πολύτιμοι συνεργάτες στη σημερινή εκδήλωση, οι κ.κ. 
Παναγιώτης Κούσης και Ηλίας Λάμπρης για την ηλε-
κτρονική και ηχητική υποστήριξη και ο Κος Παναγιώτης 
Πανούσης υπεύθυνος βίντεο και μουσικής επιμέλειας. 
Τους ευχαριστούμε.

 Στη συνέχεια έγιναν σύντομοι χαιρετισμοί: 
α. από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Λάκκας π. Βασί-

λειο Κούση: Από την αρχή της ύπαρξης του Ελληνικού 
έθνους, από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα, Εκκλη-
σία και Πολιτεία πορευόντουσαν πάντα μαζί σε αγα-
στή συνεργασία μεταξύ τους. Ακόμη και την εποχή της 
Τουρκοκρατίας, όταν δεν υπήρχε η Πολιτεία, Κλήρος 
και Λαός ήταν πάντα μαζί. Αυτό, προσπαθούμε να το 
διατηρήσουμε και σήμερα.

Ο εθνικός μας και νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σε-
φέρης αναφέρει:

«Ένα μέρος του παρελθόντος πεθαίνει κάθε στιγμή 
και η θνησιμότητά του μας μολύνει, αν προσκολληθού-
με σ’ αυτό με υπερβολική αγάπη. Ένα μέρος του παρελ-
θόντος μένει πάντα ζωντανό, και αν καταφρονήσουμε 
τη ζωντάνια του κινδυνεύουμε». Δηλαδή μας λέει ότι 
δεν πρέπει να μένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν 
αγνοώντας το παρόν, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτό το 
παρελθόν, όταν και όποτε χρειάζεται ως οδηγό, και να 
λειτουργούμε ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε επο-
χής. 

Οι άνθρωποι είναι οι μνήμες τους. Η μνήμη κάνει τον 
άνθρωπο τροφοσυλλεκτικό οργανισμό με στόχο την 
αυτοσυντήρησή του. Η μνήμη, η ικανότητα του εγκε-
φάλου να διατηρεί γνώσεις ή εντυπώσεις και να τις 
ανακαλεί όταν και όποτε θέλει, είναι εκείνη που μας ε-

ρεθίζει. Η μνήμη είναι η μητέρα της σοφίας κατά τον 
Αισχύλο, είναι η σωτηρία των αισθήσεων κατά τον 
Πλάτωνα, είναι η βίγλα η αψηλή στα φρένα μας κατά 
τον Νίκο Καζαντζάκη. 

Τον ρόλο της διατήρησης της μνήμης έχουν αναλάβει 
οι κατά τόπους Πολιτιστικοί Σύλλογοι. Μάλιστα κάποιοι 
κάνουν το λάθος, βιάζοντας τη Γλώσσα μας, να τους 
λένε Εκπολιτιστικούς Συλλόγους, λες και είμαστε οι 
βάρβαροι, και αναλαμβάνουν αυτοί Ιεραποστολικά να 
μας εκπολιτίσουν.

Ο ρόλος του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι ουσιαστι-
κός, ενωτικός, και στηρίζεται στην εθελοντική προσπά-
θεια όλων των μελών του. Είναι ένα μονοπάτι επικοινω-
νίας των μελών του με τις ρίζες τους, με την γενέτειρά 
τους. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας των μελών του 
με τον Πολιτισμό, με τα τοπικά ήθη και έθιμα. Σ’ αυτό το 
σημείο θα ήθελα να αναμοχλεύσω τη μνήμη των μελών 
του Συλλόγου μας και να τους θυμίσω ότι παράγουν 
Πολιτισμό, διατηρούν την Παράδοση, γράφουν Ιστορία, 
αφήνουν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. 

Γνωρίζουμε ότι η έγνοια τους για το χωριό μας είναι 
πάντα και μονίμως έντονη για τα όσα τυχόν συμβαίνουν, 
αλλά αντικειμενικά είναι εξ αποστάσεως. Συνήθως τα 
γεγονότα προηγούνται από τις σκέψεις τους, γι αυτό 
και οι παρεμβάσεις τους συνήθως έχουν θεραπευτικό 
και όχι προληπτικό χαρακτήρα. Ο νόστος για τις ρίζες 
τους είναι ένα πολύτιμο και αναντικατάστατο κεφάλαιο 
του Πολιτισμού και διατήρησης της Παράδοσής μας. 
Πολιτισμός είναι το σύνολο των υλικών, πνευματικών 
και τεχνικών επιτευγμάτων και επιδόσεων, που είναι 
αποτέλεσμα των δημιουργικών δυνάμεων και ικανοτή-
των μιας κοινωνίας.

Παράδοση είναι ότι αναπτύσσεται Ιστορικά, μεταδίδε-

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

Από αριστερά ο Σπύρος Λαμπρούσης, ο συντονιστής της 
εκδήλωσης Τάκης Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης Βλαχοπά-
νος και η Ελένη Λαμπρούση.

Από αριστερά ο Σπύρος Λαμπρούσης, ο Δημήτρης Βλαχο-
πάνος, ο ομιλητής Παύλος Χρήστου και ο Τάκης Παπαδη-
μητρίου.



5
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019  σσοςΆ

ται και μεταβιβάζεται σχεδόν αναλλοίωτα από τη μια 
γενιά στην άλλη.

Το πάντρεμα του Πολιτισμού και της Παράδοσης είναι 
αυτό που έχει ως αποτέλεσμα την ενότητα μιας κοινω-
νίας. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ενότητας βρίσκεται 
και η σημερινή μας εκδήλωση.

Εγώ θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές γι 
αυτό το τριήμερο των Εκδηλώσεων, να τους συγχαρώ 
για την επιλογή του αποψινού θέματος το οποίο θα μας 
παρουσιάσουν αυτοί που το γνωρίζουν καλύτερα από 
μένα και να ευχηθώ να έχουμε μια γιορτινή αλλά και 
εποικοδομητική βραδιά. 

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να φωτίζει τα βήματα 
όλων μας και η υπεραγία Θεοτόκος να μας σκεπάζει με 
την χάρη της. Καλή συνέχεια!

 β. Από τον Δήμαρχο Ζηρού κ. Νικόλαο Καλαντζή: 
Η Εθνική Αντίσταση ήταν πάνω απ’ όλα πάλη για την 

καθημερινή επιβίωση σε καταστάσεις φοβερά δύσκο-
λες όπως ήταν αυτές της κατοχής. Άνθρωποι οργα-
νώθηκαν, αντιστάθηκαν και συνέβαλαν στη νίκη της 
πατρίδας μας αλλά και της Δημοκρατίας αργότερα α-
πέναντι στον ναζισμό.

Δυστυχώς και σήμερα η χώρα μας, μέσω των μνη-
μονίων που έχει υπογράψει, είναι εξαρτώμενη από δυ-
νάμεις του εξωτερικού και η οργάνωση μιας μορφής 
Εθνικής Αντίστασης παραμένει αναγκαία και επίκαι-
ρη. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο 
Δήμαρχος κ Νικόλαος Καλαντζής συγχαίροντας τον 
Σύλλογο Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤ-
ΣΗΡΗΣ» για την οργάνωσητης εκδήλωσης μνήμης και 
τιμής των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

Επίσης διαβάστηκαν οι χαιρετισμοί των:
1 . κ. Στέργιου Γιαννάκη, βουλευτή Ν. Πρέβεζας
Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Συλλόγου 

Αποδήμων Ασσιωτών, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φί-
λοι. 

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών μου δεν θα μπο-
ρέσω να παραστώ στην αποψινή σας εκδήλωση για 
την οποία σας συγχαίρω θερμά. Ο Β’ παγκόσμιος πόλε-
μος άφησε πίσω του εκατομμύρια θύματα και ανυπολό-
γιστες καταστροφές. Μία από τις μεγαλύτερες σφαγές 
αμάχων που έλαβε χώρα στην πατρίδα μας κατά τη δι-
άρκειά του, ήταν και αυτή του μαρτυρικού Κομμένου.

 Χρέος όλων μας είναι να ανατρέχουμε στο παρελθόν 
και διδασκόμενοι από αυτά τα τραγικά γεγονότα, να α-
γωνιζόμαστε ενωμένοι για τον άνθρωπο, τη δημοκρα-
τία και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και ενάντια σε κάθε 
μορφή φασισμού – ναζισμού.

 Επίσης χρέος μας είναι να τιμούμε τους αγώνες όλων 
αυτών των ηρωίδων και των ηρώων που έδωσαν την 
ζωή τους για να είναι σήμερα η πατρίδα μας ελεύθερη. 
Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.

 Σας ευχαριστώ.
2 . Του Κ. Λευτέρη Β. Τζόκα, Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
 Αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιω-

τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» θέλω να σας συγ-
χαρώ γιατί και φέτος, το καλοκαίρι του 2019 διορ-
γανώνετε στο χωριό σας τον όμορφο και μαγευτικό 
Άσσο Λάκκας Θεσπρωτικού, βραδιά μνήμης και τιμής 
στα θύματα των ηρωικών και αιματοβαμμένων χω-
ριών που έγιναν ολοκαύτωμα θυσίας στις βάρβαρες 
και απάνθρωπες αποτρόπαιες σφαγές των Ναζιστών 
Γερμανών φασιστών, βυθίζοντας στον αβάσταχτο 
πένθος τους εναπομείναντες κατοίκους αυτών των 
χωριών. Επίσης επειδή τιμάτε την Εθνική Αντίσταση 
και επί πλέον τους αγωνιστές του χωριού σας την 
περίοδο 1941-1944. Πολύ θα ήθελα να είμαι μαζί 
σας αυτή τη βραδιά και να αποτίσω κι εγώ τιμή μαζί 

σας και στα δύο γεγονότα. Όμως λόγοι πολύ σοβα-
ροί οικογενειακοί, δεν μου επιτρέπουν να παραστώ, 
στερώντας μου τη χαρά και την ευκαιρία να ανταμώ-
σουμε στον Άσσο. Σας στέλνω εγκάρδιο πατριωτικό 
χαιρετισμό και εκφράζω τη μεγάλη μου εκτίμηση στο 
Σύλλογό σας για την ενεργό δράση σας, τις εκδηλω-
τικές πρωτοβουλίες και τη μεγάλη προσφορά στους 
συμπατριώτες σας και στο χωριό σας. Θερμά συγχα-
ρητήρια σε όλου σας. Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών 
συμπαρίσταται πάντα αμέριστα στο όμορφο έργο 
σας. 

Φιλικά και εγκκάρδια
Λευτέρης Β. Τζίκας
Πρόεδρος Ελλήνων Λογοτεχνών
 3 . Του κ. Χρήστου Γκόντζου, πρ. Σχολικού Συμβού-

λου Π.Ε.. 
Προς Τον πρόεδρο του Συλλόγου Αποδήμων Ασ-

σιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραβρεθώ 

στη βραδιά μνήμης και τιμής που θα γίνει στον Άσσο το 
Σάββατο στις 3 Αυγούστου. Λυπάμαι που δεν μπορώ να 
είμαι μαζί σας στην υπέροχη αυτή ιστορική εκδήλωση. 
Εκφράζω ολόψυχα συγχαρητήρια στους δύο καταξι-
ωμένους παιδαγωγούς κ. Δημήτριο Βλαχοπάνο και κ. 
Παύλο Χρήστου. Ο κ. Βλαχοπάνος παρουσιάζει μαρτυ-
ρικές εικόνες από την απάνθρωπη βαρβαρότητα των 
σφαγέων Ναζιστών που έγιναν στις 16/8/1943 στο 
Κομμένο Άρτας, μια ημέρα ηλιόλουστη και ειρηνική που 
κελαηδούσαν τα πουλιά, που έπαιζαν τα πουλιά και δύο 
νέοι αντάμωναν στην εκκλησία με ψάλτη και παπά. Κα-
ταξιωμένος λογοτέχνης – συγγραφέας που αποτύπωσε 
στ οιστορικό βιβλίο της σφαγής στο Κμμένο. Συγκερα-
σμένες με τια αξίες της Εθνικής Αντίστασης.

 Ο κ. Παύλος Χρήστου γόνος Αντιστασιακών γονέων, 
καταξιωμένος παιδαγωγός, συγγραφέας και μέλος της 
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ανασύρει αναμνή-
σεις από την Εθνική Αντίσταση των Ασσιωτών γονέων 
για να τις γνωρίζουν οι απόγονοι και για να αποτελούν 

φόρο τιμής προς τους νεκρούς που έπεσαν για την ε-
λευθερία της Πατρίδας μας.

 Ο κ. Χρήστος Γκόντζος είναι αντιστασιακός με τι-
μητικές διακρίσεις, επίτιμος αντιπρόεδος του συνδέ-
σμου ιστορικών συγγραφέων, Αντιπρόεδρος της κίνη-
σης αντιστασιακών εκπαιδευτικών, μέλος της Ένωσης 
Ελλήνων Λογοτεχνών, μέλος της Εταιρίας Ελλήνων 
Λογοτεχνών, π. Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Συγκίνησε η προβολή του σύντομου βίντεο με τους 
σφαγιασμούς στην Ήπειρο.

Ακολούθησε ομιλία του κ. Σπυρίδωνα Λαμπρούση, 
πρ. Γραμματέα Δήμου Ζηρού, με θέμα: «Η Εντελβάις 
στην Ήπειρο και τα εγκλήματα πολέμου» στην εύστο-
χη και κατατοπιστική ομιλία του ο κ. Σπ. Λαμπρούσης 
αναφέρθηκε στην απάνθρωπη εγκληματική δράση της 
αιμοσταγούς επίλεκτης γερμανικής μεραρχίας ορεινών 
καταδρομών «Εντελβάις». Στη συνέχεια η προβολή 
του βίντεο με τη σφαγή του Κομμένου, μέσα από μαρ-
τυρίες επιζώντων το οποίο παρουσίασε και σχολίασε 
κάνοντας εκτενή αναφορά στα γεγονότα ο φιλόλογος 
και συγγραφέας, από το Κομμένο Άρτας κ. Δημήτρης 
Βλαχοπάνος.

Για τους Ασσιώτες αντιστασιακούς και τη συμβολή 
τους στον απελευθερωτικό αγώνα της πατρίδας μίλησε 
ο Ασσιώτης σ. δάσκαλος κ. Παύλος Χρήστου. Στην ο-
μιλία του ο κ. Π. Χρήστου αναφέρθηκε στο αγωνιστικό 
πνεύμα των Ασσιωτών Αγωνιστών, στην ίδρυση της α-
ντιστασιακής οργάνωσης του Ε.Δ.Ε.Σ. και στην ένοπλη 
δράση τους. 

Ξεχωριστή στιγμή όταν η υπερήλικη κ. Ελένη Λα-
μπρούση, από μικροφώνου κατέθεσε προσωπική μαρ-
τυρία της τυχαίας συνάντησης με κορυφαία στελέχη 
της αντιστασιακής οργάνωσης του Ε.Δ.Ε.Σ, σε κάποια 
τοποθεσία του χωριού, καθώς και τις πρώτες ενέργειες 
αυτών για την οργάνωση του πρώτου αντιστασιακού 
πυρήνα στο χωριό μας. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αναφορά σε 
κάθε οργανωμένο Ασσιώτη (σύντομο βιογραφικό) με 
ταυτόχρονη προβολή της φωτογραφίας του. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απενεμήθη «ΔΙ-
ΠΛΩΜΑ-ΕΠΑΙΝΟΣ» στο σύλλογο Αποδήμων Ασσιω-
τών από την ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ » 
για την πλούσια δράση και προσφορά του στον πο-
λιτισμό του τόπου με τις εκδηλώσεις που οργανώνει 
στην Αθήνα και στον Άσσο συμβάλλοντας στο ανέβα-
σμα του πολιτιστικού ήθους των Ασσιωτών Λάκκας 
Σουλίου και ευρύτερα. Το τιμητικό δίπλωμα απένει-
με στον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρη Γούλα, 
εκ μέρους του προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΕΕΛΛΗΝΩΝ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ο κ Τάκης Παπαδημητρίου π. Γενικός 
Γραμματέας της Ένωσης.

 Την εκδήλωση συντόνισε με τη μεγάλη εμπειρία που 
διαθέτει, ο λογοτέχνης σ. Δάσκαλος και πρ. Γραμμα-
τέας της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ κ Τάκης 
Παπαδημητρίου από το Θεσπρωτικό.

 Ηλεκτρονική και ηχητική υποστήριξη της εκδήλω-
σης ο κ. Παναγιώτης Ευαγγ. Κούσης και ο Ηλίας Λά-
μπρης. Υπεύθυνος βίντεο και μουσικής ο κ. Παναγιώ-
της Ευαγγ. Πανούσης.

Παρέστησαν οι Αιδεσιμότατοι π. Βασίλειος Κούσης 
και π. Αλέξανδρος Σιάρκος, ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νι-
κόλαος Καλαντζής, ο π. Βουλευτής κ. Σπύρος Καρα-
μούτσος, οι νεοεκλεγέντες Δημοτικοί σύμβουλοι οι 
κ.κ Θεόδωρος Πανούσης και Βασίλειος Κώνστας, ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άσσου κ. Κωνστα-
ντίνος Κατσάνος, ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού-
Πολιτιστικού Συλλόγου πρ. Δήμου Θεσπρωτικού κ. 

Νίκος Νικολάου, ο αντιστασιακός και Μέλος της Ε-
ΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ κ. Κωστής Σιώζης, 
ο πρ. Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδος (Δ.Ο.Ε.) κ. Χρήστος Χρήστου, ο φιλόλογος και 
συγγραφέας κ. Λαοκράτης Βάσης, ο σ. δάσκαλος πρ. 
Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ κ. Γεώρ-
γιος Γκίκας, ο πρ. Λυκειάρχης Πρέβεζας κ. Κωνσταντί-
νος Αδάμης, ο δημοσιογράφος, υπεύθυνος τύπου και 
επικοινωνίας του Δήμου Ζηρού κ. Γεώργιος Καρζής, 
ο Εκδότης- Διευθυντής και ο σύμβουλος έκδοσης του 
περιοδικού «Ήπειρος Άπειρος Χώρα», κ.κ. Σπύρος και 
Σωκράτης Βασιλείου, το μέλος της επιτροπής για τη 
διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων κ. Ηλίας 
Λάμπρης, ο μηχανικός Βασίλης Παπαχρήστου από το 
Θεσπρωτικό με τη σύζυγό του Ζωή, ο εκ Κομμένου, 
εκπαιδευτικός κ. Ζώης Παππάς και οι γιατροί Αναστά-
σιος και Γεώργιος Χρήστου.

Οι ομιλίες 
του Σπύρου 
Λαμπρούση 
και Παύλου 
Χρήστου λό-
γω έλλειψης 
χώρου  δεν 
θα δημοσι-
ευθούν στο 
παρόν φύλλο 
της εφημερί-
δας μας αλλά 
στο επόμενο.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Γούλας 
απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους

Από αριστερά, ο Χρήστος Χρήστου και ο 
Γιώργος Γκίκας. Στην πίσω σειρά ο Χρή-
στος Κατσάνος και ο αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Βασίλειος Σταύρου.
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Γούλας Ευάγγελος του Χρή-
στου & της Γεωργίας

Δήμας Σπυρίδων του Ευθυ-
μίου & της Κωνσταντίνας

Ζήκας Γεώργιος του Αναστα-
σίου και της Χρυσαυγής

Θεοδώρου Σπυρίδων του 
Χρήστου & της Ελένης

Κατσάνος Γεώργιος του 
Χρήστου & της Ευαγγελίας

Γούλας ή Χρήστου 
Περικλής του Αναστασίου 

& της Αλεξάνδρας

Δήμας Σωτήριος του 
Χρήστου & της Μαρίας

Ζήκας Θωμάς του Αναστασί-
ου & της Χρυσαυγής

Θεοδώρου Χρήστος του 
Νικολάου & της Αφροδίτης 

Κατσάνος Ευθύμιος του 
Χρήστου & της Μάνθας

Δήμας Θωμάς του Παναγιώ-
τη & της Ευαγγελίας 

Δήμας Χρήστος του Ευθυμί-
ου & της Κωνσταντίνας

Ζήκας Σπυρίδων του Κων-
σταντίνου και της Δήμητρας

Κατσάνος Αναστάσιος του 
Ιωάννη & της Ελένης 

Κατσάνος Ιωάννης του 
Θωμά & της Γεωργίας

Δήμας Νικόλαος του Αθανα-
σίου & της Κωνσταντίνας

Δήμας Χρήστος του Θεοδώ-
ρου & της Γεωργίας

Θεοδώρου Ηλίας του Ιωάν-
νη & της Χρυσαυγής

Κατσάνος Ανδρέας του 
Θωμά & της Γεωργίας

Κατσάνος Κωνσταντίνος 
του Αναστασίου & της 

Θεοδώρας 

Δήμας Περικλής
του Σπύρου & της Ελένης

Δήμας Χρήστος του Λά-
μπρου & της Βασιλικής

Θεοδώρου Θεόδωρος του 
Σωτηρίου & της Μαρίας

Κατσάνος Απόστολος του 
Νικολάου & της Αικατερίνης

Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Θωμά & της Λαμπρινής 

Γούλας Δημήτριος του Χρή-
στου & της Γεωργίας 

Δήμας Σπυρίδων του 
Αθανασίου & της Σοφίας

Ζήκας Αλέξανδρος του Σπυ-
ριδώνου & της Γεωργίας 

Θεοδώρου Νικόλαος του 
Ιωάννη & της Χρυσαυγής

Κατσάνος Γεώργιος του Νι-
κολάου και της Αλεξάνδρας

Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Ιωάννη & της Ελένης 

οι ασσιώτεσ 
τησ 

αντιστασησ Αδάμ Κωνσταντίνος του 
Χρήστου & της Γιαννούλας

Αδάμ Λάμπρος
του Κων. & της Γεωργίας

Γούλας Γεώργιος του Ανα-
στασίου & της Αλεξάνδρας
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Κατσάνος Νικόλαος του 
Βασιλείου & της Πανάγιως 

Λαμπρούσης Γεώργιος του 
Θεοδώρου & της Πανάγιως

Λαμπρούσης Κωνσταντί-
νος του Παναγιώτη & της 

Φωτεινής 

Λαμπρούσης Σωτήριος
 του Κωνσταντίνου & της 

Αλεξάνδρας 

Κατσάνος Παναγιώτης του 
Βασιλείου & της Πανάγιως 

Λαμπρούσης Δημήτριος 
του Κωνσταντίνου  & της 

Αλεξάνδρας

Λαμπρούσης Μιλτιάδης του 
Δημητρίου & της Ελένης 

Λαμπρούσης Χρήστος του 
Ιωάννη & της Ελένης

Κούσης Γεώργιος του Βασι-
λείου και της Βάιας 

Λαμπρούσης Δημήτριος του 
Παναγιώτη & της Αικατε-

ρίνης

Λαμπρούσης Παναγιώτης 
του Δημητρίου & της Ελένης

Μάρκου Αναστάσιος του 
Αθανασίου και της Μαρίας

Κούσης Παναγιώτης του 
Κωνσταντίνου και της 

Μαρίας

Λαμπρούσης Κωνσταντίνος 
του Αθανασίου 
και της Μαρίας 

Λαμπρούσης Παναγιώτης 
του Ιωάννη 

& της Αλεξάνδρας

Μάρκου Κωνσταντίνος του 
Αθανασίου & της Μαρίας

Κωλέτσης Χρήστος του 
Ευαγγέλου 

Λαμπρούσης Κωνσταντίνος 
του Γεωργίου & 
της Χρυσαυγής 

Λαμπρούσης Σπυρίδων του 
Χρήστου & της Πανάγιως

Μήτος Αθανάσιος του Δημη-
τρίου & της Αναστασίας 

Λαμπρούσης Βασίλειος του 
Σωτηρίου & της Μαρίας 

Λαμπρούσης Κωνσταντίνος 
του Δημητρίου & της Ελένης

Λαμπρούσης Στέφανος του 
Λάμπρου & της Πανάγιως

Μήτρου Χρήστος του Δημη-
τρίου & της Αναστασίας 

Παφύλας Χρήστος του Νικο-
λάου & της Βασιλικής 

Σταύρου ή Γάκης Κωνσταντί-
νος του Σταύρου 
και της Μαρίας 

Τσόγκας Γεώργιος του Πα-
ναγιώτη και της Αλεξάνδρας

Χρήστου Γεώργιος του Ανα-
στασίου & της Πανάγιως 

Ντίμερης Kωνσταντίνος του 
Λάμπρου & της Γιαννούλας 

Πανούσης Λάμπρος του 
Κωνσταντίνου & 
της Αικατερίνης 

Παφίλας Ευάγγελος του Δη-
μητρίου & της Χρυσαυγής

Παφίλας Ιωάννης του Ευγε-
νίου & της Ευαγγελής 

Παφίλας Κωνσταντίνος του 
Νικολάου & της Βασιλικής 

Παφίλας Σπυρίδων του Δη-
μητρίου & της Χρυσαυγής

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους α-
ναγνώστες μας να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε 
οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός 
(γεννήσεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, θανάτους, 
επιτυχίες των παιδιών τους, αθλητικά γεγονότα, διάφο-
ρες διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημε-
ρίδα μας. 
Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε τι γίνεται σ’ όλη την 
Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριανοί και γι’ αυτό υπάρχουν 
μερικές φορές παραλείψεις. Καλό είναι να μας στέλνετε 
φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός.
Είναι αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα επιστρέφονται.
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3η Ημέρα 4 Αυγούστου 2019
Επιμνημόσυνη Δέηση 

 Την Κυριακή 4 Αυγούστου στον ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετε-
λέσθη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ α-
ναπαύσεως της ψυχής των Ασσιωτών 
αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 
των θυμάτων την περίοδο της κατοχής 
(Γεωργίου Δημητρίου Δήμα και Γεωρ-
γίου Λάμπρου Λαμπρούση) και των α-
ποδημησάντων ιδρυτικών μελών του 
Συλλόγου μας (Ευθυμίου Κ. Λαμπρού-
ση, Κων/νου Δ. Μήτσιου, Γεωργίου 
Ευαγγ. Παφίλα, Αναστασίου Ιωανν. 
Κατσάνου, Λάμπρου Γ. Κατσάνου, Βα-
σιλείου Π. Δήμα, Θεοδώρου Π. Δήμα, 
Ευθυμίου φωτ. Νάκια, Γεωργίου Π. 
Τσόγκα, Βασιλείου Ευαγγ. Παφίλα και 
Δμητρίου Μαρ. Δήμα). 
 Τα έξοδα για την επιμνημόσυνη δέ-

ηση τα προσέφερε η Παφίλα Αγγελική 
σύζ. Αθανασίου Χρήστου στη μνήμη 
των γονέων της Ιωάννη και Δήμητρας 
Παφίλα.

9ος Γύρος του Άσσου
(Κων/νος Π. Δήμας)

Μετά τη θεία λειτουργία, με επιτυχία 
πραγματοποιήθη-
κε και φέτος ο γύ-
ρος του Άσσου, για 
ένατη χρονιά την 
Κυριακή το πρωί 
στις 4 Αυγούστου 
2019. Οι συμμετέ-
χοντες ξεκίνησαν 
από την πλατεία 
του χωριού και 
ακολούθησαν τη 
διαδρομή Τζούμα 
Βάρη-Κορύτσαζη-

Τσέπουρη-Τζίμαινα-Καράβα-Κότρα και 
τερματισμός στην πλατεία του χωριού. 
Ασσιώτες όλων ηλικιών πήραν μέρος 
και έτρεξαν τη διαδρομή των 2.400μ 
με πολύ κέφι, χαρά και ενθουσιασμό. 
Η ικανοποίηση των μεγάλων και η 
χαρά των μικρών ήταν ζωγραφισμέ-
νη στα πρόσωπα όλων των συμμετε-
χόντων, αφού και η απλή συμμετοχή 
είναι προσωπική νίκη για τον καθένα. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες αναμνη-
στικά διπλώματα. Ευχόμαστε του χρό-
νου η συμμετοχή να είναι μεγαλύτερη. 
Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και 
η εφημερίδα ο Άσσος ευχαριστεί και 
συγχαίρει όσους πήραν μέρος. Νικη-
τές είναι όλοι οι συμμετέχοντες ανε-
ξάρτητα από τη σειρά που τερμάτισαν. 
Με απόφαση του Δ.Σ του συλλόγου 
ο γύρος του Άσσου, στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, θα διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο και είναι αφι-
ερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου 
προέδρου του συλλόγου μας Κων/νου 
Πέτρου Δήμα (Κώστα Πέτρου). 
 Δρομείς που πήραν μέρος στον Γύ-

ρο του Άσσου στις 4-8-2019:
1. Πανούσης Ιωάννης Δημητρίου 

και της Σουλτάνας (ο Ιωάννης Πα-
νούσης υπερασπίστηκε και φέτος τον 
τίτλο του πρωταθλητή. Αναδεικνύεται 
πρώτος νικητής για τέταρτη συνεχή 
χρονιά), 2. Λαμπρούσης Παναγιώτης 
του Ιωάννη και της Ευαγγελίας, 3. Λα-
μπρούσης Γεώργιος του Ιωάννη και 
της Ευαγγελίας, 4. Πανούσης Αλέξαν-
δρος Δημητρίου και της Σουλτάνας, 5. 
Γούλας Ραφαήλ του Χρήστου και της 
Λαμπρινής, 6. Κατσάνου Παναγιώτα 
του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, 
7. Δεσύπρη Δέσποινα του Θεοδώρου 
και της Κυριακής, 8. Λιαπάτης Γεώρ-
γιος του Θεοδώρου και της Ευγενί-
ας, 9. Λαμπρούσης Δημήτριος του 
Σπύρου και της Δήμητρας, 10. Ζήκας 
Σπυρίδων του Γεωργίου και της Γιαν-
νούλας, 11. Καραγιώτη Μαρίνα του 
Ευθυμίου και της Φωτεινής, 12. Κα-
ραγιώτη Ανδριάννα του Ευθυμίου και 
της Φωτεινής, 13. Παφίλα Βασιλική 
του Χρήστου και της Αγγελικής, 14. 
Κατσάνου Λαμπρινή του Ευαγγέλου 
και της Βασιλικής, 15. Καλεσίου Δή-
μητρα του Φωτίου και της Ελένης, 
16. Ζήση Ευαγγελία του Ευαγγέλου 
και της Σοφίας, 17. Αδάμ Μαρία του 
Βασιλείου και της Τρισεύγενης, 18. Α-
δάμ Ευάγγελος του Βασιλείου και της 
Τρισεύγενης, 19. Ζήσης Αναστάσιος 
του Ευαγγέλου και της Σοφίας, 20. 
Χρήστου Λαμπρινή του Παύλου και 
της Σταματίνας, 21. Λαμπρούση Φω-
τεινή του Σπύρου και της Δήμητρας, 
22. Κατσάνου Ελένη του Αχιλλέα και 
της Ευαγγελίας, 23. Κατσάνος Γεώρ-
γιος του Αποστόλου και της Βάιας, 24. 
Λαμπρούση Ραφαέλα του Ευθυμίου 
και της Βιργινίας, 25. Σπυριάδου Μα-
ρία του Νικολάου και της Κυριακής, 
26. Σπυριάδου Σοφία του Μιχαήλ και 
της Ειρήνης, 27. Σπυριάδου Κυριακή 
του Μιχαήλ και της Ειρήνης, 28. Πα-
φίλας Κωνσταντίνος του Ιωάννη και 
της Βασιλικής, 29. Παφίλας Νικόλα-
ος-Ραφαήλ του Κωνσταντίνου και της 
Μαρίας, 30. Λαμπρούσης Παναγιώτης 
του Κωνσταντίνου και της Μαριάνθης, 
31. Θεοδώρου Σπυρίδων του Χρή-

στου και της Μαρίας, 32. Θεοδώρου 
Δημήτριος του Χρήστου και της Μαρί-
ας, 33. Χρήστου Παύλος του Γεωργί-
ου και της Λαμπρινής, 34. Θεοδώρου 
Παναγιώτης του Σπύρου και της Χρι-
στίνας, 35. Λαμπρούση Ανδριάννα του 
Κωνσταντίνου και της Μαριάνθης, 36. 
Ξάνθη Αγγελική του Χρήστου και της 
Πανωραίας, 37. Κοντογιαννόπουλος 
Χρήστος του Ελευθερίου και της Αγγε-
λικής, 38. Κοντογιαννόπουλος Ελευ-
θέριος του Χρήστου και της Ευδοξίας, 
39. Ντέτσικα Μαριάνθη του Ανδρέα 
και της Βασιλικής, 40. Δήμας Ιωάννης 
του Μάρκου και της Λαμπρινής, 41. 
Πέππα Αικατερίνη του Αναστασίου και 
της Μαρίας, 42. Γκουτζουρέλας Χρή-
στος του Αποστόλου και της Φανής, 
43. Γκουτζουρέλα Θεοφανία του Χρή-
στου και της Λαμπρινής, 44. Σταύρου 
Βασίλειος του Χρήστου και της Ελέ-
νης, 45. Λαμπρούσης Αναστάσιος του 
Ευαγγέλου και της Πανάγιως
Μετά τον γύρο του Άσσου έγινε αγώ-

νας για την ανάδειξη πρωταθλητή στο 
τάβλι και τη δηλωτή
 Οι μονομαχίες κράτησαν πολλές ώ-

ρες κάτω από τα βλέμματα πολλών 
θεατών. Η αγωνία τις περισσότερες 
φορές στο κατακόρυφο. Υπήρχαν αρ-
κετές 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 δή-
λωνε «τόσο άσχημο χαρτί ή ζάρι δεν 
είχα ποτέ στη ζωή μου, όποιος και να 
έπαιζε θα έχανε». Όσοι πήραν μέρος έ-
δωσαν ραντεβού για του χρόνου. 
Νικητές στη δηλωτή αναδείχθηκαν 

οι: Δήμας Ιωάννης του Λάμπρου και 
της Αθηνάς και ο Ζήκας Γεώργιος του 
Σπύρου και της Ελένης αφού στον τε-
λικό κέρδισαν τον Κατσάνο Ευάγγελο 
του Θωμά και της Λαμπρινής και τον 
Λαμπρούση Γεώργιο του Αντωνίου και 
της Κωνσταντίνας. Καλύτερος ταβλα-
δόρος αναδείχθηκε o Λιαπάτης Γεώρ-

γιος του Θεο-
δώρου και της 
Ευγενίας. 
Α π ό γ ε υ μ α 

της Κυριακής 
στo  γήπεδο 
τ η ς  Β ε λ α ν -
διάς διεξήχθη 
Α σ σ ι ώ τ ι κ ο ς 
φιλικός ποδο-
σφαιρικός αγώνας μεταξύ των παλαί-
μαχων ποδοσφαιριστών και των Κ-16 
(γεννηθέντες από 1-1-2003 και νεό-
τεροι). Ωραίος αγώνας που κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών 
μέχρι το τέλος. Οι μικροί με άνεση κέρ-
δισαν τους παλαίμαχους και μάλιστα 
με το ευρύ σκορ 5-2. Εκτός όμως από 
τη νίκη κέρδισαν και τη συμπάθεια των 
θεατών για το ήθος και την αγωνιστι-
κότητα που επέδειξαν κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα. Η ομάδα των μικρών 
πρωτοτύπησε αφού στη σύνθεση πε-
ριελάμβανε και κορίτσια, τα οποία κα-
ταχειροκροτήθηκαν αφού η απόδοσή 
τους ήταν ισάξια των αγοριών.
Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλ-

λόγου θέλει να ευχαριστήσει τους: 
Πανούση Παναγιώτη του Ευαγγέλου, 
Κούση Παναγιώτη του Ευαγγέλου, 
Δήμα Γεώργιο του Σταύρου, Γούλα 
Παναγιώτη του Γεωργίου, Κατσάνο 
Χρήστο του Θωμά, Λαμπρούση Σπύρο 
του Δημητρίου, Ψάλα Απόστολο του 
Γεωργίου, Νάκια Λαμπρινή του Ευαγ-
γέλου, Σπυριάδου Μαρία σύζ. Παφίλα 
Κων/νου του Ιωάννη, Γούλα Γεώργιο 
του Θωμά, Λαμπρούση Δημήτριο του 
Σπύρου και Δήμα Χρήστο του Ιωάννη 
για την εθελοντική προσφορά τους 
στο τριήμερο των εκδηλώσεων καθώς 
και τον Κατσάνο Μάρκο του Αποστό-
λου για το πλούσιο φωτογραφικό υ-
λικό.
Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε από 

τον Παναγιώτη Πανούση και γι’ αυτό 
τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Όποιος ε-
πιθυμεί να προμηθευτεί το σχετικό CD 
να απευθυνθεί στον Παναγιώτη.

Κων/νος Π. Δήμας

Οι τρεις πρώτοι νικητές. Από αριστερά Λαμπρούσης Παναγιώ-
της, Πανούσης Ιωάννης και Λαμπρούσης Γεώργιος

Από αριστερά Ιωάννης Δήμας, Ευάγγελος Κατσάνος, Γεώργιος 
Ζήκας και Γεώργιος Λαμπρούσης

Νικητής στο τάβλι 
ο Γεώργιος Λιαπάτης.
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Περιβαλλοντικός - Πολιτιστικός Σύλλογος πρ. Δήμου 

Θεσπρωτικού  "Ταξίδι στην Τοπική Ιστορία"
Το τραγικό αλλά απαράμιλλο μεγαλείο 

της Ελληνίδας μάνας του 1940-41

Στις 10 Αυγούστου 2019 έφυγε από τη ζωή ο Γιώρ-
γος Δ. Δράκος. Ένας γνήσιος Λελοβίτης, ένας σπουδαί-
ος επιστήμονας, ένας αγωνιστής της δημοκρατίας, ένας 
πολύτεκνος πατέρας, ένας άνθρωπος προσφοράς και 
αγάπης. Όλοι θυμόμαστε τον άνθρωπο με το χαμόγε-
λο, το χιούμορ που όλους τους χαιρετούσε και είχε για 
όλους έναν καλό λόγο. 

Ερχόταν στο χωριό και «γέμιζε» ο τόπος. Ήταν περή-
φανος για την καταγωγή του, Σουλιώτης όπως έλεγε, 
και το απέδειξε με τον τρόπο ζωής του. Ήταν το τέ-
ταρτο παιδί της υπερ-πολύτεκνης οικογένειας του Μη-
τσο- Δράκου, ράφτη στο επάγγελμα, με οχτώ αδέρφια, 
που μεγάλωσαν μέσα στη φτώχια και τις τότε πολιτικές 
αντιπαλότητες με αξιοπρέπεια και πολλή αγάπη. Ήταν ο 
Άμλετ της παράστασης του 1965 και ήταν πολύ υπερή-
φανος για τους καθηγητές του Γιώργο Πανδή και Νίκη 
Παπαδήμα- Ζορμπά στο Γυμνάσιο του Λελόβου. Σπού-
δασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1965-
1968) και με πολλά εμπόδια (λόγω των πολιτικών του 
πεποιθήσεων) πήρε το πτυχίο του και μετά έφυγε για τη 
Γερμανία, δίπλα στις μετανάστριες αδερφές του όπου, 
όπως έλεγε, εκεί φτερούγισε. 

Ξεκίνησε καινούργιες σπουδές με υποτροφία στο 
Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, στην Ειδική Αγωγή και ει-
δικεύτηκε στα Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας και στις 
Μαθησιακές Δυσκολίες. «Πήγα στη Γερμανία το 1972 
κυνηγημένος από τη Χούντα και χωρίς ελπίδα να ξαναγυ-
ρίσω. Η Γερμανία με δέχτηκε και με βοήθησε», έλεγε. Το 
1974 με την μεταπολίτευση διορίστηκε δάσκαλος στην 
Ελλάδα, όμως έμεινε στη Γερμανία ιδρύοντας μέσα στο 
γερμανικό κράτος το πρώτο ειδικό σχολείο για παιδιά 

Ελλήνων μεταναστών στο Ντύσελντορφ. Ήδη η ευαι-
σθησία του στον τομέα της Ειδικής Αγωγής είχε αρχίσει. 
Το διδακτορικό του έχει βραβευτεί στη Γερμανία με το 
βραβείο Gustav Otto Kanter. 

Το 1981 παντρεύτηκε την Κατερίνα Καινούργιου 
του Ευριπίδη και της Αίγλης και εγγονή του Βαγγέλη 
Καινούργιου (παλιού δήμαρχου Θεσπρωτικού) και επέ-
στρεψε στην Ελλάδα δημιουργώντας την οικογένειά 
του. 

Αμέσως άρχισε έναν τιτάνιο αγώνα για να καθιε-
ρώσει την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα και για να εκ-
συγχρονίσει την ελληνική εκπαίδευση στον τομέα αυτό. 
Δίδαξε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία και από 
το 1990 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) το μάθημα τις Ειδικής Αγωγής και Προ-
βλήματα Λόγου και Ομιλίας και Μαθησιακές Δυσκολίες 
τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επί-
πεδο. 

Οι φοιτητές του τον λάτρευαν για τον τρόπο διδα-
σκαλίας του, που ήταν παραστατικός, μεταδοτικός και 
με το γνωστό του χιούμορ. Τα βιβλία του θεωρούνται 
βασικά πονήματα για όποιον ασχολείται με τον συγκε-
κριμένο επιστημονικό τομέα και όχι μόνο. Οι διακρίσεις 
πολλές, οι βραβεύσεις πολλές, η αναγνώριση μεγάλη. 
Όργωσε όλη την Ελλάδα δίνοντας διαλέξεις σε σχο-
λεία, σε δασκάλους, σε σχολές γονέων, σε όποιον του 
το ζητούσε, προκειμένου να κάνει γνωστή την Ειδική 
Αγωγή και το πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση 
όλων για αυτά τα «παιδιά με ειδικά χαρίσματα», όπως 
έλεγε. Γεννούσε ιδέες που τις σκόρπιζε απλόχερα γύρω 
του για να τις πάρει ο κάθε συνεργάτης του, ο κάθε 

φοιτητής του και να τις κάνει πράξη. Δεν σταματούσε 
να δίνει τη βοήθειά του σε όποιον τη ζητούσε και να 
προτρέπει τους φοιτητές του να προχωρούν παροτρύ-
νοντάς τους να γίνουν καλύτεροι από αυτόν. 

Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την επιστήμη 
του, την Ειδική Αγωγή 
και ανέδειξε την σπου-
δαιότητά της στην εκ-
παίδευση. Ήταν ένας 
από τους πρωτοπό-
ρους που έφερε και κα-
θιέρωσε στην Ελλάδα 
την Ειδική Αγωγή και 
αγωνίστηκε να εδραιω-
θεί αυτός ο κλάδος της 
επιστήμης στον τόπο 
του. Είχε την βαθιά 
γνώση του αντικειμέ-
νου, είχε το όραμα και 
ήξερε πώς να το πραγ-
ματοποιεί. 

Η κηδεία του έγινε στα Λέλοβα την Κυριακή 11 Αυ-
γούστου στην εκκλησία της Παναγίας της Λαμποβίτισ-
σας στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και πλήθος κόσμου συγ-
χωριανοί, συνάδελφοι, παλιοί φίλοι τον συνόδευσαν. 
Όσοι μίλησαν αναφέρθηκαν στο επιστημονικό του έργο, 
στην απλότητα του, στην αγάπη του για τον άνθρωπο 
και τον αποχαιρέτισαν με ένα ζεστό χειροκρότημα. Δυ-
στυχώς εμείς οι Λελοβίτες δεν γνωρίζουμε το πραγμα-
τικό μέγεθος και την προσφορά πολλών ξεχωριστών 
ανθρώπων του Λελόβου. Τάφηκε στο αγαπημένο του 
χωριό, όπως ήταν η επιθυμία του. « Θα με πάτε στη μα-
νούλα μου να αγναντεύω την Τσούκα της Ποδογόρας», 
όπως έλεγε. Καλό αγνάντιο, λοιπόν, Γιώργο Δράκο!

Αφορμή για το σημερινό κείμενό 
μας, «Η υποσημείωση» του δη-
μοσιογράφου Γιώργου Σταματό-

πουλου στην «εφ. Των Συντακτών», της 
10ης - 11ης Αυγούστου 2019, όπου 
με τίτλο «Οι Άγιοι Τρελοί» αναφέρε-
ται στο βιβλίο του Θεόδωρου Παγιαυ-
λά η «Η Άγια Τρέλα» των σύγχρονων 
Ελλήνων και υπότιτλο «Μια εισαγωγή 
στους τρόπους των Ελλήνων». 

Επαινώντας το παραπάνω βιβλίο 
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΥΣΤΙΣ – ΒΙ.ΠΕ Ηρακλεί-
ου Κρήτης) το οποίο όντως είναι από τα 
ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει, ο 
δημοσιογράφος γράφει: πρόκειται για 
ένα χαρούμενο, τρυφερό, ψυχαγωγικό, 
ελαφρά αμέριμνο, λαϊκό πρωτίστως, 
λυσιτελέστατο δε, διότι καταφέρνει να 
τέρψει τον αναγνώστη και να συνομι-
λήσει [ το βιβλίο] μαζί του …».

Το βιβλίο γράφει δ.χ « … Το να νιώ-
θεις Έλληνας είναι πάνω απ’ όλα στά-
ση ζωής, ιδιοσυγκρασίας, πνευματικής 
συγγένειας παρά οτιδήποτε άλλο …»

Στη συνέχεια γράφει και άλλα και 
ως κατακλείδα των γραφομένων πα-
ραθέτει από το βιβλίο το παρακάτω 
γεγονός: 

«Ο Γερμανός συγγραφέας Έρχαρτ 
Κέστνερ επιστρέφει το 1952 στην Ελ-
λάδα μετά τον πόλεμο. Επιθυμεί να 
επισκεφτεί την Κρήτη. Στην πρεσβεία 
του τον αποτρέπουν διότι «νωπές και 
ανεπούλωτες γαρ οι πληγές» από τη 
γερμανική κατοχή – βαρβαρότητα. Ξε-
ροκέφαλος ο Γερμανός φτάνει στην 
Κρήτη. Μεταξύ των άλλων επισκέπτε-
ται και τα γερμανικό νεκροταφείο. Έκ-
πληκτος αντικρίζει μια μαυροφορεμέ-

νη γυναίκα να ανάβει κεριά μεθοδικά 
από μνήμα σε μνήμα. Τη ρωτάει με τα 
ωραία ελληνικά του!!!

Γιατί το κάνετε αυτό; Οι άνθρωποι 
αυτοί σκότωσαν τους Κρητικούς!!!

Άκου παιδί μου. Ο άντρας μου σκο-
τώθηκε στη μάχη της Κρήτης κι έμει-
να με τον μονάκριβο γιο μου. Το 1943 
μου τον πήραν οι Γερμανοί όμηρο και 
πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στο Σάξενχαουζεν. Δεν ξέρω που είναι 
θαμμένο το παιδί μου. Ξέρω, όμως, ότι 
όλα τούτα τα παιδιά ήταν παιδιά μιας 
μάνας, σαν κι εμένα. Ανάβω στη μνήμη 
τους κεράκι, επειδή οι μάνες τους δεν 
μπορούν να ‘ρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα 
μια άλλη μάνα θα ανάβει το καντήλι 
στη μνήμη του γιου μου….».

Όλο θαυμασμό γράφει ο Γερμανός: 
«Αυτή η απάντηση μόνο στην Ελλάδα 
θα μπορούσε να δοθεί!!!».

Άχραντη, αγία, Ελληνίδα μάνα του 
1940-41 με το ατέλειωτο ήθος σε 
καμαρώνουν οι αιώνες, η ιστορία και 
οι λαοί του κόσμου και σε θαυμάζει η 
κοινωνία! Καντήλι άσβηστο μέσα μας 
η αγάπη μας και η ευγνωμοσύνη μας 
προς όλες σας και στη μνήμη σας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε στο Θεσπρωτικό η 
εκδήλωση του Συλλόγου μας 

«Ταξίδι στην τοπική Ιστορία», την Κυρια-
κή 18-8-2019.
Ήταν η τρίτη μιας σειράς εκδηλώσεων 
που έχουμε προγραμματίσει με στόχο να 
κάνουμε ευρύτερα γνωστή την τοπική 
μας ιστορία. 
Η εκδήλωση της Κυριακής είχε ως θέ-
ματα την καθημερινή ζωή των κατοίκων 
της Λάκκας στα χρόνια του Αλή πασά, με 
ομιλητή τον εξαιρετικό τοπικό μελετητή 
Θανάση Στράτη, τη συμβολή της Λάκκας 
στους αγώνες των Σουλιωτών, με ομι-
λήτρια την τ. γυμνασιάρχη Νάσση Αλίκη, 
και τους Λακκιώτες καπεταναίους, με 
εισηγητές νέους επιστήμονες του τόπου 
μας, όπως η Αντιγόνη Δήμα, ο Σταύρος 
Καλαμπόκης, ο Χρήστος Κώστας, η Κα-
τερίνα Τρούγγου και η Βαλεντίνη Κοκκί-
νη, αλλά και ο συνταξιούχος δάσκαλος 
Βασίλης Κωνσταντής. 
Η μουσική επένδυση της εκδήλωσης και 
τα παραδοσιακά ιστορικά τραγούδια της 
Λάκκας, τραγουδισμένα από την ομάδα 
παραδοσιακής μουσικής «Λακκασουλιώ-
τες», εντυπωσίασαν το κοινό και ιδιαίτε-
ρα τα ανέκδοτα τραγούδια του Χρήστου 
Φ Ρεγγίνα από το Ρωμανό. Οφείλουμε 

να ευχαριστήσουμε τα μέλη της ομάδας 
και τον Γιώργο Υφαντή, ο οποίος αφι-
λοκερδώς προσφέρει την πολύτιμη βο-
ήθειά του σε κάθε μας εκδήλωση. 
Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο 
εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες 
στους συντελεστές αυτής της εκδήλω-
σης και όλους όσοι παραβρεθήκατε και 
σας προσκαλούμε να συνεχίσετε μαζί 
μας το ταξίδι στην τοπική ιστορία με την 
συμμετοχή σας και στις επόμενες εκδη-
λώσεις, επισημαίνοντας ότι οι Λακκιώ-
τες  γνωρίζουν να τιμούν και να σέβο-
νται την τοπική ιστορία και τους αγώνες 
των προγόνων μας. 
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι δε ως 
Σύλλογος, διαπιστώνοντας ότι αυτός 
ο σεβασμός προς την ιστορική μνήμη 
έχει ήδη μεταλαμπαδευθεί και στα παι-
διά μας και πολλοί νέοι του τόπου μας 
συνεχίζουν την αναζήτηση ιστορικών 
στοιχείων που αφορούν την περιοχή 
μας, συγγράφουν και δημοσιεύουν τα 
αποτελέσματα των ερευνών τους, συνε-
χίζοντας με επιτυχία το έργο αξιόλογων 
παλαιότερων μελετητών του τόπου μας.  
Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε 
και στα επόμενα ταξίδια στην Ιστορία 
του τόπου μας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (1947-2019)

Του Τάκη Παπαδημητρίου
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Καλαντζής Νικόλαος Δημήτριος Φιλιππιάδας 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ από τον επιτυχόντα συν-
δυασμό «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για τον Δήμο Ζηρού» 

1.Γάλλιου Μαρία Αλέξανδρος Ανωγείου
2.Γιολδάσης Απόστολος Ευστράτιος Φιλιππιάδας
3. Γκάρτζιος Χρήστος Βασίλειος Φιλιππιάδας
4. Δήμος Χρήστος Δημήτριος Θεσπρωτικού
5. Ζάβαλης Βασίλειος Χρήστος Φιλιππιάδας
6. Κάλλης Θεόδωρος Βασίλειος Φιλιππιάδας
7. Κατραχούρας Κωνσταντίνος Στέφανος Φιλιπ/δας
8. Πανούσης Θεόδωρος Παναγιώτης Θεσπρωτικού
9. Πάντος Δημήτριος Γεώργιος Θεσπρωτικού
10. Παπαβασιλείου Βασίλειος Ευάγγελος Φιλιπ/δας
11. Ρεμπής Ζήκος Γεώργιος Θεσπρωτικού
12. Τάσης Απόστολος Αναστάσιος Φιλιππιάδας
13. Χασίδης Χρήστος Σάββας Φιλιππιάδας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ από τον συνδυασμό 
«Δήμος για τον πολίτη»

14. Γιολδάσης Δημήτριος Γεώργιος Φιλιππιάδας
15. Ανυφαντής Κωνσταντίνος Πέτρος Φιλιππιάδας
16. Βέργος Γεώργιος Αλέξιος Φιλιππιάδας
17. Γιολδάσης Στρατής Βασίλειος Φιλιππιάδας
18. Καραμέτσης Δημήτριος Νικόλαος Φιλιππιάδας
19. Κόκκαλης Γεώργιος Ιωάννης Φιλιππιάδας
20. Κώνστας Βασίλειος Ευθύμιος Θεσπρωτικού
21. Νάσης Ματθαίος Ευάγγελος Θεσπρωτικού
22. Ξώνα Γεωργία συζ. Ιωάννου Θεσπρωτικού
23. Παπαδιώτης Κωνσταντίνος Απόστολος Κρανέας
24. Σταμούλης Κωνσταντίνος Γεώργιος Φιλιππιάδας
25. Φίντζος Ευάγγελος Γεράσιμος Θεσπρωτικού
26. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Χρήστος Ανωγείου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ από τον συνδυασμό 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΗΡΟΥ»

27. Γείτονας Μενέλαος Μιχαήλ Φιλιππιάδας

Ορκωμοσία προέδρου και συμβούλων 
της τοπικής κοινότητας Άσσου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ
1. Κατσάνος Κωνσταντίνος Ευάγγελος Πρόεδρος, με 
τον συνδυασμό ΑΣΣΟΣ γιατί ζούμε εδώ
2. Λαμπρούσης Ευάγγελος Βησσαρίων Σύμβουλος με 
τον συνδυασμό ΑΣΣΟΣ γιατί ζούμε εδώ
3. Κατσάνου Βάϊα Νικόλαος Σύμβουλος με τον συν-
δυασμό ΑΣΣΟΣ γιατί ζούμε εδώ
4. Θεοδώρου Ιωάννης Γεώργιος Σύμβουλος με τον 
συνδυασμό ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για το Δήμο Ζηρού
5. Ζήκα Ελένη συζ. Σπυρίδωνα Σύμβουλος με τον 
συνδυασμό ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για το Δήμο Ζηρού

Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους και 
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν 
για το καλό του τόπου μας.

Σημ: Από το χωριό μας εξελέγησαν δύο Δημοτικοί 
σύμβουλοι ο Θεόδωρος Πανούσης και ο Βασίλειος 
Κώνστας. Για το τοπικό συμβούλιο του χωριού μας 
εξελέγησαν πρώτη φορά γυναίκες. Από ιδρύσεως της 
κοινότητάς μας, το 1926, δεν είχε εκλεγεί γυναίκα 
στο κοινοτικό ή τοπικό συμβούλιο του χωριού μας.

* Ορκίστηκε η Ευαγγελία Παναγιώτου – Λαμπρού-
ση, στη θέση του παραιτηθέντα δημοτικού Συμβού-
λου Ματθαίου Νάσση. 

Έπειτα από την 18.9.2019 υπεύθυνη δήλωση πα-
ραίτησης του Νάσση Ματθαίου του Ευαγγέλου από 
Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό “Δήμος για 
τον Πολίτη”, (εκλογική περιφέρεια Θεσπρωτικού) η 
οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. 272/19-09-2019, 
απόφαση Δημάρχου Ζηρού, ορκίστηκε σήμερα στη 
θέση του η αναπληρωματική Παναγιώτου – Λα-
μπρούση Ευαγγελία (Βεγγαλίτσα) του Παναγιώτη. 
Ευχόμαστε καλή θητεία.

Η Παναγιώτου Λαμπρούση Ευαγγελία (Βαγγελί-
τσα) είναι σύζυγος του χωριανού μας Λαμπρούση Ιω-
άννη του Γεωργίου και της Λαμπρινής.

Δήμος Ζηρού
Ο Χρήστος Χασίδης επανεξελέγη πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού

Ο Χρήστος Χασίδης επανεξελέγη, για τρίτη συνε-
χή φορά, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ζηρού, κατά τη διαδικασία εκλογής προεδρεί-
ου και μελών επιτροπών, που διενεργήθηκαν σήμερα 
στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του νέου Δ.Σ.

Ο κ. Χασίδης ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο 
πρόσωπό του. 
“Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μία γόνιμη, ειλικρινή και 
δημιουργική συνεργασία,. Οι προκλήσεις που έχουμε 
μπροστά μας είναι πολλές όπως και τα ζητήματα που 
θα κληθούμε να διαχειριστούμε και το χρέος μας είναι 
να ίεμαστε όσο πιο χρήσιμοι γίνεται στους πολίτες και 
στον Δήμο” σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο επανεκλεγείς 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ο δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος, από την 
πλευρά του, ευχήθηκε σε όλους υγεία, καλή και δημι-
ουργική θητεία με γνώμονα πάντα, όπως υπογράμμι-
σε, “το συμφέρον του συνόλου της κοινωνίας'.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέ-
γη ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ενώ γραμματέ-
ας η κα Γάλλιου Μαρία έπειτα από κλήρωση, καθώς 
στη διαδικασία της ψηφοφορίας ισοψήφησε με τον κ. 
Στρατή Γιολδάση. 

Μέλη της Οικονομικής και της επιτροπής Περι-
βάλλοντος εξελέγησαν οι εξής: 

Οικονομική Επιτροπή: Τακτικά μέλη: Γάλλιου 
Μαρία, Παπαβασιλείου Βασίλειος (από την παρά-
ταξη Νέα Πορεία για τον Δήμο Ζηρού) Γιολδάσης 
Δημήτριος, Φίντζος Ευάγγελος (από την παράταξη 
Δήμος για τον Πολίτη). Αναπληρωματικά: Κατραχού-
ρας Κων/νος, Πάντος Δημήτριος (Νέα Πορεία για τον 
Δήμο Ζηρού), Σταμούλης Κων/νος, Χριστούλου Κων/

νος (Δήμος για τον Πολίτη).
Η σύνθεση της Οικονομικής επιτροπής θα ολο-

κληρωθεί με τον ορισμό δύο αντιδημάρχων από τον 
Δήμαρχο. Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να είναι ο 
Δήμαρχος ή ορισθείς αντιδήμαρχος. 

Μέλη επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Τακτικά: Γιολ-
δάσης Απόστολος, Κάλλης Θεόδωρος (Νέα Πορεία 
για τον Δήμο Ζηρού), Καραμέτσης Δημήτριος, Κόκκα-
λης Γεώργιος (Δήμος για τον Πολίτη), Αναπληρωμα-
τικά: Πάντος Δημήτριος, Ρεμπής Ζήκος (Νέα Πορεία 
για τον Δήμο Ζηρού), Γιολδάσης Στρατής, Νάσσης 
Ματθαίος (Δήμος για τον Πολίτη).

Και η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα 
ολοκληρωθεί με τον ορισμό δύο αντιδημάρχων από 
τον Δήμαρχο και τον Δήμαρχο ως πρόεδρο, ή ορι-
σθέντα αντιδήμαρχο. 

Σημειώνεται ότι η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση 
Ζηρού” απείχε από τις διαδικασίες εκλογής προεδρεί-
ου και μελών των επιτροπών. 

Ορισμός Αντιδημάρχων & 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους 

Ο Δήμαρχος ΖΗΡΟΥ με απόφασή του

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της 
πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζηρού, με 
θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 
9 -9 -2019 έως 31-12-2020, μεταβιβάζοντας σε αυ-
τούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Παιδείας και Υγείας, τον Δημοτικό Σύμ-
βουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Δήμο του Δημη-
τρίου. 
2.Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Περιβάλ-
λοντος τον κ. Απόστολο Τάση του Αναστασίου,
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων - Μελετών - 
Πολεοδομίας τον κ. Βασίλειο Ζάβαλη του Χρήστου. 
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο κατά τόπο στη Δημοτική Ενό-
τητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέ-
ας τον κ.Θεόδωρο Πανούση του Παναγιώτη.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν 
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου 
του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά 
την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδι-
κά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους 
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου 
Δήμου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδή-
μαρχος κ. Βασίλειος Ζάβαλης. β. Τις αρμοδιότητες 
του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Ζάβαλη που απου-
σιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστο-
λος Τάσης. γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. 
Απόστολου Τάση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί 
ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Ζάβαλης. δ. Τις αρμο-
διότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Πανούση 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος 
κ. Χρήστος Δήμος. Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει 
ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Δήμος, που αναπληρώνει 
το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Τάση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Στη Φιλιππιάδα και στο ισόγειο του Δημαρχείου Δήμου Ζηρού, προσήλθαν στις 25 Αυγούστου 
2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19 : 30΄ σε δημόσια συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του επα-
νεκλεγέντος Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαντζή, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς 

και οι Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των κοινοτήτων του Δήμου Ζηρού, τα ονόματα των οποίων ανα-
γράφονται παρακάτω και έδωσαν τον προβλεπόμενο όρκο, που έχει ως εξής: 
«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην Πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους και να εκπληρώ-
νω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ». 

Ορκίστηκε η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Ζηρού
Ορκωμοσία Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, προέδρων 

και συμβούλων τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ζηρού
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Με απόλυτη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε, στις 27 και 28 Ιου-
λίου, το 20 διήμερο Συμπόσιο 

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

Το συμπόσιο έλαβε χώρα στον πανέ-
μορφο αύλειο χώρο του εμβληματικού 
πέτρινου πρώην 1ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Θεσπρωτικού, και είχε ως θεματική 
ενότητα τη λακκιώτικη ελιά και το λάδι.

Με τα μέλη των Συλλόγων να παρου-
σιάζουν καταπληκτικά παραδοσιακά εδέ-
σματα φτιαγμένα με λακκιώτικη ελιά και 
ελαιόλαδο και με παρουσιάσεις σκευών 
που χρησίμευσαν στη συλλογή και επε-
ξεργασία της ελιάς, άνοιξε το βράδυ του 
Σαββάτου 27 Ιουλίου η αυλαία του 3ου 
Συμποσίου Γαστρονομίας Λάκκας Σουλί-
ου. 

Μετά τον καθιερωμένο αγιασμό ο Δή-
μαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής 
απηύθυνε χαιρετισμό και μεταξύ άλλων 
υπογράμμισε την πρόθεση της Δημοτικής 
Αρχής για θεσμοποίηση του Συμποσίου, 
τονίζοντας τις προοπτικές που δύναται 
να ανοιχθούν για τα τοπικά προϊόντα και 
τη γαστρονομία της περιοχής. Αναφέρ-
θηκε ακόμη την αταλάντευτη απόφαση 
του Δήμου για πολύπλευρη στήριξη του 
πρωτογενή τομέα. Δήλωσε ότι πρόθεσή 
του είναι να λαμβάνει μέρος σε εκθέσεις 
και εκδηλώσεις τοπικών προϊόντων και 
γαστρονομίας, αρχικά στην Ελλάδα και 
αργότερα και στο εξωτερικό. Κάλεσε 
τους παραγωγούς να συνεταιριστούν 
δηλώνοντας ότι “μόνο μέσα από συλ-
λογικές προσπάθειες και συνέργειες θα 
καταφέρουν να πετύχουν τον στόχο μας 
ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο του 
γαστρονομικού τουρισμού”. 

Τέλος ευχαρίστησε για τη συμμετοχή 
τους τα μέλη των Συλλόγων τους οποί-
ους χαρακτήρισε “ψυχή” του Συμποσίου, 
τους παραγωγούς και εκθέτες των το-

πικών προϊόντων, καθώς και τους συν-
διοργανωτές, τη Λέσχη αρχιμαγείρων 
Ελλάδας και τον Περιβαλλοντικό – Πο-
λιτιστικό Σύλλογο πρ. Δήμου Θεσπρωτι-
κού. Ευχαρίστησε επίσης τους χορηγούς 
του Συμποσίου και τους δεκάδες χορη-
γούς επικοινωνίας και υποστηρικτές, 
τους οποίους ανέφερε ονομαστικά η 
παρουσιάστρια της εκδήλωσης δα Αντι-
γόνη Δήμα.

Τη διαδρομή της ελιάς και του ελαιο-
λάδου στη μαγειρική ανέπτυξε σε ομιλία 
του ο επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Αρ-
χιμαγείρων Ελλάδας ο κ. Τάσος Τόλης. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά το πρόγραμ-
μα της πρώτης ημέρας παρουσίασε η επί-
δειξη που έκανε ο συλλέκτης λαογραφι-
κών σκευών κ. Λαμπρούσης Αναστάσιος 
από την Τ.Κ. Άσσου, ο οποίος παρουσία-
σε την παραδοσιακή διαδικασία, από τη 
συλλογή της ελιάς με το βέργισμα', μέχρι 
την εξαγωγή του λαδιού με υλικά και ερ-
γαλεία που χρησιμοποιούνταν παλαιότε-
ρα, όπως ήταν τα σακιά, τα κοφίνια, οι 
μπλάντρες, κ.ά. 

Χαιρετισμό απέστειλε η Υπουργός Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μεν-
δώνη, η οποία ευχήθηκε καλή επιτυχία 
και υποσχέθηκε το τέταρτο Συμπόσιο να 
το εγκαινιάσουμε μαζί. 

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρες 
άρχισε με ομιλίες για τη διατροφική αξία 
της ελιάς και του ελαιολάδου, αλλά και 
για τις ευεργετικές ιδιότητες στην καλή 
υγεία του ανθρώπου, από τον διατροφο-
λόγο κ. Ευάγγελο Κίτσο και τον χωριανό 
μας καρδιολόγο κ. Γεώργιο Αν. Χρήστου. 

 Στη συνέχεια τα παιδιά των ΚΔΑΠ Δή-
μου Ζηρού, έκλεψαν την παράσταση πα-
ρουσιάζοντας τα παρασκευάσματά τους, 
ενώ έπλασαν κουλούρια με ελαιόλαδο. 

 Σε συνεργασία με τα μέλη της Λέσχης 
Αρχιμαγείρων Ελλάδας οι μικροί φίλοι 
δημιούργησαν ένα πρωινό για παιδιά.

Επίσης μέλη του Εξωραϊστικού Συλλό-
γου Νικολιτσίου “Η Αναγέννησις” μαγεί-
ρεψαν παραδοσιακό τραχανά, ο οποίος 

αποτελούσε ένα από τα βασικά πρωινά 
γεύματα (κολατσιό) των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής. 
Καλαντζής: “Το πρόσημο ήταν θετι-
κό”

Ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Κα-
λαντζής, κάνοντας τον απολογισμό του 
3ου Συμποσίου Γαστρονομίας Λάκκας 
Σουλίου, τόνισε ως γενικό συμπέρασμα 
ότι “το πρόσημο είναι θετικό”. Στάθηκε 
ιδιαίτερα στις συμμετοχές των νέων ως 
παραγωγοί, επιχειρηματίες αλλά και μέλη 
Συλλόγων. Εξήρε και συνεχάρη την προ-
σπάθεια όλων των συμμετεχόντων, ευ-
χαρίστησε θερμά τα μέλη των Συλλόγων 
τα οποία για μία ακόμη χρονιά έφτιαξαν 
καταπληκτικές δημιουργίες, τα μέλη της 
Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας τα οποία 
από την πρώτη χρονιά είναι βασικοί στυ-
λοβάτες του Συμποσίου, τον Περιβαλλο-
ντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο πρ. Δήμου 
Θεσπρωτικού, τους ομιλητές του Συμπο-
σίου, την δα Αντιγόνη Δήμα για την αψε-
γάδιαστη παρουσίαση της εκδήλωσης, 

τους υποστηρικτές του Συμποσίου, την 
εταιρία “ΝΕΑ ΟΔΟΝ Α.Ε.” και το “Φυσι-
κό μεταλλικό νερό ΘΕΟΝΗ”, την ΕΡΤ που 
ήταν ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας, 
αλλά και όλα τα Μ.Μ.Ε. που ήταν χορηγοί 
επικοινωνίας και πρόβαλαν τα δρώμενα 
του Συμποσίου, μεταφέροντας το μήνυμά 
του σε όλο τον κόσμο.    Ακολούθησαν 
οι βραβεύσεις των Συλλόγων που πα-
ρουσίασαν τις καλύτερες γαστρονομικές 
προτάσεις με τον εξωραϊστικό Σύλλογο 
Νικολιτσίου “Η Αναγέννησις” να παίρνει 
το πρώτο βραβείο και οι απονομές των 
επαίνων συμμετοχής.

Κλείνοντας σημείωσε το εξής: “Παρα-
μένουμε προσηλωμένοι στο στόχο και 
συνεχίζουμε την προσπάθεια που για να 
έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα πρέπει 
να είναι συλλογική”.

Το πρόγραμμα έκλεισε με παραδοσια-
κή μουσική από το συγκρότημα του Ηλία 
Πλαστήρα.

Όλοι ανανέωσαν το ραντεβού για το 
καλοκαίρι του 2020 για ένα ακόμη πιο 
αναβαθμισμένο 4ο Συμπόσιο Γαστρονο-
μίας Λάκκας Σουλίου. 

 Στο διήμερο συμπόσιο συμμετείχε ,με 

δικό του περίπτερο, και ο Μορφωτικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας 
αφήνοντας άριστες εντυπώσεις (πήρε το 
τρίτο βραβείο). 

 Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα και 
την ευκαιρία να γευτούν τα πλούσια, νό-
στιμα και γευστικά εδέσματα που διέθετε 
το περίπτερό μας (ελιές, τηγανίτες ελιάς, 
ριζόπιτα, λαχανόπιτα, χορτόπιτα, κολο-
κυθόπιτα, μακαρονόπιτα, πιπερόπιτα, λι-
όψωμο, κέικ αλμυρό, μπουκουβάλα, ζυ-
μάρι, πάστα ελιάς, αυγά με ντομάτα). Για 
όλα τα εδέσματα είχαν φροντίσει η Κού-
λα (Νάκια-Κατσάνου Βασιλική), η Δήμη-
τρα (Κατσάνου-Γουρδουμπά Δήμητρα), η 
Σπυριάδου Μαρία (συζ. Κωνσταντίνου Ιω-
άννου Παφίλα) η Αθηνά (Παφίλα-Κατσά-
νου Αθηνά), η Ρίνα (Λαμπρούση-Σιάρκου 
Αικατερίνη), η Λίτσα (Παφίλα-Χρήστου 
Αγγελική), η Βαγγελή (Θεοδώρου-Μπου-
ζούκη Ευαγγελία), η Ελένη (Κατσάνου-
Παφίλα Ελένη), η Μαρία (Ζήκα-Παφίλα 
Μαρία), η Αικατερίνη Φωτίου Νάκια, η 

Ευτυχία Τατσή, η η Χριστίνα (Χούθη-Κα-
τσάνου Χριστίνα), η Βασίλω (Παφίλα-
Χούθη Βασιλική). Όλοι οι επισκέπτες δεν 
παρέλειψαν ευχαριστώντας να εκφρα-
στούν με πολύ κολακευτικά λόγια για το 
περίπτερό μας. Το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών ιδιαίτερα επικεντρώθηκε στα 
εκτιθέντα στο περίπτερό μας αντικείμενα, 
από τη λαογραφική συλλογή του χωρια-
νού μας λαογραφοσυλλέκτη Αναστασίου 
Ευαγγ. Λαμπρούση, που χρησιμοποιού-
σαν οι πρόγονοί μας σε όλη τη διαδικασία 
από τη συλλογή του ελαιοκάρπου μέχρι 
να είναι κατάλληλος για βρώση καθώς 
και την παραγωγή του λαδιού. Την ευ-
θύνη για τη λειτουργία και παρουσία του 
περιπτέρου του συλλόγου μας είχαν τα 
μέλη του: Σπυρίδων Δημ. Λαμπρούσης, 
Παύλος Γεωρ. Χρήστου, Κων/νος Ευαγγ. 
Κατσάνος και Γεώργιος Περ. Σταύρου. 
Όλοι μας δώσαμε ραντεβού για το 4ο συ-
μπόσιο που θα πραγματοποιηθεί του χρό-
νου τον Ιούλιο δίνοντας την υπόσχεση 
για καλύτερη και πληρέστερη παρουσία 
του Συλλόγου μας.

Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου

Στό 10ο Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγραμμένοι: 319 Ψήφισαν: 168
Άκυρα: 3 Λευκά: 1 Έγκυρα: 164
Έλαβαν:
ΣΥΡΙΖΑ 33, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 88, 
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
10, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 4, ΚΚΕ 5, ΕΝΩ-
ΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 
10, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 1, ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 6, ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟ-
ΜΟΣ 2, ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ 2, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 2, ΛΑΟΣ 1, 
ΜΕΡΑ25 4

Στό 11ο Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγραμμένοι: 292 Ψήφισαν: 165
Άκυρα: 9 Λευκά: 0  Έγκυρα: 156
Έλαβαν:
ΣΥΡΙΖΑ 33, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 74, 
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
5, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 19, ΚΚΕ 3, ΠΟ-
ΤΑΜΙ 1, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 4, ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ 1, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7, ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑ ΞΑΝΑ 1, ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
2, ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 1, ΝΕΑ 
ΔΕΞΙΑ 1, ΜΕΡΑ25 2, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ 2

Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και των Εθνικών εκλογών

Στό 10ο Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγραμμένοι: 291 Ψήφισαν: 152
Άκυρα: 0 Λευκά: 0  Έγκυρα: 152
Έλαβαν:
ΣΥΡΙΖΑ 70, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
79, ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ 8, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 8, ΚΚΕ 
2, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 9, 
ΜΕΡΑ25 4, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1

Στό 11ο Εκλογικό Τμήμα
Εγγεγραμμένοι: 270 Ψήφισαν: 166
Άκυρα: 0 Λευκά: 1 Έγκυρα: 165
Έλαβαν:
ΣΥΡΙΖΑ 41, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 83, 
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
3, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 17, ΚΚΕ 3, 
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8, ΕΠΑΜ 1, ΜΕΡΑ25 
2, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3

Στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου στον Άσσο οι ψηφοφόροι ψήφισαν σε δύο 
εκλογικά τμήματα στο 10ο και στο 11ο του Δήμου Ζηρού.

Στις Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου στον Άσσο οι ψηφοφόροι ψήφισαν σε 
δύο εκλογικά τμήματα στο 10ο και στο 11ο του Δήμου Ζηρού.

Βουλευτές στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας επανεξελέγησαν ο κ. Στέργι-
ος Γιαννάκης Ν.Δ και ο κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας Σύριζα.

Από αριστερά Νάκια Βασιλική, Κατσάνου Δήμητρα, Παφίλα Μαρία, Σιάρκου Αικατερίνη, 
Χρήστου Παύλος και η μικρή Αντριάνα Καραγιώτη

Ο γιατρός Γεώργιος Αν. Χρήστου

Δήμα Αντιγόνη & Λαμπρούσης Τάσος
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 Ο Παναγιώτης Κούσης είναι το δεύτερο από τα 
τρία παιδιά του Ευαγγέλου Κούση του Παναγιώτη 
και της Σπυριδούλας και της Κατσάνου Πανάγιως 
του Γεωργίου και της Λαμπρινής. Αδέλφια του η 
Μαρία Κούση σύζ. του Γιώργου Σβεντζούρη από 
Βαρδαλή Φθιώτιδας και η Σπυριδούλα συζ. του 
Αντώνη Κάλιοση του Ιωάννη από τον Άσσο.

 Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στον Άσσο το 1956. 
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του 
και το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο Θεσπρωτικού. Το 

1979 πτυχιούχος οικονομικών επιστημών της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 
στη συνέχεια πτυχιούχος της Ζωσιμαίας παι-
δαγωγικός Ακαδημίας Ιωαννίνων και μετέ-
πειτα πτυχιούχος του παιδαγωγικού τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο στρα-
τό ξηράς: όπλο μάχης πεζικό και ειδικότητα δια-
χειριστής επιταγών σε ταχυδρομείο.

 Από το 1986 μέχρι το 1990, που διορίστηκε 
μόνιμα, υπηρέτησε ως αναπληρωτής δάσκαλος 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Από 11-9-2006 μέχρι και σήμερα είναι 
Διευθυντής στο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσπρωτικού. 

Ο Παναγιώτης εκτός από συνάδελφος είναι για 
εμένα και ένας από τους ανεκτίμητους φίλους 
μου. Τον γνωρίζω από μικρό παιδί και μεταξύ 
μας αναπτύχθηκε μια καθόλα ειλικρινής φιλία 
χωρίς το παραμικρό συννεφάκι όλα αυτά τα χρό-
νια. 

 Εραστής του χωριού αλλά και της Λάκκας εξε-
δήλωνε κα συνεχίζει να εκδηλώνει έντονα το εν-
διαφέρον του για θέματα που αφορούν το χωριό 
αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

 Η ενασχόληση με τα κοινά είναι ένα από τα 
χόμπι του. Τη σχολική χρονιά 1990-91 μέλος του 
Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών 
Βόνιτσας.

 Κοινοτικός σύμβουλος στο χωριό μας την ο-
κταετία από 1991 έως 1998. Δημοτικός σύμ-
βουλος στο νεοσύστατο Καποδιστριακό Δήμο 
Θεσπρωτικού την τετραετία 1999 μέχρι 2002 
και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου το 2002. 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων 
του Λυκείου Θεσπρωτικού τη διετία 2005-2007. 

Γραμματέας του Δ.Σ. του ποδοσφαιρικού 
Συλλόγου Κεραυνός Θεσπρωτικού από το 2006 
μέχρι 2010. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος του 
Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Άσσου και 
πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του χω-
ριού μας η «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ». 

Άτομο χαρισματικό, ταλαντούχο με πολλές δε-
ξιότητες σε υψηλό βαθμό που του εξασφαλίζει 
σχεδόν απόλυτη αυτονομία και μια εσώτατη ευ-
αισθησία και ισορροπία σπάνια χαρίσματα για 
την εποχή μας. Άνθρωπος για όλες τις δουλειές. 
Αυθεντικός, ντόμπρος, οξύνους, απονήρευτος, 
ανυπόκριτος, ανεξίκακος, απλός, προσιτός και 
ανυστερόβουλος. Άριστος χειριστής του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή με πιστοποίηση στο επίπεδο 
1 και 2.

Ο λόγος του καθαρός, σταράτος, συμβολαιο-
γραφικός. Εραστής της δικαιοσύνης και της α-
λήθειας. Ασυμβίβαστος ακόμα και με τα κατά 
συνθήκη ψεύδη τα οποία αρκετές φορές ωφε-
λούν παρά βλάπτουν. Άτομο έντιμο, δοτικό, με 
καλοσύνη και καλόκαρδη διάθεση πάντα πρό-
θυμος και ακούραστος να προσφέρει. Δεν τον 
έχω ακούσει πότε να αρνηθεί βοήθεια όταν του 

ζητηθεί. Οι λέξεις όχι , δεν μπορώ , δεν το ξέ-
ρω, δεν έχω χρόνο δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιό 
του. Σεμνός, ειλικρινής, ταπεινός δεν επεδίωξε 
προβολή, πρωτεία, διακρίσεις καθώς και η λέξη 
εγώ απουσιάζει εντελώς από αυτόν. Έπαρση και 
αλαζονεία σε αρνητικό βαθμό. Άνθρωπος ξεχωρι-
στός, όταν τον γνωρίσεις γρήγορα σε κερδίζει και 
τον εμπιστεύεσαι. Χόμπι του η ενασχόληση με 
τα κοινά, το διάβασμα, το ψάρεμα (καταδύσεις). 
Πάνω απ’ όλα όμως ο αθλητισμός και ιδιαίτερα 
το ποδόσφαιρο. Ασίγαστο το πάθος του για το πο-
δόσφαιρο. Υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας 
του χωριού μας για δέκα έξι ολόκληρα χρόνια με 
μεγάλη προσφορά. Είναι ο ποδοσφαιριστής με 

τις περισσότερες συμμετοχές στην ομάδα μας. 
Η αθλητική του ζωή υποδειγματική. Αθλητής με 
άριστο ποδοσφαιρικό ήθος. Έπαιζε πολύ δυνατά 
όχι όμως επικίνδυνα και αντιαθλητικά. Αυτό επι-
βεβαιώνεται από το ότι στην ποδοσφαιρική του 
καριέρα δεν αντίκρισε στο τοπικό πρωτάθλημα 
κόκκινη κάρτα. 

 Μολονότι είναι λάτρης του χωριού λόγοι οι-
κογενειακοί τον ανάγκασαν να είναι μάλλον 
προσωρινά κάτοικος στο χωριό Μύτικας της 
Πρέβεζας.

 Ο Παναγιώτης είναι παντρεμένος με τη χω-
ριανή μας Χριστίνα Καλεσίου του Σπύρου και 
της Γιαννούλας, διοικητικό υπάλληλο στο νο-
σοκομείο της Πρέβεζας και έχει τέσσερα παιδιά: 
Τον Ευάγγελο, τον Σπύρο, τον Στέφανο και την 
Παναγιώτα (Γιούλη).

 Παραθέτουμε εδώ αυτούσιο το σχετικό α-
φιέρωμα για την αθλητική δραστηριότητα του 
Παναγιώτη Κούση που έχε δημοσιευθεί στο φύλ-
λο 39 της εφημερίδας «Ο ΑΣΣΟΣ» Όταν κάποιος 
με το ψευδώνυμο FRANCO BAREZI προσπάθη-
σε να παρουσιάσει τους αξιολογότερους ποδο-
σφαιριστές του χωριού μας λαμβάνοντας υπόψη 
όπως λέει τις ποδοσφαιρικές ικανότητες, χρόνο 
συμμετοχής σε αγώνες, ομάδες που αγωνίστη-
καν και την κατηγορία που αγωνίζονταν η ομά-
δα, απόδοση, αναξιοποίητες ικανότητες καθώς 
και το ποδοσφαιρικό ήθος του.

Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου

 Γεννήθηκε στον Άσσο το 1956. Πρωτόπαιξε 
ποδόσφαιρο στα χωράφια της Τζίμαινας και στην 
Τσούκαζη. Αγωνίστηκε στην ομάδα «Κεραμάτες» 
Άρτας στο πρωτάθλημα Β ερασιτεχνικής κατηγο-
ρίας για ένα χρόνο και στη συνέχεια όλα τα χρό-
νια στην ομάδα «Λάκκα Σούλι» Άσσου.

 Ήταν η ψυχή της ομάδος μας αγωνιστικά και 
εξωαγωνιστικά . Υπό την «αιγίδα» του βρισκό-
ταν την τελευταία δεκαετία, της συμμετοχής της 
ομάδας στο πρωτάθλημα, τα διοικητικά, ο προ-
ϋπολογισμός, η έκδοση και η τακτοποίηση των 
δελτίων, το αθλητικό υλικό και η μεταφορά των 
ποδοσφαιριστών με το αυτοκίνητό του. 

 Ένας ποδοσφαιριστής αθλητής. Μπορούσε με 
επιτυχία να παίξει σε όλες τις θέσεις της άμυνας 
και αμυντικό χαφ (6). Τις περισσότερες φορές 
αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού οπισθοφύ-
λακα. Απροσπέλαστος αμυντικά, με έφεση στα 
τάκλιν, άριστος κεφαλοσφαιριστής, φόβος και 
τρόμος των αντιπάλων (κυρίως επιθετικών) παι-
κτών για το δυνατό αλλά «όχι αντιαθλητικό παι-
χνίδι». Γεύση από το σκληρό παιχνίδι του και αε-
ροπλανικά ψαλίδια έχουν πάρει οι δύο κεντρικοί 
οπισθοφύλακες του Οδυσσέα Νυδρίου, ο Θωμά 
Τζόλος από το Νικολίτσι, οι ποδοσφαιριστές της 
Σαμψούντας και ο Μπαλάφας από το Ριζοβούνι. 
Οι ποδοσφαιριστές του Ριζοβουνίου, μόλις έ-
φθαναν με τα μηχανάκια τους στη στροφή στο 
Θεσπρωτικό και αντίκριζαν έναν με καρό σακάκι 
ανάμεσα από τους ποδοσφαιριστές του ΄Ασσου 
που κάθονταν στο καφενείο του Θωμά Ντόβα έ-
λεγαν: «ωχ έχουν και τον Κούση».

Δε θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας το γκολ 
που σημείωσε με τις Παπαδάτες στο βορινό τέρ-
μα του Θεσπρωτικού από τη γραμμή του πλαγί-
ου άουτ. Επίσης ότι στάθηκε όρθιος και μοίρασε 
ασίστ που σκόραρε ο Θεοδώρου, ενώ ο λίμπε-
ρο της Σαμψούντας προσπάθησε να τον «κόψει 
στα δύο». Η αγωνιστική συμπεριφορά ανάγκα-
σε τους συμπαίκτες του να του προσάψουν την 
προσωνυμία Μπέρτι Φογκτς στο όνομα του χα-
λύβδινου μπακ της Γκλάντμπαχ και της εθνικής 
Γερμανίας. 

 Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς
Ηεφημερίδα 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 στσν Παναγιώτη Κούση του 
Ευαγγέλου και της Πανάγιως (Πάνο Κούση).

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Άσσος
Ορεινό 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 θάλασ-
σας σε γεωγραφικό πλάτος 39,3439012306 μοίρες και γεωγραφικό μήκος 20,7639467788 μοίρες. 
Οι κάτοικοι ασχολούνται με την εκτροφή μικρών κοπαδιάρικων ζώων, τη γεωργία, την ελαιοκαλλι-
έργεια και την ελαιοπαραγωγή. 

Ο Παναγιώτης 
Κούσης στο γήπεδο 
Θεσπρωτικού με 
τον συνοδοιπόρο 
στην ποδοσφαι-
ρική του καριέρα 
και κουμπάρο του 
Λεωνίδα Χρήστου


