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Τζίνα Λαμπρούση: Ευχαριστώ όλους τους Ασσιώτες για τη στήριξη και την αγάπη

Η

κατακτήτρια της ευρωπαϊκής κορυφής, μεταγράφηκε από τον Ολυμπιακό στην υποψήφια
πρωταθλήτρια Μιλούζ και μιλάει στην εφημερίδα μας για το νέο μεγάλο βήμα στην καριέρα της.
Το βόλεϊ έγινε η πρώτη μεγάλη της αγάπη από τα
παιδικά χρόνια. Στα 16 εντάχθηκε στο δυναμικό του
Ηρακλή Κηφισιάς και σε ηλικία 20 ετών φόρεσε τη
φανέλα του πρωταθλητή Ολυμπιακού. Επί επτά χρόνια κατέκτησε τα πάντα. Πρωταθλήματα, Κύπελλα,
νταμπλ, έπαιξε στην Εθνική ομάδα, ενώ ‘σήκωσε’ και
το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σήμερα, στα 27 της,
εγκαταλείπει με τις καλύτερες περγαμηνές και αναμνήσεις την πρωταθλήτρια ομάδα του Πειραιά και
μετακομίζει στην υποψήφια πρωταθλήτρια Γαλλίας
Μιλούζ, φιλοδοξώντας να τη βοηθήσει να κατακτήσει νέες επιτυχίες και ακόμη υψηλότερες κορυφές. Ο
λόγος για τη συγχωριανή μας Γεωργία
Λαμπρούση ή Τζίνα
όπως της αρέσει να
την αποκαλούν και
καταξιώθηκε στο αθλητικό στερέωμα.
Σ’ αυτό το νέο βήμα της καριέρας της,
η Τζίνα, δεν ξεχνάει
το χωριό της αλλά
και όλους όσοι τη βοήθησαν στην εκπλήρωση των ονείρων της.
Μιλώντας στην εφημερίδα του συλλόγου μας «ο
ΆΣΣΟΣ» η Τζίνα, ανοίγει την καρδιά της και μας μιλάει για την απόφασή της να συνεχίσει την καριέρα της
στο εξωτερικό, για τον Ολυμπιακό, το μεταπτυχιακό
της, μας λέει τι θα της λείψει περισσότερο από την
Ελλάδα, ενώ στέλνει και ένα μήνυμα προς τις πρώην
συμπαίκτριές της στην ομάδα του Πειραιά, αλλά και
όλους όσοι ασχολούνται με το βόλεϊ στη χώρα μας.
Ας δούμε τι μας είπε:
AΣΣΟΣ: Τζίνα, συγχαρητήρια για την μεταγραφή
σου στη Μιλούζ αλλά και για όλα όσα έχεις πετύχει

κνύεται από τις συνεχείς επιτυχίες όλων αυτών των
χρόνων .
AΣΣΟΣ: Πόσο εύκολο είναι ν' αφήνεις την ομάδα
που γνώρισες μεγάλες δόξες, τους συγγενείς και τους
φίλους σου και να μετακομίζεις σε μία άλλη χώρα κυνηγώντας το όνειρο ενός μεγαλύτερου βήματος στην
καριέρα σου;
Όποια απόφαση και να έπαιρνα τα αγαπημένα μου
πρόσωπα θα με στήριζαν όπως το έπραξαν και τώ-

«Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
κορυφαία στιγμή της καριέρας μου»
μέχρι σήμερα. Έπειτα από 7 χρόνια πετυχημένης
παρουσίας σου και προσφοράς στον Ολυμπιακό
με τον οποίο κατέκτησες τα πάντα, αποφάσισες
να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Γαλλία και την
ομάδα της Μιλούζ. Τι ήταν εκείνο που σε ώθησε να
πάρεις την απόφαση ν' αγωνιστείς στο εξωτερικό
με δεδομένο ότι και ο Ολυμπιακός είναι από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη;
Η ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι και κάθε της στιγμή
είναι μια νέα περιπέτεια. Έπειτα από εφτά χρόνια
το δικό μου ταξίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού
έφτασε στο τέλος του. Εφτά χρόνια μοναδικά που
δε πίστευα ότι θα ζούσα όλες αυτές τις αξέχαστες
στιγμές και ότι θα εκπληρωνόντουσαν κάποια από τα
όνειρά μου. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις πιο οργανωμένες και κορυφαίες ομάδες σε Ελλάδα αλλά
και σε Ευρώπη σε όλα τα αθλήματα και αυτό αποδει-

Πρόσκληση για τακτική καταστατική γενική συνέλευση του
Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του συλλόγου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής
Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις
26 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα από
10.00 το πρωί, στα γραφεία του συλλόγου «Το ηρωικό Σούλι» στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 4
(2ος όροφος), όπου θα συζητηθούν και θα παρθούν
αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
2. Προγραμματισμός-Προϋπολογισμός για την επόμενη διετία.
3. Έγκριση Διοικητικών και Οικονομικών πεπραγμένων.
4. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη
διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη:
α) Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εξελεγκτικής επιτροπής.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα
συζητηθούν το επόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Όλοι μαζί να

προγραμματίσουμε τη δράση του συλλόγου για την
επόμενη διετία, λέγοντας τις απόψεις και διατυπώνοντας τις προτάσεις αν είναι δυνατόν όλα τα μέλη
του συλλόγου μας.
Όποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος, ας το δηλώσει
έγκαιρα με αίτησή του προς το Δ. Σ ή και τηλεφωνικώς σε κάποιο μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου μας.
Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Γ. Γούλας
Χρήστος Θ. Κατσάνος
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπόψη
τα περιοριστικά μέτρα των αρμοδίων φορέων
για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και ότι η συνάθροιση πολλών ατόμων βοηθάει στη διάδοσή του με αποτέλεσμα να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία των συνανθρώπων μας
αποφάσισε να μην πραγματοποιηθούν φέτος το
καλοκαίρι για προληπτικούς λόγους οι τριήμερες εκδηλώσεις στο χωριό μας.

ρα. Ξέρω ότι θα μου στέλνουν τη θετική τους ενέργεια και ότι θα με επισκεφθούν και τους περιμένω
να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία σε αυτό το βήμα
στην καριέρα μου.
συνέχεια στη σελίδα 7

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

Ο

Άσσος

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

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας, η Λαμπρούση Όλγα του Ευαγγέλου και
της Ανδριάνας από τον
Άσσο
παντρεύτηκε
τον εκλεκτό
της καρδιάς
Ψαρρή Απόστολο
του
Π α ν αγ ι ώ τ η
και της Μαρίας από τον
Καππά Καρδίτσας.. Κουμπάροι η Μαρία Μελισσιάνου
και ο Παναγιώτης Σπυράκης.
Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, σε αίθουσα του Δήμου
Ζηρού στο Θεσπρωτικό ο Πανούσης Θεόδωρος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας από τον Άσσο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Παπαπάνου Παναγιώτα του Ευριπίδη και της Ευδοκίας από το Νικολίτσι.
Κουμπάροι ο Κάλλης Θεόδωρος και η Πάτση Λαμπρινή.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχεται στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίο ανθόσπαρτο, ζωή ανέφελη, πολλούς
και καλούς απογόνους». Στους γονείς, συγγενείς και
κουμπάρους των νιόπαντρων ζευγαριών «πάντα χαρές».

Βαπτίσεις

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πρέβεζας, η Κατσάνου Αικατερίνη του Ιωάννη
και της Αγγελικής και ο Εμμανουηλίδης Ιωάννης του
Βασιλείου και της Περιστέρας βάπτισαν το κοριτσάκι
τους. Η νονά Σταυρούλα Μιχάλη της χάρισε το όνομα
Διώνη-Γαλήνη. Ο παππούς Ιωάννης Κατσάνος (Γιάννη
Λάμπρο Βάγιας) και η γιαγιά Αγγελική δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους για το ευχάριστο αυτό
γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Κατερίνα, στον παππού Γιάννη, στη γιαγιά Αγγελική και στη νονά Ρούλα
«να τους ζήσει».

Γεννήσεις

στη Μαιευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» η Αικατερίνη Σκανδάλη έφερε στη
ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής
η χαρά του παππού Χρήστου και της γιαγιάς Έρρικας
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Μιχάλη και Κατερίνα, στον παππού
Χρήστο και στη γιαγιά Έρρικα να τους ζήσει και να είναι
καλότυχο στη ζωή του.
Το πρώτο του παιδί
απέκτησαν ο Αναστάσιος Ζήκας του Ευαγγέλου και της Αρετής
και η Γαρδέρη Άννα
του Γεωργίου και της
Μαριέτας. Στις 8 Ιουνίου 2020 στο Μαιευτήριο «Ιασώ» η Άννα
Γαρδέρη έφερε στη
ζωή ένα υγιέστατο και
χαριτωμένο κοριτσάκι.
Εμφανής η χαρά του παππού Βαγγέλη (Λάκη Τασιούλη)
και της γιαγιάς Αρετής για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Τάσο και Άννα,
στον παππού Βαγγέλη και στη γιαγιά Αρετή να τους ζήσει και να είναι καλότυχη στη ζωή της.
Μετά από τέσσερα αγόρια ήρθε και το κορίτσι στην
οικογένεια του Λαμπρούση Δημήτρη του Κων/νου και
της Αργυρώς (Ρούλα). Στις 29 Ιουνίου 2020 στο Γ.Ν
Μαιευτήριο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου» η σύζυγός του
Γεωργία Φελέσκουρα του Κων/νου έφερε στη ζωή ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η χαρά
του παππού Κώστα (Κωστάκη Δημητράκη Κωνσταντή)
και της γιαγιάς Ρούλας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη
και Γεωργία, στον παππού Κώστα και στη γιαγιά Ρούλα
να τους ζήσει και να είναι καλότυχη στη ζωή της.

Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Όλγα Λαμπρούση του Ευαγγέλου και της Ανδριάνας και ο Απόστολος
Ψαρρής του Παναγιώτη και της Μαρίας. Στις 16 Μαρτίου 2020 στο Μαιευτήριο «Λητώ» η Όλγα Λαμπρούση έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο χαριτωμένο αγοράκι.
Εμφανής η χαρά του παππού Βαγγέλη και της γιαγιάς
Ανδριάνας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε
στους ευτυχισμένους γονείς Απόστολο και Όλγα, στον
παππού Βαγγέλη (Λάκη του Γιώργο Κολιού) και στη γιαγιά Ανδριάνα να τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη
ζωή του.
Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Ελένη Ραφτογιάννη του Παντελή και της Ουρανίας και ο Σπύρος Μερκούρης. Στις 15 Απριλίου 2020 στο Μαιευτήριο «Ιασώ»
στη Λάρισα η Ελένη Ραφτογιάννη έφερε στη ζωή ένα
υγιέστατο χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του
παππού Παντελή και της γιαγιάς Ουρανίας για το ευχάριστο γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς
Σπύρο και Ελένη, στον παππού Παντελή και στη γιαγιά Ουρανία να τους ζήσει και να είναι καλότυχο στη
ζωή του.
Η Ελένη Ραφτογιάννη είναι κόρη της χωριανής μας Λαμπρούση Ουρανίας του Σωτηρίου και της Ελένης (Ουρανία του Σωτηράκη).
Ο Κάλιοσης Ευθύμιος
Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Αικατερίνη ΣκανΑπό αριστερά Πανούση Κωνσταντίνα-Πανούσης Θεόδωρος
του
Ευαγγέλου και της
δάλη
του
Χρήστου
και
της
Έρρικας
και
ο
Μιχάλης
Αποτου Παναγιώτη & της Κων., Παπαπάνου Παναγιώτα του ΕυΧριστίνας
προσέφερε στην
στόλου
του
Ιωάννη
και
της
Μαρίας.
Στις
3
Μαΐου
2020
ριπίδη & της Ευδοκίας, Πανούσης Πάνος
εφημερίδα μας το ποσό
των 50 Ευρώ στη μνήμη
Την Πέμπτη 30 ΑπριΜνημόσυνα
της συζύγου του Πανάλίου
2020
στον
Ιερό
ναό
Την Κυριακή 23 Μαργιως.
Τον ευχαριστούμε
των
Αγίων
Κωνσταντίνου
τίου 2020 στον Ιερό ναό
και
ευχόμαστε
υγεία και
και Ελένης Άσσου ετελέτων Αγίων Κωνσταντίνου
μακροημέρευση
σε αυτόν
σθη 40/ήμερο μνημόσυκαι Ελένης Άσσου ετελέκαι την οικογένειά του
νο υπέρ αναπαύσεως της
σθη 40/ήμερο μνημόσυνο
για να την θυμούνται και
Κάλιοση Πανάγιω
ψυχής της Δήμα Πανάγιως
υπέρ αναπαύσεως της ψυνα την έχουν στην καρδιά
του Βασιλείου (Βασίλ’ Παχής του Γούλα Κωνσταντίτους. Η μνήμη της αιωνία.
ναγιώταινας). Ας είναι αινου του Χρήστου (Κώτση
Γούλας Κωνσταντίνος
Ο Λαμπρούσης Γεώργιος του Νικολάου και της ΒαΔήμα Πανάγιω
ωνία η μνήμη της.
(Κώτση Γούλας)
Γούλα). Ας είναι αιωνία η
(Βασίλ’ Παναγιώταινα)
σιλικής προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των
Την Πέμπτη 7 Μαΐου
30 Ευρώ στη μνήμη του
μνήμη του.
2020 στον Ιερό ναό του
πατέρα του Λαμπρούση
Την Κυριακή 12 ΑπριλίΝικολάου του Γεωργίου
Αγίου Γεωργίου Άσσου
ου 2020 στον Ιερό ναό του
και της Παρασκευής (Νίκο
ετελέσθη
40/ήμερο
μνηΑγίου Γεωργίου Άσσου ετεΓάκη Πανέλη). Τον ευχαμόσυνο
υπέρ
αναπαύσεως
λέσθη 40/ήμερο μνημόριστούμε και ευχόμαστε
της ψυχής του Δήμα Ευαγσυνο υπέρ αναπαύσεως
υγεία και μακροημέρευση
γέλου του Αθανασίου και
της ψυχής της Κατσάνου
σε αυτόν και την οικογέτης Κωνσταντίνας(Βαγγέλ’
Σταυρούλας του Δημητρίνειά του για να τον θυμούΚατσάνου Σταυρούλα
Νάσιου). Ας είναι αιωνία η
ου (Μήτσο Γάκη ΝαστάΔήμας ΑΘ. Ευάγγελος
νται και να τον έχουν στην
(Μήτσο Γάκη Ναστάσαινα)
(Βαγγέλ’ Νάσιος)
μνήμη του.
Λαμπρούσσς Νικόλαος
σαινας). Ας είναι αιωνία η
καρδιά τους. Η μνήμη του
Νίκος Γάκη Πανέλης
Την Κυριακή 17 Μαΐου
μνήμη της.
αιωνία.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου
2020 στον Ιερό ναό Αγίας
Ειρήνης στο Ναύπλιο ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Σταύρου Φρειδερίκης του Ευαγγέλου (Βαγγέλ’ Κώτση Μάραινας). Ας
είναι αιωνία η μνήμη της.
Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 στον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου ετελέσθη
40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής της
Κατσάνου Βάιας του Αποστόλου (Ποστόλαινας). Ας
είναι αιωνία η μνήμη της.

Σταύρου Φρειδερίκη

Κατσάνου Βάια
(Ποστόλαινα)

2020 στον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής
της Λαμπρούση Ευθαλίας
του Χαραλάμπους (Μπουσπανέλαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.
Την Κυριακή 24 Μαΐου
2020 στον Ιερό ναό των
Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Άσσου ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής
του Παπατόλη Φίλιππου
του Παντελή. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ά

Ο σσος

Λαμπρούση Ευθαλία

Φίλιππος Παπατόλης

Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”
Eκδότης
Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου
Παππαδά 27-29, 11526, Αθήνα τηλ.: 210 6982661
Eπιμέλεια ύλης
Xρήστου Παύλος του Γεωργίου
Παπαδά 27-29, 11526, Aθήνα, 210 6982661, 6973243309,
e-mail: p.xristou@hotmail.com
Συντακτική Eπιτροπή:
Συντάσσεται από το Δ.Σ.
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις
του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.

Ά σσος
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Αναστέλλεται για
προληπτικούς λόγους το
“Συμπόσιο Γαστρονομίας
Λάκκας Σουλίου”

Ειδήσεις – Νέα Γεγονότα

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου
Ζηρού λάβαμε ανακοίνωση για την αναστολή του "4ου Συμποσίου Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου». Η ανακοίνωση έχει
ως εξής:
«Το “Συμπόσιο γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου” στο Θεσπρωτικό, το οποίο τα
προηγούμενα τρία χρόνια γνώρισε ξεχωριστή επιτυχία, ανέδειξε την αξία του
γαστρονομικού πλούτου του τόπου μας, τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα,
την ιστορία και τις παραδόσεις μας, δυστυχώς εφέτος, λόγω του COVID -19,
δεν θα πραγματοποιηθεί. Γνώμονας και πρώτο μέλημά μας, ήταν και είναι, η
περιφρούρηση της υγείας.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη των συλλόγων, τους φορείς, τους επιχειρηματίες
και όλους εσάς που στηρίξατε με την ενεργό συμμετοχή και παρουσία σας, τα τρία
πρώτα “Συμπόσια Γαστρονομίας” και μας ενθαρρύνατε με τη θετική σας διάθεση.
Παραμένουμε πιστοί στη θέση μας, ότι ο γαστρονομικός Πολιτισμός του τόπου μας αποτελεί μια ιδιαίτερη αξία η οποία τον χαρακτηρίζει. Η αξιοποίηση
του με κάθε δυνατό τρόπο αναδεικνύει την περιοχή μας, της δίνει προστιθέμενη
αξία, και ταυτόχρονα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Θα συναντηθούμε πάλι όταν οι καταστάσεις το επιτρέψουν με νέες γαστρονομικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και με περισσότερες ενδιαφέρουσες
συνεργασίες.
Ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι με υγεία και υπομονή!»

Δώδεκα Υπόγειοι Κάδοι σε Φιλιππιάδα και Θεσπρωτικό
Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο με την 184.2.1/2020 απόφαση η ένταξη της
πρότασης υπόγειων κάδων από το Δήμος Ζηρού προϋπολογισμού 171.113,60€
Πρόκειται για 12 υπόγειους κάδους σε
Φιλιππιάδα και Θεσπρωτικό.
Ήδη λειτουργούν 3 υπόγειοι κάδοι και
έχουμε προμηθευτεί ειδικό απορριμματοφόρο, σημειώνει ο Δήμαρχος Ζηρού,
Νικόλαος Καλαντζής.
"Πολύ ωραίο έργο που αλλά ζει την εικόνα της πόλης.
Σημασία έχει ότι τη μελέτη την εκτέλεσε η υπηρεσία του Δήμου και εγκρίθηκε
δυο μήνες μετά την υποβολή".

Ένα στολίδι πολιτισμού,
το ανοιχτό θέατρο
Θεσπρωτικού τέθηκε σε
τροχιά κατασκευής

Ένα σημαντικό έργο που αναμφίβολα
με την κατασκευή και λειτουργία του
θ’ αποτελέσει σημείο Πολιτισμού για
το Θεσπρωτικό αλλά και την ευρύτερη
περιοχή, τέθηκε σε τροχιά υλοποίησης.
Πρόκειται για την κατασκευή λιθόκτιστου υπαίθριου θεάτρου χωρητικότητας
περίπου 400 ατόμων καθώς και χώρου
αποθήκευσης και αποδυτηρίων για τις ανάγκες του θεάτρου στη θέση Μεσοχώρι
Θεσπρωτικού, πλησίον του εμβληματικού πέτρινου κτιρίου του πρώην Α' Δημοτικού Σχολείου οπού στεγάζεται σήμερα το Δημαρχείο Θεσπρωτικού. Το υπαίθριο
αυτό θέατρο προορίζεται για την υλοποίηση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων
της περιοχής αλλά και του Δήμου γενικότερα.
Πριν από μερικές
ημέρες στο Δημαρχείο του Δήμου
Ζηρού στη Φιλιππιάδα, υπογράφηκε
σύμβαση ανάθεσης
της μελέτης, μεταξύ
του Δήμου και της
μελετητικής εταιρείας ‘Χωροτεχνική’. Στη μελέτη θα
προβλέπεται και η
νέα ασφαλτόστρω- Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής ενώ υπογράφει τη
ση του περιβάλλο- σύμβαση ανάθεσης μελέτης. Παρόντες ο εκπρόσωπος της μεντος χώρου του πέ- λετητικής εταιρίας "Χωροτεχνική" Βασίλειος Παπακωνσταντίνου
(δεξιά) και ο μηχανικός του Δήμου Γιάννης Βέργος.  
τρινου κτιρίου του
Δημαρχείου καθώς και η δημιουργία πράσινων σημείων. Τέλος θα συνταχθεί
μελέτη Ηλεκτροφωτισμού για την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών
αλλά και τοποθέτηση νέων τύπου LED στο σύνολο του χώρου.
«Η κατασκευή Ανοιχτού θεάτρου στο Θεσπρωτικό, αποτελεί έργο πολιτισμού αλλά και περαιτέρω αναβάθμισης και ανάδειξης της πόλης σε συνδυασμό και με τα
πέτρινα κτίρια της περιοχής» σημείωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος
Καλαντζής.

Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό Αθλητικών εγκαταστάσεων,
όπως είχε δεσμευτεί η διοίκηση, προχωράει ο Δήμος Ζηρού
Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για ένταξη του έργου «Βελτίωση αθλητικών υποδομών και χώρων αναψυχής
Φιλιππιάδας» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ  (σ.σ. δεν ψηφίστηκε από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτριο Γιολδάση).
Η πρόταση αφορά τα εξής έργα:
α. Προμήθεια και τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων σε δύο σημεία στη Φιλιππιάδα.
β. Αναβάθμιση των παιδικών χαρών στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας και το Ελευθεροχώρι.
γ. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αποδυτηρίων στο γήπεδο “Μπουσούλιζα”.
Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης ή υλοποίησης τα εξής έργα:
α. Βελτίωσης των υποδομών στα γήπεδα ποδοσφαίρου “Μπουσούλιζα” Φιλιππιάδας και Νέας Κερασούντας (σ.σ. έχει δημοπρατηθεί και η σύμβαση ανάθεσης θα
υπογραφεί τις επόμενες ημέρες, με συνολικό προϋπολογισμό 460.000 ευρώ).
β. Κατασκευής στεγάστρου στο στάδιο 'Κατερίνα Θάνου” στο Θεσπρωτικό, το οποίο
βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
γ. Αποπεράτωσης στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας (σ.σ. ο στόχος
είναι να παραδοθεί μέχρι το τέλος του έτους).
δ. Βελτίωσης των εγκαταστάσεων τένις στη Φιλιππιάδα (σ.σ. απομένει η τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων).
ε. Συντήρησης εγκαταστάσεων στον Αθλότοπο Θεσπρωτικού ύψους 40.000 ευρώ,
ενώ προχωρά  και η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής. (σ.σ. Το έργο
είναι υπό δημοπράτηση)
στ. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού γηπέδου Φιλιππιάδας καθώς και την κατασκευή αποδυτηρίων.
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής σε σχετική δήλωση αναφέρει: “Όπως έχουμε δεσμευτεί στους συμπολίτες μας, θέτουμε τον αθλητισμό στις πρώτιστες
προτεραιότητές μας. Στεκόμαστε δίπλα στους Αθλητικούς συλλόγους αλλά και στους
αθλούμενους πολίτες. Έργα που έχουμε προβλέψει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου,
μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, ενώ κάποια έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να αναγγείλουμε έργα βελτίωσης αλλά και κατασκευής νέων σημαντικών αθλητικών υποδομών στον Δήμο μας”.         

Γνωστοποίηση — Κάλεσμα
Όλοι οι καταγόμενοι από τον Άσσο γνωρίζουν ότι το χωριό μας γιορτάζει και
πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου (Γεννέσιον
της Θεοτόκου). Επειδή όμως η μετάβαση στο χωριό όλων μας την ημέρα αυτή,
για να εκκλησιαστούμε στον Ιερό Ναό της Παναγία της Λαμποβίτισσα και να πανηγυρίσουμε, είναι πολύ δύσκολη, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει καθιερώσει εδώ
και αρκετά χρόνια
την παραμονή της
γιορτής να τελείται στην Αθήνα
Μέγας Εσπερινός
μετά Αρτοκλασίας.
Για δέκατη τέταρτη
συνεχή χρονιά φέτος ο Μέγας Εσπερινός και η αρτοκλασία θα γίνουν
στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου
Αμπελοκήπων (Πλατεία Αμπελοκήπων) στις 7 Σεπτεμβρίου ώρα 6 μ.μ. Γι΄ αυτό
προσκαλούνται όλοι οι χωριανοί αλλά και φίλοι του Συλλόγου μας να παρευρεθούν στον εορτασμό, για να τιμήσουν την Υπεραγία Θεοτόκο, που στη χάρη της
γιορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό μας.

Ά σσος
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Mια γρήγορη ματιά στην
πανδημία του κορωνοϊού

Β

ρισκόμαστε σε πόλεμο μ’ έναν ύπουλο, αόρατο και προπαντός άγνωστο εχθρό. Και μας βρήκε με ελλιπή πολεμοφόδια, με ανεπαρκή υλικό
εξοπλισμό. Όμως, διαθέταμε έμψυχο δυναμικό ψυχωμένο και ηρωικό
και με άρτια εκπαίδευση, το οποίο ρίχτηκε στον αγώνα με δύναμη, θάρρος, πείσμα και αυτοθυσία.
Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πολλές πλευρές, άλλες εμφανείς και άλλες
αθέατες. Συνέβησαν πάρα πολλά σε πολύ λίγο χρόνο, και σίγουρα θα απασχολήσουν τους ειδικούς.
Ζήσαμε, και εξακολουθούμε να ζούμε,, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Βιώσαμε έντονα συναισθήματα, τράνταξαν το είναι μας.
Γίναμε άθελά μας θεατές σκληρής μάχης ολομόναχων ασθενών
με τον θάνατο, πάνω στα κρεβάτια των Μ.Ε.Θ.. φριχτό θέαμα.
Του Αθανάσιου Είδαμε στις τηλεοράσεις, με απέχθεια και οργή, ανατριχιαστικές,
Παπαθανασίου μακάβριες εικόνες ενταφιασμών σε ομαδικούς τάφους. Αποτρόπαιες, εφιαλτικές εικόνες ζοφερών εποχών. Τι κι αν αφορούσαν
άλλα κράτη; Συνάνθρωποί μας ήταν.
Απίστευτα γεγονότα, φοβερές καταστάσεις. Τραυματικές εμπειρίες με σοβαρές συνέπειες για τη ζωή μας.
Είναι πολλοί οι τομείς στους οποίους η πανδημία θα προκαλέσει σοβαρά
προβλήματα και πρωτίστως η εθνική μας οικονομία, στην οποία οι πληγές που
άνοιξαν είναι βαθιές και δυσθεράπευτες. Όλοι θυσιάσαμε ατομικά μας δικαιώματα, στερηθήκαμε ατομικές ελευθερίες. Από τον ήλιο και τον καθαρό αέρα
μέχρι το γέλιο, το τρέξιμο και το παιχνίδι των παιδιών μας.
Το Πάσχα οι πιστοί δεν άκουσαν στις εκκλησιές τους το Χριστός Ανέστη,
όμως υπέμειναν με καρτερία και ακράδαντη εμπιστοσύνη στην αντοχή των θεοστήρικτων θεμελίων τους. ας μη παραμείνουμε στη σκοτεινή περιοχή των στερήσεων και μικρών ή μεγάλων θυσιών. Στο βαθύ σκοτάδι φάνηκαν και φωτεινοί
δείκτες, ακτίνες φωτός. Άνθισαν προτερήματα, παράχθηκαν καλοί καρποί και
δόθηκαν ευκαιρίες να πάμε μπροστά.
Κάναμε σημαντικές διαπιστώσεις και πήραμε σπουδαία μαθήματα ζωής.
Αναγνωρίσαμε ότι η καλή
υγεία του σώματος, του νου
και της καρδιάς είναι η βάση, το
πρώτο θεμέλιο της ευδαιμονίας
του ανθρώπου. Είναι το πρώτο
των επίγειων αγαθών. Το ανθρώπινο σώμα πρέπει να το
εκτιμάμε και να το προσέχουμε.
Βάλαμε το «εμείς» μπροστά από το «εγώ». Συνειδητοποιήσαμε τη μεγάλη αξία της
ανθρώπινης επικοινωνίας, της αλληλεγγύης. Καταλάβαμε ότι κανείς δεν είναι
«νησάκι». Ότι είναι πολύ σημαντική η επιλογή συνεργατών, η ομαδική δουλειά
και η συναίνεση.
Αναδείχθηκαν περίτρανα οι έννοιες του καθήκοντος και της ατομικής ευθύνης, καθώς και της συνευθύνης κα συναιτιότητας κράτους και πολιτών. Αποδείξαμε ότι, ως λαός, εμείς που μας θεωρούσαν αλήτες της απειθαρχίας, τα
καταφέραμε καλύτερα από όλους. Νιώσαμε τα γλυκύτατα συναισθήματα της
αγάπης, του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης προς τους γονείς, τον παππού και
τη γιαγιά, θεμέλιο,, δόξα και χρέος ιερό.
Εκτιμήσαμε την αξία της οικογένειας ως ναού της ευτυχίας και παράγοντα
της αγωγής, με βαθύτατη επίδραση στο παιδί. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να
δώσουν στα παιδιά τους πρότυπα, που είναι σπουδαίο μέσο διαπαιδαγώγησης.
Συγκινηθήκαμε, δακρύσαμε και θερμά χειροκροτήσαμε, για να εκφράσουμε
την ευγνωμοσύνη μας για την αφοσίωση στο καθήκον, την αυταπάρνηση, τον
απαράμιλλον ηρωισμό προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους
διακονούντες την υγεία μας.
Έγινε ολοφάνερο ότι η Ελλάδα έχει κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας, και νιώσαμε γι’ αυτό δικαιολογημένη εθνική υπερηφάνεια. Από
το έπος του ’40, τότε που ο κόσμος όλος μιλούσε για την πολεμική αρετή των
Ελλήνων, από τότε είχαμε να ακούσουμε, ως έθνος, τόσο εγκωμιαστικά λόγια
από όλη την ανθρωπότητα, για άλλες τώρα αρετές μας.
Αναδείχθηκε για ακόμα μια φορά, ότι η ελληνική αρετή δεν είναι μύθος του
μακρινού παρελθόντος, αλλά είναι κόσμημα ψυχικό και πνευματικό και της σύγχρονης Ελλάδας. δεν αλλαζονευόμαστε, αλλά δεν σβήνουμε τη μνήμη. Η Ελλάδα μια μικρή γωνία της Ευρώπης, υψώθηκε υπόδειγμα αντιμετώπισης της
υγειονομικής κρίσης, δημιουργός σύγχρονου θαύματος.
Αλλάζει η ζωή μας. Η αυριανή ημέρα δεν θα είναι ίδια με τη χθεσινή. Από τη
δοκιμασία της πανδημίας του κορωνοϊού αισιοδοξούμε ότι θα βγούμε καλύτεροι
κα ανθεκτικότεροι. Ας μείνουμε στην ευχή να μεταδίδουμε την αγάπη, όχι τον ιό.
Να είναι πάντα ζωντανή η ελπίδα για τα καλύτερο. Να γίνει ξανά ο κόσμος μας
καλύτερος για όλους.
Θεσπρωτικό 1 Μαΐου 2020

Αφιέρωμα στον αείμνηστο Πύρρο Στάρα

Ξ

αναδιαβάζοντας το στρατιωτικοϊστορικό ντοκουμέντο: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥΣΑ», του πρωτομάχου υποστρατήγου Χαράλαμπου Κατσιμήτρου Διοικητή της
VIIIης Μεραρχία από το έτος 1937 έως το 1941, ξαναθυμήθηκα την ηρωική
πολεμική δράση του Πύρρου Στάρα, Εφέδρου Ανθυπολοχαγού το 1940 και αργότερα δασκάλου στα Πρότυπα Δημ. Σχολεία στα Γιάννενα, επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Γρεβενών και, τέλος, επιθεωρητή Α΄ εκπαιδευτικής περιφέρειας Πρέβεζας.
Ο αείμνηστος διακρινόταν για την ευθυκρισία του, τη μνήμη του, το
θάρρος του, την ευσυνειδησία του, τον απλό και ευγενικό χαρακτήρα
του, την κοινωνική του συμπεριφορά και την επιστημονική του επάρκεια. Ως έφεδρος αξιωματικός στον επικό αγώνα του 1940 – 41, διακρίθηκε για τη γενναιότητα και ανδρεία που επέδειξε στον μεγάλο αγώνα εναντίον των ιταλών φασιστών του φανφαρόνου Μουσολίνι.
Ένα άλλο προτέρημα που είχε ο μαχητής έφεδρος αξιωματικός ΠύρΤου Τάκη
Παναγ.
ρος Στάρας ήταν εκείνο που στο στρατό αποκαλούσαν Τοπογραφικό
Παπαδημητρίου βλέμμα: Το έδαφος έχει πάντοτε (και σήμερα) μεγάλη σπουδαιότητα για
την έκβαση της όποιας πολεμικής επιχείρησης. Οι τοπογραφικοί χάρτες
είναι και σήμερα πολύτιμοι στους αξιωματικούς και τα επιτελεία τους. Η αποτύπωσή τους
όμως στη μνήμη (δηλαδή πλήρη αναπαράσταση του εδάφους του πολεμικού θεάτρου δεν
είναι ίδιο παντός). Ο αείμνηστος, λόγω και καταγωγής, ήξερε πολύ καλά την τοπογραφία
του πολεμικού θεάτρου, «διάβαζε» άριστα τους στρατιωτικούς χάρτες και απομνημόνευε
τοπογραφικά δεδομένα με άνεση, πιστότητα και σιγουριά. Ένα άλλο προσόν του αείμνηστου επιθεωρητή ΠΥΡΡΟΥ ΣΤΑΡΑ ήταν η σεμνότητα. Κανένας από τους καλούς γνωστούς
του δεν τον θυμάται ποτέ να διηγείται το όποιο κατόρθωμά του, πολύ δε περισσότερο
κατορθώματα της εμπόλεμης εποχής. Όλα αυτά προστιθέμενα και στο ότι υπήρξε άριστος
οικογενειάρχης δικαιώνει το γεγονός ότι θεωρούνταν σημαντικός Γιαννιώτης πολίτης και
γνήσιος Ζαγορίσιος συμπατριώτης. Καλοκαίρια διέμενε στην Πρέβεζα, όπου είχε μικρή
ιδιόκτητη κατοικία. Κάποιες φορές τον αντάμωνα στις βάρκες να αγοράζει ψάρια. Τον
χαιρετούσα με σεβασμό και πιάναμε κουβέντα. «Δεν είχα την ευκαιρία να γνωριστούμε,
αφού δεν ήσουν στην περιφέρειά μου». Ήταν γλυκομίλητος και πάντα ευγενικός με όλους.
Έπαινος δίκαιος και άξιος είναι όταν οι άλλοι σου αναγνωρίζουν τέτοιες αρετές. Αν
όμως αυτές τις ομολογεί ο Διοικητής σου, τότε ο έπαινος είναι
«Αριστείο Ανδρείας και Γενναιοφροσύνης». Είναι όμως καιρός να
μιλήσει ο Διοικητής του πολεμιστή Πύρρου Στάρα, υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος μέσα από τις σελίδες του πολύκροτου ως άνω βιβλίου του: ... «16 Νοεμβρίου 1940... Εις τον
τομέα ΑΩΟΥ το απόσπασμα Φριζή, υπό τας διαταγάς του Σώματος
Ιππικού επιτίθεται προς ΚΟΝΙΤΣΑ. Εκ τούτου μικρόν απόσπασμα
(Διμοιρία Πεζικού και Διμοιρία πολυβόλων, υπό τας διαταγάς του
εφέδρου Ανθυπολοχαγού Πεζικού ΠΥΡΡΟΥ ΣΤΑΡΑ, εθελουσίως αναλαβόντος την Διοίκησιν, ανήλθε δια μακράς και κοπιωδεστάτης
πορείας επί του υψηλού, απότομου και βραχώδους ορεινού όγκου
ΓΚΑΜΗΛΑ (ύψους 2120 μ) οπόθεν δι’ αιφνιδιαστικού πυρός πολυβόλων, έβαλε κατά των
πέριξ ΚΟΝΙΤΣΗΣ εχθρικών τμημάτων, τα οποία αιφνιδιασθέντα υπεχώρησαν εν πανικώ .... Οι
άνδρες άπαντες επεδείξαντο μεγίστην ψυχικήν και
σωματικήν αντοχήν, μεταφέροντες τα πολυβόλα και
τα πυρομαχικά επί των ώμων των, βοηθούμενοι προς
τούτο και υπό των κατοίκων, ανδρών και γυναικών,
εθελουσίως μετασχόντων.
Ο εφ. Ανθυπολοχαγός ΣΤΑΡΑΣ Π. όστις επετέλεσε
τον λίαν τιμητικόν δι’ αυτόν και το τμήμα του άθλον,
καταγόμενος εκ του εγγύς εκεί χωρίου ΠΑΠΙΓΚΟΝ,
εγνώριζε λεπτομερώς το έδαφος και επί πλέον διετέλεσεν αρχηγός του Ορειβατικού Συλλόγου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, όστις κατά το παρελθόν είχεν ανέλθει
πολλάκις επί του ορεινού όγκου ΓΚΑΜΗΛΑ....». Αυτά
γράφει ο αείμνηστος της VIIIης Μεραρχίας Χαράλαμπος Κατσιμήτρος για τον ΠΥΡΡΟ ΣΤΑΡΑ. Εγώ
δεν έκανα τίποτε άλλο από το «ανασύρω» την παλληκαρήσια δράση του μακαρίτη επιθεωρητή και να
την εναποθέσω στη μνήμη σας, γιατί πιστεύω πως οι γενναιόφρονες πράξεις πρέπει να
προβάλλονται, να μεγαλύνονται, για να μας ενδυναμώνουν. Γιατί οι πράξεις ανδρείας δεν
χάνονται. Ακουμπούν τη δική μας καθημερινότητα. Κι αν όλα και όλοι παρέρχονται «Παραμένουν οι πράξεις, οι δράσεις, το τόλμημα/ στον απόηχο των εξαιρέτων πράξεων/ με
την κλαγγή των φτωχών λέξεων και την κωδωνοκρουσία των συμβόλων».
«Πύρρου Στάρα Γενναίου τέκνου της Ηπείρου, πολεμιστή ατρόμητου και επιθεωρητή
Δημ. Σχολείων ας είναι αιωνία η μνήμη».
Ο αείμνηστος επιθεωρητής Πύρρος Στάρας καταγόταν από το Πάπιγκο Ιωαννίνων. Υπηρέτησε ως επιθεωρητής Α΄εκ. Περιφέρειας Πρέβεζας (1951 – 1965). Πρωτοδιοριζόμενος ο υποφαινόμενος σ’ εκείνον παρουσιάστηκα, δεν είχα όμως την ευκαιρία να τον έχω
επιθεωρητή, διότι διατέθηκα με διορισμό στη Β΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πρέβεζας. Τον
γνώρισα καλά στις κατασκηνώσεις Ζαλόγγου.
Υ.Γ. Ευχαριστιών: Ευχαριστώ θερμά, τους κ. Ναυσικά και Θωμά Λογοθέτη, την πρόθυμη και ευγενέστατη κόρη του κ. Έλσα και τον Παύλο Χρήστου που τον είχε επιθεωρητή
σε όλα τα μαθητικά του χρόνια για τις πολύτιμες πληροφορίες που μου δώσανε για τον
σεβαστό Επιθεωρητή και πατέρα.
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Τα γενέθλια της εφημερίδας μας
Βιβλιοδεσία των φύλλων της εφημερίδας μας
Αγαπητοί Χωριανοί

Η

Εφημερίδα «ο Άσσος» του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «ο Μάρκος Μπότσαρης» εκδίδεται ανελλιπώς από το 1999. Είναι γεγονός
ότι με το 84ο φύλλο συμπληρώθηκαν 21 χρόνια από την έκδοσή
της και με το 85ο φύλλο μπήκαμε
αισίως στο 22ο έτος κυκλοφορίας.
Οι επιφυλάξεις, οι αγωνίες και οι
προβληματισμοί, που αρχικά δικαιολογημένα υπήρχαν, για την έκδοση
ξεπεράστηκαν γρήγορα. Η φιλόδοξη απόφαση του συλλόγου μας να
εκδώσει έντυπο τύπου εφημερίδας,
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα εκάστοτε Δ.Σ και παρά τα
προβλήματα, δικαιώθηκε πλήρως.
Οι στόχοι της εφημερίδας μας
πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο
ποσοστό και η εφημερίδα μας λειτούργησε ως θεματοφύλακας της
πολιτιστικής μας παράδοσης. Καταχωρήθηκαν πληροφορίες για το χωριό, καταγραφή ηθών και εθίμων,
δραστηριότητες του Συλλόγου μας, κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά, εκκλησιαστικά, εκπαιδευτικά θέματα,
η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης του Άσσου, δραστηριότητες του Δήμου μας, νέα από την ποδοσφαιρική ομάδα, επαγγελματικός οδηγός, παραδόσεις του
χωριού μας, δημοτικά τραγούδια, πλούσιο λαογραφικό και φωτογραφικό υλικό. Δημοσιεύτηκαν γεγονότα
που αφορούσαν τον τόπο μας και την μακραίωνη παρουσία του. Αποδόθηκαν-στην κυριολεξία και συμβολικά-με όμορφες πινελιές εικόνες της παλιάς και σύγχρονης ασσιώτικης κοινωνίας.
Στις σελίδες της βρήκε χώρο το παρελθόν και το
παρόν, όπως οι ίδιοι διαπιστώνετε. Έχει αναχθεί ως

Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος,
πρώην Δήμου Θεσπρωτικού (Λάκκας Σουλίου)
Ο Περιβαλλοντικός-Πολιτιστικός Σύλλογος της Λάκκας Συλίου ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να συμβάλει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
χωριών της Λάκκας μας, μέσα από την ανάδειξη των
προβλημάτων και την προσπάθεια επίλυσής τους. Με
βαθιά αίσθηση της συλλογικότητας και της συμμετοχής
ο Σύλλογος συνιστά ένα σημαντικό βήμα, για να μεταφέρει τη φωνή των συμπατριωτών μας στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας και μια δραστήρια κυψέλη για την οργάνωση δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο,
για μια πιο ανθρώπινη διαβίωση σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.
Ο Σύλλογος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο κάθε χωριό εκπροσωπείται με έναν
Σύμβουλο και εκπροσωπεί τον κόσμο της Λάκκας Σουλίου, ως ενιαίο γεωγραφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό
χώρο.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του, στόχοι του Συλλόγου είναι:
Η προστασία, ανάδειξη και προβολή του φυσικού και
ανθρωπογενούς κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της Λάκκας Θεσπρωτικού (Λάκκας Σουλίου)
Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή.
Η επισήμανση, συντήρηση, προστασία και προβολή
των ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων.

μέσον μετάγγισης εμπειριών, γνώσεων, ηθών και εθίμων και παραδόσεων από τους γεροντότερους στους
νεότερους, γιατί αυτός ο πνευματικός πλούτος ανήκει
σε όλους μας και περισσότερο στα παιδιά μας. Συνδετικός κρίκος γι’ όλους τους χωριανούς όπου και αν
βρίσκονται,. Όργανο διαλόγου, επικοινωνίας,, ανταλλαγής απόψεων
και πληροφόρησης για κάθε Ασσιώτη, γιατί «ο Άσσος» φτάνει σε κάθε
γωνιά της πατρίδος μας, αλλά και
στο εξωτερικό όπου ζει, εργάζεται,
δραστηριοποιείται κάποιος χωριανός μας.
Λειτούργησε ως μοχλός που
στήριξε τη σύσφιξη των δεσμών των
μελών του Συλλόγου μας, αναθέρμανε και ενδυνάμωσε τις σχέσεις
ανάμεσα στους συγχωριανούς και
κράτησε ζωντανή την επικοινωνία με
το γενέθλιο τόπο. Προσπάθησε να είναι όχι μόνο ευχάριστη, αλλά ωφέλιμη και χρήσιμη για τον τόπο μας. Θα
ήταν παράλειψη να μην τονίσουμε τη
μεγάλη προσφορά όλων εκείνων που με την πέννα
τους κόσμησαν την εφημερίδα μας και μας κατέστησαν κοινωνούς σε πολλά θέματα που πολλοί από τους
αναγνώστες μας αγνοούσαν. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στον απλό αναγνώστη που δεν κουράστηκε να
μας διαβάζει και να μας βοηθά οικονομικά. Κλείνοντας
θέλουμε να δηλώσουμε για μια ακόμη η φορά ότι περιμένουμε τις προτάσεις σας, για να γίνουμε καλύτεροι
και την κριτική σας για τη μέχρι τώρα πορεία, γιατί η
καλόπιστη κριτική, όταν συνοδεύεται και με προτάσεις,
είναι το οξυγόνο για να πάμε μπροστά. Θέλουμε τη

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το

Η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, των παραδόσεων,
της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της εν
γένει ιστορικής και πολιτιστικής παρακαταθήκης της
Λάκκας Σουλίου.
Για την επίτευξη των στόχων ο Σύλλογος μας δραστηριοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας
ζωής της περιοχής μας, και οργανώνει σειρά εκδηλώσεων πνεύματος και πολιτισμού, προκειμένου να αναπτύξουμε τον πολιτισμό και να φέρουμε πιο κοντά τους
ανθρώπους της περιοχής μας, από τις μακρότερες μέχρι
και τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Από τις δράσεις του Συλλόγου στο πλαίσιο των καταστατικών του προσανατολισμών αναφέρουμε:
Σε συνεργασία με άλλους τοπικούς Συλλόγους: Δενδροφυτεύσεις, Συμβολικό καθαρισμό οδών και πλατειών και ευαίσθητών χώρων.
Παρεμβάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση φαινομένων ρύπανσης υδάτων και της παράνομης υλοτομίας.
Διοργάνωση ετήσιου επιστημονικού συμποσίου με
θέμα τα μνημεία της Λάκκας Σουλίου και την ιστορία
τους.
Οργάνωση σε συνεργασία με το ΤΕΙ Άρτας και άλλους
φορείς επιστημονικών ημερίδων με θέματα αγροτικού
ενδιαφέροντος, όπως: Καινοτόμες καλλιέργειες, Μελισσοκομία, Σύγχρονη καλλιέργεια ελιάς.
Οργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο Ζηρού ετήσιου Συμποσίου Γαστρονομίας της Λάκκας Σουλίου.

γνώμη σας για τα λάθη, τις παραλείψεις και το διαφορετικό, το επί πλέον που θα μας κάνει καλύτερους.
Πρέπει να έχουνε ανάλογη συνέχεια, δεν δικαιούμαστε
να αποτύχουμε.
Αυτό το πραγματικό και ζωντανό Αρχείο της ζωής
των Ασσιωτών, των παλαιότερων και σύγχρονων γενεών, θεωρούμε απαραίτητο να διασώσουμε ασφαλέστερα, για να μείνει κτήμα εσαεί των επερχόμενων
Ασσιώτικων γενεών.
Έτσι το Δ.Σ του συλλόγου αποφάσισε την καλλιτεχνική βιβλιοδεσία με σκληρό εξώφυλλο των φύλλων
της εφημερίδας «Ο Άσσος», από το 53ο φύλλο μέχρι
και το σημερινό, (ήδη έχουν βιβλιοδεθεί τα πρώτα 52
φύλλα). Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί κάποιο αντίτυπο να το δηλώσει σε κάποιο μέλος του Δ.Σ ή στον
υπεύθυνο έκδοσης Παύλο Γ. Χρήστου, γιατί ο αριθμός
των αντιτύπων θα είναι περιορισμένος. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να προτρέψουμε όλους τους χωριανούς μας, που έχουν στα χέρια τους όλα τα φύλλα του
«Άσσου», να τα βιβλιοδέσουν, για να μη χαθούν και να
είναι πιο εύχρηστα και προσιτά. Νομίζουμε ότι αξίζει
τον κόπο.
Σημ: Ενημερώνουμε τους αναγνώστες της εφημερίδας μας ότι τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή
της εφημερίδας σχεδόν διπλασιάστηκαν. Παρακαλούμε όσοι από τους αναγνώστες της εφημερίδας έχουν
τη δυνατότητα και το επιθυμούν να παίρνουν την εφημερίδα μόνο ηλεκτρονικά να το δηλώσουν γνωστοποιώντας παράλληλα και την ηλεκτρονική του Διεύθυνση
στο e-mail της εφημερίδας μας p.xristou@hotmail.
com

Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε
στο www.Hpeiros.grεπιλογή e-book
Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης βιβλίων και συνεργασία με Συλλόγους, φορείς και
ιδιώτες.
Οργάνωση της Ημερίδας: ''Λακκιώτες συγγραφείς και
τα βιβλία τους'' με στόχο τη γνωριμία των ανθρώπων
του πνεύματος της περιοχής της Λάκκας Σουλίου.
Τα βιβλία των Λακκιωτών συγγραφέων εκτίθενται σε
ειδικό χώρο στο πέτρινο διδακτήριο του Δημοτικού
Σχολείου Θεσπρωτικού, που ευγενώς παραχωρήθηκε
από τον Δήμο Ζηρού και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Την καθιέρωση ετήσιου ''Συμποσίου Γαστρονομίας'',
με στόχο την ανάδειξη της παραδοσιακής «Λακκιώτικης
κουζίνας» και την υποστήριξη των ντόπιων παραγωγών
και των προϊόντων τους.
Εκδόσεις βιβλίων και φυλλαδίων:
α. Έκδοση πολυτελούς τόμου με τα πρακτικά του επιστημονικού συμποσίου με θέμα τα μνημεία της Λάκκας
με τίτλο''Λάκκα Σούλι ΙΙ''.
β. Επανέκδοση, βελτιωμένη και συμπληρωμένη, του
πρώτου βιβλίου, για τη Λάκκα Σουλίου με Λαογραφικά
και Ιστορικά στοιχεία του Κων/νου Παπαμιχαήλ με τίτλο: «Η εκ των λαϊκών παραδόσεων ιστορία του Λελόβου (Θεσπρωτικού) και της περιφέρειάς του».
γ. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου με τον χάρτη
της Λάκκας Σουλίου και σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για καθένα από τα χωριά της.
Τα ετήσια έσοδα του Συλλόγου, απαραίτητα για να
καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα, προέρχονται και μόνον από την ετήσια συνδρομή των μελών.
Πωλείται οικόπεδο 72 τ.μ. εντός οικοπέδου
2.500 τ.μ. με καρποφόρα δέντρα εντός οικισμού
Κερασόβου στον Άσσο. Για πληροφορίες
210 2525287 – 6984422710.
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Βιβλιοπαρουσίαση

«Άγιος Αντώνιος»

Γράφει ο Αθανάσιος Δημ. Στράτης

Ο Απόστολος Στ. Κολιός, από το Θεσπρωτικό, κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του τον Δεκέμβρη του 2019, με
τίτλο «Άγιος Αντώνιος».
Είναι το τέταρτο βιβλίο του μετά τα: «Ένας παππούς
θυμάται…» (2009), «Από τα Λέλοβα …στο Θεσπρωτικό»
(2012) και «Στόχος» (2018), καθώς επίσης και πλήθος
δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο.
Ο κ. Κολιός με το νέο του βιβλίο έρχεται να γνωρίσει
το εξωκκλήσι της Ελιάς (Ντάρας) στο ευρύτερο κοινό.
Αναφέρεται στο πρώτο κτίσιμο του ναού το 1744, και
στην ανυπαρξία άλλου ναού, που να τιμάται ο Άγιος Αντώνιος, στη Λάκκα Σουλίου και στο Νομό Πρεβέζης. Θυμίζει την κατασκευή πριν το 1960 και την εκ βάθρων νέα,
τη δεκαετία του 1960 με μπροστάρη τον παπα-Θανάση
Οικονόμου από το Νικολίτσι και όλους τους Νταρανίτες.
Προσθέτει επίσης και τις ενέργειες της εκκλησιαστικής
επιτροπής από το 2009 και μετά, για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στη σημερινή του
μορφή. (Μηχανικός Χρήστος Αν. Ντάουλας, Εκκλησιαστική Επιτροπή παπα-Χριστόδουλος Γερ. Νίτσος, Ι. Δ. Στράτης, Α. Κ. Στράτης, Κ. Απ. Αποστόλου και Ευγ. Β. Στράτη
Θυμίζει την ανάληψη από τον ίδιο τον συγγραφέα, με
εντολή του παπα-Θανάση, της κατασκευής του τέμπλου
και άλλων απαραίτητων επίπλων, καθώς επίσης και τις
πρώτες νεώτερες εικόνες του ναού.
Καταγράφει μαρτυρίες προσκυνητών που βοήθησε ο
Άγιος στην πορεία της ζωής τους, ακόμη και αυτού του
ιδίου. Περιγράφει με το δικό του τρόπο, το «άνοιγμα της
εκκλησιάς», τις γιορτινές μέρες των εορτών και το γλέντι
της Λαμπρής στο προαύλιο.
Ο κ. Κολιός καταγράφει στο βιβλίο του όλες τις αγιογραφίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις
φωτογραφίες τους με τους αντίστοιχους αφιερωτές.

Προσφορές εφημερίδας
• Γκόντζος Χρήστος του Γεωργίου και της Παρασκευής (από Θεσ/κό).........................................................20 €
• Δαρδαμάνης Κων/νος του Λάμπρου
και της Ευαγγελίας (από Παπαδάτες) ....................50 €
• Θεοδώρου - Λαμπίρη Χαρίκλεια του Σπύρου
και της Αικατερίνης.............................................................30 €
• Κάλιοσης Ευθύμιος του Ευαγγέλου
και της Χριστίνας ................................................................50 €

Φώτο Κουίζ:

Ο Άσσος... στις πηγές
Το παρακάτω κείμενο είναι προϊόν έρευνας, του ακαταπόνητου
Αθανάσιου Δημ. Στράτη από την Ελαία (Ντάρα) Νικολιτσίου, στον
ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εποχής εκείνης.
Στην έρευνά του αλίευσε στην εφημερίδα "Ελπίς" των Αθηνών
της 9ης Ιουλίου 1857 το ακόλουθο περιστατικό:

Στις ευκολοδιάβαστες 118 σελίδες
του βιβλίου, δεν παραλείπει να παραθέσει εκτενώς τον βίο του Αγίου Αντωνίου.
Ο κ. Κολιός στο βιβλίο του κατέγραψε
πληροφορίες για το εξωκκλήσι του Αγίου Αντωνίου δικές του, όπως τις θυμάται
και τις έζησε, χωρίς βιβλιογραφία, οι οποίες θα χάνονταν στη λήθη του χρόνου.
Τέτοιες μονογραφίες-εργασίες μακάρι
να υπάρξουν και για τα άλλα μνημεία της
Λάκκας, παλαιά και νεώτερα, εκκλησιαστικά ή μη, λόγου και παραδόσεων, για
να σωθούν στις επερχόμενες γενιές.
Περιττά τα λόγια εκτίμησης και ευχαριστιών στον ακούραστο Απόστολο Κολιό, αφού είναι δεδομένα. Θα περιμένουμε το επόμενο βιβλίο του.

• Κατσάνου Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα
του Γεωργίου και της Αγγελικής ...............................20 €
• Λαμπρούσης Γεώργιος του Νικολάου
και της Βασιλικής ...............................................................30 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου
και της Λαμπρινής ..............................................................30 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου
και της Λαμπρινής ..............................................................50 €
• Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου
και της Λαμπρινής ..............................................................50 €

Για να ανακαλέσετε στη μνήμη σας σεβαστά πρόσωπα του παρελθόντος
του χωριού μας... Στο επόμενο φύλλο μας θα δημοσιευτούν τα ονόματα.

Ά σσος
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Μπλόκο στα ανεξέλεγκτα αιολικά –

Σχέδιο για ανεμογεννήτριες και στα όρια των
Δήμων Δωδώνης, Ζηρού και Πρέβεζας
Το μεγαλύτερο σχέδιο που έχουν κατατεθεί το 2019 για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφορά στην
κατασκευή αιολικού πάρκου (ανεμογεννήτριες δηλαδή) στα όρια των Δήμων
Δωδώνης, Ζηρού και Πρέβεζας και πιο
συγκεκριμένα στα όρη Σουλίου, Θεσπρωτικά όρη ...
της Ανδριάνας Σολδάτου, δημοσιογράφου, μέλους
της ΕΕΔ (Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων).
Αρχισυντάκτριας του mypreveza.gr

Αρνητική είναι η εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας σε ότι αφορά την κατασκευή των επίμαχων
πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην Ήπειρο. Την ευθύνη αδειοδοτήσεων έχει η ΡΑΕ και η απόφαση της Περιφέρειας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα.
Το θέμα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου και με
βάση και την τοποθέτηση Καχριμάνη αναμένεται να απορριφθούν τουλάχιστον
δυο επενδυτικά σχέδια. Τη συγκεκριμένη πρόταση έχει καταθέσει γερμανική
εταιρεία που σύμφωνα με πληροφορίες
έχει αποκτήσει δι` εξαγοράς από άλλον

δικαιούχο την αρχική μικρότερης ισχύος
έγκριση κατασκευής αιολικού πάρκου. Η
δεύτερη επίμαχη πρόταση αφορά την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 38 MW
στη Μηλιά Μετσόβου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετσόβου που συνήλθε γνωμοδότησε αρνητικά επί των συγκεκριμένων
προτάσεων.
Το μεγαλύτερο σχέδιο που έχουν κατατεθεί το 2019 για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφορά στην κατασκευή αιολικού πάρκου (ανεμογεννήτριες δηλαδή) στα όρια των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού και Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα στα όρη Σουλίου, Θεσπρωτικά
όρη και Κακούρι ισχύος 117,6MW.
Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, έχει
κατατεθεί αίτηση για εγκατάσταση πάρκου στην Καμπή Άρτας ισχύος 50 MW.
Πρόκειται για σημαντικό έργο το μεγαλύτερο στην περιοχή και στον τομέα του.
Συνολικά στην Ήπειρο που συγκαταλέγεται μεταξύ των περιφερειών με
τη μικρότερη παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, το 2019 είχαν κατατεθεί 29 επενδυτικά σχέδια συνολικής
ισχύος 710 MW.

Καταγγελία από τους προέδρους της Λάκκας για την
οικολογική καταστροφή από την παράνομη θήρευση
Τον περασμένο Φεβρουάριο η περιοχή μας γνώρισε τη δραστηριότητα μιας μεγάλης ομάδας Ιταλών
κυνηγών που κυριολεκτικά προχώρησαν σε εξόντωση της όποιας πανίδας έχει απομείνει στην περιοχή
μας. Τον κώδωνα του κινδύνου για
τον αφανισμό κάθε είδους πουλιού
στην περιοχή της Λάκκας έκρουσαν
εννέα πρόεδροι τοπικών Κοινοτήτων (Γαλάτα-Ζερβού, Νικολιτσίου,
Ριζοβουνίου, Θεσπρωτικού, Άσσου,
Πολυσταφύλου, Κρανιάς, Μελιανών
και Παπαδατών) οι οποίοι έκαναν
καταγγελία για το γεγονός προς
κάθε επίσημο φορέα και αρχή του
τόπου: Δήμο και Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού, Δασαρχείο, Εισαγγελέα
παρακαλώντας να πράξουν τα δέοντα. Στην καταγγελία -ενημέρωση οι
πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων
αναφέρουν:
«Μια ομάδα 35-40 Ιταλών κυνηγών επιδόθηκε οργανωμένα στον
κυριολεκτικά αφανισμό κάθε είδους
πουλιού στην περιοχή μας.
Κλείνοντας
(περικυκλώνοντας)
ολόκληρες περιοχές κατά μήκος του
μικρού ποταμού ο οποίος διατρέχει
την περιοχή μας - από το Θεσπρωτικό έως τον Άσσο- χρησιμοποιώντας
ηχητικά μηχανήματα, προχώρησαν σε
ανεξέλεγκτη εξόντωση και αφανισμό
κάθε είδους πουλιού στην περιοχή
μας.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι υπήρξαν προστριβές με κατοίκους της
περιοχής όταν αυτοί διερχόταν ανε-

ξέλεγκτα μέσα από καλλιεργούμενα
χωράφια.
Δεν γνωρίζουμε αν είχαν η όχι
νόμιμες άδεις αλλά αυτό ο μαζικός
οργανωμένος με ηχητικά μέσα τρόπος κυνηγιού που έχει σαν αποτέλεσμα τον πλήρη αφανισμό όλων των
ειδών των πουλιών στην περιοχή

μας βρίσκει εμάς όσο και όλους του
κατοίκους της περιοχή μας εντελώς
αντίθετους.
Πρόκειται για οικολογική καταστροφή που έχει συντελεσθεί και επιπλέον στερεί και το νόμιμο δικαίωμα
ντόπιων κυνηγών της περιοχή μας,
γιατί αλήθεια σε μια έρημη και νεκρή
από πουλιά περιοχή τι να κυνηγήσουν;
Τέλος δεν γνωρίζουμε αν έχουν
γίνει αυτό το χρονικό διάστημα έλεγχοι και πόσοι (αν επιτρέπεται το κυνήγι σε κάθε είδος πουλιού και αν ο
αριθμός των θηραμάτων μπορεί να
είναι ανεξέλεγκτος).

Τζίνα Λαμπρούση: Ευχαριστώ όλους τους Ασσιώτες για τη στήριξη και την αγάπη
συνέχεια από τη σελίδα 1

AΣΣΟΣ: Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή που έζησες μέχρι σήμερα στους αγωνιστικούς χώρους και
τι πιστεύεις ότι θα σου λείψει περισσότερο στη Γαλλία;

Οι δυνατές στιγμές που έζησα μέχρι σήμερα
στους αγωνιστικούς χώρους ήταν πολλές και μόνο
ευχάριστες. Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωτα-

καιρός με τον ήλιο και τις καλές θερμοκρασίες, όπως και η κουζίνα μας. Θα έχω την ευκαιρία όμως
να δοκιμάσω μια νέα γαστρονομία, όπως αυτή της
Γαλλίας.
AΣΣΟΣ: Πέρα από διεθνής αθλήτρια είσαι και με-

ταπτυχιακή φοιτήτρια του ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να συνδυάσεις και τα δύο και ν' ανταποκριθείς αφενός στις υψηλές αγωνιστικές απαιτήσεις
της Μιλούζ και αφετέρου σε εκείνες ενός
μεταπτυχιακού;

Ολυμπιακό, αλλά και του Ηρακλή Κηφισιάς που αποτέλεσε σημαντικό 'σκαλοπάτι' στην καριέρα σου,
ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις;
Θα ήθελα να πω ένα "ευχαριστώ" για όλες τις
μεγάλες χαρές που μοιραστήκαμε και για όλα εκείνα που αποκόμισα και από τις δύο ομάδες που με
βοήθησαν να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως αθλήτρια. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω σε όλους
είναι να προσπαθήσουν ώστε να κρατηθεί το ελληνικό βόλεϊ όσο πιο ψηλά γίνεται. Στις συναθλήτριές
μου θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και μια χρονιά χωρίς
τραυματισμούς.
AΣΣΟΣ: Από το χωριό σου τον Άσσο που σήμερα
καμαρώνει για σένα και την εξαιρετική σου διαδρομή, τι κρατάς στην καρδιά σου και ποιο μήνυμα θα
ήθελες να στείλεις στους συγχωριανούς σου, μέσω
της εφημερίδας του συλλόγου μας;

θλήματος ChallengeCupμε την ομάδα του Ολυμπιακού. Το πρώτο μου (double) Πρωτάθλημα και Κύπελλο και η τελευταία χρονικά καλή στιγμή είναι η
συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την
Εθνική ομάδα γυναικών και η πρόκριση στους ‘16’.
Αν συνεχίζω να σκέφτομαι, θα έρχονται στο μυαλό
μου όλο και περισσότερες στιγμές…
Πρώτο και κύριο θα μου λείψουν τα αγαπημένα
μου πρόσωπα και οι φίλοι μου. Η τεχνολογία πλέον εξελίσσεται ραγδαία επομένως η επικοινωνία μας
θα γίνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από
την Ελλάδα, επίσης, θα μου λείψει σίγουρα ο καλός

Το να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα είναι δύσκολο και ειδικά σε αυτό το αθλητικό επίπεδο. Το
θετικό σε αυτή τη περίπτωση είναι ότι βρίσκομαι στο
τέλος του Μεταπτυχιακού μου, επομένως, με σωστό
προγραμματισμό δε θα είναι δύσκολο να τα συνδυάσω και να το τελειώσω σύντομα.
AΣΣΟΣ: Στον κόσμο της πρώην ομάδας σου τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χωριανούς για τη στήριξη και την αγάπη όλων αυτών των
χρόνων. Θέλω να πω ιδιαίτερα "ευχαριστώ" στον
Παύλο Χρήστου, στους συνεργάτες του και τα μέλη
για τη προσπάθεια που γίνεται για την έκδοση της
εφημερίδας "ο ΑΣΣΟΣ", μια προσπάθεια που κρατάει
ζωντανή την επικοινωνία και την ενημέρωση όλων
μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μέσω της
εφημερίδας του συλλόγου μας, τις ευχές μου για υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας.
Εμείς δεν έχουμε παρά να της στείλουμε τη θετική
μας ενέργεια, να την ευχαριστήσουμε για τον χρόνο
που διέθεσε για να απαντήσει στα ερωτήματά μας
και να της ευχηθούμε να φτάσει στο πιο υψηλό σημείο -όποιο κι αν είναι αυτό- με οδηγό τα όνειρά της.

Ά σσος
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Η

Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

εφημερίδα μας έχει αποφασίσει να αφιερώνει
σε κάθε φύλλο της μία στήλη γνωριμίας που
να αναφέρεται σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε
αυτό το φύλλο θα γίνει αναφορά στον Θεοδώρου
Θεόδωρο του Θωμά και της Ελένης.

Ο Θεόδωρος Θεοδώρου είναι το μοναχοπαίδι του
Θεοδώρου Θωμά του Θεοδώρου και της Παρασκευής
(Θωμά Θοδωράκη) και της Λαμπρούση Ελένης του
Κωνσταντίνου και της Χρυσαυγής.
Ο Θοδωρής γεννήθηκε στον Άσσο το 1962 και μεγάλωσε στο συνοικισμό της Κότρας.
Φοίτησε στο Νηπιαγωγείο του Άσσου και στη συνέχεια στο Δημοτικό Σχολείο. Είχε την τύχη να έχει ως δασκάλους, τον Αλέκο Παπαχρήστο από τη Βίτσα Ζαγορίου,
την Κοίλια Θεοδώρα από τα Πλαίσια Ιωαννίνων και τον
Αχιλλέα Σωτηρίου από το Νικολίτσι.. Για τους δασκάλους
Του Παύλου Γ. Χρήστου

του έχει πάντα να λέει τα καλύτερα λόγια τονίζοντας ότι ήταν καθοριστικός ο ρόλος τους για την εξέλιξή του
και την παρά πέρα πορεία στη ζωή του. Το 1974, ύστερα
από εισαγωγικές εξετάσεις, είναι μαθητής στο Γυμνάσιο
Θεσπρωτικού. Τη Σχολ.
χρονιά 1976-77 βρίσκεται στο Γυμνάσιο
Αμυνταίου Φλώρινας
κοντά στον αγαπημένο του θείο, φιλόλογο καθηγητή, Γιώργο
Θεοδώρου.
Στη συνέχεια φοιτά
στο Λύκειο θεσπρωτικού από όπου αποφοίτησε το 1980.
Στο διάβα του από το Γυμνάσιο και Λύκειο
Θεσπρωτικού συνάντησε τους εξαιρετικούς δασκάλους:
Γιάννη Οικονόμου και Αιμιλία Δουγιέκου, οι οποίοι τον
ενέπνευσαν και του εμφύσησαν την αγάπη για το διάβασμα, το βιβλίο και τον αθλητισμό.
Τον Σεπτέμβριο του 1980 μεταβαίνει στη Δυτική
Γερμανία, γιατί εκεί βρίσκονταν ως οικονομικοί μετανάστες οι γονείς του. Φοιτά για ένα έτος στο Gouthe institute
για την εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας και την επόμενη χρονιά φοιτά στο χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου της
Stuttgart (Στουτγκάρδης). Η αγάπη του για τη φυσική
είναι αιτία να εγκαταλείψει το χημικό τμήμα και την επόμενη σχολ. χρονιά να βρεθεί στο φυσικό τμήμα του ίδιου
Πανεπιστημίου. Αφού είχε περατώσει με επιτυχία όλα τα
μαθήματα του πρώτου έτους συμμετέχει με επιτυχία στις
εξετάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
για μετεγγραφή στο φυσικό τμήμα της Σχολής Θετικών
επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το οποίο
απεφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 1987.
Από τον Σεπτέμβριο του 1987 έως τον Φεβρουάριο του
1989 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Ελληνικό
Πυροβολικό με το βαθμό του στρατιώτη και ειδικότητα
διερμηνέας Αγγλικής Γλώσσας.
Στα φοιτητικά χρόνια μαζί με τη σύζυγό του Χρυσαυγή
Ζήκα, φοιτήτρια στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό τμήμα της φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέδιδε φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές του χωριού μας.
Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας αρχίζει η φροντιστηριακή δραστηριότητα. στον Άσσο μέχρι
τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια σε μεγάλα φροντιστήρια των Αθηνών όπως: Στου Πλαστήρα στο Μοσχάτο
και Περιστέρι, στου Δαμουλιάνου στην Καλλιθέα και
Περιστέρι, στο στρατιωτικό στην πλατεία Κάνιγγος κλπ.
Το 1991 συνεργάζεται με δύο άλλους συναδέλφους
του και έχει πλέον το δικό του φροντιστήριο «Πρότυπα
Κέντρα μελέτης» στο Κουκάκι, το οποίο υφίσταται μέχρι
του 2008. Με ιδιαίτερα μαθήματα προετοίμαζε μαθητές
για πανελλαδικές εξετάσεις με άριστα αποτελέσματα.
Από το 1993 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως φυσικός
στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Λαμπίρη στο Μοσχάτο, εκτελώντας ταυτόχρονα και χρέη υποδιευθυντή από το
2004 μέχρι και σήμερα. Από το 2010 είναι υπεύθυνος
προετοιμασίας των μαθητών για τους πανελλήνιους διαγωνισμούς φυσικής και τη διετία 2013-14 συμμετέχει
στην τράπεζα θεμάτων για την Α και Β΄ Λυκείου. Επίσης
προτείνει θέματα φυσικής σε γνωστά site-blogs.
Πιστεύει στη δια βίου μάθηση και έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια για ενεργειακά ηλιακά συστήματα, ψυχολογία

εφήβων, θεατρικά δρώμενα και τις νέες τεχνολογίες με
τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων Φυσικής για την Β΄
και Γ΄ που εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ».
Αγαπάει τη δουλειά του, γιατί αγαπάει τα παιδιά και
θέλει να προσφέρει σ’ αυτά. Εξάλλου η αγάπη του για
τα παιδιά είναι ο μοναδικός λόγος που αποκλειστική επιλογή του είναι η ενασχόληση με αυτά. Αναπτύσσει μια
ιδιαίτερη σχέση με τους μαθητές του κερδίζοντας πολύ
γρήγορα την εκτίμησή τους και την εμπιστοσύνη τους έχοντας έτσι άριστα αποτελέσματα στο εκπαιδευτικό του
έργο. Προικισμένος με υπομονή, επιμονή, μεταδοτικότητα, μεθοδικότητα και με περίσσευμα αγάπης που διαθέτει
μπορούμε να μιλάμε αναμφίβολα για έναν σύγχρονο χαρισματικό εκπαιδευτικό.
Είναι άτομο που τον χαρακτηρίζει ο απλός και ευγενικός χαρακτήρας η ταπεινοφροσύνη, η καλοσύνη, η ευθυκρισία, η ευσυνειδησία, εμφορούμενος από ακατάλυτες
ηθικές αξίες.
Μέσα από την πολυσχιδή δράση του δεν μπορούσε να
απουσιάζει η κοινωνική του προσφορά. Πρόεδρος του
Μορφωτικού πολιτιστικού συλλόγου του χωριού μας τη
διετία 1985-87 με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και τη
δημιουργία χορευτικής ομάδας, καθότι ο ίδιος τυγχάνει
δεινός χορευτής.
Ενεργό μέλος του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών « Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και για δύο συνεχόμενες θητείες
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από 20-11-89 έως 812-1991 με το αξίωμα του προέδρου και από 10-12-1993
έως 7-11-1993 με το αξίωμα του ειδικού Γραμματέα. Κατά
την προεδρική θητεία, στις 29 Ιουλίου 1990, πραγματοποιήθηκε στον Άσσο (Δημοτικό σχολείο) συναυλία δημοτικού τραγουδιού με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών
και σχεδόν στο σύνολό τους όλοι οι επώνυμοι ερμηνευτές
των παραδοσιακών Ηπειρώτικων Δημοτικών τραγουδιών.. Τη συναυλία διοργάνωσε ο Σύλλογος Αποδήμων
Ασσιωτών ο «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».σε συνεργασία με
την ομοσπονδία «ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ». Ο Θοδωρής ως πρόεδρος ήταν η ψυχή της εκδήλωσης αυτής, της μεγαλύτερης
πολιτιστικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο χωριό μας.
Εκεί που διακρίθηκε ιδιαίτερα είναι ο αθλητισμός.
Ειλικρινά χωρίς δόση υπερβολής είναι ένα πολυτάλαντο
αθλητικό άτομο. Διακρίθηκε σε πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Ήμουνα παρών όταν ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής
ομάδας του Κεραυνού Θεσπρωτικού που έλεγε: «οι καλύτεροι αθλητές που πέρασαν από τα χωριά της Λάκκας
ήταν ο Θεόδωρος Θεοδώρου από τον Άσσο και ο Γιάννης
Πότσιος από το Θεσπρωτικό».

Στον πρώτο επίσημο αγώνα χειροσφαίρισης (χάντμπολ)
στην Ελλάδα το 1977 μεταξύ των ομάδων Αμυνταίου
Φλώρινας και Μικτής Θεσσαλονίκης ο Θοδωρής υπεράσπιζε την εστία της ομάδας της Φλώρινας. Τις σχολικές χρονιές 1978-79 και 1979-80 εκπροσώπησε την το
Λύκειο Θεσπρωτικού σε αγώνες στίβου: δρόμους ταχύτητος (100 μ) και άλματος εις μήκος. Τη σχολ. χρονιά
1979-80 συμμετέχει σε αγώνες πετοσφαίρισης (βόλεϊ)
στη μεικτή σχολική ομάδα της Ηπείρου. Την ποδοσφαιρική χρονιά 1979-80 υπεράσπιζε την εστία της ποδοσφαιρικής ομάδας Κεραυνός Θεσπρωτικού. Από το
1981 έως το 1983 αγωνίζεται στη γερμανική Hofingen,
ομάδα Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας στην περιοχή της
Στουτγκάρδης. Την ποδοσφαιρική περίοδο 1984-85
και 1985-86 αγωνίζεται με την ομάδα του χωριού μας
(Λάκκα Σούλι). Την ποδοσφαιρική χρονιά 1994-95 αγωνίζεται στην ομάδα Ελευθερία Μοσχάτου.
Για περισσότερα παραθέτω αυτούσιο το σχετικό αφιέρωμα (μάλλον από κάποιο συμπαίκτη του με το ψευδώνυμο Uli Stielike) για την ποδοσφαιρική δραστηριότητα

του Θοδωρή (Ράκα) που έχει δημοσιευθεί στο με αριθ. 40
φύλλο της εφημερίδας μας
Γεννήθηκε στον Άσσο το 1962. Το σχολείο στην
Τσούκαζη και ο δημόσιος δρόμος στην Κότρα ήταν τα
πρώτα γήπεδα που έμαθε ποδόσφαιρο. Από μικρός δούλευε ασταμάτητα ατέλειωτες ώρες για να φθάσει ψηλά.
Παρέμενε στην Τσούκαζη μέχρι το σούρουπο παρά τις
φωνές και τις παρατηρήσεις της μητέρας του Ελένης!!!
Σε ηλικία 12-13 χρόνων μεγαλύτερα παιδιά (Γάκη
Πήλιος) τον έβαζαν τερματοφύλακα και υπερασπιζόταν
την εστία με θάρρος και αποφασιστικότητα.
Καθιερώθηκε στη συνείδηση των συμπαικτών του και
αντιπάλων του σαν μεγάλος τερματοφύλακας το Πάσχα
του 1977που ίπτατο κάτω από τα δοκάρια στο νικηφόρο
1-0 αγώνα με το Ριζοβούνι.
Στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου (19791980) ήταν βασικός τερματοφύλακας του Κεραυνού
Θεσπρωτικού στο πρωτάθλημα Α ερασιτεχνικής κατηγορίας ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΑΡΤΑΣ.
Μετέβη για σπουδές στη Δ.
Γερμανία όπου αγωνίστηκε
στον Άρη Χέφιγκεν ομάδα
Β΄ερασιτεχνικής κατηγορίας
περιοχής Στουτγκάρδης για
2 χρόνια και το 1985 εντάχθηκε στην ομάδα «Λάκκα
Σούλι» Άσσου.
Ήταν προικισμένος με σπάνια προσόντα με συνέπεια να
μπορεί να αγωνίζεται σε όλες
τις θέσεις της ομάδος με καταπληκτική επιτυχία (ως νέος
Τάκης Λουκανίδης).
Για τη θέση του τερματοφύλακα διέθετε αποφασιστικότητα, εξυπνάδα, διορατικότητα, αλτικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά που
τον καθιστούσαν ανίκητο κάτω από τα δοκάρια και στις
εξόδους (χαμηλό και ψηλό παιχνίδι). Οι επιδόσεις του
και ο τρόπος παιχνιδιού με κάνουν να θυμηθώ τον Ίκερ
Κασίγιας.
Τελευταία χρόνια η θέση που επιθυμούσε να αγωνίζεται περισσότερο ήταν στην επίθεση, κυρίως σαν κεντρικός
κυνηγός. Γρήγορος, δυνατός, με καλή ντρίπλα, με ξαφνικά και ευθύβολα κεραυνοβόλα σουτ με τα δύο πόδια.
Μπορούσε να σκοράρει από οποιοδήποτε σημείο στην
επίθεση. Με την εκρηκτικότητα που διέθετε βρισκόταν
συχνά στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και τελείωνε
με ευκολία τις φάσεις. Τον αποκαλούσαμε Αντόνιο Φίλιο
Καρέκα αλλά περισσότερο του ταίριαζε το προσωνύμιο
Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Με κολακευτικά λόγια για το ταλέντο του είχε εκφραστεί και ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Λάκης Παπαïωάννου (το Δεκάρι της Εθνικής
μας).Αξέχαστα θα μείνουν τα δύο τέρματα στην υπεροπτική ομάδα της Σαμψούντας όπως και με την ομάδα της
Φιλιππιάδας στο Θεσπρωτικό.
Όμως στους κρίσιμους αγώνες της ομάδας επιστρατεύονταν για τη θέση του τερματοφύλακα, που αποτελούσε
εγγύηση και τις περισσότερες φορές διατηρούσε ανέπαφη την εστία του.
Είναι παντρεμένος με τη χωριανή μας, φιλόλογο καθηγήτρια, Χρυσαυγή Ζήκα του Κωνσταντίνου,.
Έχει δύο παιδιά τον Θωμά και την Ελένη. Ο Θωμάς είναι πτυχιούχος του παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής
εκπαίδευσης Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην
ιστορία. Συνεχίζει τις σπουδές του στις φυσικές επιστήμες στο Ε.Α.Π. Υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στη Διεύθυνση
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πειραιά.
Η Ελένη είναι πτυχιούχος του τμήματος φιλοσοφίας,
παιδαγωγικής, ψυχολογίας (Φ-Π-Ψ) της Φιλοσοφικής
Σχολής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση (εκπαιδευτήρια Λαμπίρη) με μεταπτυχιακές σπουδές, με τίτλο «Η
Ελληνική ως δεύτερη ξένη Γλώσσα».
Ο Θωμάς και η Ελένη έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στη μουσική ο Θωμάς ως μουσικοσυνθέτης και στιχουργός με σημαντικό έργο και η Ελένη ως καλλικέλαδη στο τραγούδι
κατά καιρούς θα τη συναντήσουμε σε διάφορες μουσικές
σκηνές τραγουδώντας με γνωστούς καλλιτέχνες. Χόμπυ
του η μουσική, ο αθλητισμός, ο χορός και φυσικά το διάβασμα.
Ο Θοδωρής είναι μόνιμος κάτοικος Μοσχάτου στην οδό
Καραολή Δημητρίου 37 και αγαπημένος του προορισμός
ο Άσσος.

