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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΠΟΓΌΡΤΣΑΣ Ή ΝΑΣΣΙΑΡΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ "ΒΗΜΑ TV ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ".

ην Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 η
τηλεόραση BHMA TV Ιωαννίνων,
στην εκπομπή "ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΔΥΟ",
παρουσίασε εκτενές ρεπορτάζ-αφιέρωμα στη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΠΟΓΟΡΤΣΑΣ.
Το ρεπορτάζ είχαν πραγματοποιήσει
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 οι
δημοσιογράφοι Γιώργος Γιαννάκης και
Σπύρος Θεμελής, στο μνημείο που κατασκευάστηκε στο χωριό μας τον Άσσο,
προς τιμήν των ηρώων πολεμιστών της
Μάχης της Μπογόρτσας.
Ο Γιώργος Γιαννάκης, είναι συντοπίτης μας, κατάγεται από το χωριό των
Παπαδατών Πρεβέζης, ασκεί τη δημοσιογραφία επί 40 συναπτά έτη και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τις αθηναϊκές εφημερίδες "Αδέσμευτος Τύπος" και
"Βραδυνή".
Επί 30 έτη συνεργάζεται με την εφημερίδα "Πρωινός Λόγος" και επί 5 έτη με την
εφημερίδα "Ελευθερία" των Ιωαννίνων και
υπήρξε ιδιοκτήτης του πρώτου ιδιωτικού
ραδιοφωνικού σταθμού της Βορειοδυτικής Ελλάδας, του "SUPER FM".

Οι δημοσιογράφοι Σπύρος Θεμελής (αριστερά) και
Γιώργος Γιαννάκης (δεξιά).

Έχει διατελέσει επί 12 έτη υπεύθυνος
γραφείου τύπου στον Δήμο Ιωαννιτών
και επί 8 έτη μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ηπείρου, ενώ τώρα
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του νοσοκομείου "Χατζηκώστα" των Ιωαννίνων.
Ο Σπύρος Θεμελής κατάγεται από το
χωριό Λίθινο του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με
την αθηναϊκή εφημερίδα "24 ώρες" και
με τον "Πρωινό Λόγο" Ιωαννίνων, ενώ
ήταν ιδιοκτήτης της εφημερίδας "Νέοι
Αγώνες" Ιωαννίνων και δημοσιογράφος
στα τηλεοπτικά κανάλια των Ιωαννίνων,
Ύψωμα της Μπογόρτσας
(Φωτ. Αναστάσιος Ευαγ. Λαμπρούσης)

Από αριστερά Γιώργος Γιαννάκης (δημοσιογράφος από
τις Παπαδάτες)-Λαμπρούσης Σπυρίδων του Δημητρίου
και της Γιαννούλας (Σπύρο Δημητράκη Κωνσταντής)

"ΗΧΩ" και "IN CHANNEL" καθώς και στο
Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
Επί του παρόντος συνεργάζεται με
την εφημερίδα "Νέοι Αγώνες" Ιωαννίνων
και "Θεσπρωτική" της Θεσπρωτίας. Έχει
παράλληλα και συγγραφικό έργο.
Οι ανωτέρω έγκριτοι δημοσιογράφοι επιμελούνται και παρουσιάζουν την
εκπομπή "ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΔΥΟ", η οποία προβάλλεται από την τηλεόραση BHMA TV
κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:30',
διακρίνεται για την πολύ ενδιαφέρουσα
θεματολογία, καταγράφει πολύ μεγάλη θεαματικότητα και φτάνει μέσω της
DIGEA στους κατοίκους όλης της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας,
της Ηλείας, της Κέρκυρας, της Λευκάδας,
της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, της Ζακύνθου, καθώς και μέχρι και το Δυρράχιο
στους Έλληνες της Αλβανίας.
Καθίσταται εύκολα κατανοητό ότι με
αυτό το αφιέρωμα έγινε γνωστό το ιστορικό γεγονός της Μάχης της Μπογόρτσας, αλλά και το ίδιο το χωριό μας, ο
Άσσος, στους κατοίκους όλης της Ηπείρου, της Βορειοδυτικής Ελλάδας, των Επτανήσων και στους ομοεθνείς μας στην

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Δήμας Χρήστος
του Θεοδώρου και της Γεωργίας
(Τάκη Θόδωρος 1912-2009)
του Παύλου Γ. Χρήστου

Γεννήθηκε στον Άσσο το 1912. Είναι το πρώτο από
τα οκτώ παιδιά του Δήμα Θεόδωρου του Δημητρίου και
της Γιαννούλας (Θοδωρή Γιωρδήμου, 1892-1962) και της Κατσάνου Γεωργίας του
Μάρκου και της Δήμητρας (1894-1964).
Αδέλφια του: 1) Ο Μάρκος (Μάρκο Θόδωρος, 1917-2000), 2) η Μαρία (Κίτσο
Λάμπραινα, 1922-2016), 3) η Δήμητρα (Γιαννακούλαινα, 1925-2014), 4) Ο Πέτρος
(Πέτρο Θόδωρος, 1927-2016), 5) η Λαμπρινή (Τάκη Δάμαινα, 1928-2019, 6) Ο Δημοσθένης (Δήμο Θόδωρος), 7) η Γιαννούλα (1935-2018).
Οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν και τον θυμούνται, οι μικρότεροι πρέπει να τον
γνωρίσουν από εμάς τους μεγαλύτερους. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα, σκληρά με
πολλές στερήσεις. Ως μεγαλύτερος ανέλαβε τη φροντίδα από πολύ νωρίς όλης της
πατρικής οικογένειας .
Τη χρονική περίοδο 1926-1927 αποφοίτησε από το Δημοτικό σχολείο, και εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συνθηκών της εποχής αναγκάστηκε σε ηλικία 15
ετών να μεταβεί στην Καβάλα για αναζήτηση εργασίας, όπου παρέμεινε για δέκα
χρόνια, και εργάστηκε σε εργαστήρια αρτοποιίας. Το 1937 επέστρεψε στο χωριό και
το επόμενο έτος 1938 διορίστηκε από το κοινοτικό συμβούλιο αγροφύλακας.
συνέχεια στη σελίδα 4

Πέτρα του Μπότσαρη στον Άσσο (Μάχη της
Νάσσιαρης ή Μπογόρτσας, 18-Απριλίου 1821

Από αριστερά Γιώργος Γιαννάκης (δημοσιογράφος
από τις Παπαδάτες)-Κώνστας Βασίλειος του Ευθυμίου και της Αικατερίνης.

Αλβανία και γι αυτό ως Ασσιώτες οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο
προαναφερόμενους εκλεκτούς δημοσιογράφους.
Με την ενέργειά τους αυτή έβγαλαν
από την αφάνεια και ανέδειξαν με τον
καλύτερο τρόπο το ιστορικό αυτό γεγονός το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην έκβαση του απελευθερωτικού
αγώνα στην περιοχή μας αλλά και γενικότερα στην εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Εκ μέρους του χωριού μας συμμετείχαν στο ρεπορτάζ και ανέπτυξαν τα ιστορικά γεγονότα και την στρατηγική σημασία της νικηφόρας μάχης των Σουλιωτών
και των κατοίκων της περιοχής κατά των
Τούρκων οι, Κώνστας Βασίλειος του Ευθυμίου (Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού
Σώματος ε.α. & Δημοτικός Σύμβουλος
Ζηρού) και Λαμπρούσης Σπυρίδων του
Δημητρίου (πρώην Γραμματέας του χωριού μας και μετέπειτα Γραμματέας του
Δήμου Ζηρού).
Σε κατ' ιδίαν συζήτηση με τους δύο
συγχωριανούς μας, οι ανωτέρω δημοσιογράφοι και φίλοι πλέον του Άσσου, εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για το
χωριό μας, υποσχέθηκαν ότι στο μέλλον
θα επανέλθουν με την ανάδειξη κάποιου
άλλου θέματος και ευχή όλων μας είναι
το παράδειγμά τους να το ακολουθήσουν και όσοι άλλοι συγχωριανοί και συντοπίτες μας έχουν ανάλογη δυνατότητα
ανάδειξης και προβολής του πανέμορφου τόπου μας.
Κώνστας Βασίλειος
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.
Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Ζηρού
κιν. 6942442005 - 6936022185

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη,
τους χωριανούς και τους φίλους του συλλόγου "Χρόνια Πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ευτυχισμένο, χαρούμενο, δημιουργικό, ειρηνικό, ελπιδοφόρο, γεμάτο
υγεία, πρόοδο και προκοπή το νέο έτος 2022", απαλλαγμένο από την πανδημία.
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Κοινωνικά
Γάμοι

Τo Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νικολιτσίου ο Θεόδωρος Πανούσης
του Παναγιώτη και της
Κωνσταντίνας από τον
Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την
εκλεκτή της Πανούσης Θεόδωρος του Παναγιώτη και της Κωνστακαρδιάς του ντίνας (γαμπρός) με τη σύζυγό του Παπαπάνου ΠαναΠαπαπάνου γιώτα του Ευριπίδη και της Ευδοκίας με τους γονείς του.
Παναγιώτα του Ευριπίδη και της Ευδοκίας από το Νικολίτσι. Κουμπάρος ο Θεόδωρος Κάλης. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο κτήμα «Λουτσάρη» στην Άρτα.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο "ΑΣΣΟΣ" εύχονται στo νιόπαντρo
ζευγάρι "βίον ανθόσπαρτον και ζωήν ανέφελον".

Βαπτίσεις

Το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών o Ιωάννης Δήμας του Παναγιώτη και της
Βασιλικής και η σύζυγός του Σάρρα βάπτισαν το αγοράκι τους. Οι νονοί Ντέιβιντ και Νεϋλά του χάρισαν το όνομα Ραφαήλ. Εμφανής η χαρά του παππού Παναγιώτη και
της γιαγιάς Βασιλικής για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Οι γονείς του μικρού Ραφαήλ δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε κοσμική ταβέρνα της Πάτρας.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχι-

Θάνατοι
Στις 4 Οκτωβρίου 2021, σε
ηλικία 91 ετών,
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η
Λαμπρούση Αικατερίνη
του
Κω ν σ τ α ν τ ίν ο υ
και της Χρυσαυγής (Ρίνα του
Λαμπρούση Αικατερίνη
Κωνσταντή Τού- (Ρίνα του Κωνσταντή Τούση).
ση).
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 τη συνόδευσε η οικογένειά
της, συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης που
τη σκέπασε. Αιωνία η μνήμη της.
Στις 9 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 86
ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Λαμπρούση Μαρία του Δημητρίου (Δημητράκη Γάκη Πήλαινα).
Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη
στον Ιερό ναό του
Αγίου Γεωργίου
Άσσου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου
Νικολάου. Στην Λαμπρούση Μαρία του Δημητρίου (Δημητράκη
τελευταία της καΓάκη Πήλαινα).
τοικία τη συνόδευσε η οικογένειά της, συγγενείς, φίλοι
και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
Ασσιώτικης γης που τη σκέπασε. Αιωνία η
μνήμη της.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο
«ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια τους οικείους και τους συγγενείς των μεταστάντων.

σμένους γονείς Γιάννη
και Σάρρα,
στον
παππού Παναγιώτη (Πάνο του Τάκη
Θύμιο ΤούΑριστερά Neila, Δήμας Γιάννης του Παναγιώτη και της
ση), στη γιαΒασιλικής, Σάρα Δήμα και David.
γιά Βασιλική και στους νονούς Ντέιβιντ και Νεϋλά «να τους ζήσει».
Το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνων ο Θωμάς Κατσάνος του Ευαγγέλου
και της Βασιλικής και
η Ευαγγελία
Λαμπρούση του Δημητρίου και
της Ευγενίας βάπτισαν
το αγοράκι Κατσάνος Θωμάς του Ευαγγέλου και της Βασιλικής με
τους. Η νο- τη σύζυγό του Λαμπρούση Ευαγγελία του Δημ. με τον
νά Κατερίνα γιο της Δημήτρη και τη νονά του Μπλούχου Αικατερίνη
Μπλούχου από το Παλαιοκάτουνο Άρτας του χάρισε το
όνομα Δημήτρης. Εμφανής η χαρά των παππούδων Βαγγέλη και Δημήτρη και των γιαγιάδων Βασιλικής και Ευγενίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Δημήτρη δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο
κοσμικό κέντρο «Αλέα».
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Θωμά και Λίτσα, στους παππούδες Βαγγέλη (Βαγγέλη Θωμά Χρήστο) και Δημήτρη (Μήτσο
Γούσια), στις γιαγιάδες Βασιλική και Ευγενία και στη νονά Κατερίνα «να τους ζήσει».

Μνημόσυνα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου
2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της Δήμα Ελένης του Λάμπρου και της Μαρίας. Ας είναι
αιωνία η μνήμη της.
Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 Δήμα Ελένη του Λάμπρου
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής της Λαμπρούση Αικατερίνης του Κωνσταντίνου και της Χρυσαυγής (Ρίνα του
Κωνσταντή Τούση). Ας είναι αιωνία
η μνήμη της.
Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου
2021 στον Ιερό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Λαμπρούση Σταύρου του Παναγιώτη (Σταύρο Πανέλη). Ας είναι Λαμπρούσης Παν. Σταύρος
(Σταύρο Πανέλης)
αιωνία η μνήμη του.
Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου
2021 στον Ιερό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της
Κατσάνου Νίκης του Αθανασίου
(Νάσιο Θύμιαινα). Ας είναι αιωνία
η μνήμη της.
Νίκη του ΑθαναΤην Κυριακή 19 Δεκεμβρίου Kατσάνου
σίου (Νάσιο Θύμιαινα)
2021 στον Ιερό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Γούλα
Γεωργίου του Δημητρίου και της
Αναστασίας (Γιώργο Γούλα). Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο μνημό- Γούλας Γεώργιος του Δησυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής μητρίου (Γιώργο Γούλας).
της Λαμπρούση Μαρίας του Δημητρίου (Δημητράκη Γάκη
Πήλαινας). Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Τo Σάββατο 16 Οκτωβρίου
2021 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νικολιτσίου
ο Θεόδωρος Πανούσης του
Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας και η Παπαπάνου Παναγιώτα του Ευριπίδη και της
Ευδοκίας βάπτισαν το κοριτσάκι τους .
Η νονά Λαμπρινή Πάτση της Πανούσης Θεόδωρος του Παναγιώτη και της Κωνσταντίνας με τη
χάρισε το όνομα Κωνσταντί- σύζυγό του Παπαπάνου Παναγιώνα. Εμφανής η χαρά του παπ- τα του Ευριπίδη και της Ευδοκίας
πού Παναγιώτη και των για- και την κόρη τους Κωνσταντίνα.
γιάδων Κωνσταντίνας και Ευδοκίας για το ευχάριστο
αυτό γεγονός.
Οι γονείς της μικρής Κωνσταντίνας δεξιώθηκαν τους
προσκεκλημένους στο κτήμα «Λουτσάρη» στην Άρτα.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Θοδωρή και Γιώτα, στον παππού
Παναγιώτη (Πάνο Κασέτα), στις γιαγιάδες Ντίνα και Ευδοκία και στη νονά Λαμπρινή «να τους ζήσει».

Γεννήσεις

Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η Λαμπρούση Βασιλική του Γεωργίου και της Λαμπρινής και ο Τσώλος Νικόλαος του Γεωργίου και της Δήμητρας. Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 στη Μαιευτική Λητώ η Λαμπρούση Βασιλική
έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι.
Εμφανής η χαρά του παππού Γιώργου και της γιαγιάς
Λαμπρινής για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε
στους ευτυχισμένους γονείς Βίκυ και Νίκο, στον παππού
Γιώργο (Γάκη Πήλιο) και στη γιαγιά Λαμπρινή να τους
ζήσει.

Προσφορές εις μνήμη

Η Γούλα
Γαλατία του
Δημητρίου και της
Αναστασίας
προσέφερε
στην εφημερίδα μας το
ποσό των 50 Γούλας Γεώργιος του Δημη- Γούλα Βάια του Γεωργίου
(Γιώργο Γούλαινα)
€ στη μνήμη τρίου (Γιώργο Γούλας).
των αδερφών της Γεωργίου Γούλα (Γιώργο Γούλα) και
της Βάιας Γεωργίου Γούλα. 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.
Η Θεοδώρου Λαμπρινή του Παναγιώτη και της Ευφορίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 20 €
στη μνήμη του πατέρα της Θεοδώρου Παναγιώτη του Γεωργίου και
της Γεωργίας (Παναγιώτη Γάκη
Θοδωρή) και
της μητέρας
της Ευφορίας.
Την
ευχαριστούμε και ευχό- Θεοδώρου Παναγιώτης του Θεοδώρου Ευφορία του
Γεωργίου και της Γεωργίας
Παναγιώτη
μαστε υγεία
και μακροημέρευση σε αυτήν και την οικογένειά της για να
τους θυμούνται και να τους έχουν
στην καρδιά τους. Η μνήμη τους
αιωνία.
Ο Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου και της Ευδοξίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό
των 50 € στη μνήμη του πατέρα
του Θεοδώρου Θεόδωρου του Ευαγγέλου και της Αναστασίας (Θοδωρή Βαγγέλη Νάκη). Τον ευχα- Θεοδώρου Θεόδωρος του
ριστούμε και ευχόμαστε υγεία και Ευαγγέλου (Θοδωρή Βαγγέλη Νάκης)
μακροημέρευση σε αυτόν και την
οικογένειά του για να τον θυμούνται και να τον έχουν στην
καρδιά τους. Η μνήμη του αιωνία.
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ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Χρήστος Γκόντζος
Δάσκαλος, παιδαγωγός,
συγγραφέας
Ο Σύλλογος Αποδήμων Θεσπρωτικού «Τα Λέλοβα» αποχαιρέτισε τον Οκτώβριο του 2021 σε ηλικία 97 ετών έναν ακόμα Δάσκαλο Λελοβίτη, τον
Χρήστο Γκόντζο, από τους παλιότερους στο Σύλλογό μας, από τα πρώτα μέλη μας και πάντα παρόντα
σε κάθε μας εκδήλωση. Ήθελε να κρατάει τους δεσμούς του με όλους τους Λελοβίτες, δεν ξεχνούσε
τη γενέθλια πατρίδα του όπου ξεκαλοκαίριαζε στο
πατρικό του σπίτι ανάμεσα στις πορτοκαλιές του
και τις συκιές του. Όποιος τον επισκεπτόταν πάντα
έφευγε με ένα κέρασμα από τις συκιές.
Αγωνιστής και πρωτοπόρος δάσκαλος, αέναος
έφηβος αναζητούσε πάντα τη γνώση, συμμετείχε
σε παιδαγωγικά και επιστημονικά συνέδρια με σοβαρές εισηγήσεις, σε παρουσιάσεις βιβλίων ακόμα
και μετά τη συνταξιοδότησή του. Δεν σταμάτησε
ποτέ να ενημερώνεται, να γράφει και να εκδίδει βιβλία. Το τελευταίο του βιβλίο «Η βιογραφία μου»
(450 σελίδες) το εξέδωσε μόλις πέρυσι, το 2020,
σε ηλικία 96 ετών!
Με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Καλδάνη, δασκάλα
και αυτή, απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τον
Κώστα που είναι δημοσιογράφοι.
Ο Χρήστος Γ. Γκόντζος γεννήθηκε το 1924 στα
Λέλοβα (και αργότερα Θεσπρωτικό) Πρεβέζης. Τελείωσε το δημοτικό σχολείο και το ημιγυμνάσιο
Θεσπρωτικού, το Λύκειο Άρτας και τη Ζωσιμαία
Ακαδημία Ιωαννίνων. Πήρε ενεργό μέρος στην
Εθνική Αντίσταση και από τις γραμμές του ΕΛΑΣ
ως μόνιμος αντάρτης πολέμησε τους κατακτητές.
Για την πατριωτική του δράση διώχτηκε από τη Ζωσιμαία Ακαδημία το 1947 και με 5ετή καθυστέρηση διορίστηκε δάσκαλος το 1952 στην περιφέρεια
Γρεβενών στο νεοϊδρυθέν πρότυπο σχολείο Βατολάκκου όπου εφάρμοσε πρωτοπορειακές μεθόδους διδασκαλίας.
Το 1958 μετατίθεται στην Άρτα και δημοσιεύει τη
μελέτη του «Η ζωή του λαού της ορεινής υπαίθρου» στο Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου.
Το 1961 μετατίθεται στο Ριζοβούνι. Οι 360 μαθητές στεγάζονται σε ένα παλιό και επικίνδυνο κτήριο. Με ενέργειές του εξασφαλίζονται τα χρήματα
για την κατασκευή του νέου σχολείου που υπάρχει
μέχρι σήμερα.
Το 1975 μετατίθεται στην Αθήνα στο 100ο σχολείο
του Νέου Κόσμου και με ομάδα μαθητών του της
Στ΄τάξης έλαβε μέρος σε μαθητικό συνέδριο και
συμμετείχαν και σε σχετική εκπομπή στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Το 1976 μετατίθεται στο 7ο σχολείο Ζωγράφου και
τα μαθήματά του,στα οποία εφάρμοζε νέες μορφές
διδασκαλίας και σχολικής ζωής, καταγράφηκαν και
μεταδόθηκαν σε δύο εκπομπές της Αντιγόνης Μεταξά, της γνωστής «Θείας Λένας», στην τηλεόραση

Ά

Ο σσος
Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”
Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
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.

Προσφορά υγείας και ανθρωπιάς

της ΥΕΝΕΔ.
Έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) και ως αντιπρόεδρος το 1979-1980. Το 1978-79 εκλέχτηκε
μέλος στην Πανελλαδική Επιτροπή για τα «Δικαιώματα του παιδιού» και πρόεδρος της «Επιτροπής
Παιδείας».
Ήταν υπεύθυνος στο Διδασκαλικό και Επιστημονικό
Βήμα του Δασκάλου και έγραψε δεκάδες συνδικαλιστικά και παιδαγωγικά άρθρα. Αρθρογραφούσε
και σε ημερήσιες εφημερίδες και έγινε συνεργάτης
της εγκυκλοπαίδειας «Σχολική Υδρία».
Το 1983 έγινε Σχολικός Σύμβουλος στο 1ο Γραφείο της Β’ Περιφέρειας Πειραιά.
Έγινε μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών»,
της «ΕταιρίαςΕλλήνων Λογοτεχνών» και του «Συνδέσμου Ιστορικών Συγγραφέων».
Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας και μέλος της επιτροπής για την έκδοση της εφημερίδας «Πανηπειρωτική».
Έγραψε 10 βιβλία: 1. Το ακονιστήρι του μυαλού 2.
Παιδαγωγικά και κοινωνιολογικά θέματα 3. Έχει παιδευτική αξία η παραμυθένια αγωγή; 4. Οι Εκπαιδευτικοί στην Εθνική Αντίσταση 5. Το Πολυτεχνείο ζει
6. Βόρειος Ήπειρος και Ελληνισμός (Α΄ Βραβείο με
«Δίπλωμα Πνευματικής Αξίας Α΄ Τάξεως» από την
Ένωση ΕλλήνωνΛογοτεχνών) 7. Από το Δήλιο πρόβλημα στην Πληροφορική 8. Το δέντρο της Ενιαίας
Γλώσσας μας («Ειδικό Βραβείο Μάρκου Αυγέρη»
από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών) 9. Παιδεία
και Κοινωνία 10. Η βιογραφία μου.
Δύσκολο να χωρέσει σε λίγες γραμμές μια τόσο γεμάτη και δημιουργική ζωή!
Ας μείνει στη μνήμη μας σαν ένα παράδειγμα ενός
ανθρώπου που ποτέ δε σταμάτησε να ζει, δεν παραιτήθηκε, δε «συνταξιοδοτήθηκε», ένα παράδειγμα για μίμηση. Οι απόδημοι Λελοβίτες της Αθήνας
τον θυμόμαστε πάντα παρόντα σε όλες μας τις εκδηλώσεις υποστηρικτή και σύμβουλό μας.
Ας είναι ελαφρύ το Λελοβίτικο χώμα που τον σκεπάζει.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΛΕΛΟΒΑ»

Προσφορές εφημερίδας
• Αναγνώστου Δημήτριος του Ευαγγέλου (από Νικολίτσι) ..............20 €
• Γιάννος Γεώργιος του Σπύρου (από Νικολίτσι) ................................50 €
• Γούλα Γαλατία του Δημητρίου και της Αναστασίας . ........................50 €
• Ζήκας Αναστάσιος του Θωμά και της Βαρβάρας ............................50 €
• Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου και της Ευδοξίας ..............50 €
• Θεοδώρου Ελισάβετ του Ιωάννη και της Σπυριδούλας .................20 €
• Θεοδώρου Λαμπρινή του Παναγιώτη και της Ευφορίας ...............20 €
• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σταύρου και της Βασιλικής .......50 €
• Νικολάου Νικόλαος του Κωνσταντίνου (από Ζερβό) .....................20 €
• Σιάρκου Αικατερίνη (Πρεσβυτέρα).......................................................50 €
• Τζόλος Θεόδωρος του Χρήστου (από Νικολίτσι) . ...........................20 €
• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής ................20 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής . ......................30 €

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας μας
να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή
της διεύθυνσής των, προκειμένου να παίρνουν
την εφημερίδα μας και να έχουμε τη δυνατότητα
να επικοινωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.

Πάντα είχα τη γνώμη ότι πρέπει να
απονέμονται οι δέουσες τιμές και ευχαριστίες στους ανθρώπους εκείνους
οι οποίοι προσέφεραν και πέραν του
τυπικώς εννοουμένου καθήκοντος
στο κοινωνικό σύνολο, όσο ακόμα
ζουν. Έτσι σε κάθε ευκαιρία με τη
Του Κωστή Σιώζη
γραφίδα μου προσπαθώ να υπενθυμίσω την οφειλόμενη τιμή στους συγχωριανούς μου και
σε όλους αυτούς, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να τύχουν αυτής της τιμής. Προ ολίγων ημερών βρέθηκα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού για το εμβόλιο.
Έμεινα για μια ακόμη φορά κατενθουσιασμένος με τον
τρόπο υποδοχής μου από την αρμόδια γιατρό σε βαθμό που πίστεψα πως είμαστε από καιρό γνωστοί και φίλοι. Ο ευγενής αυτός και φιλικός τρόπος συμπεριφοράς
απέναντι στους ασθενείς είναι μια πολύ αποτελεσματική
ένεση θεραπείας γι’ αυτούς, γιατί η εμπιστοσύνη στον
γιατρό είναι το πρώτο φάρμακο θεραπείας. Πάντοτε είχα ανάλογη αντιμετώπιση από το προσωπικό του
Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού που το απέδιδα εν πολλοίς και στην ηλικία μου, αλλά ο ευγενής είναι ευγενής
από το φτιάσιμό του και δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει
συμπεριφορά. Με αυτές τις σκέψεις πάρα πολλές φορές αγανακτώ, όταν πολλοί συνέλληνες τα βάζουν με
τους γιατρούς. Πολύ πιθανό να γίνονται και λάθη γιατί
κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός. Σε κάθε περίπτωση
όμως ο γιατρός και κάθε γιατρός θα φροντίζει πάντοτε
για τη σωστή θεραπεία του ασθενούς σαν να είναι δικός
του άνθρωπος. Η μακαρίτισσα η μητέρα μου με μόνη
την πείρα της μου έλεγε ότι πρέπει να σε πετύχει και ο
γιατρός. Δηλαδή, να κάνει σωστή διάγνωση. Όπως είναι φυσικό πάντοτε είχα ανάγκη το γιατρό και γνώρισα
αρκετούς. Κανένας δε μου ζήτησε κάτι παραπάνω από
τη νόμιμη αμοιβή του. Εννοώ τους ιδιώτες. Έδωσα και
δώρα αλλά δε μου ζήτησε κανένας. Ένας μάλιστα ιδιώτης μού είπε: «Φύγε. Δε μού οφείλεις τίποτε, γιατί εσύ
δεν έχεις». Ένας άλλος που κούραρε τη γυναίκα μου σε
δημόσιο νοσοκομείο, όταν έφυγα ήρθε στο σπίτι για να
διαπιστώσει την πορεία της θεραπείας χωρίς αμοιβή. Τον
ενδιέφερε ιδιαίτερα το επιστημονικό μέρος. Πέραν όλων
αυτών, θυμάμαι με ευγνωμοσύνη ένα συγχωριανό μας
γιατρό, το μακαρίτη Βασίλη Ματσόκη, που μάς επεσκέπτετο χωρίς ποτέ να ζητήσει αμοιβή. Η παρουσία του και
μόνο ήταν ικανή να με γιατρέψει με τον ωραίο, ευγενή
και φιλικό του τρόπο. Και για να επανέλθω στο Κέντρο
Υγείας Θεσπρωτικού, όλοι οι γιατροί που πέρασαν και
έτυχε να με κουράρουν ήσαν άνθρωποι σοβαροί, ευγενείς και μού ενέπνεαν εμπιστοσύνη. Δεν έχω παράπονο
από κανέναν. Ήσαν άξιοι κάθε τιμής. Ίσως το επάγγελμα
να τους ευαισθητοποιεί περισσότερο από τους άλλους
ανθρώπους, γιατί συνεχώς αντιμετωπίζουν τον πόνο και
εν πολλοίς και άλλες ανθρώπινες τραγωδίες. Το Κέντρο
Υγείας Θεσπρωτικού εκτός από τις πρώτες βοήθειες που
παρέχει είναι και το καταφύγιο όλων των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας και οι θεράποντες ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έχουν επίγνωση της
καταστάσεως αυτής. Τους οφείλουμε τουλάχιστον ένα
ευχαριστώ.

Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού

Ά σσος

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

4

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,
πρώην ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ με τον αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου
Στις 3 Νοεμβρίου αντιπροσωπεία από το Δ.Σ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ συλλόγου με τη συμμετοχή
του αντιδημάρχου Ζήκου Ρεμπή συναντήθηκε στην Πρέβεζα με
τον αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννου και του επέδωσε επιστολή
υπογεγραμμένη από όλους τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Λάκκας, τους φορείς και τους Μορφωτικούς και
Πολιτιστικούς Συλλόγους με προτάσεις για την διάσωση και
ανάπτυξη της Λάκκας.
Τα τελευταία χρόνια η Λάκκα χρόνο με το χρόνο περιθωριοποιείται και συρρικνώνεται πληθυσμιακά και οικονομικά.
• Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.
• Τα Δημοτικά Σχολεία των χωριών έκλεισαν εκτός από του
Θεσπρωτικού.
• Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε, όπως και η Πειραιώς η οποία
είχε διαδεχτεί την Αγροτική και συγκέντρωνε όλες τις καταθέσεις των αγροκτηνοτρόφων.
• Οι νέοι μη βλέποντας προοπτική απασχόλησης και οικογενειακής αποκατάστασης ξενιτεύονται.
Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να αναστραφεί αν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λάκκας και θα δίνει
προοπτικές ανάπτυξης.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:
1. Τη θέση και το έδαφος. Βρίσκεται στο κέντρο του Νότιου
τμήματος της Ηπείρου ανάμεσα από Πρέβεζα, Άρτα και Ιωάννινα με καλλιεργήσιμο κάμπο 25,000 στρεμμάτων και ψηλώματα
κατάφυτα από εκλεκτής ποικιλίας χοντροελιές.
2. Τα βουνά, πλούσια σε βοσκοτόπια για την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων
3. Το αμόλυντο φυσικό περιβάλλον για την παραγωγή προϊόντων ανωτέρας ποιότητας καθώς και αρωματικών φυτών και
βοτάνων
4. Πλούσιοι υδάτινοι πόροι
5. Ο παραδοσιακός Λακκιώτικος πολιτισμός των χωριών με
ξεχωριστά λαογραφικά στοιχεία, με εμπειρία στην παραγωγή
παραδοσιακών προϊόντων τοπικής κουζίνας, προϊόντων χειροτεχνίας κλπ.
6. Μνημεία αρχαίας, ρωμαϊκής, βυζαντινής και νεότερης ιστορίας.
Με την ελπίδα ότι κάποια από αυτά θα μπορέσουν να αξιο-

ποιηθούν, με την επιστολή τους οι κοινότητες και οι φορείς της
Λάκκας ζητούν:
1.Να συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό ΠΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 ένα ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
με τη μορφή Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την περιοχή της Λάκκας Ν. Πρεβέζης.
Ένα τέτοιο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα θα μπορούσε να
λειτουργήσει σαν μοχλός αναζωογόνησης της φθίνουσας οικονομικής δραστηριότητας της εν λόγω περιοχής και θα μπορούσε να έχει ως κύριους άξονες την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και της περιβαλλοντικής ανάδειξης και θα μπορούσε
να συγχρηματοδοτηθεί και από άλλους πόρους του νέου ΕΣΠΑ.
2. Να προγραμματιστούν πόροι ΠΕΠ Ηπείρου 2021-2027
για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα αυτό
3. Να διατεθεί από την Περιφέρεια ένα ποσό της τάξης των
15.000€ για να συνταχθεί έγκαιρα μια ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για το εν λόγω πρόγραμμα.
Ο κύριος Ιωάννου έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα. Κάλεσε άμεσα συνεργάτη του και του ανέθεσε να εξετάσει
τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα τοπικό LEADER για τη
Λάκκα και να συνταχτεί έγκαιρα μια ολοκληρωμένη στρατηγική
τοπικής ανάπτυξης.
Είναι φανερό ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται μια ευρύτερη κινητοποίηση και διαβούλευση που θα μπορούσε να
οργανωθεί από μια επιτροπή για τη διάσωση και ανάπτυξη της
Λάκκας στην οποία θα συμμετείχαν οι αγροκτηνοτρόφοι της
περιοχής, οι έμποροι και βιοτέχνες, επιστημονικοί φορείς και
ερευνητικά ιδρύματα. Αυτή θα μπορούσε να κινητοποιήσει τον
κόσμο να προβληματιστεί, να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα
και να αναζητήσει προοπτικές καινοτομίας, ανάπτυξης και ευημερίας.
Πέρα από τα παραπάνω ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας
για την περιοχή είναι η σύνδεσή της με τους κεντρικούς άξονες
της Ηπείρου.
Η σύνδεση της Λάκκας με την Ιονία οδό και την Εγνατία θα
έδινε σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης.
Είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τον Δήμο
Ζηρού και την Περιφέρεια Ηπείρου. Μόνο αν βγει η Λάκκα από
την απομόνωση έχει ελπίδες να αντιστρέψει την περιθωριοποίηση και την πληθυσμιακή και οικονομική συρρίκνωση.

1922-2022:
100 χρόνια από τη
Μικρασιατική καταστροφή

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό,
κοινωνικό και επαγγελματικό γεγονός (αρραβώνες, γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, θανάτους, επιτυχίες των παιδιών τους,
αθλητικά γεγονότα, διάφορες διακρίσεις κ.λπ.), για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε
τι γίνεται σ’ όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριανοί και γι’ αυτό υπάρχουν μερικές φορές παραλείψεις. Καλό είναι να μας
στέλνετε φωτογραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός. Είναι αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα επιστρέφονται.

Το 2021 γιορτάσαμε με ποικίλες εκδηλώσεις τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821. Ήταν
μια ευφρόσυνη, δοξαστική επέτειος για
έναν αγώνα που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου εθνικού
κράτους το 1830.
Εφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Είναι μια επέτειος πόνου και θλίψης για
την καταστροφή της Σμύρνης και τον
ξεριζωμό των Μικρασιατών Ελλήνων
από τις πατρογονικές τους εστίες. Είναι
ένα από τα τραγικότερα γεγονότα στην
ιστορία του γένους που έχει αφήσει
τραυματικό αποτύπωμα στη συνείδηση
όλων των Ελλήνων για την καταστροφή που προκάλεσαν λάθη και παραλείψεις.
Στη Μικρασιατική εκστρατεία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν πολλοί
Λακκιώτες οπλίτες, 10 μόλις χρόνια μετά την απελευθέρωση.
Στις εκδηλώσεις μνήμης που ετοιμάζονται φέτος, θα θέλαμε να τιμήσουμε και τους Λακκιώτες που πολέμησαν
στη Μικρά Ασία.
Όποιος μπορεί να βρει σχετικές
πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, κειμήλια, διηγήσεις, επιστολές κ.λ.π
παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τον
Παύλο Χρήστου (τηλ. 6906568365)
ή με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. του
συλλόγου, για να τα παρουσιάσουμε σε
μια σχετική επετειακή εκδήλωση.

τριοπάθεια. Είχε έφεση για μάθηση. Αν
και τελείωσε μόνο το Δημοτικό σχολείο
μπορούσε να συντάσσει σε άριστο βαθμό
διάφορα έγγραφα (αιτήσεις, υπομνήματα
κ.λπ) καλογραμμένα και ορθογραφημένα.
Πάντα στη διάθεση των χωριανών για
τη σύνταξη κάποιου εγγράφου. Ενέπνεε
σεβασμό και η γνώμη του, η άποψή του
και οι συμβουλές του λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Άτομο κοινωνικό, ήταν πάντα
παρών σε σοβαρά κοινωνικά γεγονότα
(λύπες, χαρές κ.λπ). Στις 25 Ιουλίου 1939
σε ηλικία 27 ετών παντρεύτηκε τη Χούθη
Πανάγιω του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας (1922-2020, κόρη του Τούση Νάκη
Τούση) από τον Άσσο.
Απέκτησε έξι παιδιά: 1) τον Βασίλειο,
ο οποίος από τον γάμο του με τη Λαμπρούση Θεοδώρα του Σπύρου και της
Αικατερίνης (κόρη του Πήλιο Γάκη) από
τον Άσσο απέκτησε τέσσερα παιδιά: την
Αλεξάνδρα, τη Νεκταρία, τον Χρήστο και
την Αικατερίνη, 2) τον Κωνσταντίνο, ο οποίος από τον γάμο του με την Καινούργιου Ελένη του Λάμπρου και της Ευφροσύνης από το Θεσπρωτικό απέκτησε δύο
παιδιά: τον Χρήστο και την Ευφροσύνη,
3) τον Γεώργιο, ο οποίος από τον γάμο
του με τη Ράμμου Ηλιάνα του Γεωργίου
και της Ελευθερίας από την Άνω Πέτρα

Άρτας απέκτησε δύο παιδιά: τον Χρήστο
και την Παναγιώτα, 4) την Γιαννούλα
(1950-2018), η οποία παντρεύτηκε τον
Κωσταδήμα Ιωάννη από το Ματσούκι Ιωαννίνων, 5) τον Δημήτριο, ο οποίος από
τον γάμο του με την Γκάζα Ευθαλία του
Αποστόλου και της Σεβαστής απέκτησε
δύο παιδιά: τον Θεόδωρο και τον Χρήστο,
6) την Αικατερίνη, η οποία από τον γάμο
της με τον Τζόκο Ευάγγελο του Γεωργίου
και της Κωνσταντίνας από την Κνίδη Γρεβενών απέκτησε δύο παιδιά: τον Γεώργιο
και την Κωνσταντίνα. Ο μπάρμπα Τάκης
ευτύχησε να δει τα παιδιά του επαγγελματικά αποκατεστημένα, κοινωνικά καταξιωμένα και οικογενειακά ευτυχισμένα, καθώς δώδεκα εγγόνια και τέσσερα
δισέγγονα: τον Ιωάννη και τη Θεοδώρα
από την εγγονή του Αλεξάνδρα και τον
Βασίλη και την Ευτυχία από την εγγονή
του Νεκταρία.
Από τις 24 Απριλίου 2009 αναπαύεται
στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στον
Άσσο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Ας είναι η
φτωχή αυτή αναφορά μου στον αείμνηστο Δήμα Χρήστο (Τάκη Θόδωρο), αιώνιο και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη
του.

Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες
Δήμας Χρήστος

του Παύλου Γ. Χρήστου

του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Τάκη Θόδωρος 1912-2009)
χωριό και για πολλά χρόνια προσέφερε
συνέχεια από τη σελίδα 1
τις υπηρεσίες του ως μέλος του εκκλησιΠήρε μέρος στην εθνική αντίσταση
αστικού συμβουλίου του ενοριακού Ναού
με την αντιστασιακή οργάνωση Ε.Ο.Ε.Ατου Αγίου Γεωργίου Άσσου. Στο διάστημα
Ε.Δ.Ε.Σ. (Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ααυτό είχε την ιδιότητα του ανταποκριτή
νταρτών-Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνισε εφημερίδα της Εθνικής Αντίστασης,
κός Σύνδεσμος) της οποίας Γενικός Αρόπου εργάστηκε για τη διάδοση της εχηγός ήταν ο στρατηγός Ναπολέων Ζέρ- φημερίδας στην περιφέρεια της Λάκκας
βας. Από το 1946 έως το 1950 διετέλεσε Σουλίου, και όχι μόνο, προβάλλοντας τα
γραμματέας της κοινότητάς μας. Επίσης ιδεώδη της ελευθερίας και της ανεξαρτηαπό τον Αύγουστο του 1962 έως τον Ι- σίας, όπως αυτά εκφράστηκαν την περίούλιο του 1964 και από τον Αύγουστο οδο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.
του 1966 έως το Μάιο του 1968 ήταν Εκλεκτό μέλος της κοινωνίας του χωριού
εκλεγμένος κοινοτικός σύμβουλος στο μας και καταξιωμένος στην ευρύτερη πεχωριό μας. Τη δεκαετία του πενήντα ’50 ριοχή καθ’ ότι ήταν άνθρωπος ευγενής,
εργάστηκε ως τεχνικός και επιστάτης σε αθόρυβος, φιλήσυχος, χαμηλών τόνων,
διάφορα έργα της Νομαρχίας Πρέβεζας. έντιμος στις σχέσεις του, ανιδιοτελής,
Στα πλαίσια αυτά επιστάτευε ένα μεγάλο ειλικρινής με τους άλλους, δίκαιος, διαγια την εποχή έργο ύδρευσης τη δεκαε- κριτικός στη συμπεριφορά, εργατικός με
τία του ’60 στην Αγιά Πρέβεζας. Στη συ- μεγάλη διάθεση για κοινωνική προσφονέχεια προσλήφθηκε στον Δήμο Πάργας, ρά. Όταν τον γνώριζες γρήγορα κέρδιζε
όπου εργάστηκε ως το 1980 ως τεχνικός την εμπιστοσύνη και τον εμπιστευόσουν.
του Δήμου στα διάφορα έργα.
Επίσης διακρίνονταν για την ανθρωπιά
Μετά τη συνταξιοδότησή του από τον του, την αγνότητα, τη σεμνότητα, την
Δήμο Πάργας εγκαταστάθηκε μόνιμα στο τιμιότητα, τη φιλοφροσύνη και τη με-
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στις ριζες του μπαλντενέζι
Βουνό απότομο γυμνό, με βράχια έτοιμα να ξεκοπούν
και να σε πλακώσουν. Χωρίς μονοπάτια για ανθρώπινο
ποδάρι, με λίγα περάσματα γι’ αγριοκάτσικα, που κι αυτά
ποιος ξέρει τι φόβο νάνιωθαν σα διαβαίνανε από τα στεφάνια ένα –ένα στη σειρά ξεκολλώντας πού και πού κανένα
λιθάρι που κυλούσε στις απότομες πλαγιές και ακουγόταν
στα πρώτα σπίτια του Χωριού.
Σπέλες1 κρεμασμένες από τον ουρανό. Μαύρες σαν τις
πλάκες των σπιτιών. Ποιος ξέρει τι θεϊκό χέρι τις κρατάει και
δεν πέφτουν!
Σπαρμένα όλο ασφάκα τα πλάια του, που την άνοιξη το
κάνανε κατακίτρινο με τα λουλούδια, ο πιο πλούσιος μπαξιές για τις μέλισσες που πηγαινοέρχονταν ζαλισμένες από λουλούδι σε λουλούδι να προλάβουν να ρουφήξουν το
γλυκύτατο νέκταρ τους.
Πού και πού λίγα πουρνάρια και βελανιδιές και κάμποσα δέντρα στην κορφή, κοντά στην καβάλα και σε σειρά
φυτρωμένα, στις στάλες του αίματος του δράκου που σκότωσε ο Αη-Γιώργης, κατά τις ιστορίες που μας έλεγαν οι
παππούδες και οι γιαγιάδες τις νύχτες του χειμώνα, άλλοτε
για να ξεχνιούμαστε και άλλοτε για να φοβούμαστε τους
δράκους και τις νεράιδες, αλλά και τους Αγίους με τα μεγάλα κοντάρια.
Ο Αη Γιώργης που σαν μπαίναμε στην εκκλησιά του
τις Κυριακές ή τις μεγάλες γιορτές αυτόν πρωτοκοιτάγαμαν   και σταυροκοπιούμασταν, έτσι μεγάλος πού 'τανε στη
μεγάλη τοιχογραφία νέος Μπαλντενέζι, φωτό Γιώργος Λιαπάτης.
και όμορφος,
καβάλα στο
άσπρο του
άλογο να σκοτώνει τον δράκο που έτρεχε
όλος αίμα και
συνάμα έβγαζε
φλόγες από το
στόμα του.  
Και τον
φοβόμασταν, αλλά πιο πολύ τον θαυμάζαμαν για το κατόρθωμά του να απαλλάξει τον κόσμο από τον κακό δράκο. Πιο πολύ φοβόμασταν αυτούς τους αγίους με το λειψό
πρόσωπο και το βλοσυρό βλέμμα τους. Είχε καταφέρει ο
αγιογράφος να κάνει τούτους τους αγίους να μας κοιτάνε,
όπου κι αν στεκόμασταν και να νομίζουμε ότι ξέρανε ήδη
με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα είχαμε κάνει και τώρα μας
ελέγχανε πιο αυστηρά από τον πατέρα και από τη μάνα.   
Ίδιο πρόσωπο, και λιπόσαρκο κορμί είχε και ο Παππαθύμιος, μόνο που ο Παππαθύμιος μας μιλούσε γλυκά και όχι
μόνο δε μας μάλωνε, αλλά μας χάιδευε σαν του φιλούσαμε το χέρι. Και καμιά φορά όταν τα "χάναμε" λέγοντας το
"πιστεύω" ή το "πάτερ ημών" στην εκκλησιά, αυτός έβγαινε
στην "ωραία πύλη" και μας βοήθαγε να συνεχίσουμε την απαγγελία.
Και στο ριζό2 μια σειρά θεόρατα πλατάνια να κρατάν το βουνό εκεί απόταν έγινε μην τύχει και ροβολίσει3
στα σπίτια του χωριού. Γιατί δεν ήταν λίγες οι φορές που
ξεκολλούσαν σπέλιες και ροβολούσαν με ένα βουητό τέτοιο που νόμιζες ότι θα γείρει ολόκληρο το βουνό και θα
πλακώσει όλο το χωριό .
Ποιος από εμάς όλους δεν είχε κρυφό του πόθο να ανέβει στην κορφή του, στην καβάλα4, όχι γι’ άλλο λόγο μα
για να πιάσει τον ουρανό και να δει τι ήταν πίσω από αυτό.
Ήταν χωριά, πολιτείες ή η μεγάλη θάλασσα που τη βλέπαμε
στον χάρτη του Σχολειού, σα διαβήκαμε την πόρτα του για
να μάθομε γράμματα, κι όλο λέγαμε πότε θα τη δούμε από
κοντά.
Καμιά φορά, όταν σταμάταγε το μεσημέρι το σχολείο επιχειρούσαμε να πάμε ως το ριζό για να κοιτάξουμε πώς θα
μπορέσουμε να ανεβούμε την επόμενη φορά .                                                                                                              
Είχε πολλά μυστικά τούτο το βουνό. Οι τσοπαμπαναραίοι τα ξέρανε όλα μα θέλαμε να τα μάθομε κι εμείς.
Μυστικά που δεν καταφέραμε ποτές να τα μάθομε γιατί
ποτέ δεν καταφέραμαν να τ΄ ανεβούμε. Γιατί ποτέ δε μας
άφησε να το επιχειρήσουμε η καμπάνα των απογευματινών
μαθημάτων μα κατά βάθος κι μεις δε θέλαμε να το επιχειρήσουμε με τόσες ιστορίες που είχαμε ακούσει για λύκους
και τσακάλια ή γκρεμούς που δύσκολα μπορείς να διαβείς
και μπορεί να έμενες εκεί πάνω για πάντα.
Κάποια παιδιά λέγανε ότι είχαν φτάσει στην κορφή κι

είχαν δει πίσω από το βουνό. Είχαν δει, λέγανε πολλά χωριά και πολλά μεγαλύτερα βουνά. Αυτό ήταν που μεγάλωνε τη φαντασία μας γιατί μαζί με όλα λέγανε κι ένα σωρό
πράγματα για λύκους που κυνηγούσαν τα γίδια, για τσακάλια που ουρλιάζανε, για ένα μεγάλο κάμπο που ήταν στην
κορφή, για παράξενα δέντρα και φυτά που δεν είχαν ποτέ
άλλοτε δει και για φτέρες θεόρατες. Μα πιο πολύ μας έκαναν εντύπωση όσα λέγανε για τους μεγάλους δέντρους
και τις πολύ μεγάλες κρανιές5 που εκεί σαν σκαρφάλωνες,
έλεγαν, μπορούσες να δεις και τις πολιτείες και τη θάλασσα από τόσο ψηλά. Μα κανένας δεν είχε σκαρφαλώσει στ΄
αλήθεια. Όλοι φοβόνταν μην δεν μπορέσουν να ξανακατεβούν και μείνουν για πάντα στο βουνό, και τους φάνε οι
δράκοι. Κι όλοι ζηλεύαμε τους τζοπαναραίους που κάθε
πρωί έρ(χ)ναν στο βουνό τα γίδια και το βράδυ ανέβαιναν
παραπάνου από το ριζό να τα μαζέψουν. Και κάθε τρεις και
λίγο όλο και κάποια ιστορία σκαρώνανε. "Μό 'μεινε προψέ
μια γίδα στο βουνό και το πρωί τη βρήκα στο Πάνου στεφάνι6,
ψηλά στη σπέλα κι από κάτου δυο τρεις λύκοι να την κοιτάν
και να μην μπορούν να τη φτάκουν" .
Εγώ μια φορά ήμουν πολύ τυχερός και είχα να λέω για
το βουνό το παππαδιώτικο. Ήμουν δεν ήμουν δέκα χρονών
και   παραμονή του Αη Λιος    η μάνα μου   με πήρε μαζί της
στην εκκλησιά του Αη Λια, στην πιο ψηλή κορφή του βουνού. Όλη τη νύχτα μ΄ ένα παλιό φακό, μέσα από μονοπάτια, αναμερίζοντας τις σκάρπες7, σκοντάφτοντας στα λιθάρια, ανεβήκαμε στο βουνό
κι αξημέρωτα
ήμασταν όξω
από την    εκκλησιά. Κόοοσμος γιομάτο!!! Είχαν
φτάσει αποβραδίς και
συμμετείχαν
στην καθιερωμένη ολονυχτία. Τόχαν έλεγαν τάμα όλοι Παππαδιώτες και οι Χαλασμιώτες πιο πολύ ν' ανεβαίνουν κάθε Αηλιός στο βουνό να
γιορτάσουν τον Άγιο. Η εκκλησιά μικρούλα στην πιο ψηλή
κορφή, κατά το συνήθειο να κτίζονται όλοι οι   Αηλιάδες
στις ψηλότερες κορφές, ίσια ίσια που χώραγε τον παππά,
τον ψάλτη και καμιά δεκαριά νοματαίους. Όλος ο τόπος
γύρω της γιομάτος με μεγάλες αριές,πουρνάρια και καμπόσους κέδρους που μύριζαν όπως το λιβάνι του παππά.
Απόξω στα βραχάκια ήταν στοιβαγμένα τα χοντροσκουτιά
αυτών που κοιμήθηκαν στην εκκλησιά και στο βορό8 της.
Η θέα από κει ψηλά ήταν σωστό θαύμα! Ιδιαίτερα μόλις χάραξε και φάνηκε ένας κατακόκκινος ήλιος να προβαίνει από πολύ μακριά, από κάποιο άλλο ψηλότερο βουνό!
Και σαν ο παππάς ξεκίνησε τη λειτουργία δεν άκουγες τίποτε παρά τις ψαλμωδίες του παππά και του ψάλτη! Φύσαγε ένα ψυχρό αεράκι και ο καθένας προσπαθούσε να βρει
ένα καλό απόγωνο9. Εγώ με κάποια άλλα άγνωστα παιδιά,
αγναντεύαμε πίσω από το ιερό τα χωριά, πολλά χωριά, που
φαίνονταν πέρα, μακριά. Ήταν και ένα χωριό πολύ μεγάλο
μα όπως άκουσα από τ' άλλα παιδιά αυτό δεν ήταν χωριό
παρά μια μεγάλη πολιτεία! Όλη την ώρα έψαχνα με το μάτι
μου να ιδώ τους γκρεμούς του βουνού απ' την άλλη μεριά.
Μα δεν τους έβλεπα! Πολύ παράξενο! Τούτο το βουνό στην
κορφή του δεν είχε απότομες χαράδρες! Ούτε πλάγια απότομα! Είχε πολλά χωράφια, φραγμένα με ψηλά παλούκια
πλεγμένα με μεγάλες κλάρες κέδρων κι πουρναριών και
μάλιστα σπαρμένα με καλαμπόκι και αρκετά με βρίζα10! Σε
κάποια χωράφια ήταν αμολητά μουλάρια και άλογα και
σε κάποια άλλα ήταν πρόβατα κάτω από τους ίσκιους των
πουρναριών.
Και πολλά σπιτάκια που καπνίζανε οι μπουχαρήδες
τους. Μερικά σπιτάκια ήταν κοντά κοντά, αλλά τα πιο πολλά ήταν ξεκομμένα.
Νασσιαρίτης Δ.

1. Μεγάλοι βράχοι   
2.Η αρχή του βουνού
3. Κατρακυλίσει
4.Κορυφογραμμή
5. Μεγαλα δέντρα με κόκκινους
καρπούς  
6.Το ψηλότερο σημείο του γκρεμού

7. Πουρνάρια σε θαμνώδες ύψος
8. Αυλή μπροστά από το σπίτι χωμάτινη
9.Σημείο προφυλαγμένο από τον
αέρα
10. Είδος σίκαλης

«Κορωνοφοβία»
Από το 2020 ζούμε τον όλεθρο από τον κορωνοϊό COVID – 19, αφού πλέον ξαπλώθηκε
πολύ γρήγορα σ’ όλον τον κόσμο. Έτσι, και οι
Έλληνες βολοδέρνονται μέσα
στη φοβερή πανδημία, χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα:
εμβολιασμένους και αντιεμβολιαστές. Ανήκω στους
πρώτους.
Σέβομαι την επιλογή των
μελών του δεύτερου στραΤου Τάκη
τοπέδου, χωρίς αυτό να
Παναγ.
σημαίνει πως εγκρίνω την
Παπαδημητρίου
επιλογή τους. Στο σημείωμα
αυτό, θέλω να αναδείξω άλλη μια πλευρά του ζητήματος:
Με την εμφάνιση του κορωνοϊού και στην
πατρίδα μας εξαπολύθηκε μια ενημέρωση από
τα Μ.Μ.Ε. και τις επίσημες υγειονομικές αρχές
για να τρέξουμε να εμβολιαστούμε που είχε ως
αποτέλεσμα το 50% του πληθυσμού να εμβολιαστεί, ενώ το άλλο 50% παραμένει ανεμβολίαστο, για διαφόρους λόγους, που ποικίλουν από
άτομο σε άτομο. Όμως, και οι μεν και οι δε φοβήθηκαν, τρομοκρατήθηκαν. Αποτέλεσμα;
Η «κορωνοφοβία να δίνει και να παίρνει».
Πάθαμε κορωνοψύχωση και μαθαίνονας τους
θανάτους που επισυμβαίνουν καθημερινά κοντεύουμε να πάθουμε και να πεθάνουμε από
κατάθλιψη.
Είπαμε: Η δοκιμασία αυτή είναι παγκόσμια.
Έτσι, η «τρέλα» φούντωσε και σε μας και έφερε
στη ζωή μας μαζική παράκρουση. Η σύγχυση είναι τρομακτική και, δυστυχώς, αυξάνει και εξαιτίας των αντιθέτων απόψεων, μεταξύ των υπέρ
και κατά των εμβολίων.
Εξομολογούμαι: Προσωπικά, πανικοβλήθηκα στην αρχή. Ζούσα υπό την κατοχή του φόβου
και της απειλής κι έτσι εγκλείστηκα στο σπίτι
μου. Δεν έβγαινα, παρά για σημαντικές ανάγκες
και . . . φάρμακα. Αυτά μου έχουν γίνει, σχεδόν
μόνιμα από τότε και προσπαθώ να τα ξεπεράσω.
Έβλεπα τον διπλανό μου, τον γείτονα με . . . καχυποψία και . . . άλλαζα δρόμο. Έτρεμα να χαιρετίσω και να αγκαλιάσω τα παιδιά μου και την
εγγονή μου, τους συγγενείς, τους φίλους. Δίσταζα να επισκεφθώ ασθενείς στα νοσοκομεία,
που πολλοί από αυτούς πέθαιναν, κλείνοντας τα
μάτια τους, χωρίς το στοργικό βλέμμα κάποιου
δικού τους προσώπου.
Στις κηδείες δεν μπορούσα, ούτε μπορώ να
πηγαίνω, λόγω κινητικών προβλημάτων. Στενοχωριέμαι γιαυτό, αλλά η στενοχώρια μου επιτείνεται και από το ότι οι προσφιλείς μας νεκροί
βρίσκονται μέσα σε σφραγισμένα φέρετρα και
δεν μπορεί κανένας να δώσει τον «τελευταίο ασπασμόν . . .»
Αυτός ο ιός, «άλλαξε ξαφνικά όλον τον κόσμο, άρα και εμάς, ανέτρεψε τα πάντα στη ζωή
μας. Μπλοκαρίστηκε η παγκόσμια οικονομία,
παρέλυσε το εκπαιδευτικό σύστημα, διαλύθηκε κάθε υγειονομικό σύστημα. Αρχικά όλοι οι
άνθρωποι κούρνιασαν κλειδωμένοι στα σπίτια
τους από τον φόβο, τον τρόμο, τον πανικό και
την απελπισία. Σιγά, σιγά ξεθάρρεψαν και ξανάρχισαν να επανέρχονται στην κανονικότητα
και δραστηριοποιούνται.
Γράφω το παρόν, σήμερα Πέμπτη, 28ης Οκτωβρίου 2021. Εκτιμώ ότι ένεκα κορωνοϊού
και των μεταλλάξεών του, η πατρίδα μας, όπως
και όλη η ανθρωπότητα πορεύεται μέσα σ’ ένα
ομιχλώδες τοπίο. Σε εμάς δε και για ετέρους χίλιους δύο λόγους, επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και ένα αίσθημα ανασφάλειας για το τι
θα γίνει από εδώ και πέρα. [ Μας θυμίζει την
ευαγγελική ρήση: «αποψυχόντων ανθρώπων από φόβο και προσδοκίας των επερχομένων τη
Οικουμένη (Λουκά 26)].
Ο χρόνος θα δείξει σύντομα πού πάμε και
πώς θα πορευτούμε.
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Ποδοσφαιρική ιστορία του Άσσου
Γίνεται προσπάθεια καταγραφής της ποδοσφαιρικής πορείας του χωριού μας και δημιουργία ενός
ποδοσφαιρικού λευκώματος καθώς και την ψηφιοποίησή τους. Στο φύλλο 75 της εφημερίδας μας
(Οκτώβρης-Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2017) αναφέρθηκα στην αναγνώριση του φίλαθλου σωματείου Α.Ο.
«ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ», απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου Πρέβεζας, ιδρυτιτου Παύλου Γ. Χρήστου
κά μέλη, συμμετοχή στο
πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ.
Πρέβεζας-Λευκάδας την ποδοσφαιρική περίοδο
1984-1985, στον πρώτο επίσημο αγώνα της ομάδας
μας στο γήπεδο Θεσπρωτικού (27-1-1985) με την
ομάδα Α.Ο. Σύβρου Λευκάδας που έληξε με νίκη της
ομάδας μας με σκορ (1-0) με σκορερ τον αείμνηστο
Ευγένιο Παφίλα, καθώς και στους ποδοσφαιριστές
που αγωνίστηκαν σ’ αυτόν τον αγώνα.
Επίσης στο φύλλο 83 (Οκτώβρης-ΝοέμβρηςΔεκέμβρης 2019) αναφέρθηκα στη νικηφόρα αγωνιστική πορεία της πρώτης ποδοσφαιρικής χρονιάς
(1984-1985) για την ομάδα του Άσσου (Αγώνες,
αποτελέσματα, σκόρερ, συμμετοχές παικτών, βαθμολογίες και τελικά στην άνοδο της ομάδας μας στη Β’
ερασιτεχνική κατηγορία).
Σ’ αυτό το φύλλο θα προσπαθήσω μια ανασκόπηση της ποδοσφαιρικής δραστηριότητας των Ασσιωτών πριν την αναγνώριση του ποδοσφαιρικού
μας σωματείου.
Η ποδοσφαιρική
δραστηριότητα αρχίζει
στις αρχές της δεκαετίας
του 1960 και με την πάροδο του χρόνου να γίνεται περισσότερο έντονη. Όλοι σχεδόν οι νέοι
του χωριού μας, εκτός
ελαχίστων περιπτώσεων, έπαιξαν ποδόσφαιρο με πάθος, πείσμα και Από αριστερά: Παύλος Γ. Χρήστου, Ιωμεράκι. Καθημερινά στις άννης Θεοδ. Θεοδώρου και Λεωνίδας
Γ. Χρήστου, φωτό 1962.
αλάνες της γειτονιάς, σε
καλλιεργήσιμα χωράφια, στον επαρχιακό δρόμο, στις αυλές των δημοτικών σχολείων και κάθε Κυριακή στον αύλειο χώρο
του παρεκκλησίου Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία του Κερασόβου). Στην Παναγία διεξάγονταν
κάθε Κυριακή φιλικοί αγώνες μεταξύ μας.
Οι χώροι μικροί και ακατάλληλοι για ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικές μπάλες σπάνιες. Αρκετές φορές
πλαστικά και αυτοσχέδια από πανιά, τόπια καθώς και
μεταλλικά κουτιά. Ποδοσφαιρικά παπούτσια άγνωστο είδος, μόνο αθλητικά και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που παίζαμε και ξυπόλυτοι. Όλα αυτά στην
αρχή, γιατί αργότερα και μπάλες υπήρχαν και παπούτσια και καλύτεροι ποδοσφαιρικοί χώροι. Άρχισαν να
παίζουν ποδόσφαιρο οι γεννηθέντες μετά το 1940.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισαν
οι φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες με όλα σχεδόν τα
χωριά της Λάκκας Θεσπρωτικού, αλλά και με χωριά
της Λάκκας των Ιωαννίνων. Οι φιλικές ποδοσφαιρικές συναντήσεις γίνονταν τις εορταστικές ημέρες
του Πάσχα, φυσικά και τα καλοκαίρια. Με το Θεσπρωτικό, Ριζοβούνι, Γαλατά και Ζερβό οι συναντήσεις γίνονταν στο γήπεδο του Θεσπρωτικού. Με την
Κρανιά στο γήπεδο της Κρανιάς και στο γήπεδο του
Θεσπρωτικού. Με το Νικολίτσι στην αυλή του Δημο-

Από αριστερά: Όρθιοι: Παύλος Γ. Χρήστου, Θεόδωρος Θωμ. Θεοδώρου, Δημήτριος Ευθ. Κώνστας, Θωμάς Ανασ. Ζήκας, Τριαντάφυλλος Δημ. Λαμπρούσης, Λεωνίδας Γ. Χρήστου Καθιστοί: Ελευθέριος Χρήστ. Χούθης, Δημήτριος Χρήστ. Νάκιας, Σπύρος Κ. Παφίλας, Ευγένιος Κ. Παφίλας, Κων/νος Ιωάν.
Παφίλας, Μάνθος Ανασ. Λαμπρούσης, φωτό 1977.
Από αριστερά: Όρθιοι: Λεωνίδας Γ. Χρήστου, Δημήτριος Ευθ. Κώνστας, Βασίλειος Ευθ. Κώνστας, Αθανάσιος Λαμ. Δήμας, Χάρης Ευθυμίου, Αθανάσιος
Ευθ. Κατσάνος. Καθιστοί: Παύλος Γ. Χρήστου, Ευγένιος Κων. Παφίλας, Γεώργιος Ιωάν. Χούθης, Μιχαήλ Γεωργ. Λαμπρούσης, Μάνθος Αναστ. Λαμπρούσης

Από αριστερά: Όρθιοι: Βασίλειος Γεωρ. Σιάρκος, Παναγιώτης Ευαγ. Κούσης,
Σπύρος Χαρ. Λαμπρούσης, Παύλος Γ. Χρήστου, Λεωνίδας Γ. Χρήστου, Δημήτρης Ευθ. Κώνστας Καθιστοί: Ευθύμιος Αντ. Νικολάου, Σπυρίδων Κ. Παφίλας, Λάμπρος Χαρ. Λαμπρούσης, Ευγένιος Κων. Παφίλας, Θωμάς Αναστ. Ζήκας, Ανδρέας Αντ. Νικολάου.
Από αριστερά: Όρθιοι: Γεώργιος Σπυρ. Λαμπρούσης, Σπύρος Δημ. Λαμπρούσης,
Γεώργιος Χρ. Πήλιος, Λεωνίδας Γ. Χρήστου, Αιμίλιος Παν. Σωτηρίου, Ιωάννης
Κων. Κατσάνος, Χρήστος Θεοδ. Θεοδώρου. Καθιστοί: Δημήτρης Ευθ. Κώνστας,
Κων/νος Πέτρ. Δήμας, Τριαντάφυλλος Δημ. Λαμπρούσης, Παύλος Γ. Χρήστου,
Ελευθέριος Χρ. Χούθης, φωτό 1971.

Από αριστερά: Όρθιοι: Βασίλειος Γεωρ. Σιάρκος, Παναγιώτης Ευαγ. Κούσης,
Λάμπρος Χαρ. Λαμπρούσης, Ευγένιος Κων. Παφίλας, Λεωνίδας Γ. Χρήστου,
Παύλος Γ. Χρήστου, Δημήτρης Ευθ. Κώνστας, Αντώνιος Ευθ. Νικολάου, Θεόδωρος Πέτρ. Δήμας, Γεώργιος Κων/νου Κούσης Καθιστοί: Ευθύμιος Αντ. Νικολάου, Ανδρέας Αντ. Νικολάου, Σπυρίδων Κ. Παφίλας, Σπύρος Χαρ. Λαμπρούσης,  Θωμάς Αναστ. Ζήκας, φωτό 1980.

Από αριστερά: Όρθιοι: Παύλος Γ. Χρήστου, Παναγιώτης Ευαγ. Κούσης, Λεωνίδας Γ. Χρήστου, Δημήτριος Θωμ. Κατσάνος, Θεόδωρος Θωμ. Θεοδώρου, Ευγένιος Κων. Παφίλας, Σπύρος Κ. Παφίλας, Σπύρος Χρήστ. Θεοδώρου. Καθιστοί:
Κων/νος Γεωρ. Κούσης, Ιωάννης Θωμ. Κατσάνος, Ηλίας Κ. Παφίλας, Σπύρος
Αθαν. Παφίλας, Τριαντάφυλλος Βασ. Κατσάνος.

τικού Σχολείου Νικολιτσίου και όταν ήμασταν γηπεδούχοι στην Παναγία του Κερασόβου. Με τις Παπαδάτες και τα Μελιανά όταν ήμασταν γηπεδούχοι στο
χωράφι του Αναστασίου Γούλα (Σούλ’ Γούλα) στον
κάμπο του Άσσου.
Οι Παπαδιώτες μας υποδέχονταν στη Χαμάλα και

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Φαρμακείο

Ειδικός Παθολόγος

Γεώργιος Λ. Χρήστου

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λ. Ειρήνης & Χρήστου Κοντού 32,
Πρέβεζα | τηλ.: 2682550055
| e-mail:kostaschristou1@gmail.com

Εθνικής Αντιστάσεως 124, Κατσικάς
Ιωαννίνων, 45550,
τηλ.: 2651092023 | κιν.:6947882896
| e-mail:christouphar@gmail.com

Από αριστερά: Όρθιοι: Γεώργιος Κ. Κούσης, Λεωνίδας Γ. Χρήστου, Παύλος
Γ. Χρήστου, Θωμάς Αναστ. Ζήκας, Νικόλαος Αχ. Θεοδώρου, Γεώργιος Ιωάν.
Χούθης, Μιχάλης Φραντζόγλου (γιατρός), Δημήτρης Ευθ. Κώνστας, Δημήτριος Αθ. Δήμας, Γιώργος Ηλ. Σβεντζούρης, Χρήστος Βασ. Νάσσης, Μιχαήλ Γεωρ. Λαμπρούσης Καθιστοί: Δημήτριος Χρηστ. Νάκιας, Βασίλειος Ευθ.
Κώνστας, Ευγένιος Κ. Παφίλας, Σπύρος Κων. Παφίλας, Παναγιώτης Ευαγ.
Κούσης, Ιωάννης Ευθ. Δήμας, φωτό 1980.

οι Μελιανίτες σε χωράφια Μελιανίτικα. Με το Πολυστάφυλο στα Αλώνια Παλαιοχωρίου και στο κέντρο του Πολυσταφύλου (στο χωράφι του Γιώργη
Θάνου). Με το Παλαιοχώρι, Αλεποχώρι και Ρωμανό
στα Αλώνια Παλαιοχωρίου. Με τα Δερβίαζιανα στο
μοναστήρι στα Μεσιανά. Θυμάμαι και έναν αγώνα
με το Πολύδροσο (Ζαβάκα) Άρτας στο γήπεδο του
Πολύδροσου και μάλιστα με νίκη της ομάδας μας με
σκορ (4-0).
Όπως ανέφερα οι Ασσιώτες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αγάπησαν το ποδόσφαιρο και έπαιξαν με πάθος. Ξεχώριζαν όμως για την τεχνική τους αυτοί που
ήταν κατά καιρούς τρόφιμοι στην Παιδόπολη Ζηρoύ,
όπως οι αδελφοί: Κώστας Χρήστος του Χρήστου
(Τάκη Κίτσος) Κώστας Αναστάσιος (Τάσο Κίτσος) και
Κώνστας Κωνσταντίνος (Κώστα Κίτσος, ο Γεωπόνος)
και ο Δήμας Ευάγγελος του Αθαν. (Βαγγέλ’ Νάσιος). Στις φιλικές ποδοσφαιρικές συναντήσεις της
ομάδας του χωριού μας αγωνίστηκαν και οι: Θεοδώρου Δημοσθένης του Ηλία (Δήμο Λίας), Θεοδώρου
Γεώργιος του Θεοδώρου (Γιώργο Θοδωράκης), Νικολάου Νικόλαος του Ευθυμίου (Νίκο Παπάς), Κούσης Περικλής του Κωνσταντίνου (Περικλή Κώστας),
Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου, Χρήστου Χρή-
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Από αριστερά: Όρθιοι: Ιωάννης Κων. Κατσάνος, Βασίλειος Χρ. Σταύρου,
Σπυρίδων Δ. Λαμπρούσης, Αναστάσιος Νικ. Ζήκας, Παναγιώτης Ευαγ. Πανούσης, Λάμπρος Δημ. Γούλας Καθιστοί: Γεώργιος Κ. Κατσάνος, Τριαντάφυλλος Δημ. Λαμπρούσης, Παύλος Γ. Χρήστου, Λεωνίδας Γ. Χρήστου, Ευάγγελος Δημ. Λαμπρούσης, φωτό 1969.

Από αριστερά: Όρθιοι: Ευθ. Κων. Λαμπρούσης, Σπύρος Χαρ. Λαμπρούσης, Λάμπρος Χαρ. Λαμπρούσης, Θωμάς Ανασ. Ζήκας, Παναγιώτης Ευαγ.
Κούσης, Θεόδωρος Θωμ. Θεοδώρου, Γεώργιος Σπ. Λαμπρούσης, Μάνθος
Ανασ. Λαμπρούσης, Αναστάσιος Κ. Λαμπρούσης, Χρήστος Γ. Χρήστου
Καθιστοί: Δημήτριος Χρήστ. Νάκιας, Βασίλειος Ευθ. Κώνστας, Ευγένιος Κ.
Παφίλας, Δημήτριος Ευθ. Κώνστας, Σπύρος Κ. Παφίλας, Λαμπρινή Χρήσ.
Χρήστου και Παύλος Γ. Χρήστου, φωτό 1980.

Από αριστερά: Τριαντάφυλλος Δημ. Λαμπρούσης, Γεώργιος Κων. Κούση, Νικόλαος Ευθ. Νικολάου, φωτό 1972.

στος του Γεωργίου,
Χούθης Κωνσταντίνος
του Γεωργίου (Κώστα
Γάκη Νάκη Τούσης),
Δήμας Κωνσταντίνος
του Χρήστου (Κωστάκη Τάκη Θόδωρος),
Αδάμ Ευάγγελος του
Λάμπρου
(Βαγγέλ’
Δάμης), Λαμπρούσης
Χρήστος του Σπύρου
(Χρηστάκη Σπύρος),
Καλέσιος Σπύρος του

Από αριστερά Όρθιοι: Χρήστος Θεοδ. Θεοδώρου, Σπυρίδων Ιωάν. Κατσάνος, Αναστάσιος Χρήσ. Κώνστας, Γεώργιος Κων. Κούσης, Θωμάς Χαραλ.
Λαμπρούσης, Φώτης Παπαφωτίου (δάσκαλος), Θωμάς Ιωάν. Κατσάνος, Γεώργιος Σπυρ. Λαμπρούσης, Φώτιος Κων. Καλέσιος Καθιστοί: Τριαντάφυλλος Δημ. Λαμπρούσης, Κων/νος Χρήστ. Κώνστας, Νικόλαος Ευθ. Νικολάου, Παύλος Γ. Χρήστου, Ευάγγελος Χρήστ. Παφίλας, φωτό 1972.

Ευαγγέλου (Σπύρο Τσέλης), Κατσάνος Γεώργιος
του Λάμπρου (Γιώργο Λάμπρο Βάγιας), Κατσάνος
Αχιλλέας του Θωμά (Λέας του Θωμά Χρήστου),
Κατσάνος Λέανδρος του Ευθυμίου (Λία Θύμιος),
Λαμπρούσης Παναγιώτης του Ιωάννη και της Μαρίας (Παναγιώτης του Γιάννη Πανέλη), Τσιόγκας
Στέφανος του Γεωργίου (Στέφο Τσόγκας), Τσόγκας
Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτσο Τσόγκας), Ζήκας
Σπυρίδων του Ιωάννη (Σπύρο Γιάννη Ζήκας), Παφίλας Ναπολέων του Κων/νους (Ναπολέας του
Κώτση Παφίλα), Κατσάνος Διονύσιος του Κων/νου
(Διονύσης του Κώτση Θωμά).
Οι Θεοδώρου Ιωάννης του Θεοδώρου (Γιάννη
Θοδωράκης) και Κούσης Γεώργιος του Κωνσταντί-

νου (Γιώργο Κώστας) αγάπησαν με πάθος το ποδόσφαιρο και έπαιξαν καλή μπάλα. Ένθερμοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Μύησαν πολλά παιδιά από
το χωριό μας στο ποδόσφαιρο. Στην εφηβική τους
ηλικία βρέθηκαν στην Αθήνα και παρακολούθησαν
πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες και απόλαυσαν
τα ποδοσφαιρικά αστέρια της εποχής εκείνης. Όταν
έρχονταν στο χωριό μας μιλούσαν για το ποδόσφαιρο, τους ποδοσφαιριστές, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, για κανόνες ποδοσφαίρου (μάλιστα ο
Γιώργο Κούσης έκανε και διαιτητική καριέρα στον
Σύνδεσμο Διαιτητών της Αθήνας (Σ.Δ.Α) και είναι
ιδρυτικό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του
χωριού μας), μας έφερναν μπάλες,, αθλητικές στολές και ενημερωτικό υλικό (αθλητικές εφημερίδες,
φωτογραφίες ποδοσφαιριστών κ.λπ). Επίσης μαζί
τους ακούσαμε για πρώτη φορά από τρανζιστοράκι
περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων.
Οι περισσότερες πληροφορίες ήταν για την
αγαπημένη τους ομάδα τον Ολυμπιακό
Για την ομάδα του Παναθηναϊκού μας ενημέρωνε ο αείμνηστος Δήμας Δημήτριος του Μάρκου (Μήτσο Μάρκος). Ο Μήτσος γνώριζε πολύ
καλά όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά το
παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι. Ένθερμος αυτός φίλαθλος της ομάδας του Παναθηναϊκού μας
μιλούσε συνέχεια για την ομάδα του και σε φύλλα
τετραδίου μας έγραφε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών και με τον τρόπο του
μας υποχρέωνε να τα απομνημονεύσουμε. Θυμάμαι μαθαίναμε όπως το ποίημα τα ονόματά
τους και του τα λέγαμε. Υπήρχε
ένας ανταγωνισμός ποιος θα τα
μάθει γρηγορότερα και καλύτεΔήμας Δημήτριος
ρα. Θυμάμαι ακόμη σήμερα το
(Mήτσο Μάρκος)
ρόστερ της ομάδας του παναθηναϊκού στις αρχές της δεκαετίας του 1960.
Μιχαήλ Βουτσαράς, Νίκος Τζουνάκος, Γιώργος
Ανδρέου, Κώστας Λινοξυλάκης, Σωτήρης Αγγελόπουλος, Γιάννης Νεμπίδης, Ζαχαρίας Πιτυχούτης,

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
του Παύλου Νικ. Ζήκα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τον διαδέχτηκε ο παππά-Αλέκος
2. Και έτσι το καλαμπόκι
3. Καπετάνιος στην κιβωτό – άκρη … από την άκρη
4. Είναι μέσα στην ρόγα – τράκα
5. Και έτσι ο αείμνηστος Ζήκας Νικόλαος του Αναστασίου
6. Ανεβοκατεβαίνει – Ιταλικό ναι
7. Πάει παρέα με το εκάτερον
8. Εν αποστρατεία -- Διπλό ξεπουλάει
9. Ξενικό τρία – Σύμβουλος διαιτητή
10. Οργανισμός Κορινθιακής Σταφίδας – Μαλακό ύφασμα
(ξ.λ)
11. Υπολογίσιμος
ΚΑΘΕΤΑ
1. Διάσημο ψευδώνυμο Ασσιώτη
2. Βοηθός, χρήσιμος, ωφέλιμος – σήμα χωρίς ουρά
3. Επαγγελματική ομάδα – Αρχή ομιλίας πολιτικού -- … και
Τζέρι
4. Πρόθεση με απόστροφο – Το δεύτερο συνθετικό της
Μπολόνια στο μπάσκετ
5. … κύριε --- αυτό για τα τρένα --- άμα
6. Βρίσκονται μέσα στην ούσα – από το Αζερμπαϊτζάν αυτός
7. Μισό … από το μισό – μέρος του ποδιού – μισό μίνι
8. Αρχή ιτιάς – αθλητικό κέντρο – λέγεται ο Τζόκοβιτς
9. Γιος του Ναυπλίου – άνευ κυρίου ονόματος
10 . Χημικό στοιχείο

Από αριστερά: Γεώργιος Κων. Κούσης, Αναστάσιος Χρήσ. Κώνστας, Νικόλαος Ευθ. Νικολάου, Παύλος Γ. Χρήστου.

Τάκης Λουκανίδης, Βαγγέλης Πανάκης, Μίμης Δομάζος Μίμης Μπενάρδος, Γιάννης Χολέβας, Δημήτρης Θεοφάνης, Τότης Φυλακούρης Κώστας
Τουμπέλης, Φραγκίσκος Σούρπης, Αριστείδης Καμάρας, Τάκης Παπουλίδης, Στέλιος Παναγιωτίδης,
Ανδρέας Παπαεμανουήλ.
Αρχικά η ομάδα του χωριού μας έφερε το όνομα Αστραπή Άσσου και μετέπειτα Αθλητικός Όμιλος
Άσσου (Α.Ο.Α.).
Ονόματα ποδοσφαιριστών που απεικονίζονται
στις φωτογραφίες δεν συμπεριλαμβάνονται στον
παραπάνω κατάλογο.
Αν κάποιος αναγνώστης διαθέτει σχετικές
φωτογραφίες αυτής της περιόδου να μας τις
γνωστοποιήσει προκειμένου να δημοσιευθούν.
Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια

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

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας
μας να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή της
διεύθυνσής των, προκειμένου να παίρνουν την
εφημερίδα μας και να έχουμε τη δυνατότητα να
επικοινωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.
Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις απόψεις σας
στις στήλες της εφημερίδας μας.
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Πέντε στιχουργήματα του Βαγγέλη Κάλιοση
(σε μουσική του Σάκη Τσιλίκη). Στίχοι που με στοίχειωσαν

Σ

ήμερα θα σας παρουσιάσω τον λογοτέχνη και στιχουργό
Βαγγέλη Κάλιοση. Ο καλεσμένος μου γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε στην Πρέβεζα και ζει στην Αθήνα.
Σπούδασε Ιστορία και στη συνέχεια προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και διοίκηση. Υπηρέτησε την εκπαίδευση για πολλά χρόνια ως φιλόλογος και τα
τελευταία έτη μέσα από τον δύσκολο ρόλο του διευθυντή σε
διάφορες δομές.
Έχει εκδώσει δυο ποιητικές συλλογές, μια συλλογή διηγημάτων, δυο μυθιστορήματα, μια νουβέλα στα αγγλικά, ένα
δοκίμιο. Συνέγραψε σχολικά βοηθήματα, υπέγραψε την προσαρμογή για την ελληνική έκδοση του βιβλίου "Εγχειρίδιο Γενικής Παιδείας" των J.F. Braunstein & B. Phan και συνεργάστηκε
στην έκδοση του Μεγάλου Ηλεκτρονικού Λεξικού Νεοελληνικής Γλώσσας των εκδόσεων Πατάκη. Το 2020 κυκλοφόρησε το
άλμπουμ "Δημοκρατία... Fake" από την General Music, το οποίο
περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια σε δικούς του στίχους μελοποιημένους από τον καταξιωμένο συνθέτη Σάκη Τσιλίκη κι ερμηνεία πολλών εκλεκτών τραγουδιστών. Μ' αυτή τη δουλειά
θ'ασχοληθούμε σ'αυτό το μικρό αφιέρωμα.

Δημοκρατία… Fake
Στίχοι: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΣΗΣ
Μουσική: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ
Ερμηνεία: ΜΑΝΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ
Ταξιδεύεις αγέρωχη αιώνες μαζί μας
Παραμένεις για πάντα η έμπνευσή μας
Στη θάλασσα του νου μας ταξιδεύεις λαθραία
Μας χαϊδεύεις σαν γυναίκα μοιραία
Σου χρέωσαν πολέμους και άλλα δεινά
Είσαι φτιαγμένη από φτηνά υλικά
Πόθοι, όνειρα, στόχοι, συνθήματα
Οι φτωχοί είναι πάντα τα θύματα
[Πες μας τώρα μακρινή ουτοπία
Πώς την παλεύουμε τη δυστοπία
Γεμίσαμε παντού με δημοκράτες
Δημοκρατία fake με ολιγάρχες]

Οι στίχοι του Βαγγέλη
Κάλιοση ξεχωρίζουν. Λόγος ευθύβολος, κοφτερός
και καταγγελτικός, χιούμορ
υπόγειο και πικρό και μια
αύρα λυρισμού που μας θυμίζουν τη συγγένεια του δημιουργού με την ποίηση. Η
πένα του απεικονίζει τα κακώς κείμενα της σύγχρονης
κοινωνίας, ξεσπαθώνει απέναντι στην εξουσία, αγκαλιάζει τρυφερά τον έρωτα! Τα εμπνευσμένα στιχουργήματά του
απογειώνουν οι δυναμικές μελωδίες του ανεξάντλητου Σάκη
Τσαλίκη! Ζωγραφίζουν με τη φωνή τους ο Χρήστος Νινιός, ο
Μάνος Λυδάκης, η Ρενάτα Πυλαρινού, ο Κωνσταντίνος Τσιμούρης και ο συνθέτης. Θ'ακούσουμε πέντε τραγούδια της δισκογραφικής δουλειάς "Δημοκρατία... Fake", θα ευχηθώ να είναι
ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΗ και μακάρι σύντομα να απολαύσουμε τη δυνατή
ομάδα συντελεστών και ζωντανά!

Ανάμεσα σε στήθια και λαγόνες
Δάκρυα προκαλούν στην κυρά Κούλα
[Κλείσε την τηλεόραση, γλυκιά μου
Εκπέμπει κύματα που φέρνουν ψύχρα
Να σε κρύψω θέλω στην αγκαλιά μου
Ας δώσουμε στον έρωτα τα λύτρα]

Αλεξιθάνατη
Στίχοι: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΣΗΣ
Μουσική: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ
Ερμηνεία: ΡΕΝΑΤΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
Ο έρωτάς σου ασπίδα
Στου καιρού την καταιγίδα
Διώχνει θύμησες και λύπες
Δράκους, ύαινες και γύπες

Η αγάπη σου ακτίνα
Στις κρίσεις είσαι πάντα η τολμηρή ουτοπία Μες του χρόνου τη μπομπίνα
Ελαφραίνει τις στιγμές μου
Για να παλεύουμε μαζί τη δυστυχία
Και μονώνει τις ρωγμές μου
σε ταυτίσαν με τόσες ιδεολογίες
Εσύ δεν φταις που τις κάνανε θρησκείες
[Αλεξιθάνατη στο άγγιγμά σου
Μικρή θεά στην αγκαλιά σου
Σου χρέωσαν πολέμους και άλλα δεινά
Απ’ τα φιλιά σου παίρνω λάμψη
Είσαι φτιαγμένη από φτηνά υλικά
Απίθανο κάτι να με κάμψει]
Πόθοι, όνειρα, στόχοι, συνθήματα
Οι φτωχοί είναι πάντα τα θύματα
[Πες μας τώρα μακρινή ουτοπία
Πώς την παλεύουμε τη δυστοπία
Γεμίσαμε παντού με δημοκράτες
Δημοκρατία fake με ολιγάρχες]

Κλείσε την τηλεόραση, γλυκιά μου!
Στίχοι: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΣΗΣ
Μουσική: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ
Ερμηνεία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΝΙΟΣ,
ΡΕΝΑΤΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
Η λάμψη της παγώνει την καρδιά μου
Σκληρή ανάκριση σε μαύρο φόντο
Πολέμου τύμπανα φτάνουν στ' αφτιά μου
Starlets φιλιά δίνουν στο βρόντο
Vertico οι ήχοι στο κεφάλι μου
Εσύ μου λες πως φταίνε τα κανάλια
Gossips δυναμώνουνε τη ζάλη μου
Όλ' η ζωή μας κόκκινα φανάρια
[Κλείσε την τηλεόραση, γλυκιά μου
Εκπέμπει κύματα που φέρνουν ψύχρα
Να σε κρύψω θέλω στην αγκαλιά μου
Ας δώσουμε στον έρωτα τα λύτρα]
Απαγωγές, φόνοι και εκτελέσεις
Εθίζουν τα αισθήματα στην ήττα
Μιλούν οι υπότιτλοι για υφέσεις
Στα galops έμεινε μισή η πίτα
Οι τρομοκρατικές τηλεπερσόνες
Κουνούν το δάχτυλο χωρίς κουκούλα

Ο έρωτάς σου απαλός
Σαν ξενύχτι τρυφερός
Κομμάτι ενός θαύματος
Δεν μ' ακουμπάει ο θάνατος
Η αγάπη σου παιχνίδι
Στο θεατρικό σανίδι
Στη σκηνή σάλτο μορτάλε
Κάθαρση για το φινάλε
[Αλεξιθάνατη στο άγγιγμά σου
Μικρή θεά στην αγκαλιά σου
Απ’ τα φιλιά σου παίρνω λάμψη
Απίθανο κάτι να με κάμψει]

Βροχή των ημερών μας
Στίχοι: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΣΗΣ
Μουσική: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ
Ερμηνεία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΝΙΟΣ
Βροχή τα λόγια
Βροχή λαμόγια
Διαβρώσανε τους δρόμους
Γεμίσαν υπονόμους
Βροχή οι σφαίρες
Βροχή ιδέες
Σκοτώσανε τις τύψεις
Μας κούρασαν οι κρίσεις
Βροχή εικόνες
Βροχή οι νόρμες
Αγρίεψαν το μάτια
Μας έδεσαν στα ξάρτια

Βροχή τα θύματα
Βροχή συνθήματα
Στεγνώσανε τη λύπη
Μας πέταξαν στη λήθη
[Παράξενη βροχή μέσα στο νου μας
Θολώνεις τα τζάμια του ουρανού μας
Ξεπλένεις τα πάντα σαν δυναμώνεις
Την έρημο φέρνεις και μας θυμώνεις
Παράξενη βροχή διψάς για λεία
Αφήνεις πίσω σου μονάχα βία
Χύνεις το δάκρυ σου στους πληγωμένους
Πνίγεις μ’ αργύρια τους πληρωμένους]
Βροχή οι πέτρες
Βροχή οι έχθρες
Βαθύνανε οι εκδορές
Μας βρήκαν νέες συμφορές
Βροχή πτώματα
Βροχή δόγματα
Σάπισαν τα φράγματα
Μας έπνιξαν δράματα
Βροχή ελπίδες
Βροχή ακρίδες
Μας νίκησαν εν τούτω
Μας κλέψανε τον πλούτο
Βροχή χάχανα
Βροχή βάσανα
Νοθεύτηκε ο έρωτα
Πού μας πηγαίνει μη ρωτάς
[Παράξενη βροχή μέσα στο νου μας
Θολώνεις τα τζάμια του ουρανού μας
Ξεπλένεις τα πάντα σαν δυναμώνεις
Την έρημο φέρνεις και μας θυμώνεις
Παράξενη βροχή διψάς για λεία
Αφήνεις πίσω σου μονάχα βία
Χύνεις το δάκρυ σου στους πληγωμένους
Πνίγεις μ' αργύρια τους πληρωμένους]

Η ζωή μας καλεί
Στίχοι: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΣΗΣ
Μουσική: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΛΙΚΗΣ
Ερμηνεία: ΜΑΝΟΣ ΛΥΔΑΚΗΣ
Σπίτια, αυτοκίνητα
Εξοχικά και σκάφη
Μαγαζιά και κτήματα
Εργαλεία στο ράφι
Κινήματα, θρησκείες
Συστήματα και σέκτες
Στάσεις και απεργίες
Αίματα στους δέκτες
Συνεντεύξεις, βραβεία
Σουαρέ, διαφημίσεις
Γκαλά και καλλιστεία

Μαϊντανοί στις ειδήσεις
Ταχύτητες, αλκοόλ
Γέλια και συζητήσεις
Τζόγος, έρωτες, σπορ
Ρίγη στις αναρτήσεις
Χαρές, μίση και οργή
Αγάπη κι απόγνωση
Μανίες, θλίψη, στοργή
Τραγούδια στη μόνωση
Επιδημίες, λιμοί
Εκλογές με νοθείες
Πόλεμοι κι οδυρμοί
Πολιτικές μαφίες
[Η ζωή είναι το μόνο που έχουμε
Η ζωή είναι το μόνο που έχουμε
Όσο πλούτο και αν κατέχουμε
Η ζωή μάς καλεί να της δώσουμε πνοή
Βιογραφικό σημείωμα
Ο Βαγγέλης Κάλιοσης είναι συγγραφέας και
εκπαιδευτικός. Γεννήθηκε το Μάρτιο του
1968 στην πόλη Ζίγκεν του κρατιδίου της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στην τότε
Δυτική Γερμανία, μεγάλωσε στο χωριό Άσσος της Πρέβεζας και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
έκανε μεταπτυχιακό με θέμα την εκπαιδευτική ηγεσία και διοίκηση στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας. Εργάζεται ως φιλόλογος στη
δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατά
τη διετία 2014- 2016 χρημάτισε διευθυντής
του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής
Κατάρτισης των Φυλακών Κορυδαλλού.
Από το 2016 έως το 2018 ήταν διευθυντής
στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Αχαρνών και από το 2018 έχει
αναλάβει τη διεύθυνση του νεοσύστατου
Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάρων και
ακολούθως του ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων.
Η ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία ξεκινάει με την ποιητική συλλογή Ακροβασίες το
1991 και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με
διάφορα βιβλία ποίησης, διηγημάτων, μυθιστορημάτων και δοκιμίων. Τον Μάρτιο του
2020 το μυθιστόρημά του "Το Τσιπάκι της
Γνώσης" εκδόθηκε μεταφρασμένο στα αγγλικά με τον τίτλο "The Chip of Knowledge"
από τις εκδόσεις Ontime Books. Το 2020
κυκλοφόρησε επίσης το μουσικό άλμπουμ
"Δημοκρατία... Fake" από την General
Music, το οποίο περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια σε δικούς του στίχους μελοποιημένους από τον συνθέτη Σάκη Τσιλίκη. Τα
τραγούδια ερμηνεύουν οι Χρήστος Νινιός,
Μάνος Λυδάκης, Ρενάτα Πυλαρινού, Κωνσταντίνος Τσιμούρης και ο ίδιος ο συνθέτης.
Εργογραφία
• Ακροβασίες, Ποίηση (Έψιλον, 1991)
• Όμηρος Εταίρας, Διηγήματα (Καστανιώτης, 1997)
• Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς τρομοκράτες,
Μυθιστόρημα (Καστανιώτης, 2006)
• Η Κρίση του Κοινοβουλευτισμού και το Αίτημα της Άμεσης Δημοκρατίας, Δοκίμιο (Χρ.
Δάρδανος, 2011)
• Το Τσιπάκι της Γνώσης, Μυθιστόρημα (Κάκτος, 2019)
• Συνάντηση με τον Γιάννη Ρίτσο υπό τη Σονάτα του Σεληνόφωτος, Ποίηση (Όστρια,
2020)
• The Chip of Knowledge, novel (Ontime
Books, 2020)
• Προσαρμογή για την ελληνική έκδοση του
βιβλίου "Εγχειρίδιο Γενικής Παιδείας" των
J.F. Braunstein & B. Phan (Πατάκης 2009)
• Μεγάλο Ηλεκτρονικό Λεξικό Νεοελληνικής
Γλώσσας, Συλλογικό έργο (Πατάκης, 2012)
Έχει συγγράψει επίσης σχολικά βοηθήματα.

