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

Μ

ε απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας το
μεσημέρι της Κυριακής 2-2-2020 στην κοσμική ταβέρνα ο "Μωριάς'' Λ. Φυλής 59, Φυλή (Χασιά). Πολύ νωρίς μέλη, χωριανοί και φίλοι του συλλόγου
έδωσαν το παρόν. Το Δ. Σ του συλλόγου σε συνεργασία με τη διεύθυνση του κέντρου είχαν φροντίσει
για όλα. Το φαγητό, άριστο σε ποιότητα, και μπόλικο σε ποσότητα σερβιρίστηκε πολύ γρήγορα και
χωρίς καθυστέρηση άρχισε το γλέντι.
Στην όμορφη και φιλόξενη αίθουσα επεκράτησε
από την αρχή ένα πολύ ευχάριστο κλίμα και έφερε
κοντά όλες τις παρέες και τους ανθρώπους κάτι που
είναι ο κύριος στόχος αυτών των εκδηλώσεων και
αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση για το Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας.
Η μουσική ορχήστρα, με κλαρίνο τον σπεσιαλίστα Αποστόλη Μετσοβίτη και τραγούδι τον Νίκο
Καλαμίδα και Αντώνη Κυρίτση (έκτακτη συμμετοχή)
με παραδοσιακή μουσική της ιδιαιτέρας πατρίδας
μας, μάς κράτησε συντροφιά για πολλές ώρες και
ικανοποίησαν όλες τις μουσικές επιθυμίες των παρευρισκομένων. Ευχάριστη έκπληξη ο ταλαντούχος
και πολλά υποσχόμενος νεαρός κλαρινίστας Σπύρος
Γ. Ζήκας. Τον χορό άνοιξε το χορευτικό τμήμα του
συλλόγου μας, το οποίο για άλλη μια φορά άφησε
καλές εντυπώσεις.
Στο χορευτικό τμήμα συμμετείχαν οι: Ευαγγελία
Κωλέτση, Ματίνα Π. Χρήστου, Ζωή Τάτση, Κατερίνα
Τόλη, Μαρία Παφίλα, ∆άφνη Ζελενίτσα, Σπυριδούλα
Νούτσου, Στεφανία Κακάβα, Κατερίνα Χρηστοπάνου,
Ελένη Ευαγγ. Πανούση, Νίκος Τριανταφύλλου (∆άσκαλος), Παναγιώτης Γ. Γούλας, Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Κων/νος Β. Οικονόµου, ∆ηµήτριος Γ. Γούλας.

Στη συνέχεια οι θιασώτες του χορού πήραν θέση
στην πίστα και το γλέντι κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες.
Η πίστα ήταν πάντα γεμάτη με δύο και αρκετές
φορές με τρεις κύκλους χορευτών και το θερμόμετρο του κεφιού βρίσκονταν συνέχεια στο κόκκινο και
αυτό οφείλεται στην ευχάριστη και όμορφη διάθεση
όλων αλλά και στην ορχήστρα του κέντρου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο
π. Βουλευτής Πρέβεζας κ. Σπύρος Καραμούτσος, o
πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του πολιτιστικού
επιμορφωτικού συλλόγου Ηπειρωτών Παιανίας κ.κ
Νίκος Καλαμίδας και Κων/νος Ρέκατας και η Κα
Ευαγγελία Κωλέτση μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Ο τ. πρόεδρος του πολιτιστικού επιμορφωτικού
συλλόγου Ηπειρωτών Παιανίας κ. Κώστας Οικονόμου. Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Αποδήμων
Φιλιππιαδωτών «Άγιος Βησσαρίωνας» κ. Παναγιώ-

Aπό αριστερά: Μαρία Παφίλα, Ευάγγελος Θεοδώρου, Λαμπρινή Χρήστου, Ελένη Πανούση,
Βασίλης Σταύρου, Δημήτριος Γούλας, Δέσποινα Δεσύπρη-Γούλα

της Κώστας. Ο εκδότης-Διευθυντής του περιοδικού
«Άπειρος Χώρα» κ. Σπύρος Βασιλείου. Ο πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας Άσσου κ. Κωνσταντίνος Ευαγγ. Κατσάνος και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Ιωάννης Γ. Θεοδώρου και Ελένη Σπ. Ζήκα.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του συλλόγου
μας κ. Δημήτριος Γούλας, καλωσόρισε όλες και όλους τους παρευρισκόμενους και τους ευχαρίστησε
εγκάρδια για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή. Στη συνέχεια ο πρόεδρος έκοψε την πίτα για
το νέο έτος, ευχήθηκε καλή χρονιά με ατομική και
οικογενειακή υγεία και ευτυχία για όλους.
Καλότυχη η Λαμπρινή Π. Χρήστου.

Το γειτονικό περιβάλλον της παιδικής και εφηβικής μου ηλικίας

Γ

(Φυσικό και ανθρώπινο)

εννήθηκα στις 6-6-1952 στην τοποθεσία «Σπέλα» της κοινότητας ‘Ασσου. Πρακτικές μαμές οι
γειτόνισσες Κούση Σπυριδούλα (Πάνο Κώτσαινα)
και Λαμπρούση Ευφροσύνη (Κώτση Νάσαινα). Είμαι το
πέμπτο από τα έξι παιδιά (αγόρια) του Γεωργίου Αναστασίου Χρήστου και της Λαμπρινής Κωνσταντίνου Λαμπρούση.
Η τοποθεσία αυτή πήρε την ονομασία Σπέλα από ένα
τεράστιο πέτρωμα -βράχο με βαθουλώματα (πυρόλιθος)- που δεσπόζει στην περιοχή. Είναι ανατολικά από
σημερινό κέντρο του χωριού μας σε απόσταση περίπου
ενός χιλιομέτρου.

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

Του Παύλου Γ.
Χρήστου

Από το ύψωμα του βράχου το
μάτι σου αγκαλιάζει όλον τον κάμπο της κάτω Λάκκας Σούλι και
στον ορίζοντα νομίζεις ότι τα σύννεφα στηρίζονται στις κορυφές
των βουνών της Άρτας.
Το σπίτι μου ισόγειος πετρόκτιστη οικία επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων, ξυλόστεγη, πλακοσκεπής, ατάβανη και με πρόχειρη κατασκευή, χωρισμένη σε δύο

ισομεγέθη δωμάτια.
Στο ανατολικό μέρος έχει πέτρινο τζάκι, το οποίο ήταν και η μοναδική πηγή θέρμανσης.
Στο βορειοανατολικό μέρος έχει εντοιχισμένο εικόνισμα μέσα στο οποίο υπήρχε ένα καντήλι και οι εικόνες
του Αγίου Αθανασίου (Αθανάσιος ο κτήτορας) και του
Αγίου Γεωργίου (πολιούχος του χωριού μας).
Τα τζάκια, το καντήλι και το λυχνάρι και αργότερα η
λάμπα πετρελαίου και καμιά λαμπάδα σε σπάνιες περιπτώσεις ήταν η πηγή φωτός κατά τις νυκτερινές ώρες.
Ηλεκτρικό φως δεν υπήρχε. Το ηλεκτρικό φως ήρθε στο χωριό μας το 1968 και μόνο στο κέντρο και όχι
στους απομακρυσμένους οικισμούς από το κέντρο του
χωριού.
συνέχεια στις σελίδες 7 & 12

συνέχεια στη σελίδα 6

Ο

Άσσος

ρεινό χωριό, έδρα ομώνυμης τοπικής κοινότητας
Ά σ σ ο υ - Δ η μ ο τ ι κ ή ε νό τ η τ α
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.
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Κοινωνικά
Θάνατοι

Στις 18 Ιανουαρίου
2020, σε ηλικία 63 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Δήμας Αθανάσιος
του Λάμπρου και της Μαρίας (Νάσιο Λάμπρο Νάσιος).
Ο αδόκητος θάνατος βύθισε σε βαρύ πένθος την
οικογένειά του, συγγενείς
και φίλους. Άφησε την
τελευταία του πνοή στο
Δήμας Λ. Αθανάσιος
401 Στρατιωτικό Νοσο(Νάσιο Λάμπρο Νάσιος)
κομείο Αθηνών χάνοντας
την άνιση μάχη, από την επάρατη νόσο, που έδινε τις
τελευταίες μέρες για να κρατηθεί στη ζωή. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την μεθεπόμενη ημέρα στον
Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Παπιανών Καλλονής
Λέσβου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο Παπιανών.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
Έφυγε και ο τελευταίος της περίφημης
Ασσιώτικης μουσικής κομπανίας
Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 97 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Γούλας Κωνσταντίνος του Χρήστου και
της Γεωργίας (Κώτση
Γούλας).
Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη τη μεθεπόμενη
ημέρα στον Ιερό ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου
και ενταφιάστηκε στο
Γούλας Κωνσταντίνος
κοιμητήριο του Αγίου
(Κώτση Γούλας)
Κωνσταντίνου. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά
του, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η Ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης
που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του.
Στις 9 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 91 ετών, έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι η
Κατσάνου Σταυρούλα
του Δημητρίου (Μήτσο
Γάκη Ναστάσαινα). Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα
στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Στην τελευταία της
κατοικία την συνόδευσε
Κατσάνου Σταυρούλα
η οικογένειά της, συγ(Μήτσο Γάκη Ναστάσαινα)
γενείς, φίλοι και πάνδη-

Μνημόσυνα

Το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό
ναό των Αγίων Κων/νου
& Ελένης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Καλεσίου Αντωνίου του Ιωάννη και της
Κωνσταντίνας
(Ντων’-

Αντώνιος Ι. Καλέσιος
(Ντων-Γιανν-Κάλιοσης)

Γιανν’- Κάλιοση). Ας είναι
αιωνία η μνήμη του.
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στον Ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύ-

Λαμπρούση Ελένη
του Σωτηρίου

μη η Ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Στις 14 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 93 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Κατσάνου Βάια
του Αποστόλου (Ποστόλαινα). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό
ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Άσσου και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου . Στην
τελευταία της κατοικία
Κατσάνου Βάια
την συνόδευσε η οικογέ(Ποστόλαινα)
νειά της, συγγενείς, χωριανοί και φίλοι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Στις 22 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Δήμα Πανάγιω του Βασιλείου (Βασίλ’ Παναγιώταινα). Άφησε την τελευταία
της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας χάνοντας τη μάχη, που έδινε
τις τελευταίες μέρες για
να κρατηθεί στη ζωή. Η
εξόδιος ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου σε στενό
οικογενειακό και συγγενικό κύκλο και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο
του Αγίου ΚωνσταντίΔήμα Πανάγιω
νου. Ας είναι ελαφρύ το
(Βασίλ’ Παναγιώταινα)
χώμα της Ασσιώτικης
γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Στις 29 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 78 ετών, έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι o Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας (Βαγγέλ’ Νάσιος). Άφησε
την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων χάνοντας τη μάχη, που έδινε τις τελευταίες μέρες
για να κρατηθεί στη ζωή.
Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό του
Αγίου Γεωργίου Άσσου
σε στενό οικογενειακό
και συγγενικό κύκλο και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. Ας είναι ελαφρύ
το χώμα της Ασσιώτικης
Δήμας ΑΘ. Ευάγγελος
γης που τον σκέπασε. Αι(Βαγγέλ’ Νάσιος)
ωνία η μνήμη του.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια
τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.
σεως της ψυχής της Λαμπρούση Ελένης του Σωτηρίου (Σωτηράκαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό
ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Δήμα Αθανασίου του Λάμπρου και της Μαρίας (Νάσιο Λάμπρο Νάσιου). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 στον ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Φυλή Αττικής
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του Θεοδώρου Θεόδωρου του Ευαγγέλου και της Αναστασίας (Θοδωρή Βαγγέλ’
Νάκη). Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
Θεοδώρου Θεόδωρος
(Θοδωρή Βαγγέλ’ Νάκη)

Γεννήσεις
Τρίτο παιδί στην οικογένεια του Δημήτρη Παππά και
Λαμπρινής Λαμπρούση.
Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 στη Μαιευτική κλινική
«Μητέρα» στην πόλη της Άρτας η Λαμπρινή Λαμπρούση του Ευαγγέλου και της Σωτηρίας έφερε στη ζωή
ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η
χαρά των γιαγιάδων Σωτηρίας και Δήμητρας και του
παππού Αυγερινού για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και
Λαμπρινή, στον παππού Αυγερινό και στις γιαγιάδες
Ρούλα και Δήμητρα να τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη ζωή του.
Διπλή χαρά για την Ελένη Χρήστου του Αναστασίου και της Αικατερίνης και τον Μπρίκο Σπύρο του Γεωργίου και της Σοφίας. Στις 27 Φεβρουαρίου 2020
στη Μαιευτική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων η Ελένη Χρήστου, έφερε στη ζωή
δύο υγιέστατα και χαριτωμένα κοριτσάκια. Εμφανής
η χαρά των παππούδων Τάσου Χρήστου και Γιώργου Μπρίκου και των γιαγιάδων Κατερίνας και Σοφίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους
ευτυχισμένους γονείς Σπύρο και Ελένη, στους παππούδες Τάσο και Γιώργο και στις γιαγιάδες Κατερίνα και Σοφία να τους ζήσουν και να είναι καλότυχα
στη ζωή τους.

Προσφορές εφημερίδας

• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου & Αναστασίας..........40 €
• Θεοδώρου Ελένη του Αχιλλέα.............................................10 €
• Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου & Ευδοξίας... 100 €
• Κούση- Καλεσίου- Σπυριδούλα του Ευαγγέλου
& Πανάγιως .................................................................................50 €
• Κωσταδήμας Ιωάννης.............................................................50 €
• Λαμπρούση-Θεοδώρου Σπυριδούλα του Αναστασίου
& Αικατερίνης .............................................................................20 €
• Λαμπρούσης Φώτιος του Γεωργίου & Παρασκευής.. 100 €
• Τσόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωργίου
& Μαρίας.......................................................................................20 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου & Λαμπρινής.................30 €

Ευχαριστήρια Επιστολή
Αισθάνομαι την ανάγκη
ν’ ευχαριστήσω τον φίλο
μου Παύλο Γ. Χρήστου
για την άριστη επιμέλεια του κειμένου που με
αφορούσε, γνωριμία με
Ασσιώτες της διασποράς,
που δημοσιεύτηκε στο
προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας. Μεταξύ των
άλλων τόνισε την άριστη συμπεριφορά προς
τους υφισταμένους μου,
ύστερα από σχετικές πληροφορίες που έτυχε να έχει
ο ίδιος προσωπικά. Με συγκίνησε η αναφορά του για
τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε στις κατασκηνώσεις
Ζαλόγγου το καλοκαίρι του 1963 και κυρίως για την
ειλικρίνεια που όλα τα γραφόμενα εκπέμπουν.
Φώτιος Γ. Λαμπρούσης

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.
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Ο Γούλας Διονύσιος του
Δημητρίου και της Αναστασίας προσέφερε στην
εφημερίδα μας το ποσό
των 40 Ευρώ στη μνήμη
του πατέρα του Γούλα Δημητρίου του Χρήστου και
της Γεωργίας (Δημητράκη
Γούλα). Τον ευχαριστούμε
και ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση σε αυτόν
Γούλας Δημήτριος
και την οικογένειά του για
(Δημητράκη Γούλας)
να τον θυμούνται και να
τον έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη του αιωνία.
Η Θεοδώρου Ελένη του Αχιλλέα προσέφερε στην
εφημερίδα μας το ποσό
των 10 Ευρώ στη μνήμη
του συζύγου της Θεοδώρου Αχιλλέα του Νικολάου και της Αφροδίτης
(Αχιλλέα του Κολιό Νάκη).
Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν και
την οικογένειά της για να
τον θυμούνται και να τον
έχουν στην καρδιά τους.
Θεοδώρου Νικ. Αχιλλέας
(Αχιλλέας Κολιό Νάκη)
Η μνήμη του αιωνία.
Ο Θεοδώρου Ευάγγελος
του Θεοδώρου και της Ευδοξίας προσέφερε στην
εφημερίδα μας το ποσό
των 100 Ευρώ στη μνήμη
του πατέρα του Θεοδώρου Θεόδωρου του Ευαγγέλου και της Αναστασίας
(Θοδωρή Βαγγέλ Νάκη).
Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και
την οικογένειά του για να
τον θυμούνται και να τον
έχουν στην καρδιά τους.
Θεοδώρου Θεόδωρος
Η μνήμη του αιωνία.
(Θοδωρή Βαγγέλ’ Νάκη)

Η Κούση- ΚαλεσίουΣπυριδούλα του Ευαγγέλου και της Πανάγιως
και τα παιδιά της Ιωάννης και Κωνσταντίνα
Καλεσίου, προσέφεραν
στην εφημερίδα μας το
ποσό των 50 Ευρώ στη
μνήμη του Καλεσίου
Αντωνίου του Ιωάννη
και της Κωνσταντίνας
(Ντων’ Γιάννη Κάλιοση).
Αντώνιος Ι. Καλέσιος
Τους ευχαριστούμε και
(Ντων-Γιανν-Κάλιοσης)
ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτούς και τις οικογένειές τους
για να τον θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά
τους. Η μνήμη του αιωνία.
Ο Κωσταδήμας Ιωάννης
προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των
50 Ευρώ στη μνήμη της
συζύγου τoυ Δήμα-Κωσταδήμα Γιαννούλας του
Χρήστου και της Πανάγιως. Τον ευχαριστούμε
και ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση σε αυτόν
και την οικογένειά του
για να την θυμούνται και Δήμα Γιαννούλα (Γιαννούλα
του Τάκη Θόδωρου)
να την έχουν στην καρδιά
τους. Η μνήμη της αιωνία.
Ο Λαμπρούσης Φώτιος του Γεωργίου και της
Παρασκευής προσέφερε
στην εφημερίδα μας το
ποσό των 100 Ευρώ στη
μνήμη του πατέρα του
Λαμπρούση Γεωργίου του
Παναγιώτη και της Φωτεινής (Γάκη Πανέλη), της
μητέρας του ΠαρασκευΛαμπρούσης Παν. Γεώργιος
ής και των αδελφών του
(Γάκη Πανέλης)
Χρήστου Γ. Λαμπρούση

Ειδήσεις – Νέα Γεγονότα
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου Ασσιωτών Ιωαννίνων
Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στην κοσμική
ταβέρνα «Ο Μίλτος» στην πόλη των Ιωαννίνων έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτα ο σύλλογος των Ασσιωτών
Ιωαννίνων. Καλότυχη η Ασπασία Δημ. Νάκια.

Διακρίνονται: ο Αντιπρόεδρος Τσιατούρας Χρήστος ενώ απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους, ο Ιωάννης
Γ. Θεοδώρου, η Ελένη Γ. Παφίλα-Γούλα και η Βασιλική Γ.
Παφίλα-Νάκια.

Νέο Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος: Λαμπρούσης Δημήτριος του Σπύρου κα της
Δήμητρας.
Αντιπρόεδρος: Τσιατούρας Χρήστος του Γεωργίου.
Γραμματέας: Παφίλα-Γούλα Ελένη του Γεωργίου και
της Μαρίας.
Ταμίας: Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου και της Ελισάβετ. Μέλος: Παφίλα-Νάκια Βασιλική του Γεωργίου
και της Μαρίας.

Προστασία και ανάδειξη
του δημόσιου δάσους
στο Θεσπρωτικό

Ο

Δήμος Ζηρού αναλαμβάνει δράσεις για
την προστασία και ανάδειξη του δημόσιου
δάσους της κοινότητας Θεσπρωτικού.
Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση
του έργου με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη του
δημόσιου δάσους της Κοινότητας Θεσπρωτικού" ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού.
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η
εκτέλεση δασοτεχνικών έργων με σκοπό την αντιπυρική προστασία και ανάδειξη του περιαστικού
δάσους που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια

Νέο Διοικητικό συμβούλιο στον
Σύλλογο Γυναικών Θεσπρωτικού
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν συμβούλιο
του συλλόγου γυναικών Θεσπρωτικού ως εξής:
Πρόεδρος: Ζήκου Κατερίνα.
Αντιπρόεδρος: Αντωνίου Άννα.
Γραμματέας: Λογοθέτη Φωτεινή.
Ταμίας: Κατσούλα Κωνσταντίνα.
Μέλη: Δαφνή Ευαγγελία, Κατσάνου Σοφία,
Παπαπάνου Σοφία.
Αν. Μέλη: Παναγιώτου Ευαγγελία, Παπαχρήστου
Φοντάνα, Παπαχρήστου Χρύσα.

(Χρήστο Γάκη Πανέλη) και
Νικολάου Γ. Λαμπρούση
(Νίκο Γάκη Πανέλη). Τον
ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και

Λαμπρούση Παρασκευή

Λαμπρούσης Γ. Χρήστος
(Χρήστο Γάκη Πανέλης)

την οικογένειά του για
να τους θυμούνται και να
τους έχουν στην καρδιά
Λαμπρούσης Γ. Νικόλαος
τους. Η μνήμη τους αι(Νίκο Γάκη Πανέλης)
ωνία.
Η Τσόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωργίου
και της Μαρίας προσέφεραν στην εφημερίδα μας
το ποσό των 20 Ευρώ στη μνήμη του πατέρα της
Τσόγκα Γεωργίου του Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας (Γιώργο Τσόγκα) και του νονού της Μιλτιάδη

Τσόγκας Παν. Γεώργιος

Δήμας Ευθ. Μιλτιάδης

Δήμα του Ευθυμίου. Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν και την
οικογένειά της για να τους θυμούνται και να τους
έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη τους αιωνία.
της Κοινότητας Θεσπρωτικού έργα πυροπροστασίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κλαδεύσεις
και καθαρισμούς με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης του δάσους, βελτίωση υπάρχοντος δρόμους πυροπροστασίας και επέκτασή του με στοχευμένες διανοίξεις, κατασκευή ομβροδεξαμενής,
δικτύου σωληνώσεων και πυροσβεστικών κρουνών, εμπλουτισμό της βλάστησης με νέες φυτεύσεις κατά θέσεις με πυρανθετικά είδη, κατασκευή
δικτύου μονοπατιών-πεζόδρομων με πολλαπλές
προσβάσεις και ανάπτυξη διακριμένων θέσεων
πολλαπλής λειτουργικής αξιοποίησης με τη δημιουργία θέσεων εποπτείας και ελέγχου του χώρου
με ανάλογες κατασκευές.
Στην ίδια συνεδρίαση εξάλλου αποφασίστηκε και η έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη
του έργου "Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου
δάσους της Κοινότητας Θεσπρωτικού" στο "Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020".

Νέα Εκκλησιαστικά Συμβούλια
στις ενορίες του χωριού μας
Νέα εκκλησιαστικά συμβούλια
για την τριετία 2020 – 2021 – 2022.
Για την ενορία του Αγίου Γεωργίου
Πρόεδρος: Ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
Ταμίας: Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου
Μέλος: Παφίλας Νικόλαος του Χρήστου
Για την ενορία των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Πρόεδρος: Ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
Ταμίας: Σταύρου Γεώργιος του Περικλή
Μέλος: Κατσάνου Ευαγγελία του Γεωργίου
συζ. Αχιλλέα Κατσάνου
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Μ

«Προσκυνούμεν Σου
τα πάθη ΧΡΙΣΤΕ...»

ΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ σήμερα. Άλλες χρονιές, όλο και σε κάποια
εκκλησία εδώ στην Αθήνα ή στον Παντοκράτορα της Πρέβεζας,
συνήθως, παρακολουθούσα με κατάνυξη τα δρώμενα και έψαλα
συγκινημένος και κάποια τροπάρια, μαζί με τους ή τον ψάλτη του Ναού.
Φέτος; Σωτήριο έτος 2020. Αφότου κηρύχτηκε πόλεμος με τον ύπουλο, αόρατο και αδυσώπητο εχθρό κορο(ω)νοϊό COVID 19! Παρακολουθώ
τα «Άχραντα και Σεπτά Πάθη του ΚΥΡΙΟΥ μας», από την τηλεόραση,
αφού είμαστε δικαιολογημένα, «ελεύθεροι πολιορκημένοι», κλεισμένοι στα
σπίτια μας. Χαράκωμα αμυντικής αντίστασης το σπίτι μας
και εκκλησία, αφού οι εκκλησίες μας, ύστερα από απόφαση Πολιτείας και εκκλησίας λειτουργούν κλεισμένες, δίχως
πιστούς οι οποίοι απέχουν των Ιερών Ακολουθιών συμμορφούμενοι με τα εντελλόμενα. Δικαιολογημένα, αφού
πάνω από όλα η υγεία!
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΗΜΕΡΑ! Παρακολουθώ από την
Του Τάκη
τηλεόραση την ακολουθία των Αχράντων και Σεπτών ΠαΠαναγ.
Παπαδημητρίου θών του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ! Που είναι ενταγμένα στην Ιερή
Ακολουθία, της ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
που ως Όρθος της ψάλλεται το βράδυ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ. Τα
Δώδεκα Ιερά Ευαγγέλια που διαβάζονται σήμερα αλληλοδιαδέχεται το ένα
το άλλο. Η Έξοδος του Εσταυρωμένου γίνεται μετά την ανάγνωση του Ε’
Ευαγγελίου. Ο ιερέας που τον λιτανεύει απαγγέλλει εμμελώς το συγκλονιστικό: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας...».
Σταυροκοπιόμαστε με την γυναίκα μου. Από μέσα μου προσεύχομαι «υπέρ
υγείας» όλων μας. «υπέρ σύμπαντος κόσμου» Και όχι μόνο....:
ΚΥΡΙΕ! Γιατί επέτρεψες τόση δοκιμασία; Τόση που η κοινωνία μας σήμερα τείνει να καταντήσει «κοιλάς οδυνών, δακρύων και οδυρμών»;
ΚΥΡΙΕ! Αισθάνομαι να με περιτριγυρίζουν «αι του βίου μου ζάλαι...»
αλλά ταυτόχρονα να με κυκλώνουν κουστωδίες Ρωμαίων στρατιωτών, προσταγές χιλιάρχων ή Εκατοντάρχων, λεγεώνων θυμωμένων οπλιτών, που
φυλάνε την τάξη (δικοί μας και αλλότριοι). Φωνές σκληρές γεμάτες σφραγίσματα, προσταγές κι επιταγές, πάνω σε εξουθενωμένες και φοβισμένες
υπάρξεις από τη μια μεριά και σε ξιπασμένα πρόσωπα που γυαλίζουν από
ευζωία, ανήσυχα όμως που... τρέμουν μήπως: «Εκείνος ο πλάνος τηρήσει
την υπόσχεσή Του και αναστηθεί». Και κοντά του να στοιχηθούν όλοι οι
πένητες, οι άνεργοι, οι πεινασμένοι, οι κατατρεγμένοι, οι μη έχοντες στον
ήλιο μοίρα, όλοι εκείνοι που έχασαν τα σπίτια τους και εξακολουθούν να
τα χάνουν, όλοι εκείνοι που δεν έχουν χρήματα, εκείνοι που ξενιτεύτηκαν
σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, και γενικώς όλοι εκείνοι οι πονούντες και
οδυνώμενοι! «αδελφοί» Του! Όλοι αυτοί κι εμείς περιμένουμε αυτό που
εκκρεμεί και απειλεί.
ΚΥΡΙΕ! Δεν είναι μόνο φόβος αυτό που με διακατέχει. Ξέρω, σίγουρα,
πως στο τέλος η Σταύρωσή Σου θα γίνει ΑΝΑΣΤΑΣΗ! Το πιστεύω αυτό
και το νιώθω. Όμως ως άνθρωπο αδύναμο και ευάλωτο με διακατέχει μια
ανησυχία, μια αβεβαιότητα και ανασφάλεια που μου προκαλούν οι «εξουσιαστές μας» (δικοί μας και οι «Ενωμένοι... Ευρωπαίοι και...υπερατλαντικοί
φίλοι μας») που διαφεντεύουν τις ζωές μας και τις τύχες μας.
ΚΥΡΙΕ! ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ μια φορά οι άνομοι και δυσσεβείς παράνομοι! Εμάς μας σταύρωσαν, μας ξανασταύρωσαν κάθε τόσο οι σημερινοί
μνημονικό ί Ρωμαίοι της Οικονομικής Ολιγαρχίας της Ενωμένης Ευρώπης
και οι κατεστημένοι, επίλεκτοι εξουσιαστές οι δικοί μας. Ακούω τα βήματά
τους. Νιώθω τις ανάσες τους, σε στάση προσοχής, με τους πολεμικούς
θώρακες, τα λοφία τους, τις περικνημίδες τους. Όρθιοι και στητοί, σαν
βία, ακίνητοι, σαν κάτι το συντελεσμένο. Όλοι και όλα εδώ παραμένουμε
και παραμένουν πολιορκημένα από τους εκάστοτε απέθαντους Σόιμπλε –
ϊδες, σε μια διαρκή αναμονή ακόρεστη, γιαυτό που θα ‘ρθει την «επομένη
ημέρα». Θα είναι Ανάσταση ή μια ακόμη Σταύρωση.
ΚΥΡΙΕ! Η σημερινή εποχή μας έφερε πρωτοφανή, καίρια και τραγική
συμφορά, που καμιά άλλη προηγούμενη δεν θα μπορούσε να διανοηθεί.
Πανδημία θανατηφόρα ενέσκηψε σ’ όλο τον σημερινό κόσμο! Δε ζούμε πια
σε ανέμελους και μακάριους καιρούς! Η ταραγμένη εποχή μας έχει σηκώσει το καθημαγμένο πρόσωπό της με τα εξουθενωμένα μάτια της ολάνοιχτα και η αγωνιώδης ανάσα μας, λούζει τα πρόσωπά μας! Το αντίκρισμα
αυτής της πραγματικότητας μας έφερε ζάλη, ίλιγγο, αγωνία για την ίδια
τη ζωή μας, φόβο για τις εξελίξεις στην υγεία μας! Οι επιστήμονες κλεισμένοι, άλλοι, στα νοσηλευτικά ιδρύματα δίνουν τη μάχη δίπλα από τους
αρρώστους, και άλλοι μέσα στα επιστημονικά τους εργαστήρια, μοχθούν
νυχθημερόν ν’ ανακαλύψουν αντίδοτα φάρμακα και εμβόλια!
ΕΠΙΜΟΝΑ ερωτήματα μας πολιορκούν: Πού βρισκόμαστε; Τι θα κάνουμε; Αυτή την κρίσιμη στιγμή εμείς οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι και οι ανά τον
κόσμο συνάνθρωποι; Κουβαριάστηκαν οι ανάσες μας και αποθηκεύτηκαν
στο ίδιο λαγίνι. ΕΣΥ, ΚΥΡΙΕ, η μεγάλη ελπίδα μας τι θα κάμεις; Θα μας
βοηθήσεις, θα μας λυπηθείς, για μια ακόμη φορά ή θα μας παρατήσεις;
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΕ ΚΥΡΙΕ, προσκυνούμεν τα φριχτά Πάθη ΣΟΥ! ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΚΑΙ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ!
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Έφυγε από τη ζωή
ο Γεώργιος Β. Πάτσης

Σ

τις 12 Φεβρουαρίου 2020 απεβίωσε ο συμπατριώτης μας
Γιώργος Β. Πάτσης, απόστρατος αξιωματικός, και η κηδεία του
έγινε στον Ιερό Ναό Γενεσίου Θεοτόκου Θεσπρωτικού.
Τον αποχαιρέτησε ο Αθανάσιος
Παπαθανασίου με τα παρακάτω λόγια:
«Βαρύ το καθήκον να σ’ αποχαιρετήσω για το μακρινό ταξίδι.
Είναι μεγάλη η λύπη μου και βαθιά η συγκίνησή μου.
Σεβαστέ και αγαπημένε φίλε μου Γιώργο,
Αλλά ποιόν θα αποχαιρετήσω;
Σταχυολογώ λίγα δειγματικά από το πλούσιο βιογραφικό τού σπουδαίου ανδρός: Ο Γεώργιος Β. Πάτσης γεννήθηκε στο Θεσπρωτικό το
1917. Τελείωσε το Πρακτικό Λύκειο Άρτας. Αριστούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Διδάσκαλος το 1938 στο Δημοτικό Σχολείο
Κεχροκάμπου Καβάλας. Σχολή εφέδρων αξιωματικών Σύρου. Έλαβε μέρος στον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο ως εφ. Ανθυπολοχαγός. Έλαβε μέρος
στην Εθνική Αντίσταση 1942-1945 ως διοικητής λόχου, μέχρι αποχωρήσεως των Γερμανών από την Ελλάδα.
Μονιμοποιήθηκε επ’ ανδραγαθία και προήχθη επ’ ανδραγαθία στο
στρατό. Διοίκησε λόχο, τάγμα, σύνταγμα εν ειρήνη. Φοίτησε σε διάφορα
σχολεία του στρατού. Εξέδωσε το βιβλίο του γιου του Βασιλείου «Η Καταστροφή της Τσερόπολης» και της συζύγου του Αναστασίας «Η Βρύση
του Τζουάνου». Εξέδωσε τα δικά του βιβλία: «Στα όρη τα Θεσπρωτικά»,
«Η εποποιία της Μουργκάνας» και την ποιητική συλλογή «ΨΙΘΥΡΙΣΜΑΤΑ από τον κόσμο του στοχασμού και της καρδιάς». Δημοσίευσε πολλές
πρωτότυπες εργασίες στο στρατό καθώς και πολλές εργασίες του στον
αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο.
Είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά τις πολλές ηθικές αρετές
του: γενναιοψυχία, πραότητα, καλοσύνη. Λεβεντιά και αρχοντιά. Ευπρέπεια περισσή και υψηλοφροσύνη βαθύτατη, συνδυασμένα με ευγένεια
ψυχής και συμπεριφοράς. Ομορφιά, σεμνότητα, αξιοπρέπεια. Αριστοκράτης ήθους και ευγένειας. Αγνή προσωπικότητα. Ωραίος άνθρωπος.
Πάντα με τον καλό λόγο στα χείλη. Όμορφος στη μορφή και πανέμορφος στην ψυχή.
Άριστος δάσκαλος παιδαγωγός, πολυτιμημένος αξιωματικός, συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής με φιλοσοφική συγκρότηση. Χριστιανολάτρης
και ελληνολάτρης. Ένας ευπατρίδης της παιδείας και του έθνους. Πρόσφερε τη ζωή του ολόκληρη στην υπηρεσία των ιδανικών της παιδείας
και του έθνους.
Ιδού η αφιέρωση αγνού πατριώτη που έχει στο βιβλίο του «Η εποποιία της Μουργκάνας»: «Αφιερώνεται στους συμμετασχόντες ανεξαιρέτως,
στους αγωνισθέντες και τους θυσιασθέντες στη Εθνική Αντίσταση, με το
όραμα μιας ελεύθερης, ευτυχισμένης και αθάνατης Ελλάδας». Και ένα
άλλο βιβλίο του αφιερώνει μεταξύ άλλων «… και σε όλους τους δημότες
του Δήμου Θεσπρωτικού, ως ελάχιστο δείγμα βαθυτάτης αγάπης και
σεβασμού».
Για τα ευγενικά αισθήματά του κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό
όλων, όσων τον γνώρισαν, και πήρε ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους.
Θα μείνει παράδειγμα ζωής και δράσης στον Ελληνοχριστιανικό δρόμο.
Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, της οποίας ο Γιώργος
Πάτσης υπήρξε εκλεκτό μέλος, εκφράζω τη βαθιά λύπη του Δ.Σ. και
όλων των μελών της και αποτίω το οφειλόμενο χρέος τιμής, αγάπης και
ευγνωμοσύνης.
Σεβαστέ μου φίλε,
Η ζωή για σένα στάθηκε γενναιόδωρη. Σου χάρισε μακροζωία, ευτυχία,
χαρές, απογόνους, δόξα και τιμή και το πολύ σπουδαίο: τέλος ανώδυνο,
ανεπαίσχυντο, ειρηνικό, τέλος χριστιανικό. Κοιμήθηκες σαν πουλάκι.
Έλεγες πως είναι μεγάλος ο πόθος της πατρίδας. Πως κάθε ηλικιωμένος εύχεται εκεί που άρχισε να ζει, εκεί πάλι ν’ αποθέσει και το
κορμί του. Εδώ στα αγαπημένα σου Λέλοβα κλείνει, όπως επιθύμησες,
ο κύκλος της ζωής σου. Εδώ η αφετηρία και το τέρμα της λαμπρής σταδιοδρομίας σου. Η γενέθλια γη σε λίγο θα σε δεχθεί στην αγκαλιά της.
Οι οικείοι του ας μη λυπούνται, διότι αφήνει μνήμη αγαθή. Ωστόσο,
όλοι εμείς ευχόμεθα όπως ο Κύριος Ζωής και Θανάτου, να αποδώσει αιώνια ανάπαυση στην ψυχή του και ενίσχυση και παρηγοριά στην ευγενέστατη και στοργική σύζυγό του, στα παιδιά του και στα πολυαγαπημένα
εγγόνια του.
Στο καλό, σεβαστέ και αγαπημένε Γιώργο. Αναπαύσου ήρεμος στην
αιωνιότητα.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και
η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους
συγγενείς του μεταστάντος.

Ά σσος
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«Καλό ταξίδι, σεβαστέ μας
κε καθηγητά, Γιάννη Δάλλα»

Τ

η Δευτέρα, το πρωί 24 Φεβρουαρίου 2020, στην
Αθήνα απεβίωσε ο φιλόλογος Πανεπιστημιακός δάσκαλος, λογοτέχνης και συγγραφέας συμπατριώτης
μας (Φιλιππιαδιώτης) Γιάννης Δάλλας, σε ηλικία 96
ετών (Γεννήθηκε στη Φιλιππιάδα στις 23 Δεκεμβρίου 1924).
Την Πέμπτη το μεσημέρι, 27 Φεβρουαρίου, στο Νεκροταφείο
της Καισαριανής συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον μεταστάντα, όπου και ετάφη.
Ο Γιάννης Δάλλας υπήρξε κορυφαία
φυσιογνωμία των ελληνικών γραμμάτων.
Άφησε έντονο στίγμα και αναδείχτηκε σε
μια από τις πιο έγκυρες φωνές και προσωπικότητες στον πνευματικό κόσμο, με
έργο μεγάλο και σπουδαίο φιλολογικό,
δοκιμιακό και μεταφραστικό, που σφράγισε τη διαδρομή της Νεοελληνικής ΛογοτεΤου Τάκη
Παναγ.
χνίας και ιδιαίτερα της ποίησης. Μ’ αυτή ο
Παπαδημητρίου Γιάννης Δάλλας συνδιαλέχθηκε με όλη την
ποιητική παράδοση, αλλά και τη συγκαιρινή του δημιουργία.
Ανέδειξε σημαντικούς της ελληνικής ποίησης όπως τον
Μίλτο Σαχτούρη, και από τους αρχαίους τους λυρικούς, με
τις εξαίρετες μεταφράσεις του. Μελέτησε ενδελεχώς τον
Κωνσταντίνο Καβάφη, αναδεικνύοντας την «ιστορική αίσθηση» του
έργου του ενώ υπήρξε καταξιωμένος Πανεπιστημιακός δάσκαλος.
Πάνω από όλα, υπήρξε ένας όμορφος άνθρωπος με ωραία κορμοστασιά και όμορφα χαρακτηριστικά με υπέροχη καρδιά, δοτικός,
τρυφερός, ευγενής, γενναιόδωρος,
ακούραστος και φιλικός. Ένας γνήσιος ευαίσθητος λογοτέχνης και
Γιάννης Δάλλας
δάσκαλος πιστός στις παρακαταθήκες της Αληθινής Τέχνης.
Με το πολυσχιδές έργο του άνοιξε δρόμους για ενδελεχή
μελέτη, με το ήθος και τη στάση του απέναντι στα πνευματικά
ζητήματα, αλλά και σ’ αυτά της καθημερινότητας, δίνοντας
το παράδειγμα. Βαθύτατα πολιτικοποιημένος, συμπύκνωνε
με το έργο και τη συμπεριφορά του τον ρόλο του διανοουμένου, παραμένοντας διαρκώς μάχιμος για τα πραγματικά, ιδεολογικά, ουμανιστικά αιτήματα. Η μητέρα του Γιάννη Δάλλα
ήταν από το Θεσπρωτικό. Η κυρά Κωνσταντινιά ερχόταν στα
Λέλοβα, όταν ο γιος της ο καθηγητής Γιάννης Δάλλας, υπηρετούσε στο «Γυμνασιακόν Παράρτημα Θεσπρωτικού» όταν
τούτο πρωτοϊδρύθηκε το 1952 στο Θεσπρωτικό. Θυμάμαι
τον καθηγητή Γιάννη Δάλλα να μας διδάσκει στη Βα Γυμνασίου. Τον είχαμε στα Νέα και την Ιστορία. Η διδασκαλία
του, ιεροτελεστία. Προσωπικά, χρωστάω στον σεβαστό μου
καθηγητή Γιάννη Δάλλα την αγάπη μου και την έφεσή μου
προς τον νεοελληνικό Λόγο, στη Λογοτεχνία και την Ιστορία.
Σαν πήγα στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς το 1953, στα Γιάννενα, ο Γιάννης Δάλλας είχε ιδιωτικό Πρότυπο Λύκειο που
άφησε όνομα. Εγώ συνήθιζα να πηγαίνω να τον βλέπω. Παρά τον φόρτο ευθύνης και το βεβαρυμμένο χρόνο, πάντα με
καλοδεχόταν με χαμόγελο, εγκαρδιότητα, αγάπη και έτοιμος
να με συμβουλεύσει. «Τάκη, μου έλεγε, νομίζω πως έχεις ένα
μικρό τάλαντο γραφής! Φρόντισε να το καλλιεργήσεις» και
μου «έδινε» λογοτεχνικά βιβλία να διαβάσω, «επί επιστροφή».
Έτσι, γνώρισα Παλαμά, Κάλβο, Καβάφη, Καρυωτάκη,
Λαπαθιώτη, Μαβίλη, αλλά και Πορφύρα, Δροσίνη, Βιζυηνό,
Μαλακάση, Σολωμό, Βαλαωρίτη κ.ά !!!
«Αυτός ο κόσμος, γραμμένος μες στα σπλάχνα σου είναι
Διάβασε προσπάθησε και πολέμησε . . . .».
Αργότερα διαπίστωσα ότι αυτή η αναφορά του ήταν στίχοι του Οδυσσέα Ελύτη. Ευγνωμονώ σε Γιάννη Δάλλα!
Διερμηνεύων όπως πιστεύω και την ψυχική διάθεση των
άλλοτε συμμαθητών μου στο Γυμν. Παράρτημα Θεσπρωτικού κλείνω γόνυ τιμής ευγνωμοσύνης στη μνήμη σου και
ευχόμαστε «Καλό Ταξίδι», σεβαστέ μας κ. καθηγητά, Γιάννη
Δάλλα και «Καλή διαμονή» στα «Ηλύσια Πεδία». Στην πολυαγαπητή σύζυγό σου Κα Ευαγγελή και τα πολυαγαπημένα
σου παιδιά Κωνσταντίνο, Αλέξη και Χριστίνα, ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση κάθε χαρά και ευτυχία.

Σ

25η Μαρτίου

ήμερα ο ελληνισμός χαιρετίζει την ανάσταση του Γένους. Πανηγυρίζει το Θεϊκό Ευαγγελισμό. Τιμάει τους ηρωικούς νεκρούς.
Αντιφωνεί στη φωνή της Ιστορίας, για την
κατανόηση του μεγάλου χρέους που κληρονόμησε
από την τρισένδοξη ιστορία μας. Αυτό το χρέος επιτελούμε κι εμείς σήμερα. Τιμούμε
τους προγόνους μας και προσπαθούμε να τους γνωρίσουμε
καλύτερα. Ν’ αφουγκραστούμε
τα χτυποκάρδια τους. να γευτούμε τις πίκρες τους. να νιώσουμε
τη χαρά τους στις μεγάλες ώρες
που πέρασαν. Να αισθανθούμε
τη συγκίνηση που δημιουργούτου Χρήστου Γκό- σαν στις καρδιές τους, οι πατριντζου
ωτικές εξάρσεις, ή εθελοθυσία
π. Σχολικού
και τα ολοκαυτώματα.
Συμβούλου Π.Ε.
Ν’ ανακαλύψουμε τους Ιστορικούς θησαυρούς και να πιστέψουμε πως πάνω
στις αγέρωχες πέτρες, στις κορυφές και τις δειράδες, σε τούτο το δικό μας ιερό χώμα χαράχτηκε η
μοίρα της Ελλάδας, ψιλοϋφάνθηκαν οι πόθοι και
οι οραματισμοί, γράφτηκαν οι αιώνιες αλήθειες και
θεμελιώθηκαν οι ακατάλυτες ανθρώπινες αξίες
της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Οι μορφές των ηρώων διαβαίνουν μπροστά μας
με την ομορφιά της αιωνιότητας. Ακούγεται η φωνή του γένους. Προβάλλονται όρθιες οι ψυχές που
γκρέμισαν και σύντριψαν τους βάρβαρους Οθωμανούς.
Ξαναζωντανεύουμε τις εικόνες από το μεγαλύτερο σταθμό της ιστορίας μας. Ζυμώνουμε την
ψυχή μας με τις μορφές των ηρώων του 21. Μπολιάζουμε τη συνείδησή μας με τις αρετές τους. Έτσι
φτερώνουμε το πνεύμα της λευτεριάς καλύτερα
και φωτίζουμε τον δρόμο για το σίγουρο μέλλον
της πατρίδας μας.
Όσοι λαοί δεν έχουν ιστορική μνήμη χάνονται.
Ξεθωριάζει η ψυχή τους. Γίνονται ευάλωτοι στους
τυράννους. Όσοι όμως τροφοδοτούνται από τη
σερμαγιά των παραδόσεων της ιστορίας των ξαναγεννιούνται, αγωνίζονται, δεν ζουν γονατισμένοι
και πεθαίνουν όρθιοι για την απόκτηση της ελευθερίας.
Με τις παραδόσεις που κρατούν ξύπνια και φωτεινή τη συνείδηση ο Ελληνικός λαός μπόρεσε να
κρατήσει 400 ολόκληρα χρόνια άκοπο το νήμα της
ιστορικής συνοχής. Με τη γλώσσα, την πίστη και το
έθιμο σφιχτόδενε το Είναι του και δυνάμωνε την
ελπίδα του.
Με το αδούλωτο πνεύμα και την αγάπη προς
την πατρίδα άκουσε τα καλέσματα και τα εθνεγερτήρια σαλπίσματα του αγώνα.
Ξύπνησε στα βάθη του το αίσθημα της αλύγιστης δύναμης και λευτερωμένος εσωτερικά βρήκε
τη δύναμη να παλέψει και να νικήσει.
Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία
Στα ζεστοφόρα κόρφια της η μάνα Ελλάδα θέρμανε την αποσταμένη ελπίδα.
Η κρυμμένη σπίθα που αχνοφέγγιζε στα ματωμένα χρόνια, στο πηχτό σκοτάδι, γίνεται φλόγα αστραφτερή και ξημερώνει η ανατολή του 21. Επαληθεύτηκε ότι: «η σοφία κρίνεται με τον θάνατο»,
και ότι «το αίμα των μαρτύρων γεννά την ελευθερία». Άστραψε στα περήφανα Ελληνικά βουνά η
Ελληνική λεβεντιά. Ο αντίλαλος από το καριοφίλι
σκόρπισε απ’ άκρη σ’ άκρη τον παιάνα, την πολεμική ιαχή: Εμπρός παιδιά για την πατρίδα. Ελευθερία
ή θάνατος.
Ακούστηκε ένα μυριόστομο άγριο τραγούδι που
τρόμαξε τους τυράννους. Είναι το τραγούδι της
λευτεριάς που διακηρύσσει το παντοτινό άφθαρτο
γνήσιο Ελληνικό ιδανικό: «δουλείαν προ θανάτου
πεφόβηται».
Όσοι είναι εχθροί ας κλάψουνε
και φίλοι ας χαρούνε
όποια πεθαίνει γλύτωσε
όποια γλυτώσει πάει.
Στήνονται αράγιστα προπύργια. Υψώνονται αγέρωχα σύμβολα. Κάθε κλαρί και φλάμπουρο κάθε

κλαρί και κλέφτης. Οι αλυσίδες τρίζουν. Τα θωρακισμένα κόρθια των βαρβάρων ραγίζουν. Αχολογούνε τα βουνά, οι ρεματιές, οι κάμποι. Οι τρομαγμένες ψυχές φτερούγισαν. Προχωρούσε η πίστη κι’
ακολουθούσε η λεβεντιά. Ξεσχίζονται τα μισοφέγγαρα και στη θέση τους ανεμίζουν τα φλάμπουρα.
Ατέλειωτες φάλαγγες ανηφορίζουν. Γεια σας
βουνά περήφανα λημέρια με τους κλέφτες. Κι’ εκεί
που στήνουν οι αετοί τις φωλιές τους και κουρνιάζουν τα σύννεφα και ρεκάζουν τ’ αγρίμια λικνίστηκαν τα όνειρα του δουλωμένου γένους, δοκιμάστηκε η Ελληνική αρετή και η φυλετική αντοχή.
Ούτε η βία, ούτε τα βασανιστήρια, ούτε η σκληρότητα, ούτε η διάρκεια, ούτε το παιδομάζωμα
μπόρεσε να σαρακώσει, ν’ αχρηστεύσει, να υποδουλώσει και να κουρσέψει την Ελληνική καρδιά.
Γιατί το πνεύμα, η ιδέα δεν φυλακίζεται και δεν εξανδραποδίζεται. Αυτό το δημιούργησε και ο παπαδάσκαλος που με τα προφητικά, ελπιδοφόρα
πατριωτικά λόγια του στο κρυφό σχολειό ράγιζε
τις πονεμένες και μαραμένες ψυχές και έγιναν δροσοβόλες, αστείρευτες πηγές της αντρειοσύνης. Οι
θηλειές που περνούν στους αγωνιστές πνίγουν τον
ίδιο τον φονιά τους. Ο βόγγος γίνεται αντίλαλος.
Ανασηκώνεται ο Μοριάς, η Ρούμελη μουγκρίζει και
βρόντησε ολόκληρη η Ελλάδα: «Χτυπάτε πολεμάρχοι μη λησμονείτε το σχοινί παιδιά του πατριάρχη».
Ανάβουν τα καριοφίλια, γκρεμίζονται κάστρα, ξαγνίζονται οι ψυχές, γυναίκες σέρνουν τον χορό του
θανάτου, αντρειώνονται οι δειλοί, φανερώνονται
οι προδότες, δημιουργούνται ολοκαυτώματα. Κούγκια και Ζάλογγα, Αλαμάνες και Δερβενάκια, Αρκάδια και Μανιάκια.
... «Δεν είναι τούτο πάλεμα σε μαρμαρένια αλώνια. Εδώ σηκώνεται όλη η γη με τους αποθαμένους. Η Ελλάδα σέρνει το χορό ψηλά με τους λεβέντες. Χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια
κι’ οι νεκροί στα ξάγναντα πρωτοπανηγυριώτες».
Έτσι η λευτεριά πανώρια κόρη, κατεβαίνει από
τα όρη. Έτσι οι λεβέντες, ροβολάνε σε γιουρούσια.
Έτσι αψηφούνε τον θάνατο και χαρίζουν την ελευθερία.
Κι αποχτάει αυτή η τιτανομαχία μεγαλύτερη
σημασία γιατί ένας λαός λησμονημένος από τους
πολιτισμένους Ευρωπαίους και καταφρονημένος
ραγιάς, ορμάει μόνος του τις τύχες του και κατευθύνει με τη θυσία τα πεπρωμένα του.
Ο Μετερνιχνισμός δεν τον άφησε να χαρεί ούτε
να γιορτάσει την πραγματική λευτεριά του. Τύλιξε τη φτωχή, σακατεμένη, ρημαγμένη πληγωμένη
πατρίδα μας στις πανούργες δολοπλοκίες και στις
υψηλές διπλωματίες. Έτσι πολλές αρετές του ελληνικού λαού αφανίστηκαν και ξεφύτρωσε η αρχομανία, ο ατομισμός, ο φατριασμός που μάτωσαν
πολλές φορές τον υπέροχο λαό μας. Έτσι ξέφυγε
από τα χέρια του η ελευθερία, η Δημοκρατία και
φώλιασε η τυραννία. Έτσι στήθηκε το μισοφέγγαρο στη μαρτυρική Κύπρο από τις ορδές του Αττίλα.
Γι’ αυτό το εικοσιένα δεν είναι παρελθόν, είναι παρόν και μέλλον.
Έχουμε χρέος να σχηματίσουμε μια πυκνή ατσάλινη, αράγιαστη φάλαγγα από όλους τους Έλληνες. Να χτίσουμε ένα απόρθητο κάστρο που θα συντρίβονται οι βάρβαροι. Να θρέψουμε τους νέους
με τα διδάγματα του 21. Να τους μπολιάσουμε, με
την ιδέα που υψώνει την ψυχή στη θυσία για την
ελευθερία και τη Δημοκρατία.
Σήμερα όλοι οι Έλληνες αισθάνονται άφθαστο
μεγαλείο.
Χορεύει η ψυχή τους όπως χόρευε το καριοφίλι
στις βουνοκορφές και τους κάμπους.
Τραγουδάει τη λευτεριά του όπως τραγούδησαν
οι αγωνιστές την ώρα της μάχης και του γλυκού
θανάτου.
Σαλπίζει την αισιοδοξία για τη σιγουριά της αιώνιας Ελλάδας.
Η Ελλάδα δεν είναι η μαία της ιστορίας, η γεννήτρα, η τροφός η δημιουργία της. Είναι πατρίδα
της ελευθερίας, της δικαιοσύνης του αγαθού και
του ωραίου, της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
αξιών και του ελληνικού οικουμενικού λόγου.
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Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας & η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
συνέχεια από τη σελίδα 1 σας. Δυστυχώς προγραμματισμένες υ-

Ο Βουλευτής κ. Στέργιος Γιαννάκης
απέστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό:
«Αξιότιμε κ. πρόεδρε, αξιότιμα μέλη
του Δ.Σ. αγαπητοί συμπατριώτες και
συμπατριώτισσες. Ευχαριστώ θερμά για
την ευγενική σας πρόσκληση αλλά λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεών μου στην
Πρέβεζα και ανεξάρτητα από τη δική
μου θέληση αδυνατώ να βρίσκομαι κοντά στην εκδήλωσή σας. Επιτρέψτε μου
όμως να συγχαρώ όλους σας για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συμπα-

τριωτών, τη διάδοση των παραδόσεων,
των ηθών και των εθίμων της πατρίδας
μας. Εύχομαι σε σας και σε όλους υγεία,
αγάπη, ελπίδα, προκοπή, προσωπική και
οικογενειακή ευτυχία. Καλή χρονιά.»
Στέργιος Γιαννάκης
Βουλευτής Πρέβεζας
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής απέστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό:
«Κύριε πρόεδρε του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Αγαπητέ Δημήτρη Γούλα και αξιότιμα

ποχρέωσεις δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας.
Εύχομαι από καρδιάς το 2020 να είναι ειρηνικό και να χαρίσει σε όλες και
σε όλους υγεία, οικογενειακή και ατομική ευτυχία, κουράγιο, δύναμη και επιμονή για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της καθημερινότητας.
Οι σύλλογοι κρατούν γερά τα θεμέλια
των παραδοσιακών εθίμων και μεταφέρουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά στις νεότερες γενιές. Ακόμη εμπνέ-

Από αριστερά: Μαρία Παφίλα, Ελένη Πανούση, Λαμπρινή Χρήστου, Ευάγγελος Θεοδώρου,
Θωμάς Κατσάνος, Βασίλης Σταύρου, Δήμητρα Δήμα και ο πρόεδρος Δημήτριος Γούλας

Απόστολος Μετσοβίτης, Σπύρος Γ. Ζήκας

ουν και μεταδίδουν μία βαθιά πίστη για
ένα καλύτερο μέλλον.
Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για
την ψυχική διάθεση που επιδεικνύεται
διοργανώνοντας σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, εκδηλώσεις που
συμβάλλουν στην αναθέρμανση και σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων.
Η δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά
θα είμαστε διαρκώς κοντά σας. Προσηλωμένοι στον στόχο μας, με αίσθημα
ευθύνης δηλώνοντας ότι είμαστε έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε στις υπάρχουσες
ανάγκες αλλά και όσες θα προκύψουν
Ευαγγελία Κωλέτση, Ματίνα Π. Χρήστου, Ζωή Τάτση, Κατερίνα Τόλη, Μαρία Παφίλα, Δάφνη Ζελενίτσα, Σπυριδούλα Νούτσου, Στεφανία Κακάβα, Κατερίνα Χρηστοπάνου, Ελένη Ευαγγ. Πανούση, Νίκος Τριανταφύλλου
(∆άσκαλος), Παναγιώτης Γ. Γούλας, Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Κων/νος Β. Οικονόµου, ∆ηµήτριος Γ. Γούλας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας και καλή διασκέδαση σε όλους!
Σας ευχαριστώ πολύ!
Καλή χρονιά και πάλι.»
Με εκτίμηση
Καλαντζής Νικόλαος
Δήμαρχος Ζηρού

Χορεύει η Βασιλική Ζήκα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αγαπητοί συμπατριώτες, Φίλες και
φίλοι,
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στον ετήσιο
χορό του πάντα δραστήριου συλλόγου

στον Δήμο μας και στην όμορφη Κοινότητα Άσσου, προκειμένου, όλοι μαζί, με
πνεύμα συναντίληψης και δημιουργικότητας, να οδηγήσουμε τον τόπο μας
σε ένα καλύτερο αύριο. Είσαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές του Δήμου και του
τόπου μας.

Χορεύει ο Βαγγέλης Παφίλας

Ο αντιδήμαρχος Ζηρού κ. Θεόδωρος Πανούσης απέστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό:
«Αγαπητές Ασσιώτισσες και αγαπητοί
Ασσιώτες,
χρόνια πολλά και καλή χρονιά, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν
ήταν δυνατό να βρεθώ σε αυτή τη συγκέντρωση που γίνεται κάθε χρόνο από
τον Σύλλογο Αποδήμων του χωριού μας,
έναν ιδιαίτερο ενεργό σύλλογο εδώ και
πολλά χρόνια που ενδιαφέρεται για τα
προβλήματα του τόπου του και βοηθά με

τον τρόπο του στην επίλυσή τους. Η δυναμική παρουσία των αποδήμων ιδιαίτερα στο κέντρο των αποφάσεων δηλαδή
στην Αθήνα, μας κάνει να ευελπιστούμε
σε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο.
Από την πλευρά του Δήμου και από τη
δική μου ιδιαίτερα γίνονται προσπάθειες
για την ανεύρεση καλύτερων λύσεων
για τον τόπο και ιδιαίτερα για τον Άσσο,
ήδη ξεκινά ένα μεγάλο έργο της υδρομάστευσης των πηγών στο Κροϊπλιάκ και
στη Σπέλα, για να μην υπάρξουν ξανά
προβλήματα ύδρευσης.
Είμαι στη διάθεση οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.
Να είστε όλοι καλά με υγεία»
Μετά τιμής
Θεόδωρος Παναγιώτη Πανούση
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Θεσπρωτικού και
Κρανέας

Χορεύει η Σπυριδούλα Λαμπρούση
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Το γειτονικό περιβάλλον της παιδικής και εφηβικής μου ηλικίας (Φυσικό και ανθρώπινο)
Του Παύλου Γ. Χρήστου

συνέχεια από την 1η σελίδα

Στο βορειοδυτικό μέρος υπήρχε εσοχή στο μέγεθος μιας βαρέλας η λεγόμενη βαρελοθήκη. Στο σημείο αυτό
τοποθετούσαμε την ξύλινη βαρέλα με
την οποία κουβαλούσαμε το νερό από
την πηγή της Σπέλας.
Η είσοδος του σπιτιού βρίσκεται
στο μέσο της νότιας πλευράς. Υπήρχε
μια βαριά ξύλινη πόρτα η οποία πρόχειρα έκλεινε με ένα μάνταλο (ξύλινος
εσωτερικός σύρτης στο πάνω μέρος
ξύλινης πόρτας) και για μεγαλύτερη ασφάλεια με σιδερένια μπάρα.
Φωτίζονταν από τέσσερα ορθογώνια παράθυρα. Δύο από την ανατολική πλευρά εκατέρωθεν του τζακιού
και δύο από τη νότια εκατέρωθεν της
πόρτας εισόδου. Τα παράθυρα έφεραν
σιδεριές και τα κουφώματα με τα παραθυρόφυλλα ήταν ξύλινα.
Η οικία κτίστηκε το έτος 1925 από
το ζεύγος Αθανάσιου Χρήστου Κατσάνο (Ανοστάκη) και Μαρίας Δημητρίου
Κατσάνου (θετοί γονείς της μητέρας
μου) και ήταν η κύρια κατοικία της οι-

κογένειάς μας μέχρι το έτος 1969.
Η επισκευή που έγινε το 1994 υπήρξε σωτήρια για τη διατήρησή του
και περιελάμβανε τις εξής εργασίες: 1)
δύο τμήματα από τσιμέντο και σίδερα
(σενάζια) του τοίχου ενσωματωμένα
σε όλο το κτίσμα περιμετρικά.
Το ένα «σενάζι» έγινε στο ανώτερο
ύψος των παραθύρων και το άλλο στο
πάνω μέρος της τοιχοποιίας. 2) Ριζική
αλλαγή της στέγης. Αντικατάσταση της
ξυλείας και των λίθινων άσπρων πλακών με γαλλικό κεραμίδι. 3) Σμίκρυνση
του νοτιοανατολικού παραθύρου, επαλείψεις των μεσολίθιων τμημάτων με
τσιμέντο (αρμολόγημα) και σοβάτισμα
ολόκληρης της βόρειας πλευράς του
κτίσματος.
Υπεύθυνος των ανωτέρω εργασιών
ήταν ο χωριανός μας μάστορας Δημήτριος Κατσάνος του Γεωργίου (Μήτσο
Γάκη Ναστάσης), η μεταφορά των υλικών έγινε από τον επαρχιακό δρόμο
(περιοχή Κότρας) με μεγάλη δυσκολία
με τον Μάρκο το ικανότατο μουλάρι
μας σε μια δύσβατη διαδρομή χιλίων πεντακοσίων μέτρων καθότι δεν
υπήρχε αυτοκινητόδρομος. Ευτυχώς
πριν από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε
διάνοιξη αυτοκινητοδρόμου ιδιαίτερα
για αγροτικά αυτοκίνητα. Το σπίτι είναι κτισμένο στο βορειοδυτικό τμήμα
ιδιόκτητου αγροτεμαχίου εκτάσεως
26.385 τ.μ, το οποίο συνορεύει: βόρεια
με κοινοτικό ρέμα (Λάκκος), δυτικά με

ιδιοκτησία Αναστασίου Κ. Λαμπρούση
και αγροτικό δρόμο, νότια με αγροτικό δρόμο και ανατολικά με κοινοτική
έκταση, κοινοτική δεξαμενή, με ιδιοκτησία Αναστασίου Κ. Λαμπρούση και
ιδιοκτησία Βασιλείου Χρ. Λαμπρούση.
Στο προαύλιο έριχναν τη σκιά του δύο
πανύψηλα δέντρα, μια μουριά από ανατολικά και ένα πουρνάρι από δυτικά.
Στο βόρειο μέρος του αγροτεμαχίου
σε όλο το μήκος του και σε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων υπάρχει πυκνό
δάσος αποτελούμενο από πουρνάρια,
δάφνες ζηλενιές, και λιγοστούς φτελάδες, τα φύλλα των οποίων ήταν η καλύτερη τροφή για τις κατσίκες. Το δάσος ήταν σχεδόν η αποκλειστική πηγή
προμήθειας καυσόξυλων για το τζάκι
και καθημερινή τροφή για στις κατσίκες μας. Το δάσος αυτό πηγή ζωής και
ομορφιάς φυσικού κάλους. Πλήθος
άγριων πουλιών κυκλοφορούσαν την
ημέρα και ολημερίς υπήρχε ως μουσική υπόκρουση το κελάηδημα και το
τιτίβισμα των πουλιών. Συχνά εμείς τα
παγιδεύαμε με βρόγχια στους αναρριχόμενους κισσούς αλλά και με αυτοσχέδιες επίγειες παγίδες την περίοδο
του χειμώνα.
Η λεία ήταν μεγάλη αλλά η χαρά
μας μεγαλύτερη ακόμα. Στο μέσο της
νότιας πλευράς υπήρχε μία καρυδιά
πανύψηλη, πελώριων διαστάσεων, η
οποία με το πυκνό φύλλωμά της μας
χάριζε δροσιά όλο το καλοκαίρι και ήταν το αναγνωστήριο όλων μας κατά
τη διάρκεια του θέρους. Οπωροφόρα
δέντρα πολλά. Όλα σχεδόν τα φρούτα
που ευδοκιμούσαν στην περιοχή υπήρχαν και σε ποικιλίες και σε ποσότητες.
Συκιές, καρυδιές, αχλαδιές, σταφυλές,
μουριές, δαμασκηνιές, κορομηλιές, ροδιές, μελικοκιές, κυδωνιές, κερασιές,
πορτοκαλιές, λεμονιές, μηλιές, ελιές.
Δεν έλειπαν και τα αρωματικά φυτά
τριανταφυλλιές και πολλά άλλα που
φρόντιζε η μάνα μας και τα είχε μέσα
σε γλάστρες. Στο νοτιοανατολικό μέρος του αγροκτήματος σε ένα ειδυλλιακό τοπίο υπάρχει η πηγή της Σπέλας.
Μια αείρρυτος πηγή με άφθονο γάργαρο δροσερό νερό με το οποίο παλαιότερα αρδεύονταν μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πότιζαν καθημερινά
οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους και οι ίδιοι
δροσίζονταν και απολάμβαναν τη δροσιά κάτω από τα βαθύσκιωτα πλατάνια. Σήμερα μαζί με την πηγή του Γέρου (Κρόι Πλακ) είναι οι δύο πηγές που
υδρεύουν το χωριό μας. Από την πηγή
της Σπέλας με φυσική ροή ποτίζονταν
περίπου τριακόσια τετραγωνικά μέτρα
του αγροτεμαχίου μας. Στην έκταση
αυτή (σε τρία επίπεδα) καλλιεργούσαμε όλα τα κηπευτικά μας. Το υπόλοιπο
τμήμα του αγροτεμαχίου δεν καλλιεργούνταν γιατί έβοσκαν ελεύθερα τα
οικόσιτα ζώα (κατσίκες, κότες, χοίροι,
υποζύγια κ.λπ.). Η ποσότητα του νερού
της πηγής αν γίνει σωστή υδρομάστευση και όχι άσκοπη κατανάλωση έχω τη
γνώμη και μόνο το νερό αυτής της πηγής θα επαρκούσε για την ύδρευση του
χωριού μας. Η πηγή αυτή σε ποσότητα
νερού έρχεται δεύτερη, μετά την πηγή

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε
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του Μύλου, από τις εβδομήντα περίπου πηγές που διαθέτει το χωριό μας.
Αυτό που απόλαυσα στα παιδικά
μου χρόνια ήταν το παιχνίδι. Έκταση
μεγάλη, ελευθερία απόλυτη και αυτοσχέδια παιχνίδια (κούνιες, βόλοι, σκλάβος, κυνηγητό, κρυφτό, γουρούνα, πεντόβολα, πατό, τρίτσα, λουμπάιδα, μακριά γαϊδούρα, πηλιά, καγκέλι, άλματα
(απλούν, τριπλούν, ύψους, επί κοντώ)
διάφορα παιχνίδια με το νερό της πηγής κ.λπ). Πάνω απ’ όλα τα παιχνίδια
το ποδόσφαιρο με τα παιδιά της γειτονιάς με πλαστικά τόπια, αρκετές φορές
τόπια από ύφασμα ή και τσίγκινα μικρά
κουτάκια για μπάλα. Όταν δεν είχαμε
σχολείο παιχνίδι ολημερίς και αρκετές
φορές ανάλογα με το παιχνίδι κλέβαμε
και νυκτερινές ώρες. Ανάμεσα στα παιχνίδια μας και η βοσκή των οικόσιτων
ζώων μέσα στο δάσος και το πότισμα
των ζώων και ιδιαίτερα του μουλαριού
μας αφού έτσι μας δίνονταν η ευκαιρία να το καβαλικεύουμε. Καθημερινά
τις μεσημβρινές ώρες του καλοκαιριού
μπάνιο στην τσιμεντένια δεξαμενή της
Σπέλας. Είχε κατασκευαστεί στις αρχές
της δεκαετίας του 1960 και δέχονταν
το νερό της πηγής, το οποίο χρησιμοποιούσαν για την άρδευση.

Με τις οικογένειες αυτές είχαμε
σχέσεις ιδιαίτερες, ξεχωριστές, έντιμες,
ανιδιοτελείς, ειλικρινείς που είχαν σαν
αποτέλεσμα την αλληλοβοήθεια και
την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Σχέσεις
που χτίστηκαν από τους παππούδες
μας και συνεχίζονται μέχρι σήμερα χωρίς καμιά σκιά όλο αυτό το διάστημα.
Νοιάζονταν, ενδιαφέρονταν για εμάς,
μας αγαπούσαν, μας συμβούλευαν, μας
βοηθούσαν, χαίρονταν για κάθε επιτυχία μας.
Ήταν άνθρωποι αγνοί, φιλότιμοι,
καλοκάγαθοι, υπερήφανοι, εργατικοί,
έντιμοι, ανιδιοτελείς, δοτικοί, άκακοι,
ξωμάχοι, χειροβαστοί και ξεχείλιζε ο
γνήσιος και ανόθευτος ψυχισμός τους.
Δεν είχε θέση μέσα στο περιβόλι της
ψυχής τους η κακότητα, το μίσος και η
εκδίκηση αλλά η καλοσύνη και τα λουλούδια της αγάπης.
Η ζωή τους ήταν ένας ασταμάτητος
αγώνας προσαρμοσμένη στις ανάγκες
που αντιμετώπιζαν και στα προβλήματα που καλούνταν να επιλύσουν κάθε
φορά.
Πάσχιζαν καθημερινά με σύντροφο τη θέληση και την εργατικότητα να
φτάσουν στον στόχο τους που δεν ήταν άλλος από το να εξοικονομήσουν

Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον
είχα την τύχη να γεννηθώ και να περάσω τα παιδικά και τα εφηβικά μου
χρόνια μέσα σ’ ένα ανθοστόλιστο και
καταπράσινο λειμώνα.
Το παραδεισένιο αυτό φυσικό περιβάλλον βρίσκονταν σε απόλυτη αρμονία με το ανθρώπινο περιβάλλον. Ήταν
οι γειτόνοι μας, οι άνθρωποι που κατοικούσαν κοντά μας. Η γειτονιά είναι
η ψυχή του κοινοτισμού. Η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, η συνεργασία αποτελούν πολιτισμική ποιότητα και φανερώνουν το πνευματικό επίπεδο των
κατοίκων που την αποτελούν. Μαζί με
το δικό μου σπίτι στη γειτονιά αυτή υπήρχαν τέσσερα σπίτια και διέμεναν σ’
αυτά τριάντα με τριάντα πέντε άτομα.

για την οικογένειά τους τα απαραίτητα
για την επιβίωσή της με προτεραιότητα
το λάδι και το καλαμπόκι για το ψωμί
της χρονιάς. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι
συγχρόνως. Τα έσοδά τους από την
καλλιέργεια των χωραφιών τους, από τη διατροφή των οικόσιτων ζώων
και από την πώληση του ελαιοκάρπου.
Άνθρωποι άλλοι αγράμματοι και άλλοι
ολιγογράμματοι αλλά πορεύονταν με
ιδανικά και αξίες που συνθέτουν την
ανθρωπιά και ήταν ριζωμένα και αδιαπραγμάτευτα μέσα τους το καλό, το
ωραίο, το όμορφο.
Σε απόσταση από το σπίτι μας όχι
περισσότερο από 200 έως 300 μέτρα
κατοικούσαν:
συνέχεια στη σελίδα 12

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

Ά σσος
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Ασσιώτικο Πανηγύρι
Γράφει ο Παύλος Γεωργ. Χρήστου
Η λέξη πανήγυρις είναι λέξη σύνθετη
πας (πάντες) + άγυρις (αγορά, συνάθροιση, πλήθος).
Το πανηγύρι είναι πάνδημη θρησκευτική εορταστική εκδήλωση προς τιμή
κάποιου Αγίου ή άλλης θρησκευτικής επετείου που τελείται από τους κατοίκους
μιας περιοχής και περιλαμβάνει λατρευτικές θρησκευτικές εκδηλώσεις (θεία
λειτουργία, λιτανεία) και ακολουθούν
ψυχαγωγικές (φαγητό, ποτό, χορός και
τραγούδια) αλλά και προσωρινή υπαίθρια αγορά στον περίβολο του Ιερού Ναού ή της Ιεράς Μονής ή στην πλατεία του
χωριού. Τα πανηγύρια λαμβάνουν χώρα
κατά την περίοδο μεταξύ γιορτής του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου.
Τα πανηγύρια διοργανώνονται σε ενορίες από τις ενοριακές επιτροπές και στις
πλατείες των χωριών από τους ιδιοκτήτες των καφενείων. Πρόκειται για συλλογική θρησκευτική αλλά και ψυχαγωγική
εκδήλωση που διατηρεί πολλά αρχέγονα
στοιχεία ενσωματώνοντας με την πάροδο του χρόνου και νεότερα. Στα παλαιότερα χρόνια που η μετακίνηση και η επικοινωνία των ανθρώπων ήταν δύσκολη
και τα μέσα ψυχαγωγίας (ραδιόφωνο,
τηλεόραση, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, θέατρο, κινηματογράφος, εκδρομές
κ. λπ) ιδιαίτερα στις απομονωμένες τοπικές κοινωνίες ήταν σχεδόν άγνωστα,
τα πανηγύρια ήταν μια όαση, μια στιγμή
ξεγνοιασιάς και μια από τις λιγοστές ευκαιρίες που δίνονταν στους κατοίκους
των χωριών για διασκέδαση.
Τα πανηγύρια ήταν πολυδιάστατη
κοινωνική εκδήλωση με πολλαπλούς
σκοπούς. Είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα:
εκκλησιασμός, προσευχή, εκπλήρωση
τάματος, θεία κοινωνία. Ψυχαγωγικό:
τραγούδι, χορός μουσική, ποτό, φαγητό.
Κοινωνικό: συνάντηση, συνεύρεση, επικοινωνία, αντάμωμα, γνωριμία των κατοίκων με χωριανούς, αλλά και με τους
κατοίκους των γειτονικών χωριών που
έρχονταν στο τοπικό πανηγύρι. Αρκετές
από τις γνωριμίες αυτές μεταξύ νέων είχαν και ευτυχή κατάληξη (γάμος). Εμπορικό: εμποροπανήγυρης, ζωοπανήγυρης.
Στην περίοδο της τουρκοκρατίας είχε
και εθνική σκοπιμότητα. Στον κοινό κυκλικό και στον αντικριστό χορό μπορούσαν να συνομιλήσουν, να κουβεντιάσουν,
να μεταφέρουν μηνύματα, να κλείσουν
συμφωνίες, να μυηθούν σε επαναστατικές απελευθερωτικές οργανώσεις χωρίς
να κινήσουν υποψίες στον κατακτητή..
Η προετοιμασία για το πανηγύρι του
χωριού ήταν ανάλογη με την προετοιμασία των άλλων μεγάλων θρησκευτικών εορτών (Πάσχα, Χριστούγεννα κ.λπ).
Σχολαστική καθαριότητα σε όλους τους
χώρους εντός και εκτός σπιτιού. Ασβέστωναν, μπογιάτιζαν πόρτες, παράθυρα
και περιποιούνταν τις αυλές, τους μαντρότοιχους και τα μαντριά τους. Επικασσιτέρωναν τα χάλκινα οικιακά σκεύη
και παντού επικρατούσε πανηγυριώτικη
ατμόσφαιρα γέλια, φωνές, συζητήσεις,
μουσική σε όλες τις γειτονιές του χωριού. Όλοι μικροί μεγάλοι φορούσαν τα
γιορτινά τους.
Η συμμετοχή στο πανηγύρι ήταν καθολική. Η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη
στην Παναγία και κανείς δεν έπρεπε να
εργαστεί. Θεωρούνταν μεγάλη αμαρ-

τία η μη συμμετοχή. Πίστευαν ότι η Παναγία θα τους τιμωρήσει. Ακόμη για τα
«συνανθρωπευόμενα ζώα», όσα δηλαδή
ζώα συμβιώνουν με τον άνθρωπο είχαν
μεριμνήσει από τις προηγούμενες μέρες
να μη χρειάζονται την ημέρα αυτή την
ανθρώπινη φροντίδα.
Οι ξενιτεμένοι, όπως το Πάσχα και τα
Χριστούγεννα, φρόντιζαν την περίοδο
αυτή να βρίσκονται στο χωριό κοντά
στους δικούς τους για να γιορτάσουν όλοι μαζί.
Το χωριό μας γιορτάζει και πανηγυρίζει κάθε χρόνο του Λαμπόβου στις 8
Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου (Γενέσιον της Θεοτόκου) και όχι την ημέρα
γιορτής του πολιούχου του χωριού μας
Αγίου Γεωργίου, όπως συνηθίζεται ως
επί το πλείστον στα Ηπειρώτικα χωριά.
Μετά βεβαιότητας κανείς δεν γνωρίζει
πότε και για ποιο λόγο καθιερώθηκε να
πανηγυρίζει το χωριό μας στις 8 Σεπτεμβρίου και όχι του Αγίου Γεωργίου πολιούχου του χωριού μας. Μπορούμε όμως
να υποθέσουμε ότι ήθελαν να τιμήσουν
την Υπεραγία Θεοτόκο από αγάπη και σεβασμό που έτρεφαν για αυτή. Η Γιορτή
του Αγίου Γεωργίου (κινητή εορτή) αρκετές φορές συμπίπτει με τη δεύτερη ημέρα της διακαινησίμου και ως εκ τούτου
υπήρχαν εκδηλώσεις προς τιμή του. Την
περίοδο της τουρκοκρατίας οι πολυπληθείς συναθροίσεις απαγορεύονταν. Επιτρέπονταν μόνο για θρησκευτικούς σκοπούς. Με την καθιέρωση να πανηγυρίζουν την 8η Σεπτεμβρίου τους δίνονταν
η ευκαιρία για μια επί πλέον πολυπληθή
συνάθροισα που εξυπηρετούσε πολλούς
σκοπούς (Θρησκευτικούς, ψυχαγωγικούς, κοινωνικούς, εθνικούς κ. λπ).
Είναι όμως γεγονός ότι στην Ήπειρο η
ημέρα εορτής της Ιεράς Μονής, σε όποιο
χωριό υπήρχε Ι.Μ. συνέπιπτε με το πανηγύρι του χωριού.
Λαογραφικά η γιορτή αυτή είναι η
πρώτη θεομητορική και επίσημη του
φθινοπώρου. Το πανηγύρι περιλαμβάνει
εσπερινό την παραμονή στην Ιερά Μονή Παναγία η Λαμποβίτισσα. Στα παλιά
χρόνια την παραμονή αρκετοί χωριανοί
και προσκυνητές από γειτονικά χωριά
έρχονταν με τάματα και ετοιμασίες να
επισκεφθούν την Ι.Μ. της Λαμποβίτισσας. Πολλά γυναικόπαιδα συνήθιζαν να
διανυκτερεύουν την παραμονή στην Ιερά Μονή προκειμένου να εκπληρώσουν
κάποιο τάμα ή να ζητήσουν τη Χάρη της
Παναγίας συνήθως για την προσωπική
τους υγεία ή για την υγεία κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Το βράδυ της
παραμονής σε καφενείο ή καφενεία του
χωριού υπήρχαν μουσικά συγκροτήματα
(ζύγια, κομπανίες, ορχήστρες) και στήνονταν τρικούβερτο γλέντι μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες και δεν ήταν λίγες οι
φορές που το γλέντι κρατούσε μέχρι τα
ξημερώματα.
Την 8ην Σεπτεμβρίου ημέρα εορτής
της Ιεράς Μονής, όπως προαναφέραμε η Ιερά Μονή είναι αφιερωμένη στη
Γέννηση της Θεοτόκου, τελούνταν θεία
λειτουργία. Την εορταστική Θεία λειτουργία συνοδεύει ολοήμερο πανηγύρι,
στο χώρο της Μονής, με τη συμμετοχή
όλων των κατοίκων του χωριού αλλά και
πιστών από τη γύρω περιοχή (Νικολίτσι,
Ελαία, Μελιανά, Πολυστάφυλο, Παπα-

δάτες, Γαλήνη (Χάλασμα) κ.λ.π.
Η Ασσιώτικη μουσική ορχήστρα που
την αποτελούσαν, ο Δημητράκη Γούλας
κλαρίνο, ο Θωμά Νότης βιολί, ο Πάνο
Νότης Βιολί, ο Περικλή Γούλας Ντέφι,
ο Σταύρο Νότης κιθάρα και ντέφι και
Ο Κώτση Γούλας κιθάρα και τραγούδι
γρήγορα έπαιρνε θέση σε πρόχειρα καθίσματα στο προαύλιο της Ιεράς Μονής και
αμέσως άρχιζε ο χορός.
Αρκετές φορές δημιουργούνταν παρεξηγήσεις συνήθως για τα πρωτεία στο
χορό. Λεκτικοί διαξιφισμοί εξελίσσονταν
σε καβγάδες και μερικές φορές σε χειροδικίες και ίσως κατέληγαν σε σοβαρότερα επεισόδια αν δεν παρενέβαιναν οι
ψυχραιμότεροι.
Ο χορός δεν ήταν ελεύθερος. Χόρευαν όλοι σε κοινό κύκλο. Η σειρά χορού
τηρούνταν με αυστηρότητα και καθένας
μπορούσε να χορέψει μέχρι δύο τραγούδια. Ο πρωτοχορευτής επέλεγε το
αγαπημένο του τραγούδι που θα έπαιζε
η μουσική ορχήστρα και οι μουσικοί αμείβονταν με χαρτούρα (φιλοδώρημα) από
τον πρωτοχορευτή και από όποιον άλλον
ήθελε να τον κεράσει.
Την ημέρα αυτή, ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό, νοικιάζονταν ο αύλειος
χώρος της μονής και έτσι στήνονταν ένα
πρόχειρο καφενείο με ποτά, αναψυκτικά
και μεζέδες. Επίσης υπήρχαν και πάγκοι
με φρούτα της εποχής (σύκα, σταφύλια
κ.λπ). Υπήρχαν και διάφοροι μικροπωλητές που έστηναν τους πάγκους τους και
τα παιδιά ψώνιζαν ζαχαρωτά (λουκούμια, καραμέλες, χαλβάδες, γλειφιτζούρια) και διάφορα μικροπράγματα (δαχτυλίδια, βραχιόλια, μπαλόνια, σφυρίχτρες,
τσατσάρες). Θυμάμαι τους πραματευτάδες από το Νικολίτσι Στέργιο Τούση και
Γιάννη Αναγνώστου (Γιαννούση) και αργότερα τα παιδιά του να διαλαλούν την
πραμάτεια τους.
Το μεσημέρι σταματούσε το γλέντι
και πήγαιναν για φαγητό, έχοντας μαζί
τους και τους φιλοξενούμενους (μουσαφιραίους). Όλα τα σπίτια του χωριού
είναι ανοικτά και κρατούν τα τραπέζια
τους στρωμένα για τους επισκέπτες. Ανεξάρτητα από την οικονομική τους δύναμη φροντίζουν ημέρα της Παναγίας να

έχουν τη δυνατότητα να περιποιηθούν
τους φιλοξενούμενους. Τους καλούν
από ημέρες νωρίτερα (συγγενείς, κουμπάρους, συμπεθέρους, φίλους και απλά
γνωστούς). Οι οργανοπαίκτες φιλοξενούνταν από τους καφετζήδες. Από πολύ
νωρίτερα είχαν φροντίσει για το ζώο που
θα σφάξουν το πανηγύρι (αρνί, κατσίκι
κ.λπ), το λεγόμενο πανηγυριώτικο. Το
φαγητό μαγειρεύονταν σε μεγάλες ποσότητες καθότι δεν γνώριζαν τον ακριβή
αριθμό των επισκεπτών. Το φαγητό: κρέας με ζυμαρικά, πατάτες, στιφάδο κ.λπ
πάντα το συνόδευε και το ποτό (κρασί,
ούζο, κούμαρο).
Το απόγευμα συνεχίζονταν το γλέντι
στα καφενεία του χωριού που είχαν φροντίσει να έχουν μουσική ορχήστρα. Όλοι
θα θυμόμαστε τα γλέντια στα καφενεία
των αδελφών Νάκια (Θύμιο Φώτης και
Βαγγέλ’ Φώτης), Δημητρίου Νάκια (Τούση Λάμπρο Νάκιας), του γιου του Χρήστου (Τάκη Τούσης) και του εγγονού του
Δημήτρη (Μήτσο Νάκιας), του Χρήστου
Θεοδώρου (Κίτσο Θοδωράκης) και του
Χρήστου Μήτρου (Τάκη Μήτρος) και οι
μεγαλύτεροι τα γλέντια που οργανώνονταν στην πλατεία του χωριού από αυτούς που είχαν νοικιασμένο το καφενείο
της εκκλησίας (το βακούφιο): Απόστολος
Νικ. Κατσάνος (Ποστόλ Κολιός), Κων/
νος Ευγ. Παφίλας (Κωνσταντή Βγένης),
Σωτήριος Κ. Λαμπρούσης (Σωτηράκης),
Ευάγγελος Παν. Κούσης (Βαγγέλ’ Πάνο
Κώτσης), Παναγιώτης Κων. Κούσης (Πάνο Κώτσης). Γεώργιος Βασ. Κούσης (Γάκη Βασίλης), Κων/νος Αντ. Λαμπρούσης
(Κώτση Ντώνης).
H παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική επανάσταση άλλαξαν ριζικά τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθώς
και τις πολιτιστικές παραδόσεις σε όλο
τον κόσμο. Η ντόπια πολιτιστική παράδοση δεν είχε τη δυνατότητα ν’ αναπλάσει και να εντάξει την πληθώρα των
ξένων επιδράσεων που δέχτηκε, προκειμένου να εμπλουτιστεί με αποτέλεσμα ν’
αλλοτριωθεί, να μεταλλαχτεί και σε αρκετές περιπτώσεις να εξαφανιστεί. Άλλαξαν τα ενδιαφέροντα, άλλαξε ο τρόπος
ζωής, άλλα ήθη και έθιμα και άλλη η νοσυνέχεια στη σελίδα 9

Χορεύουν: Σωτήριος Ζήκας, Μάνθος Χούθης, Τάσος Κ. Λαμπρούσης, Γεώργιος Κ. Λαμπρούσης,
Κωνσταντίνος Γ. Ζήκας, Δημήτριος Παφίλας και Χαρίλαος Β. Σιάρκος.

Ά σσος
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συνέχεια από τη σελίδα 8

οτροπία των νέων γενεών, που ως επί το πλείστον
είναι τώρα μόνιμοι κάτοικοι μεγαλουπόλεων, από τη
γερασμένη κοινωνία των χωριών. Πολλοί από τους
λόγους που επέβαλαν τις πανηγυριώτικες εκδηλώσεις έχουν εκλείψει, πολλές από τις ανάγκες ικανοποιούνται ποικιλόμορφα και με ασυνήθιστη συχνότατα. Για τους παραπάνω λόγους τα Ηπειρώτικα πανηγύρια με τη μορφή που γίνονταν παλιά έχουν τις
τελευταίες δεκαετίες φθίνουσα πορεία. Με μεγάλη
μου θλίψη διαπιστώνω ότι σήμερα το Ασσιώτικο
πανηγύρι, όχι μόνο δεν θυμίζει τίποτε από τις παλιές
εκδηλώσεις, δεν υπάρχει πλέον. Το πρώτο πλήγμα,
το ξακουστό σε όλη τη Λάκκα ασσιώτικο πανηγύρι,
το δέχτηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1960, όταν άρχισε σιγά-σιγά να φθίνει, με αποτέλεσμα να
σταματήσει, το ημερήσιο γλέντι στον χώρο της Ιεράς Μονής. Το ψυχαγωγικό μέρος συνεχίστηκε για
τρεις περίπου δεκαετίες στα καφενεία του χωριού
και στη συνέχεια εξέλειπε και αυτό. Τελούνταν μόνο
η θεία λειτουργία στη Λαμποβίτισσα με προσκυνητές που εξακολουθούσαν την ημέρα αυτή να τιμούν
την Υπεραγία Θεοτόκο. Την τελευταία τριετία όμως
δεν τελείται καμιά θρησκευτική τελετή στη Λαμποβίτισσα. Ο Ιερός Ναός έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.
Αντιμετωπίζει αρκετά δομικά καθώς και οικοδομικά
προβλήματα. Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και
προκειμένου να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές αποφασίστηκε μέχρι να επανορθωθούν οι βλάβες να
μη τελείται σε αυτόν καμιά θρησκευτική τελετή.
Η Ιερά Μονή με την αριθ’ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ΒΙ/
Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα)

Φ33/29669/955/10.6.97(ΦΕΚ 700/τ.β/19.8.97)
έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Με πρωτοβουλία ευσεβών κατοίκων του Άσσου
σε συνεργασία με την εκκλησιαστική επιτροπή του
Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου τον Ιανουάριο του
2010 εκπονήθηκε μελέτη συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής και διαμορφώσεως του περιβάλλοντος
χώρου από το Γραφείο Αρχιτεκτονικών ΜελετώνΜνημείων ΕΠΕ Σταύρος Μαμαλούκος-Αναστασία
Καμπόλη – Μαμαλούκου και συνεργάτες. Με την
πάροδο τόσων ετών δεν έχει εκδοθεί ακόμα η άδεια
από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διόρθωση των
ζημιών. Η τυπολατρία της εφορείας αρχαιοτήτων
Πρέβεζας έχει, κατά τη γνώμη μου την κύρια ευθύνη
για τη μεγάλη αυτή χρονοκαθυστέρηση. Απευθύνω
έκκληση στη διεύθυνση της εφορείας Αρχαιοτήτων
όπως επιληφθεί προσωπικά του θέματος προκειμένου να δρομολογηθεί όσον το δυνατόν γρηγορότερα η λύση του προβλήματος πλην είναι πλέον αργά. Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα έχει
ως αποτέλεσμα ένα θρησκευτικό και αρχαιολογικό
μνημείο του χωριού μας να καταστραφεί έχοντας όλοι οι εμπλεκόμενοι την ευθύνη που τους αναλογεί.
Όσοι σήμερα βρίσκονται μακριά από τη γενέτειρα, από τον τόπο που μεγάλωσαν και από τη γη
των προγόνων τους έχουν διακαή επιθυμία να μη
αποκοπούν από τις ρίζες τους και τους δεσμούς με
την πατρογονική γη. Τα πανηγύρια είναι αυτά που
ικανοποιούν την διακαή αυτή επιθυμία και όπου αυτά έχουν ατονήσει ή εκλείψει κάποιος άλλος πολιτιστικός φορέας έχει αναλάβει τον ρόλο αυτό. Για το
χωριό μας τον ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο Σύλλογος Αποδήμωμ Ασσιωτών, ο οποίος κάθε χρόνο στα
μέσα του καλοκαιριού πραγματοποιεί το Ασσιώτικο
αντάμωμα στο χωριό τριήμερης διάρκειας με εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές, πνευματικές, αθλητικές κ.λπ).

Ψυχοσάββατο !!

Των ψυχών σήμερα, άρα, μικρό αφιέρωμα στη
μνήμη προσφιλών προσώπων, οικογενειακών,
συγγενικών, καλών φίλων και
γνωστών, γνήσιων συγχωριανών
και συμπατριωτών, το σημερινό
κείμενο! Πρόσωπα που εισβάλλουν στη σκέψη και την κάνουν
να πονά και η επούλωση των
τραυμάτων αναζητείται στο ...
Του Τάκη
γράψιμο και στην εκτόνωση απ’
Παναγ.
αυτό: «Ντύσε μας τις πληγές ικεΠαπαδημητρίου
τεύουν οι λέξεις!». Η κάθε αράδα
ή ο κάθε στίχος είναι σαν καρπός. Σαν το αμύγδαλο που κρατάει μέσα του την
ψίχα και μέσα σ’ αυτή την αλήθεια της καρδιάς
μας. Κι όταν η καρδιά έχει πόνο κάθε αράδα ή
κάθε στίχος κυλάνε πονεμένα στις σελίδες. Κι αν
το γράψιμο είναι σαν ... τάφρος φρεσκοσκαμμένος, έτοιμος να μας ρουφήξει. Γιατί η λογοτεχνία
τι άλλο κάνει, παρά να περιγράφει τη ζωή, μα
και τον θάνατο, αφού αναπόφευκτα υπάρχει ως
συμπλήρωμα της ζωής μας.
Ζωή και θάνατος αλληλοπεριχωρούνται κι
εμείς οι ζωντανοί νιώθουμε τις ανάγκες των αγαπημένων μας νεκρών και πιστεύω πως και οι
νεκροί δια της αγάπης μας προς αυτούς, στη
σκέψη μας επιστρέφουν, σαν οδοδείκτες στην
πορεία της ζωής με τα ειπωμένα λόγια τους και
με τις τελεσθείσες πράξεις τους. Μάλιστα κάποιες φορές, φαντάζομαι τα εγκαταλελειμμένα
και κατάκλειστα πατρογονικά μας σπίτια να γεμίζουν σκιές και φαντάσματα κι εμείς που μέχρι
στιγμής έχουμε μείνει πίσω, να νιώθουμε ακόμα
έντονη δίπλα μας την παρουσία των προσφιλών
μας.
Μνήμη προσφιλών προσώπων. Άλλοι απήλθαν, σύμφωνα με το πλήρωμα. Άλλοι βίαια και
πρόωρα από δυσάρεστα απρόοπτα συμβάντα κι
από επελαύνουσες δυσεξήγητες ασθένειες!!! Αυτές οι περιπτώσεις με κατακλύζουν με μνήμες
από Νοσοκομεία και Νοσηλευτικά ιδρύματα,
από πεταλούδες που έσταζαν στις φλέβες φαρ-

μάκι, από μάσκες οξυγόνου που δεν κατάφεραν
να φέρουν πίσω τη ζωή.
Μνήμες που εκεί πια λίγο από το τέλος, όταν
η ομιλία ήταν αδύνατη αφού ο ληθαργικός ύπνος
σαβάνωνε τη ζωή, τα χέρια μας και η γλυκύτητα της αφής επιφορτίζονταν να εκφράσουν την
αγάπη μας προς το αγαπημένο μας πρόσωπο
που «έφευγε»!
Πρόσωπα πολυαγαπημένα, οριστικά απόντα! Που στη μνήμη μας γίνονται αχνές φιγούρες
στην αχλύ του χρόνου.
«Κάθε απώλεια πληγή
πληγή που άλλοι φανερά κι άλλοι κρυφά
περιφέρουμε αδύναμοι
κάτω από των άστρων τις σκιές
πληγές οι απώλειες, οι απουσίες
ήττες και ηττημένοι
οριστικά χαμένοι . . .».
Δεν ξέρω πόσο ισχυρή αποδείχνεται η μνήμη,
απέναντι στον θάνατο. Μ’ αυτή εμείς επαναφέρουμε κοντά μας νοερά τη φωνή τους και την
εικόνα τους, έστω θαμπή και βουβή. Απώλεια
αγαπημένων προσώπων και οδύνης θανάτου σημαδεύουν τις στιγμές και ολόκληρη τη ζωή μας.
Κι έρχονται τα ψυχοσάββατα να μας δώσουν την
ευκαιρία να προσφέρουμε τα άλφιτα της ορθόδοξης πίστης μας και της εκκλησιαστικής παράδοσης (ιερά πρόσφορα, κόλλυβα και κρασί). Αν
και όλα τα Σάββατα είναι ψυχοσάββατα. Η εκκλησία μας έχει ορίσει ως ημέρα Μνημόσυνων το
Σάββατο, ως έβδομη ημέρα της Δημιουργίας είναι
η ημέρα, η οποία είδε τον σωματικό θάνατο που
επιβλήθηκε ως ποινή στον άνθρωπο, εκ μέρους
του Θεού. Παρηγοριά για τις πονεμένες ψυχές
των θλιβομένων η πίστη μας και η παρουσία της
εκκλησίας μας.
Ψυχοσάββατο σήμερα. Των ψυχών μνήμη και
Μνημόσυνο αγάπης, σε όλους τους προαπελθόντες προσφιλείς. Μνήμη όμως, που εμπεριέχει
πολλή λύπη. Ο πνευματικός άνθρωπος και δημιουργός οφείλει να την περιγράψει. Διότι μόνο
δια της λύπης «ποιούμε». Αυτό προσπάθησα κι
εγώ ο ελάχιστος σ’ αυτό το ελάχιστο κείμενο.

Ένας νέος Προμηθέας Δεσμώτης
Ωραίος σαν τον Ερμή, φωτεινός σαν τον Απόλλωνα. Πρώτος στους πρώτους και πρώτος από τους
τελευταίους σε κάθε καλόν αγώνα. Να φροντίσει
αυτός για όλα και να καθάρει στο τέλος το έδαφος.
Να προσφέρει, να δώσει, να βοηθήσει, μπας και
αυτός ο κόσμος οι συνάνθρωποι γύρω του, βρουν
το δρόμο τους. τους έχουν αποκλείσει από κάθε
πρόσβαση στο ωραίον, το πρέπον, το λογικόν και
έχουν καταντήσει ένας όχλος μοιραίων και άβουλων, που κλείνουν
Ανωνύμου
τα μάτια σαν τη στρουθοκάμηλο
του Έλληνος
μπροστά στον κίνδυνο. Ανθρώπινη
παρουσία ευγενής, φωτεινή, πρωτόγνωρη πάντα μέσα στο πλήθος, κρατώντας στο χέρι
ένα δαυλό για να δείχνει τον δρόμο στους γύρω του
και τους αλλήθωρους. Να τους κάνει να δουν πόσες
ομορφιές υπάρχουν τόσο στη φύση, όσο και στην
παράδοση την ελληνική, όπως αυτή διαμορφώθηκε
εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Διάβαζε, έγραφε,
δίδασκε.
Βρήκε και τον παππού του τον γέρο Λεβαντή.
Είχε γράψει ο παππούς του μια γραφή για κάποιους
ταπεινούς με μεγαλείο στην ψυχή, που όταν χρειάστηκε στάθηκαν άνθρωποι και όχι ανθρωποειδή .
του χτύπησε την πόρτα δεν γνωρίζονταν.
- Γεια σου παππού, του λέει.
- Γεια σου και σένα παλληκάρι μου.
Κάθισε κοντά του σαν να γνωρίζονταν από καιρό, σε ένα κάθισμα πιο χαμηλό για να του δείξει τον
σεβασμό που ήταν μεγάλος στην ηλικία.
- Παππού, του λέει, είδα το βιβλίο σου. Θα το
ξανατυπώσουμε είναι ωραίο.
- Α! δεν έχω χρήματα, του είπε εκείνος.
- Θα βάλω εγώ τα μισά. Γράφει ωραία, πολύ μου
άρεσε. Γράψε ότι γράφεις είναι ωραίο.

- Ναι, έγραψα για μερικούς που τους συμπάθησα για την προσφορά τους. Και έτσι έγινε το βιβλίο
ωραίο.
Φυσικά δεν έλαβε δεκάρα από όσα έβαλε. Το διένειμε. Από τότε ο παππούς, τον είχε στην καρδιά
του. τον θαύμαζε, τον αγαπούσε, χαιρόταν να τον
βλέπει όπως και όλοι γύρω του.
Τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι παράλυτος, στην
αναπηρική καρέκλα. Ένας σωρός. Μόνο το πρόσωπό του έμεινε απείραχτο, φωτεινό, καθαρό. Μια καινούργια κλασική μορφή Προμηθέα Δεσμώτη. Τα όρνεα της συνείδησης, του γιατί, του σπαράζουν τον
λογισμό και είναι αδύνατον να αμυνθεί. Το γιατί του
Προμηθέα ήταν γνωστό. Βοήθησε τους ανθρώπους
να ζήσουν καλύτερα και δεν το ήθελε ο Δίας.
Ο Προμηθέας ο αρχαίος ήταν τυχερός γιατί ο
Ηρακλής τον απάλλαξε φονεύοντας τα όρνεα. Σήμερα δεν υπάρχουν Ηρακλείς γιατί οι σύγχρονες Δίες
φροντίζουν και τους εξολοθρεύουν πριν της ώρας.
Έτσι τα όρνεα μπορούν να τρώνε τις σάρκες των
ανθρώπων και ιδιαίτερα των Ελλήνων.
Οι Έλληνες είμαστε οι αιώνιοι Προμηθείς και
έχουν πέσει πάνω μας όλα τα όρνεα της οικουμένης
και τρώνε τις σάρκες μας. Και το έγκλημα αυτό
είναι διαχρονικό. Μόνο όταν εξαφανιστούμε θα σταματήσει. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα είναι υποζύγια.
Αυτά σαν γενικότερο συμπέρασμα για τη σημερινή
μας κατάσταση. Για τον νέον Προμηθέα δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί. Η μόνη απάντηση είναι το
απαισιόδοξο συμπέρασμα του λαού που λέει: Ο καλός καλό δεν βλέπει.
Αλλά αυτό είναι μια κάποια απάντηση που δεν
αντέχει στη λογική. Ας ευχηθούμε να βρεθεί και γι’
αυτόν κάποιος Ηρακλής.
Μέχρι τότε θα συμπάσχουμε όσοι τον γνωρίσαμε.

Ά σσος
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Συμμετοχή του ΑΓΟΘ ΣΤΟ 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής στα Τρίκαλα.

Μ

ε πολλή μεγάλη
επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστικής το Σαββατοκύριακο στις 1και 2 Φεβρουαρίου 2020 στο κλειστό
γήπεδο της Κατσιμήδου
στην πόλη των Τρικάλων.
Είναι ένα νέο ομαδικό άθλημα στον χώρο της αγωνιστικής γυμναστικής. Είναι
δυναμικές ασκήσεις με κύρια χαρακτηριστικά την ταχύτητα, την ευλυγισία και
την αέναη κίνηση. Κάθε επόμενη κίνηση είναι φυσική
συνέχεια της προηγούμενης. Στο πρωτάθλημα αυτό
πήρε μέρος και η ομάδα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής του ΑΓΟΘ (Αθλητικός Γυμναστικός όμιλος Θεσπρωτικού).
Η ομάδα του Θεσπρωτικού κατέκτησε την 4η θέση
στην κατηγορία 8-10 ετών. Συμμετείχαν οι αθλήτριες: Ανθή Τούση, Δήμητρα Τσεκούρα, Ευτέρπη Καλδάνη, Μαρία Δράκου, Βασιλική Κολιού και Αντριάνα
Σουμάλα. Προπονήτρια η Λίνα Χόικα.
Ο Σύλλογος Αποδήπων Ασσιωτών και η εφημερί-

δα ο «Άσσος» συγχαίρουν τις πολλά υποσχόμενες
αθλήτριες για την πανελλήνια τιμητική διάκριση καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στη διάκριση αυτή
και ευχόμεθα καλή συνέχεια.
Ο ΑΓΟΘ (Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Θεσπρωτικού) ιδρύθηκε με την αριθ. 100 /1984 απόφαση του
πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας. Λειτούργησε
τα πρώτα δέκα χρόνια με τμήματα καλαθοσφαίρισης
(μπάσκετ) και αντισφαίρισης (τένις). Επαναδραστηριοποιήθηκε το 1913 με το τμήμα καλαθοσφαίρισης ή
μπάσκετ κα την επόμενη χρονιά λειτούργησε και το
τμήμα αντισφαίρισης ή τένις.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Εικόνες διαδρομής, εξ... αποστάσεως»
Αθανάσιος Σταύρου Παπαθανασίου, Θεσπρωτικό, 2019 (Προσωπική έκδοση)
Η ζωή ενός ανθρώπου, όποιος κι αν είναι αυτός, με όποιον τρόπο κι αν καταγραφεί, δεν έχει
τόσο σημασία για τους άλλους. Για τον ίδιο, όμως,
τους δικούς του, τους καλούς γνωστούς και αληθινούς φίλους και
όλους τους καλοπροαίρετους συνανθρώπους συγχωριανούς και
συντοπίτες, έχει και σημασία και
αξία. Διότι, μέσα από το καταγραφόμενο υλικό, αναδεικνύονται φυΤου Τάκη
σιογνωμικά, κοινωνικά, πολιτιστικά
Παναγ.
Παπαδημητρίου και ιστορικά στοιχεία μιας άλλης
εποχής που πέρασε ανεπιστρεπτί κι
έχει αρχίσει να σβήνει, απωθημένη
στη λήθη και τη λησμονιά.
Αυτό συμβαίνει με το νέο βιβλίο του Θανάση Στ.
Παπαθανασίου «Εικόνες διαδρομής εξ αποστάσεως». Διαβάστε τι γράφει, μεταξύ άλλων, στον μικρό
και λιτό πρόλογο ο συγγραφέας: «Αρκετές προσωπικές εμπειρίες από την περίοδο της διδασκαλίας μου,
αλά και πριν και μετά απ’ αυτήν περισώθηκαν είτε
ως σημειώσεις είτε ως αναμνήσεις. Ένα μικρό μέρος
από αυτές συνθέτουν το βιβλίο τούτο . . . .
Γράφω για τους δικούς μου ανθρώπους και κυρίως για τα αγαπημένα μου εγγόνια. (άλλωστε αφιερώνει τρυφερά το βιβλίο, στη γυναίκα του Θεοδώρα, τα παιδιά του Σταύρο και Μιλτιάδη, Μαρία και
Εύη και, ΚΥΡΙΩΣ, στα εγγόνια του Ντορίνα, Σοφία,
Δώρα και Θάνο). Ξέρουν τον παππού τους, όπως
τον ξέρουν, ας έχουν μια ιδέα και για τον παππού
τους δάσκαλο, εν υπηρεσία και επί συντάξει» . . .
Από το σημείο αυτό κι εφεξής αρχίζει η πλούσια ύλη του βιβλίου, το οποίο διαβάζεται απνευστί,
όπως παρακολουθούμε ένα κινηματογραφικό έργο
δράσης και πράξης, αναπτυγμένη σε κεφάλαια:
Συγκινητικό το ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ) όπου ο Θανάσης ανακαλεί
στη μνήμη και καταγράφει γεγονότα, περιστατικά,
εντυπώσεις και βιωμένες εμπειρίες: «Κουραστικό το
ταξίδι των αναμνήσεών μου. Ταξιδιώτισσες, κατά

το πλείστον εξαντλημένες, άτονες και νωχελικές
οι εικόνες και ιδιαίτερα οι πιο απομακρυσμένες» .
. . γράφει για τα σχολικά του χρόνια στο Δημοτικό,
στο Γυμνάσιο, στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
Ιωαννίνων και στη διαμονή του στην Αθήνα, αναζητώντας δουλειά, μέχρι τον διορισμό του. Χαρακτηρίζω ιδιαίτερα συγκινητικό το πρώτο Κεφάλαιο,
διότι μέσα σ’ αυτό εγκιβωτίζεται όλη η φλόγα για
δουλειά παραπέρα μάθηση του κάθε νέου της εποχής εκείνης και η απεγνωσμένη προσπάθεια να το
κατορθώσει. Όμως, τις περισσότερες φορές εκείνος
ο αγώνας δεν τελεσφορούσε και η απογοήτευση και
η απόγνωση καραδοκούσαν σε κάθε βήμα τον φτωχό νέο να τον τυλίξουν και να τον εξουθενώσουν.
Ακολουθεί το ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ που περιλαμβάνει τα του διορισμού του και τη τοποθέτηση
στο 1/θ Δημ. Σχολείο Εκκλησιών. Νέο τρικύμασμα
της καρδιάς, σαν διάβασα τη ζωή του Μονοθεσίτη
δασκάλου στο μονοθέσιο σχολείο του χωριού και τη
μοναξιά που βίωνε σε τέτοιο μικροχώρι κάθε νεο-

Η ομάδα της καλαθοσφαίρισης το 2019 κέρδισε
την άνοδο στην Α’ κατηγορία.
Η ομάδα της αντισφαίρισης (τένις) έχει πολλές διακρίσεις (πρώτες θέσεις) σε διάφορα τουρνουά που
συμμετείχε. Διοργάνωσε ενωσιακά τουρνουά (παίδων και βετεράνων) με εξαιρετική επιτυχία. Από το
2018 λειτουργεί και τμήμα αισθητικής και ομαδικής
γυμναστικής με προπονήτρια την Κα Λίνα Χόικα. Στο
τμήμα της καλαθοσφαίρισης δραστηριοποιούνται 20
άτομα, στην αντισφαίριση 30 και στο τμήμα αισθητικής και ομαδικής γυμναστικής 50.
Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΓΟΘ: Πρόεδρος Ευαγγελία Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος Ζήκος Ρεμπής,
Γ. Γραμματέας Κων/νος Παπακωνσταντίνου, ταμίας
Σταύρος Κολιός, έφορος αντισφαίρισης (τένις) Μιχάλης Παππάς, έφορος αισθητικής και ομαδικής γυμναστικής Αικατερίνη Κιτσαντά και μέλος Ευγενία
Παφίλα.
διοριζόμενος. Αυτές τις ψυχοφθόρες στιγμές μοναξιάς και μελαγχολίας τις βίωσα κι εγώ!!!
Στη συνέχεια διαβάζουμε για την Κρανιά και το
πολυθέσιο σχολείο της, όπου μετατέθηκε ως δάσκαλος αυτός. Γεγονότα και εμπειρίες πικρές οι περισσότερες, αλλά και ευχάριστες αρκετές απ’ αυτές.
Πάντα συγκινητική η αναφορά στη σχολική ζωή του
νέου σχολείου με τον πρότυπο σχολικό κήπο, τις εκθέσεις (χειρωνακτικές - ζωγραφικής – βιβλίων κ.ά
τις δενδροφυτεύσεις, τις Γυμναστικές Επιδείξεις,
τις σχολικές γιορτές, τις σχολικές εκδρομές, τους
εκδρομικούς περίπατους και στη ζωή τα μετέπειτα
Δημοτικά Σχολεία που υπηρέτησε και τις πολλές και
ποικίλες δραστηριότητές του σ’ αυτά).
Το βιβλίο κλείνει με παράθεση πλήθους επαινετικών εγγράφων, τιμητικών διακρίσεων, λογοτεχνικών
βραβεύσεων κ.λπ. εγκωμιαστικών για τα προηγούμενα βιβλία του. Οι αναρίθμητες και καλοβαλμένες
φωτογραφίες από τη ζωή, σχολεία που υπηρέτησε ο
Θανάσης προσφέρουν χορταστικό θέαμα και τεκμηριώνουν απολύτως τα γραφόμενα.
Συμπερασματικά: Το βιβλίο «ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ», του Θανάση Στ. Παπαθανασίου είναι θαυμάσιο βιβλίο, όπου έχει αποθησαυρίσει τα καλύτερα φυλαχτάρια της δασκαλικής και
προσωπικής του ζωής. Το βιβλίο είναι μια εγκαυστική του πάθους γραφής των γνήσιων φορτίων της
ψυχής του κι ένα συγκινητικό συναξάρι πεπραγμένων μιας ολάκερης θητείας της δασκαλικής ζωής
κι ένα μάλλον λυγμικό οδοιπορικό σ’ αυτή. Ένας
καταχωνιασμένος θησαυρός γεγονότων λόγου και
πράξης. Ιχνηλατεί χωροχρόνες στιγμές και εξιστορεί γεγονότα, πράξεις, ενέργειες, συμβαινόμενα,
συμπεριφορές κ.λπ. Μια σφαιρική διεισδυτική ματιά
και μία προσωπική οπτική θέασης κι εκτίμησης αξιολογικής δρώντων και δρώμενων της εποχής. Έτσι
ο Θανάσης αναδεικνύεται ένας γνήσιος τρυγητής
μιας ξεχασμένης ζωής και του καταχωνιασμένου
ονείρου, που επαναφέρει στη μνήμη. Ειλικρινά ως
δάσκαλος τον «ζηλεύω» καλόπιστα για το υπέροχο
αυτό νέο βιβλίο του και τον ευχαριστώ από καρδιάς
για τη συγκίνηση που με το βιβλίο του μου προκάλεσε. Ολόθερμα και εγκάρδια συγχαρητήρια. Υγεία
σωματική και πνευματική ευρωστία σε σένα Θανάση
και σε όλους τους πολυαγαπημένους σου.
Πάντα δημιουργικός και ουσιαστικός.
Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος, το 2020.
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«Οϊζυρά και δακρυώδεα τα ανθρώπινα»1 (Λακκιώτες Θυμούνται και καταθέτουν)
Βιωματικές μαρτυρίες από την περίοδο του αλβανικού μετώπου και της Ιταλογερμανικής
κατοχής στην περιοχή της Μικρής Λάκκας Σουλίου.
Διπλωματική Εργασία της Αντιγόνης – Ιωάννας Δήμα
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας – Τμήμα Ιστορίας, ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης
Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών
Διευθυντής Μεταπτυχιακού προγράμματος: Γρηγόριος Ψαλλίδας
Επόπτης: Γρηγόριος Ψαλίδας
Μέλη: Μαρία Παπαευθυμίου, Εμμανουήλ Κούμας
Του Τάκη Παναγ. Παπαδημητρίου

Α’ ΓΕΝΙΚΑ
Η Αντιγόνη Δημ. Δήμα εκπόνησε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την παραπάνω Διπλωματική Εργασία, την
οποία είχε την ευγενή καλοσύνη να μου την στείλει
και την ευχαριστώ πολύ.
Τη διάβασα, την ξαναδιάβασα και τη ματαξαναδιάβασα και συνεπώς «γεύτηκα» τον μόχθο της συγγραφέα και την πεμπτουσία των γραφομένων της. Επειδή, τα όσα διάβασα μου κέντρισαν και μου φόρτισαν
την προσωπική, αλλά και την ομαδική μνήμη, γράφω
αυτά που ακολουθούν, παρουσιάζοντας την αξιόλογη αυτή Διπλωματική Εργασία της νεαρής φερέλπιδος φιλολόγου Αντιγόνης Δημ. Δήμα:
Αγαπητοί Αναγνώστες
Χωρίς να είμαι «ειδήμων», αλλά ένας απλός πνευματικός άνθρωπος και ελάχιστος πνευματικός εργάτης της γραφίδος, σας εκθέτω τη θέση μου για
τις προϋποθέσεις που εγώ πιστεύω, πως πρέπει να
προϋπάρχουν γα να ανταποκριθούν τέτοιες εργασίες
στον σκοπό που έθεσε ο ή η συντάκτης τους. Προσωπικές απόψεις και πιστεύω, εκφράζω και όχι εξειδικευμένες επιστημονικές εκτιμήσεις:
Πρώτο: Η εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας.
Δεύτερο: Η επιτυχής πραγματοποίηση του σαφώς
και επιμελώς προσδιορισμένου υποκειμένου της μελέτης που επιλέγει ο ερευνητής.
Τρίτο: Η χρήση της μεθόδου για την έρευνα αυτή,
αλλά και η εξεύρεση των αντιπροσωπευτικών ατόμων, η συνέντευξη μ’ αυτά και η επεξεργασία του ατόφιου λόγου των υποκειμένων συνέντευξης.
Έχω την πεποίθηση ότι στην παραπάνω Διπλωματική Εργασία της η Αντιγόνη Δ. Δήμα, ανταποκρίνεται πλήρως στις προεκτεθείσες προϋποθέσεις με τον
καλύτερο τρόπο:
Για την πρώτη προϋπόθεση: Αν ο αναγνώστης διαβάσει προσεκτικά την εισαγωγή της εργασίας θα δει
πώς προσέρχεται η συγγραφέας στη σοβαρή εργασία της:
«Κανένα βιβλίο δεν μπορεί να μας διηγηθεί την ιστορία καλύτερα από τους ανθρώπους που την έζη-

σαν. Οι προφορικές μαρτυρίες συνιστούν σημαντική
πηγή για την ιστορία. Μέσα από τις λέξεις των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα μπορεί κανένας να
εκμαιεύσει πραγματικούς θησαυρούς της ιστορικής
κληρονομιάς μας. Η κληρονομιά αυτή είναι η ιστορία
μας και οι άνθρωποι που την έζησαν».
Για τη δεύτερη προϋπόθεση: Η επιτυχής πραγματοποίηση του σαφώς και επιμελώς προσδιοριζόμενου υποκειμένου της επιστημονικής αυτής μελέτης
και έρευνας, πετυχαίνεται με τον επιμελημένο προγραμματισμό και τη σχολαστική προετοιμασία και
την επιστημονική επάρκεια της συγγραφέας.
Για την Τρίτη προσπάθεια: Επιλεγμένη η μέθοδος
κι επιστημονική που ακολουθεί στην εργασία της η
Αντιγόνη Δήμα και η πραγμάτωσή της ακριβής στην
καταγραφή του υλικού και την ευρεία ταξινόμηση
και επεξεργασία του, ώστε η Κεντρική Ιδέα του ενιαίου επιδιωκόμενου σκοπού του θέματος να βγαίνει άνετα, διαβάζοντας τα στοιχεία που καταθέτουν
αβίαστα τα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα. Και κάτι
ακόμα: Τηρώντας η συγγραφέας τις τρεις παραπάνω
προϋποθέσεις, εξασφαλίζει πλήρη τεκμηρίωση της
γνησιότητας των συνεντεύξεων που καταχωρίζονται με τη μορφή των επιλεγμένων εύστοχων ερωτήσεων και των αυθόρμητων απαντήσεων, μέσα από
τις οποίες αναδείχνεται η τραγικότητα και το μεγαλείο των στιγμών που έζησαν τα δέκα έξι πρόσωπα,
βιώνοντας άμεσα ή έμμεσα τα πολεμικά γεγονότα
της περιόδου του Βορειοηπειρωτικού και Αλβανικού
Μετώπου και της ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, στα χωριά της
Μικρής Λάκκας Σουλίου.
Β’ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μετά την εύστοχη ΕΙΣΑΓΩΓΗ καταχωρίζονται ΜΙΚΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ των συνεντευξιαζόμενων και επακολουθεί το κύριο Μέρος, ο κορμός της εργασίας.
Στο Α’ Μέρος αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, η Επιλογή των Πληροφοριών, η
Προετοιμασία και ο Σχεδιασμός της συνέντευξης, το
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και η ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ.
Στο Β’ Μέρος εκτίθενται ατόφιες οι συνεντεύξεις
απομαγνητοφωνημένες με εύστοχες επεξηγηματικές
υποσημειώσεις.
Στο Γ’ Μέρος γίνεται λόγος και ιστορική τεκμηρίωση των προφορικών μαρτυριών.
Έτσι, η συγγραφέας αρχίζει την αναφορά της με
την ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, τον αγώνα στο Βορειοηπειρωτικό και Αλβανικό ΜΕΤΩΠΟ, την πορεία προς την
ΚΑΤΟΧΗ, τη μάχη στο ΜΠΑΛΝΤΕΝΕΖΙ τους βομβαρδισμούς του ΝΙΚΟΛΙΤΣΙΟΥ και συνεχίζει με την εντυ-

πωσιακή ΑΛΛΛΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ.
Στη συνέχεια συγκεκριμενοποιεί την ΚΑΤΟΧΗ στο
χώρο της περιοχής Μικρής Λάκκας Σουλίου , περνά ακολούθως στις διαφορές Ιταλών και Γερμανών
κατακτητών, στις επιτάξεις σπιτιών, στα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των προφορικών μαρτυριών (οικονομία κατοίκων, δόμηση του Θεσπρωτικού, Μεσοχώρι), στην αγροκτηνοτροφική ζωή, στις ανθρώπινες
σχέσεις, στις συνήθειες που προέκυψαν στην κατοχή,
στα θρησκευτικά στοιχεία των προφορικών μαρτυριών, σε κάποιες δεισιδαιμονίες, στα γλωσσικά και
εκπαιδευτικά στοιχεία των προφορικών μαρτυριών.
Τέλος, η όλη εργασία κλείνει με τα εύστοχα συμπεράσματα της συγγραφέα, τις οφειλόμενες ευχαριστίες και τη σχετική βιβλιογραφία.
Στο ακροτελεύτιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εκτίθενται Εικόνες, Φωτογραφίες έγχρωμες από την αξιολογοτάτη
Λαογραφική Συλλογή Άσσου, του ρέκτη συλλέκτη Αναστασίου Ε. Λαμπρούση.
ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Θεωρώ ότι η Διπλωματική εργασία της φιλολόγου Αντιγόνης – Ιωάννας
Δημ. Δήμα: «Βιωματικές Μαρτυρίες από την περίοδο του αλβανικού μετώπου και της ιταλογερμανικής
κατοχής, στην περιοχή της Μικρής Λάκκας Σουλίου»,
αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην καταγραφή και διάσωση της τοπικής μας ιστορίας.
Συγχαίρω εγκάρδια τη νεαρή φιλόλογο Αντιγόνη
– Ιωάννα Δημητρίου Δήμα για το έργο αυτό. Προσωπικά θα ήθελα αυτή
η Διπλωματική να κυκλοφορήσει σε
βιβλίο, για να γίνει κτήμα απαραίτητο
σε κάθε Λακκιώτισσα και Λακκιώτη για
να πληροφορηθούν και θυμηθούν όλες και όλοι για εκείνες τις «δίσεκτες
Αντιγόνη
Δήμα
και φαρμακερές μέρες». Είναι δε πολύ
παρήγορο που νέοι άνθρωποι με εφόδια και διάθεση συνεχίζουν την όμορφη συνήθεια παλαιοτέρων
να καταπιάνονται με τον τόπο μας και την ιστορία
του. Η Αντιγόνη Δήμα με το σπαθί της εντάσσεται
στο Πνευματικό Λακκιώτικο Οπλοστάσιο και αποτελεί παράδειγμα σεμνότητας, παράδοση ευγένειας,
άθλημα συνέπειας, ακτινοβολία εμπιστοσύνης υψηλόφρονης δοτικότητας και προθυμίας. Τέτοια πρόσωπα έχει απόλυτη ανάγκη η Λάκκα, ο τόπος μας, τα
χωριά μας, για να συνεχισθεί η παιδευτική συμβολή,
η αδιάκοπη φροντίδα και η απέραντη αγάπη προς τη
γενέθλια γη και τους ανθρώπους της.
Μακάρι να υπάρξουν και άλλοι που θα κάνουν το
ίδιο θεάρεστο έργο, για να τους χειροκροτήσουμε
και να τους καμαρώσουμε.
1. Οϊζυρός – ά – όν (αρχ.= άθλιος, δύστυχος, λυπηρός,
ανιαρός, χαλεπός ελεεινός – Λεξ. Δημητράκου). Η φράση
υπάρχει στο ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ: «ΒΙΩΝ ΠΡΑΣΙΣ»:»Τα ανθρώπινα
πρήγματα οϊζυρά και δακρυώδεα.» (= Τα ανθρώπινα πράγματα δύστυχα και γεμάτα δάκρυα είναι).

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου μας
Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στα γραφεία της
Αδελφότητας «ΤΟ ΗΡΩΪΚΟ ΣΟΥΛΙ» Αγ. Κωνσταντίνου 4 Πλ. Ομονοίας- Αθήνα έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας.
Καλότυχες οι: Ευαγγελία Κωλέτση και η Ζωή Φάκου.

Διακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Ζωγούλια Γεωργία, Στεφανία Κακάβα, Σπυριδούλα Νούτσου, Κατερίνα Χριστοπάνου, Ματίνα Δ. Τράκα, Παναγιώτα
Ευθ. Νάκια, Απόστολος Μασκλαβάνος, Δημήτριος
Γ. Γούλας, Κατερίνα Τόλη,. Σπυριδούλα Γ. Κατσάνου,

Αλεξάνδρα Γ. Κατσάνου, Βασίλειος Χρ. Σταύρου, Νίκος Τριανταφύλλου, Κων/νος Δ. Λαμπρούσης, Χρήστος Θ. Κατσάνος. Καθιστοί: Ελένη Ευαγγ. Πανούση,
Ευάγγελος Θ. Θεοδώρου, Κωνσταντίνος & Μαρία
Παφίλα.
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Το γειτονικό περιβάλλον της παιδικής και εφηβικής μου ηλικίας
(Φυσικό και ανθρώπινο)

1 . Βορειοδυτικά η οικογένεια του μητέρα του έπαιρνε και πολεμική σύΠαναγιώτη Κ. Κούση (Πάνο Κώτση) νταξη (είχε σκοτωθεί ο γιος της Γιώρ(1885-1965).
γος κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία).
Η οικονομική αυτή ευχέρεια του έδινε
τη δυνατότητα να βοηθάει χωριανούς
σε περίπτωση ανάγκης.
Πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση
(1941-44) με την αντιστασιακή οργάνωση (Ε.Ο.Ε.Α. – Ε.Δ.Ε.Σ.) του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα.
Στο σπίτι του φιλοξενήθηκε ο αδελφός
του Ναπολέοντα Ζέρβα, Αλέκος
Παναγιώτης Κ. Κούσης
Ζέρβας με την ομάδα του όταν επισκέμε τη σύζυγό του Σπυριδούλα
φθηκαν το χωριό μας και οργάνωσαν
Θυμάμαι τον μπάρμπα Πάνο άτομο τον πρώτο αντιστασιακό πυρήνα από
λιπόσαρκο, ψηλόσωμο, μελαχρινό με χωριανούς, ορίζοντας παράλληλα και
μαύρο δασύ μουστάκι, καπέλο και γυα- την Ασσιώτικη τριμελή επιτροπή εθνιλιά. Σεβαστό πρόσωπο και έχαιρε με- κού αγώνα.
γάλης εκτίμησης από τους χωριανούς.
Η σύζυγός του Λώλη Σπυριδούλα
Άτομο θρησκευόμενο και για πολλά του Θωμά και της Ελένης (1895-1976),
χρόνια μέλος του εκκλησιαστικού συμ- γνωστή ως η Πάναινα -για τα εγγόνια
βουλίου της ενορίας του Αγίου Γεωρ- της ''μάνα καλή''-, καταγόμενη από τον
γίου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 Σκιαδά ήταν μια γυναίκα εύσωμη, με
και αρχές της δεκαετίας του 1950 ήταν επιβλητικό ύφος, δοτική και ευγενική.
ο καφετζής της πλατείας του χωριού, Πολυαγάπητη στο χωριό και ιδιαίτερα
είχε νοικιάσει το εκκλησιαστικό καφε- στη γειτονιά μας με μεγάλη προσφορά
νείο (βακούφιο).
στις εγκυμονούσες ως πρακτική μαμή.
Εργατικότατος, με όρεξη για δου- Τις ημέρες που δεν πηγαίναμε σχολείο
λειά, σχολαστικός και τελειομανής. και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια εμάς τα μιΠρωτοποριακός στις καλλιέργειες και κρά παιδιά μας υποχρέωνε καθημερινά
γενικά στις ενασχολήσεις του. Ο μπάρ- να περνάμε, τις προμεσημβρινές ώρες,
μπα Πάνος ήταν από τους μεγαλονυ- από το σπίτι της και μας φίλευε φέτες
κοκυραίους του χωριού. Είχε επάρκεια με μέλι και βούτυρο, τυρί, γάλα ξινόαγαθών σε ποσότητες που κάλυπταν γαλο, μυζήθρα κ.λπ. Όταν δεν πηγαίτις οικογενειακές του ανάγκες αλλά ναμε μας φώναζε και αν δεν ανταποκαι του έδιναν τη δυνατότητα να εμπο- κρινόμασταν έρχονταν η ίδια στο σπίτι
ρεύεται πολλά εξ αυτών.
μας και μας εύρισκε. Τι ανθρωπιά! Τι
Κτηνοτρόφος: όλα τα οικόσιτα καλοσύνη! Τι μεγαλείο!
ζώα (κότες, χοίρους, γιδοπρόβατα, υ2 . Δυτικά η οικογένεια του Κωνποζύγια κ.λπ) και κατά διαστήματα και σταντίνου Αθ. Λαμπρούση (Κώτση Νάβοοειδή. Είχε αρκετά κτήματα και τα σιου).
περισσότερα ήταν ποτιστικά. Άριστος
καλλιεργητής. Παρήγαγε σε ποσότητες
δημητριακά (καλαμπόκι, σιτάρι, ρεβίθια
κ.λπ), τροφές για τα ζώα του (τριφύλλι,
βρώμη, βρίζα, κριθάρι). Καλλιεργούσε
και καπνό (στο καπνοτόπι), έτσι αποκαλούσε το χωράφι που κάθε χρόνο φύτευε καπνό. Επίσης σε πληρότητα και
ποικιλίες τα κηπευτικά και τα φρούτα.
Από τους δυο –τρεις Ασσιώτες, που
Κων/νος Αθ. Λαμπρούσης
την εποχή εκείνη είχε δικό του αμπέλι.
με τη σύζυγό του Ευφροσύνη
Ήταν ένας από τους δύο Ασσιώτες, ο
άλλος ήταν ο Νάκιας Φώτιος του ΛάΟ μπάρμπα Κώτσης (1902-1978)
μπρου (Φωτ’ Νάκιας), που είχε άδεια ήταν άτομο μετρίου αναστήματος, μεγια απόσταξη (αποσταγματοποιού), λαχρινός, γκρίζα μαλλιά, ελαφρύ μουδιέθετε και αποστακτήρα (καζάνι) με στάκι, λιπόσαρκος, φιλαλήθης, δίκαιος,
αποτέλεσμα να παράγει αρκετό τσί- εργατικότατος με περισσή ντομπροσύπουρο και κούμαρο. Από το σπίτι του νη. Παρότι η αλήθεια είναι δυσθήρητη
δεν έλειπε κανένα εργαλείο (οικιακό, για τον μπάρμπα Κώτση ήταν αδιαγεωργικό, κτηνοτροφικό κ.λπ). Μερι- πραγμάτευτη καθώς και η δικαιοσύνη.
κά μάλιστα τα είχε και διπλά. Ασχο- Δεν γνώριζε τι θα πει ψέμα, είχε κάποια
λούνταν και με τη μελισσοκομία και απέχθεια σ’ αυτό. Μπορούμε να πούμε
διέθετε μηχάνημα εξαγωγής μελιού. ότι ήταν ο ορισμός της αλήθειας. Δεν
Παρήγαγε αρκετές ποσότητες από μέλι συμβιβάζονταν ούτε με τα κατά συνθήκαι κηρό τις οποίες και εμπορεύονταν. κη ψεύδη, τα οποία όπως γνωρίζουμε
Άτομο κοινωνικό με συμμετοχή στις σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλοκοινωνικές εκδηλώσεις του χωριού νται. Πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή
(χαρές, λύπες κ.λπ). Συχνός επισκέπτης έχοντας ως σημαία την αλήθεια και
στα καφενεία του χωριού τις βραδινές τη δικαιοσύνη. Τόσο γνήσιο άνθρωπο
ώρες για συζήτηση και λίγη οινοποσία. σπάνια μπορείς να συναντήσεις στο
Ο μπάρμπα Πάνος ήταν από τους λι- διάβα της ζωής σου. Από το λυκαυγές
γοστούς Ασσιώτες που και τα οικονο- ως το λυκόφως καθημερινή εργασία.
μικά του πήγαιναν καλά. Εκτός των Τα λίγα χωράφια που είχε τα καλλιερεσόδων από την πώληση αγαθών, η γούσε με επιμέλεια από άκρη σε άκρη.

Τις καλλιέργειές του τις φρόντιζε καθημερινά τουλάχιστον μια φορά την
ημέρα αλλά και δύο και τρεις φορές επισκέπτονταν τα κτήματά του. Τα οπωροφόρα δέντρα τα περιποιούνταν ιδιαίτερα και είχε πολλές ποικιλίες καθώς
ήταν πολύ καλός στο μπόλιασμα των
δένδρων. Πάντα βιαστικός στο μάζεμα
των γεωργικών προϊόντων. Τα μάζευε
αρκετές φορές πριν από την αρχική ωρίμανση. Πρώτος άλεθε καλαμπόκι με
τον χειρόμυλο (Χειρόμπολο) και πολύ
νωρίτερα από κάθε άλλον έβγαζε λάδι
με την μπλιάντρα. Σπάνια σύχναζε σε
καφενείο του χωριού με εξαίρεση κάθε
Τρίτη και Παρασκευή ημέρες που περνούσε από το χωριό μας ο αγροτικός
διανομέας (ταχυδρόμος) αναμένοντας
κάποιο μήνυμα (γράμμα, επιταγή) από
τον γιο του Τασιούλη την χρονική περίοδο που βρισκόταν, ως οικονομικός
μετανάστης, στη Γερμανία. Καλός και
γρήγορος εκδορέας (γδάρτης), ήταν
αυτός που φρόντιζε πάντα για την εκδορά κάποιου ζώου στα γειτονικά και
συγγενικά του σπίτια.
Είχε καλές γνώσεις μαγειρικής και
γιαυτό σε αρκετούς γάμους στο χωριό
μας είχε την κύρια ευθύνη στην κουζίνα (μαγειρείο): προμήθεια υλικών, μαγείρεμα και σερβίρισμα των φαγητών.
Παρών και στους πατριωτικούς αγώνες. Πήρες μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922) και στην
Εθνική Αντίσταση (1941-44) με την
αντιστασιακή οργάνωση (Ε.Ο.Ε.Α. –
Ε.Δ.Ε.Σ.) του στρατηγού Ναπολέοντα
Ζέρβα.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του,
όταν πλέον δεν μπορούσε να εργαστεί,
τα πέρασε συντροφιά με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το διάβασμα.
Γνώριζε καλή ανάγνωση και διάβαζε
κατά προτίμηση βιβλία ιστορικού και
εκκλησιαστικού περιεχομένου τα οποία
διέθεταν τα εγγόνια του και αρκετά
προμηθεύονταν από εμένα και τα αδέρφια μου. Εντυπωσιακές οι διηγήσεις
του για γεγονότα που έζησε στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία (Κάλε Γκρότο, Σαγγάριο, Εσκί Σεχίρ, Αφιόν
Καραχισάρ). Μιλούσε με θαυμασμό για
τον Ν. Πλαστήρα και χαρακτηριστικά έλεγε «στον Πλαστήρα οφείλω τη ζωή
μου, εάν δεν υπήρχε αυτός δύσκολα θα
επέστρεφα ζωντανός από τη Μ. Ασία».
Η σύζυγός του Γούλα Ευφροσύνη του Βασιλείου (1904-1986) κατάγονταν από το Ελληνικό (Λουζέτσι)
Ιωαννίνων. Από μικρή βρέθηκε στα
Γιάννενα ως οικιακή βοηθός σε σπίτι
μεγαλογιατρού. Παντρεύτηκε τον Πέτρο Παππά από τη Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων, ο οποίος είχε ιδιόκτητο φούρνο
στην πόλη των Ιωαννίνων. Απέκτησε
τρία παιδιά, τη Μόσχω, τον Ζήκο και
τη Λαμπρινή. Ο σύζυγός της απεβίωσε
και σε μικρή ηλικία έμεινε χήρα με τρία
ορφανά. Στις αρχές της δεκαετίας του
1930 βρέθηκε παντρεμένη στον Άσσο
με τον μπάρμπα Κώτση, ο οποίος από
προηγούμενο γάμο είχε και αυτός μια
κόρη τη Χριστίνα. Η κυρά Φρόσω ήταν
γυναίκα ευπαρουσίαστη, εύγλωττη,
γλυκομίλητη, μελισσόγλωση μπορώ να

Του Παύλου Γ. Χρήστου

πω, ευγενική με ιδιαίτερους τρόπους
συμπεριφοράς, άγνωστους στο χωριό μας την τότε εποχή. Είχε ζήσει στα
Γιάννενα, ήταν κοσμοπολίτισσα. Ξεχώριζε για τη μαγειρική της. Μολονότι
δεν υπήρχαν τα κατάλληλα υλικά τα
φαγητά της ήταν νοστιμότατα. Μεγάλη
η προσφορά της και ως πρακτική μαμή.
3. Νοτιοδυτικά η οικογένεια του
Δημητρίου Κ. Λαμπρούση (Δημητράκη
Κωνσταντή, 1919 - 1992).

Δημήτριος Κων.. Λαμπρούσης
με τη σύζυγό του Γιαννούλα

Για την προσωπικότητα, τη δράση
και τη ζωή του μπάρμπα Δημητράκη
έχω κάνει εκτενές αφιέρωμα στο 61ο
φύλλο της εφημερίδας (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2014). Θέλω όμως να συμπληρώσω μόνο ότι ως οικογένεια του
χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί
μας έχει ευεργετήσει. Ως πρόεδρος
της κοινότητάς μας το 1950 εισηγήθηκε και προσέλαβε τον πατέρα μου ως
γραμματέα της κοινότητας Άσσου.
Η σύζυγός του η κυρά Γιαννούλα
(1920-1992) ήταν από τον Άσσο κόρη
του μεγαλοκτηματία και πρώτου αιρετού προέδρου του χωριού μας Ζήκα
Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου και της
Δήμητρας (Πήλιο Ζήκα). Η κυρά Γιαννούλα πάντα με το χαμόγελο στα χείλη
και με πολύ έξυπνο χιούμορ. Ευχάριστη
στην παρέα και πολυαγάπητη, γρήγορα
την συμπαθούσες και κέρδιζε την εμπιστοσύνη σου. Πάντα με τον καλό λόγο
για όλους. Άτομο της προσφοράς ακόμη και από το υστέρημά της. Το σπίτι
της το επισκεπτόμασταν συχνά για να
κάνουμε παρέα με τα συνομήλικα παιδιά της, μας καλοδέχονταν πάντα με
χαμόγελο και ικανοποιούσε όλες τις
επιθυμίες μας.
Στην περιοχή αυτή πέρασα τα παιδικά και τα εφηβικά μου χρόνια. Από
εκεί κάθε πρωί πήγαινα στο δημοτικό
σχολείο, και μετέπειτα στο γυμνάσιο
και στο Λύκειο Θεσπρωτικού. Εκεί κυοφορήθηκαν, γεννήθηκαν και σχεδιάστηκαν τα όνειρά μου καλλιεργήθηκαν
οι φιλοδοξίες μου και σφυρηλατήθηκε
ο χαρακτήρας μου.
Από την Σπέλα φύγαμε το 1969 και
εγκατασταθήκαμε πλέον στο νεόκτιστο
σπίτι στην περιοχή της Κότρας κοντά
στο κέντρο του χωριού. Ήμουν τότε σε
ηλικία 17 ετών. Ποτέ όμως δεν ξέχασα
τα όμορφα, νοσταλγικά και ξέγνοιαστα
αυτά χρόνια και είμαι σίγουρος ότι δεν
αγάπησα τίποτε περισσότερο από τον
κόσμο της και τον τόπο της.
Μοναδικός κάτοικος (φυλάει Θερμοπύλες) στην περιοχή αυτή τώρα η
κυρά Ρίνα (Αικατερίνη Αν. Λαμπρούση),
νύφη του μπάρμπα Κώτση, σύζυγος
του γιου του Τασιούλη.

