
Το Σάββατο 30 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στο 
προαύλιο χώρο του πέτρινου Δημοτικού Σχολεί-
ου Άσσου σε μια εξαιρετική φυσική ατμόσφαι-

ρα παρουσία κατοίκων του χωριού και όχι μόνο, καθώς 
το παρόν έδωσαν και κάτοικοι από γειτονικά χωριά και 
πολλοί ετεροδημότες, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδη-
λώσεις. α) Μνήμης και τιμής, η οποία ήταν αφιερωμέ-
νη στους συμμετέχοντες και πεσόντες Ασσιώτες στη Μι-
κρασιατική εκστρατεία το 1922. Και β) Η παρουσίαση 
του βιβλίου του επίτιμου προέδρου του Συλλόγου Παύ-
λου Γεωργίου Χρήστου με θέμα:"Ασσιώτικο-Νασσ(ι)αρί-
τικο Λαογραφικό Συναξάρι». 

Συντονιστής της εκδήλωσης ο π. Γραμματέας του Δή-
μου Σπύρος Δημ. Λαμπρούσης. Για το βιβλίο του Παύ-
λου Γ. Χρήστου μίλησε ο συνταξιούχος δάσκαλος Σω-
κράτης Σ. Βασιλείου από τις Παπαδάτες:

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
Το βιβλίο, ως υλικό μέσο και εργαλείο στην ιστορία του 

ανθρώπινου πολιτισμού, είναι το πιο εκπληκτικό, από όσα 
εργαλεία επινόησε ο άνθρωπος. Τα άλλα εργαλεία είναι α-
πλές προεκτάσεις του σώματός του. Το μικροσκόπιο και 
το τηλεσκόπιο είναι προεκτάσεις της όρασής του. Το τηλέ-
φωνο, προέκταση της φωνής του. Το αλέτρι και το σπαθί, 
προεκτάσεις του χεριού του. 

Και πάει λέγοντας. Το βιβλίο όμως είναι  άλλο πράγμα: 
Είναι η προέκταση της σκέψης, της μνήμης & της φαντα-
σίας του ανθρώπου.                                                                                             

Με το βιβλίο διακινήθηκαν τα έργα του ανθρώπου, που 
εντάσσονται στην επιστήμη, στη λογοτεχνία, στην τέχνη, 
στη φιλοσοφία και στη θρησκεία, όχι ως απλά θεωρητικά 
κείμενα, αλλά ως καίριες και αποφασιστικές παρεμβάσεις 
στον ατομικό όσο και στον συλλογικό βίο.

Από αριστερά Σωκράτης Βασιλείου, Σπύρος Δημ. 
Λαμπρούσης, Παύλος Γ. Χρήστου, Παναγιώτης Ευαγγ. Κούσης.
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 σσοςΆΟ

Τ ην Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 πραγμα-
τοποιήθηκε στο χωριό μας με μεγάλη ε-
πιτυχία το 17o αντάμωμα των απανταχού 
Ασσιωτών. Παρά την οικονομική κρίση, με-

γάλη ήταν η παρουσία των Ασσιωτών και των αλλο-
χωριανών φίλων του συλλόγου μας.

Οι παρευρισκόμενοι γλέντησαν πολιτισμένα μέ-
σα σε ένα θαυμάσιο περιβάλλον, έντονα συναισθη-
ματικό και συγκινησιακό. Τα  μέλη των Δ.Σ των συλ-
λόγων Αποδήμων Ασσιωτών (Αθηνών και Ιωαννί-
νων) και πολλοί εθελοντές είχαν δουλέψει από μέ-
ρες με μεράκι και μεθοδικότητα και κέρδισαν το 
στοίχημα που είχαν βάλει να φύγουν όλοι ευχαρι-
στημένοι. Δροσερά ποτά και αναψυκτικά, ζεστά και 
καλοψημένα κρέατα, καθαριότητα, άμεση εξυπη-
ρέτηση και παραδοσιακή μουσική που μας κράτησε 
συντροφιά μέχρι το πρωί. Ήταν πράγματι μια όμορ-
φη βραδιά με ποτό,  φαγητό, χορό, τραγούδι, κουβέ-
ντα και κέφι ανεξάντλητο.

Η μουσική ορχήστρα με κλαρίνο τον δεξιοτέ-
χνης στο Ηπειρώτικο λαϊκό κλαρίνο Μάκη Μπορο-
δήμο,  τον σπεσιαλίστα Χρήστο Γούλα στην κιθάρα, 
τον Γιάννη Χαραλάμπους στο ντραμς και ντέφι, τον 
Σπύρο Ζαγόρα στο αρμόνιο και τους γνωστούς ερ-
μηνευτές του Ηπειρώτικου παραδοσιακού Δημοτι-
κού τραγουδιού Δημήτρη Αχνούλα και Ρένα Ράπτη 
μάς χάρισε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Έγινε πράγ-
ματι κατά γενική ομολογία ένα γλέντι με απρόσμενη 
επιτυχία που θα μας μείνει αξέχαστο.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο πρόε-
δρος του Δ.Σ του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» Ευάγγελος Θ. Θεοδώ-
ρου:

Κυρίες και Κύριοι, φίλες και φίλοι του Άσσου, 
Αγαπητοί  συγχωριανοί,
Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλ-

λόγων αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑ-
ΡΗΣ» και του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου 
Άσσου με έδρα τα Ιωάννινα σας καλωσορίζω στο 17ο 
αντάμωμα των απανταχού Ασσιωτώ. Μετά από απου-
σία δύο χρόνων και κόντρα στις αντίξοες συνθήκες 
της πανδημίας & της ακρίβειας σήμερα κάνουμε προ-
σπάθεια να επανέλθουμε στην κανονικότητα και πι-
στεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Όπως και τα προηγού-
μενα προγραμματίσαμε ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Η 
πρώτη ημέρα είναι ψυχαγωγική (γλέντι και χορός), η 
δεύτερη ημέρα μνήμης και τιμής και φέτος είναι αφι-
ερωμένη στους συμμετέχοντες και πεσόντες Ασσιώ-
τες στη Μικρασιατική εκστρατεία. Επίσης αύριο θα γί-
νει και η παρουσίαση του βιβλίου του επίτιμου προέ-
δρου του Συλλόγου μας Παύλου Γ. Χρήστου με θέμα: 
«Ασσιώτικο-Νασσ(ι)αρίτικο Λαογραφικό Συναξάρι». Ο 
αγαπητός Παύλος μας εξέπληξε για ακόμα φορά ευχά-
ριστα. Την Κυριακή Τρίτη ημέρα των εκδηλώσεων έ-
χει θέση ο αθλητισμός. Στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει 
ο γύρος του Άσσου που είναι αφιερωμένος στη μνή-
μη του αείμνηστου προέδρου μας «Κωνσταντίνου Δή-
μα». Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι την Κυριακή το 
πρωί μετά τη Θεία λειτουργία θα γίνουν στην κεντρι-
κή πλατεία του χωριού τα αποκαλυπτήρια της προτο-
μής του Ασσιώτη ήρωα Ανθυπολοχαγού Ευάγγελου Κ. 
Κατσάνου  που έπεσε ηρωικώς στις 22 Ιουλίου 1974 
κατά την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στη μαρ-
τυρική Κύπρο.

Δεν θα κάνω κατάχρηση στον χρόνο. Ο χρόνος εί-
ναι δικός σας. Είναι για διασκέδαση. Εύχομαι η αποψι-
νή βραδιά να είναι μια βραδιά αξέχαστη σε όλους μας. 
Μας την υπόσχεται η μουσική ορχήστρα. Εύχομαι να 
περάσετε καλά, ανέμελα και να μείνετε όλοι ευχαρι-
στημένοι. Κλείνοντας ευχαριστούμε όλους τους εθε-
λοντές για την προσφορά. Καλή διασκέδαση και καλό 
υπόλοιπο καλοκαιριού.

Τριήμερο εκδηλώσεων στο χωριό 
Aσσιώτικο αντάμωμα: 1η Ημέρα 29 Ιουλίου 2022

Τα αποκαλυπτήρια ΤΗΣ προτομής του Ηρωα 
Ευάγγελου Κ. Κατσάνου στην πλατεία του ΑΣΣΟΥ
Με συγκίνηση, λαμπρότητα και κάθε επισημότη-

τα  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Ιουλίου 
2022 η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προ-

τομής του Ασσιώτη Ευάγγελου Κ. Κατσάνου που έπε-
σε ηρωικώς στις 22 Ιουλίου 1974 στην Αμμόχωστο 
κατά την εισβολή των Τούρκων στη μαρτυρική Κύπρο. 
Έπειτα από 48 χρόνια απεδόθησαν οι πρέπουσες τιμές 
στον Ασσιώτη ήρωα. Η τελετή άρχισε με επιμνημό-
συνη δέηση. Ο συντονιστής της τελετής Παναγιώτης 
Ευαγγ Κούσης, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου 
Θεσπρωτικού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους. 

Σεβασμιότατε, Αιδεσιμότατοι, κ.κ. εκπρόσωποι 
του ελληνικού κοινοβουλίου, κ. Διοικητά της 8ης 
Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, κ.Υποδιοικητά της 
Μοίρας Υποστήριξης FOB ΑΚΤΙΟΝ, κ. κ. εκπρόσωποι 
της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δήμαρχε, κ.κ. εκπρόσω-
ποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.κ. εκπρόσωποι των 
Σωμάτων Ασφαλείας, κ.κ. εκπρόσωποι Φορέων και 
Σωματείων, συλλόγων, κυρίες και κύριοι:

 Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση των α-
ποκαλυπτηρίων του ηρωικώς πεσόντος υπέρ πατρίδος 
Ευάγγελου Κατσάνου. Κάθε τόπος οφείλει να τιμάει 

τους ήρωές του. Αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμα-
στε σήμερα σ αυτόν το χώρο, να αποτίσουμε τον ελά-
χιστο φόρο τιμής στον ήρωα Ευάγγελο Κατσάνο του 
Κωνσταντίνου, που έπεσε υπέρ πατρίδος.

Ακολούθησε η επιμνημόσυνος δέηση.

2η Ημέρα. 30 Ιουλίου 2022
Βραδιά μνήμης 

και τιμής στον Ασσο

Συνέχεια στη σελίδα  8

Συνέχεια στη σελίδα  10
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Γεννήσεις
 Τρίτο παιδί απέκτησαν ο Ευάγγελος Πανούσης 

του Παναγιώτη & της Κωνσταντίνας και η Χρυσού-
λα Κώτση του Κωνσταντίνου & της Ελένης. Στις 14 
Σεπτεμβρίου 2022 στη μαιευτική κλινική «Μητέρα» 
στην Άρτα η Χρυσούλα Κώτση έφερε στη ζωή ένα 
υγιέστατο και χαριτωμένο κοριτσάκι. Εμφανής η 
χαρά των παππούδων Παναγιώτη Πανούση και 
Κώστα Κώτση και των γιαγιάδων Ντίνας και Ελένης 
για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμαστε στους 
ευτυχισμένους γονείς Βαγγέλη και Χρυσούλα, στους 
παππούδες Παναγιώτη και Κώστα και στις γιαγιάδες 
Ντίνα και Ελένη να τους ζήσει και να είναι καλότυχη 
στη ζωή της.
 Τρίτο παιδί απέκτησε η Ελένη Χρήστου του Ανα-

στασίου & της Αικατερίνης και ο Σπύρος Μπρίκος 
του Γεωργίου & της Σοφίας. Στις 18 Αυγούστου 
2022 η Ελένη Χρήστου στη Μαιευτική κλινική του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων έφερε 
στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. 
Εμφανής η χαρά των παππούδων Τάσου Χρήστου 
και Γιώργου Μπρίκου και των γιαγιάδων Κατερίνας 
και Σοφίας για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ευχόμα-
στε στους ευτυχισμένους γονείς Σπύρο και Ελένη, 
στους παππούδες Τάσο και Γιώργο και στις γιαγιά-
δες Κατερίνα και Σοφία να τους ζήσει και να είναι 
καλότυχο στη ζωή του.
 Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν ο Γεώργιος 

Τσιατούρας του Χρήστου & της Δήμητρας και η 
Ζήκα Ειρήνη του Σπύρου & της Πολυξένης. Στις 19 
Σεπτεμβρίου στο Μαιευτήριο ΙΑΣΩ η Ειρήνη Ζήκα 
έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και χαριτωμένο κορι-
τσάκι. Εμφανής η χαρά των παππούδων Χρήστου 
Τσιατούρα και Σπύρου Ζήκα και των γιαγιάδων 
Δήμητρας και Πολυξένης για το ευχάριστο αυτό 
γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς 
Γιώργο και Ειρήνη, στους παππούδες Χρήστο και 
Σπύρο (Σπύρος του Τασιούλ’ Θωμά) και στις γιαγιά-
δες Δήμητρα (Τούλα του Κίτσο Σπύρου) και Πόπη να 
τους ζήσει και να είναι καλότυχη στη ζωή της.

Βαπτίσεις
▪ Το Σάββατο 15 Μαΐου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Κηφισιάς ο Ζήκας Αναστάσιος του 
Ευαγγέλου & της Αρετής και η Γαρδέρη Άννα του 
Γεωργίου & της Μαριέττας βάπτισαν το κοριτσάκι 
τους. Η νονά Μιχαηλία Ζήκα της χάρισε το όνομα 
Μαριέττα. Εμφανής η χαρά του παππού Βαγγέλη & 
της γιαγιάς Αρετής για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 
Οι γονείς της μικρής Μαριέττας δεξιώθηκαν τους 
προσκεκλημένους στην κοσμική ταβέρνα «ο Τάσος» 
στο Αιγάλεω. 

Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Τάσο και Άννα, στον 
παππού Βαγγέλη (Λάκη Τασούλη), στη γιαγιά Αρετή 
και στη νονά Μιχαέλα «να τους ζήσει».
▪ Την Κυριακή 3-Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου N. Ιωνίας η Λαμπρούση Βασιλι-
κή του Γεωργίου & της Λαμπρινής και ο Τσώλος 

Νικόλαος του Αθανασίου & της Δήμητρας βάπτισαν 
το αγοράκι τους. Οι νονές Στεφανία Ξάνθη και 
Παρασκευή Σαγκιώτη του χάρισαν το όνομα Δημή-
τριος. Εμφανής η χαρά των παππούδων Γιώργου 
Λαμπρούση και Αθανασίου Τσώλου και των γιαγιά-
δων Λαμπρινής Θεοδώρου και Δήμητρας Μαστρο-
γεώργου για το ευχάριστο αυτό γεγονός. 

Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχο-
νται στους ευτυχισμένους γονείς Βίκυ και Νίκο, στον 
παππού Γιώργο (Γάκη Πήλιο), στη γιαγιά Λαμπρινή 
και στiς νονές Στεφανία και Παρασκευή «να τους 
ζήσει».
▪ Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Γενέ-
σιον Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα) Θεσπρωτι-
κού ο Πανούσης Γεώργιος του Παναγιώτη & της 
Κωνσταντίνας και η Παπασπύρου Αναστασία του 
Σπύρου & της Χρυσάνθης βάπτισαν τα κοριτσάκια 
τους. Οι νονοί Κωνσταντίνος Φέκκας και Ελένη 
Μπάρμπαρη της χάρισαν το όνομα Βαλέρια και η 
νονά Ελπίδα Κατσάνου του Ιωάννη & της Παναγιώ-
τας το όνομα Ίριδα. Εμφανής η χαρά των παπούδων 
Παναγιώτη Πανούση κα Σπύρου Παπασπύρου και 
των γιαγιάδων Ντίνας Πανούση και Χρύσας Παπα-
σπύρου. Οι γονείς της Βαλέριας και Ίριδας δεξιώθη-
καν τους προσκεκλημένους στο κτήμα Μάρος στους 
Κωστακιούς Άρτας. Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα 

ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Γιώργο και Νατάσα, στους παππούδες Παναγιώτη 
και Σπύρο, στις γιαγιάδες Ντίνα και Χρύσα και στους 
νονούς Κώστα, Ελένη και Ελπίδα «να τους ζήσουν».
▪ Την Κυριακή 21-Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Ιωάννη 
Λευκάδας η Σταύ-
ρου Ευστρατία 
(Έφη) του Γεωρ-
γίου & της Μάν-
θας και ο Σίδερης 
Ιωάννης του Χρή-
στου & της Ανα-
στασίας βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους. 
Η νονά Καρολίνα 
Δημακάκου της 
χάρισε τo όνομα 
Αριάδνη-Κλεο -
νίκη. Εμφανής η 
χαρά του παππού 
Γιώργου Σταύρου 
(Βενζινά) & της 
γιαγιάς Μάνθας 
για το ευχάριστο 
αυτό γεγονός. 

Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και Έφη, στον 
παππού Γιώργο, στη γιαγιά Μάνθα και στη νονά 
Καρολίνα «να τους ζήσει».
▪ Την Κυριακή 21-Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Δημητρίου Ζερβού ο Σιάρκος Σταύρος 
του Αλεξάνδρου & της Αικατερίνης και η Δαρδα-
μάνη Φωτεινή του Κωνσταντίνου & της Γεωργίας 
βάπτισαν το αγοράκι τους. Οι νονοί Αναστάσιος 
Βλαχόπουλος και Ηλέκτρα Ζούμπα του χάρισαν τα 
όνομα Αλέξανδρος. Εμφανής η χαρά του παππού 
π. Αλέξανδρου Σιάρκου & της γιαγιάς πρεσβυτέ-
ρας Αικατερίνης για το ευχάριστο αυτό γεγονός. Οι 
γονείς του μικρού Αλέξανδρου δεξιώθηκαν τους 
προσκεκλημένους στο κτήμα «Τσουμάνη» στο Λούρο. 
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Σταύρο και Φωτεινή, 
στον παππού π. Αλέξανδρο, στη γιαγιά Αικατερίνη 
και στους νονούς Αναστάσιο Βλαχόπουλο και Ηλέ-
κτρα Ζούμπα «να τους ζήσει».
▪ Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πρέβεζας η 
Κώνστα Ελένη του Κωνσταντίνου & της Γιάννας 
και ο Κιλιντάρης Δημήτριος του Αθανασίου & της 
Κυριακής βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Η νονά Θεο-
δοσία Συκιωτάκη της χάρισε το όνομα Κυριακή. 
Εμφανής η χαρά της γιαγιάς Γιάννας για το ευχά-
ριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς της μικρής Κυρια-
κής δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο κτήμα 
«Τσουμάνη» στο Λούρο. Ο σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους 
γονείς Δημήτρη και Ελένη, στη γιαγιά Γιάννα και στη 
νονά Θεοδοσία «να τους ζήσει».
▪ Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Μαρίνας Εκάλης ο Κωνσταντίνος Κατσά-
νος του Γεωργίου & της Δέσποινας και η Ελίνα 
Κανακάκη του Βασιλείου & της Χαράς βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους. Ο νονός Θανάσης Καμαριώτης της 
χάρισε το όνομα Μαρία-Ηλιάνα. Εμφανής η χαρά 
του παππού Γιώργου & της γιαγιάς Δέσποινας για 
το ευχάριστο αυτό γεγονός. Ο σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους 
γονείς Κώστα και Ελίνα, στον παππού Γιώργο (Γάκη 
Κώτση Βάγια), στη γιαγιά Δέσποινα και στον νονό 
Θανάση «να τους ζήσει».

▪ Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Εφραίμ Λ. Αγίας Μαρίνας 450 στο Κορωπί η 
Γούλα Ευτυχία του Διονύση & της Σταυρούλας και 
ο Μανουσόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου 
& της Μαρίας βάπτισαν το αγοράκι τους. Οι νονοί 
Νικόλαος Λιοφάγος και Βασιλική Καταχανά του 
χάρισαν το όνομα Δημήτριος. Εμφανής η χαρά του 
παππού Διονύση & της γιαγιάς Ρούλας για το ευχά-
ριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Δημήτρη 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο κτήμα «Τσό-
ρου» στο Κορωπί.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται 
στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και Ευτυχία, 
στον παππού Διονύση (Διονύση του Δημητράκη 
Γούλα), στη γιαγιά Ρούλα, στον νονό Νίκο και στη 
νονά Βασιλική «να τους ζήσει».

Κοινωνικά 

Ζήκας Αναστάσιος του Ευαγγέλου & της Αρετής με την κόρη 
του Αρετή και η σύζυγός του. Γαρδέρη Άννα του Γεωργίουκαι της 

Μαριέττας με την κόρη της Μαριέττα.

Από αριστερά Παρασκευή Σαγκιώτη, Βασιλική Γ. Λαμπρούση-Τσώ-
λου, Στεφανία Χρ. Ξάνθη (με τον μικρό Δημήτρη), Τσώλος Νικόλας.

Ιωάννης Σίδερης-Ευστρατία (Έφη) 
Σταύρου του Γεωργίου & της Μάνθας-
Καρολίνα Δημακάκου με την Αριάδνη-

Κλεονίκη στην αγκαλιά και η Αναστασία 
Σίδερη.

Κατσάνος Κωνσταντίνος του Γεωργίου & της Δέσποινας-Κανακάκη, 
Ελίνα του Βασιλείου & της Χαράς με την κόρη τους Μαρία-Ηλιάνα
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▪ Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου 
ο Λαμπρούσης Αθανάσιος του Παναγιώτη & της 
Βάιας και η Γιαγκούλα Αντιγόνη βάπτισαν το αγο-
ράκι τους. Η νονά Βασιλική Νάστου του χάρισε το 
όνομα Σταύρος-Βησσαρίωνας. Εμφανής η χαρά 
του παππού Παναγιώτη & της γιαγιάς Βάιας για το 
ευχάριστο αυτό γεγονός. Ο σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφη-
μερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους 
γονείς Θανάση και Αντιγόνη, στον παππού Παναγιώ-
τη (Πάνο του Τάκη Πανέλη), στη γιαγιά Βάια και στη 
νονά Βασιλική «να τους ζήσει».
▪ Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου Άργους η Ζήκα Ερμηνεία (Έμυ) 
του Αναστασίου & της Λουίζας και ο Κουγιάς Μάρι-
ος του Δημητρίου & της Παναγιώτας βάπτισαν το 
αγοράκι τους. Ο νονός Δημήτριος Σκλαβούνος του 
χάρισε το όνομα Δημήτριος. Εμφανής η χαρά του 
παππού Τάσου & της γιαγιάς Λουίζας για το ευχά-
ριστο αυτό γεγονός. Οι γονείς του μικρού Δημήτρη 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους στο εξοχικό 
κέντρο «Σαμπάλα» στην Παραλία Καραθώνα Ναυ-
πλίου. Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡ-
ΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» 
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Δημήτρη και 
Έμυ, στον παππού Τάσο (Τασιούλ’ Κολιό Ζήκα), στη 
γιαγιά Λουίζα, στον νονό Δημήτρη «να τους ζήσει».

▪ Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εντός του 
κτήματος «Καλλίστη» στο Μαρκόπουλο Αττικής ο 
Παππάς Ηλίας του Ελευθερίου & της Μαριάνθης 
και η Μαρία Μπελίτσου του Νικήτα & της Γεωρ-
γίας βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Οι νονοί Νίκος 
Φωτόπουλος και Σοφία Μιχελίδη της χάρισαν το 
όνομα Μαριάνθη. Οι γονείς της μικρής Μαριάνθης 
δεξιώθηκαν τους προσκεκλημένους σε κέντρο εντός 
του κτήματος «Καλλίστη». Ο σύλλογος αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημε-
ρίδα «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς 
Ηλία και Μαρία, στον παππού Λευτέρη, στη γιαγιά 
Μαριάνθη (Μαριάνθη του Κώτση Γάκη Ναστάση), 
στους νονούς Νίκο και Σοφία «να τους ζήσει».

Γάμοι
 Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Γενέ-

σιον Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα) Θεσπρωτι-
κού ο Πανούσης Γεώργιος του Παναγιώτη & της 
Κωνσταντίνας από τον Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά 
του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του Παπα-
σπύρου Αναστασία του Σπύρου & της Χρυσάνθης 
από το Θεσπρωτικό. Κουμπάροι ο Κωνσταντίνος 
Φέκκας και η Ελένη Μπάρμπαρη. 

Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημέ-
νους στο κτήμα «Μάρος» στους Κωστακιούς Άρτας. 
 Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Γενέ-

σιον Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα) Θεσπρω-
τικού η Δήμα Αντιγόνη (Άντυ) του Δημητρίου & 
της Φιλίτσας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με 
τον εκλεκτό της καρδιάς της Ντόβα Γεώργιο του 
Παναγιώτη. Κουμπάρα η Κατερίνα Μπούκα. Το νιό-
παντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους 
στο κτήμα «Λουτσάρη» στην Άρτα.

 Την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου 
Πέτρου Άργους η Ζήκα Ερμηνεία του Αναστασίου & 
της Λουίζας ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον 
εκλεκτό της καρδιάς της Κουγιά Μάριο του Δημη-
τρίου & της Παναγιώτας. Κουμπάρος ο Δημήτριος 
Σκλαβούνος. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους 
προσκεκλημένους στο κτήμα «Χριστόφορος» στον 
Άγιο Αδριανό Ναυπλίου.

 Το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Αιγίου η Πανούση Αναστασία 
του Παναγιώτη & της Ακριβής ενώθηκε με τα δεσμά 
του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κουτρου-
μπέλη Ιωάννη του Ευαγγέλου & της Αθανασίας. 
Κουμπάρος ο Ιωάννης Κοκκινέλης. Το νιόπαντρο 
ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημένους στο εξο-
χικό κέντρο «Έσπερος» του Αιγίου. 
 Την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022 στον Ιερό Ναό 

Αγίου Δημητρίου Ζερβού ο Σιάρκος Σταύρος του 
Αλεξάνδρου & της Αικατερίνης ενώθηκε με τα 
δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του 
Δαρδαμάνη Φωτεινή του Κωνσταντίνου & της 
Γεωργίας. Κουμπάροι ο Αναστάσιος Βλαχόπουλος 
και η Ηλέκτρα Ζούμπα. Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξι-
ώθηκε τους προσκεκλημένους στο κτήμα «Τσουμά-
νη» στο Λούρο. 

 Τo Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Γεννήσεως του Χριστού στο κτήμα Μπραϊμνιώτης-
Μεσόγειος η Λαμπρούση Βασιλική του Ιωάννη & 

της Στέλλας από τον Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά 
του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της Ζαβλανό 
Στέργιο του Κωνσταντίνου & της Βασιλικής από τα 
Τρίκαλα. Κουμπάροι ο Παναγιώτης και η Βασιλική 
Μπαμπούρη. 
Το νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλη-
μένους εντός του κτήματος «Μεσόγειος» Βάρη-
Κορωπί. 

 Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Εφραίμ Λ. Αγίας Μαρίνας 450 στο Κορωπί η 
Γούλα Ευτυχία του Διονύση & της Σταυρούλας από 
τον Άσσο ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον 
εκλεκτό της καρδιάς της Μανουσόπουλο Πανα-
γιώτη του Δημητρίου & της Μαρίας. Κουμπάροι ο 
Νικόλαος Λιοφάγος και η Βασιλική Καταχανά. Το 
νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημέ-
νους στο κτήμα «Τσόρου» στο Κορωπί.

 Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 στον Ιερό 
Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εντός του 
κτήματος «Καλλίστη» στο Μαρκόπουλο Αττικής ο 
Παππάς Ηλίας του Ελευθερίου & της Μαριάνθης 
ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της 
καρδιάς του Μαρία Μπελίτσου του Νικήτα & της 
Γεωργίας. Κουμπάρος ο Νικόλαος Μπρούζης. Το 
νιόπαντρο ζευγάρι δεξιώθηκε τους προσκεκλημέ-
νους σε κέντρο εντός του κτήματος «Καλλίστη»
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η εφημερίδα 
ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα νιόπαντρα ζευγάρια «βίον 
ανθόσπαρτον και ζωήν ανέφελον».

Θάνατοι
▪ Στις 16 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 73 ετών, έφυγε 
για το αιώνιο ταξίδι ο Λαμπρούσης Λεωνίδας του 
Αντωνίου & της Μάνθας. Έχασε την άνιση μάχη να 
κρατηθεί στη ζωή από την επάρατη νόσο. Η εξόδιος 
ακολουθία εψάλη την επόμενη ημέρα στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Αμυ-
γδαλεώνα Καβάλας και εντα-
φιάστηκε στο κοιμητήριο του 
Αμυγδαλεώνα. Στην τελευταία 
του κατοικία τον συνόδευσε 
η οικογένειά του, συγγενείς, 
φίλοι και χωριανοί. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της Καβα-
λιώτικης γης που τον φιλο-
ξενεί. Αιωνία η μνήμη του. Ο 
εκλιπών είχε διατελέσει πρόε-
δρος του Συλλόγου αποδήμων 
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Τον εκλιπόντα εκ μέρους του Συλλόγου μας αποχαι-
ρέτησε ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου Παύλος 
Γ. Χρήστου.

Βάπτιση Δημήτρη Κουγιά του Μάριου & της Ερμηνείας.

Ο Γεώργιος Πανούσης του Παναγιώτη και  της Κωνσταντίνας -  
Αναστασία Παπασπύρου και τους γονείς του Γιώργου.

Ντόβας Γεώργιος του Παναγιώτη-Δήμα Αντιγόνη του Δημητρίου & 
της Φιλίτσας μετους γονείς της Αντιγόνης.

Ζήκα Ερμηνεία (Έμυ) του Aναστασίου & της Λουίζας-Μάριος 
Κουγιάς με τους γονείς της νύφης.

Σιάρκος Σταύρος του Αλεξάνδρου & της Αικατερίνης-Δαρδαμάνη 
Φωτεινή του Κων. & της Γεωργίας.

Λαμπρούση Βασιλική του Ιωάννη & της Στυλιανής-Ζαβλανού Στέρ-
γιος του Κωνσταντίνου & της Βασιλικής με τους γονείς της νύφης.

Από αριστερά Βασιλική Καταχανά και Νικόλαος Λιοφάγος (κου-
μπάροι)-Ευτυχία Γούλα και Παναγιώτης Μανουσόπουλος (νιόπα-

ντρα)-Ρούλα και Διονύσης Γούλας γονείς της νύφης.

Λαμπρούσης Λεωνίδας
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Αγαπητέ Λεωνίδα
Μεγάλος είναι ο πόνος και ανείπωτη η συντριβή και 

οδύνη που διακατέχει τις ψυχές μας. 
Η είδηση του αδόκητου θανάτου του αγαπητού μας 

Λεωνίδα έπεσε σαν κεραυνός και συγκλόνισε όλους 
μας.

Αγαπητέ Λεωνίδα έχασες την άνιση μάχη που 
έδωσες τα τελευταία χρόνια να κρατηθείς στη ζωή. 
Μια μάχη που έδωσες όρθιος, με γενναιότητα, καρτε-
ρικότητα, περισσή υπομονή, λεβεντιά και αξιοπρέπεια, 
όπως πορεύτηκες σ’ όλη σου τη ζωή.

Θρηνούμε τον εκλεκτό άνθρωπο, τον αδαμάντινο 
χαρακτήρα του οποίου το ήθος ήταν υποδειγματικό 
και οι αρετές του απαράμιλλες. Θρηνούμε τον σύζυ-
γο, πατέρα, αδελφό που έφυγε τόσο απρόσμενα και 
βύθισε τους δικούς του στο πένθος και την οδύνη. 
Θρηνούμε τον επιστήθιο φίλο, τον αξιαγάπητο χωρια-
νό, τον ευπροσήγορο, τον άκακο, τον συνετό, τον 
ανιδιοτελή, και καταδεκτικό άτομο που υποβαλλόταν 
σε κάθε θυσία για τους άλλους. Μπορώ να πω ότι 
ήσουν ο ορισμός της καλοσύνης, της αλληλεγγύης & 
της προσφοράς. Θρηνούμε σήμερα έναν ξεχωριστό 
αστυνομικό. 

Ο Λεωνίδας ως αστυνομικός κατέχει ένα μεγάλο 
ρεκόρ (ρεκόρ για βραβείο Γκίνες) δεν καταλόγισε καμιά 
παράβαση, όσες φορές βγήκε για έλεγχο. Έτρεμε το 
χέρι μου Παύλε όταν έπιανα το στυλό. Ζήτησε από την 
υπηρεσία του να μη μπαίνει σε υπηρεσία καταλογισμού 
παραβάσεων και έτσι έγινε. 

Τα παιδικά σου χρόνια δύσκολα. Η πατρική σου 
οικογένεια μεγάλη. 

Ο Μπάρμπα Ντώνης ο πατέρας σου άνθρωπος 
εργατικός, με δυσκολία όμως μεγάλωνε την οικογέ-
νειά του. Εσύ Λεωνίδα από πολύ μικρός ρίχτηκες στη 
δουλειά. Μαθητής Γυμνασίου ακόμη, αμούστακο παιδί 
τα καλοκαίρια αλλά και στις διακοπές των Χριστουγέν-
νων και του Πάσχα στη Νέα Μάκρη στην ταβέρνα του 
Τσίρκα, αρχικά ως βοηθός και αργότερα ως σερβιτό-
ρος εξασφάλιζες τα έξοδά σου και βοηθούσες και την 
οικογένειά σου. Τελειώνοντας το γυμνάσιο βρέθηκες 
στην αστυνομία πόλεων. Για πέρα σπουδές ούτε λόγος. 
Δεν υπήρχε τέτοια οικονομική δυνατότητα. Έπρεπε να 
ανακουφίσεις τον πατέρα σου και αυτό εσύ έκανες. 
Και ως αστυνομικός συνέχισες να δουλεύεις και δεύ-
τερη δουλειά προκειμένου να βοηθάς την πατρική σου 
οικογένεια.

Ηχούν ακόμη στα αυτιά μου τα λόγια του πατέρα 
σου είμαι φτωχός Παύλο και προσπαθώ, αν όμως 
πάθω εγώ κάτι είμαι σίγουρος ότι η οικογένειά μου δε 
θα πεινάσει, γιατί εγώ έχω τον Λεωνίδα. Και εσύ αυτό 
έπραξες με το παραπάνω.

Βρισκόμαστε σήμερα όλοι εδώ, η σύζυγός σου, το 
παιδί σου, τα αδέλφια σου, οι συγγενείς σου, οι χωρια-
νοί σου, οι φίλοι σου, για το στερνό αντίο. 

 Αποχαιρετώ και εγώ τον ξεχωριστό φίλο μου, που 
η πορεία μας ήταν κοινή. Μια πορεία και μια φιλία που 
ξεκινάει από την παιδική ηλικία χωρίς διακοπές μέχρι 
και σήμερα. 

Οι πατρικές μας οικογένειες είχαν μια ξεχωριστή 
σχέση. Το πατρικό σου σπίτι γειτόνευε με το κοινοτικό 
κατάστημα και ο πατέρας μου ως κοινοτικός γραμμα-
τέας τις κρύες ημέρες του χειμώνα έβρισκε ζεστασιά 
κοντά στο πατρικό σου τζάκι, κουβεντιάζοντας αρκετές 
ώρες με τους καλοκάγαθους γονείς σου.

 Φεύγεις σήμερα από κοντά μας για το μεγάλο ταξί-
δι που όλοι μας θα το ακολουθήσουμε κάποια στιγμή. 

-Κατά τη θεολογική ερμηνεία- έχει καθοριστεί ότι 
παν γεννώμενο προώρισται να αποθάνει. Ό,τι έχει 
αρχή έχει και τέλος. Μόνο ο θεός ως άναρχος και 
αΐδιος, είναι αιώνιος και άφθαρτος. Φεύγεις νωρίς 
στην πιο αποδοτική ώρα για την οικογένειά σου και 
την κοινωνία. 

Φαίνεται πως είναι αληθινός ο λόγος ότι «Ον οι Θεοί 
φιλούσι θνήσκει νέος» γιατί, όπως συμπληρώνει η Αγία 
Γραφή, ο Θεός παίρνει κοντά του τον εκλεκτό και σπάνιο 
άνθρωπο, για να ζήσει σε ένα καλύτερο κόσμο.

Ήσουν εκλεκτό μέλος της ασσιώτικης αποδημίας. 
Με την απουσία σου ο σύλλογος των αποδήμων του 
χωριού μας, τον οποίον υπηρέτησες για πολλά χρόνια 
ως μέλος του Δ.Σ. αλλά και ως πρόεδρος σίγουρα θα 
είναι φτωχότερος. Κέρδισες την απεριόριστη αγάπη 
και την εμπιστοσύνη του κόσμου της γενέτειράς σου 

που σε περιέβαλαν με αισθήματα πραγματικής αγάπης 
και απολύτου εμπιστοσύνης, λόγω της μεγάλης προ-
σφοράς, δουλεύοντας αθόρυβα και δημιουργικά.

Ήσουν πρύτανης στην επικοινωνία. Ο τηλεφωνικός 
σου κατάλογος μακρύς. Λίγοι πιστεύω ότι μπορεί να 
είναι εδώ σήμερα με τους οποίους δεν επικοινωνού-
σες. Επικοινωνία να ενημερωθείς, να ενημερώσεις, να 
ευχηθείς και να συγχαρείς. Επικοινωνία ουσιαστική με 
ενδιαφέρον και όχι φατική-τυπική. Θα μας λείψει. 

Πριν σε αποχαιρετίσω θέλω να σε ευχαριστήσω 
για την ολύμπια φιλοξενία που είχαν μέλη της οικο-
γένειάς μου όταν σε επισκεφθήκανε πριν από μερικά 
χρόνια εδώ στον Αμυγδαλεώνα. Δεν εύρισκαν λόγια 
για να την περιγράψουν. Εγώ τους απάντησα δεν με 
εκπλήσσει αυτό. Δεν περίμενα από τον Λεωνίδα κάτι 
διαφορετικό, αλλά να είστε σίγουροι αυτό ο Λεωνίδας 
θα το έκανε για κάθε χωριανό, φίλο και γνωστό. 

Αγαπητέ Λεωνίδα ήρθα από την Αθήνα για το στερ-
νό αντίο. Ήρθα όμως για να εκπληρώσω την τελευταία 
σου επιθυμία στην προ ολίγων ημερών τηλεφωνική 
επικοινωνία που είχαμε. Μου είπες ότι τα δύο τρία 
τελευταία φύλλα της εφημερίδας του Συλλόγου μας «ο 
Άσσος» δεν τα είχες πάρει. Σου είπα να σου τα στείλω 
αμέσως. Όχι μου είπες να μου τις στείλεις μαζί με το 
επόμενο φύλλο. Επειδή δεν προλάβαινα να τις στείλω 
σου τις έφερα. 
Εκφράζοντας τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά σου, που πρέπει να αισθάνεται περή-
φανη για εσένα, σε αποχαιρετώ και εύχομαι να είναι 
ελαφρύ το χώμα της Καβαλιώτικης γης που θα σε 
φιλοξενήσει. Καλό σου ταξίδι.
(Λόγω εκτάκτου προβλήματος που πρόεκυψε την 
τελευταία στιγμή ο Παύλος Χρήστου δεν κατέστη 
δυνατόν να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία και τον 
επικήδειο εκφώνησε η Λαμπρινή Δημ. Χρήστου). 
▪ Στις 20 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 84 ετών, έφυγε 
για το αιώνιο ταξίδι η Καλεσίου Ελένη του Γεωργίου 
(Γιώργο Τάκη Βαγγέλαινα). Η 
εξόδιος ακολουθία εψάλη στον 
Ιερό ναό των Αγίων Κωνστα-
ντίνου και Ελένης Άσσου και 
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο 
του Αγίου Κωνσταντίνου. Στην 
τελευταία της κατοικία την 
συνόδευσε η οικογένειά της, 
συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Ασσιώτικης γης που την σκέπα-
σε. Αιωνία η μνήμη της.
▪ Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 92 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η 
Λαμπρούση Όλγα του Γεωργί-
ου (Γιώργο Κολιό Κώσταινα). Η 
εξόδιος ακολουθία εψάλη την 
επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό 
του Αγίου Γεωργίου Άσσου 
και ενταφιάστηκε στο κοιμητή-
ριο του Αγίου Νικολάου. Στην 
τελευταία της κατοικία την 
συνόδευσε η οικογένειά της, 
συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Ασσιώτικης γης που την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη 
της.
▪ Στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 75 ετών, 
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η Δήμα-Αλεξανδρή 
Πανάγιω του Αναστασίου & της Μαρίας (Πανάγιω 
του Τάσο Γιωργάκη). Η εξόδιος ακολουθία εψάλη 
στις 28 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευ-
ής Καναλίου Πρέβεζας και ενταφιάστηκε στο κοι-
μητήριο Καναλίου. Στην τελευταία της κατοικία την 
συνόδευσε η οικογένειά της, 
συγγενείς, φίλοι και χωριανοί. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
την σκέπασε. Αιωνία η μνήμη 
της.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤ-
ΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο 
«ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται τους 
οικείους και τους συγγενείς 
των μεταστάντων.

Μνημόσυνα
 Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 

στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άσσου 
ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της Κατσάνου Παρασκευής 
του Κωνσταντίνου (Κώτση 
Βάγαινας). Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της. 

 Την Κυριακή 10 Ιουλί-
ου 2022 στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσε-
ως της ψυχής της Λαμπρούση 
Κωνσταντίνας του Παναγιώτη 
& της Αικατερίνης (Κωνστά-
ντω του Πανέλη Μήτση). Ας 
είναι αιωνία η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 10 Ιουλί-
ου 2022 στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Δήμα Αθη-
νάς του Λάμπρου (Λαμπράκη 
Κιτσούλαινα). Ας είναι αιωνία 
η μνήμη της. 

 Την Κυριακή 24 Ιουλίου 
2022 στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Θεοδώρων του κοιμητηρίου 
Καλλιθέας ετελέσθη ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του Λαμπρούση 
Κωνσταντίνου του Δημητρίου 
& της Γιαννούλας (Κωστάκη 
Δημητράκη Κωνσταντή). Ας 
είναι αιωνία η μνήμη του. 

 Το Σάββατο 17 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέ-
σθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της 
Λαμπρούση Αικατερίνης του 
Κωνσταντίου & της Χρυσαυγής 
(Ρίνα του Κωνστααντή Τούση). 
Ας είναι αιωνία η μνήμη της. 

Προσφορές εις μνήμη
▪ Ο Γούλας Δημήτριος του 
Γεωργίου & της Βάιας προ-
σέφερε στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 30 ευρώ στη 
μνήμη των γονέων του Γεωρ-
γίου και Βάιας Γούλα. Τoν 
ευχαριστούμε και ευχόμαστε 
υγεία και μακροημέρευση σε 
αυτόν και την οικογένειά του 
για να τους θυμούνται και να 
τους έχουν στην καρδιά τους. 
Η μνήμη τους αιωνία.
▪ Ο Δήμας Δημήτριος του 
Σπύρου & της Ελένης (Μήτσο 
Πήλιο Θύμιος) προσέφερε 
στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 30 ευρώ στη μνήμη των 
γονέων του Σπύρου και Ελέ-
νης Δήμα & της αδελφής του 

Κατσάνου-Καλεσίου Ελένη 
του Αθανασίου & της Βάιας

Ζήκα-Λαμπρούση Όλγα του 
Μάνθου & της Βαρβάρας 

συζ. Γεώργιου

Δήμα-Αλεξανδρή Πανάγιω 
του Αναστασίου & της 

Μαρίας 

Κατσάνου Παρασκευή του 
Κωνσταντίνου (Κώτση 

Βάγαινα

Λαμπρούση Κωνσταντίνα 
του Παναγιώτη & της

Αικατερίνης

Λαμπρούσης Κων/ίνοςτου 
Δημητρίου & της Ιωάννας

Λαμπρούση Αικατερίνη του 
Κων/ου & της Χρυσαυγής

Κατσάνου - Δήμα Αθηνά του 
Κων/νου & της Βασιλικής 

Γούλα Βάια του Γεωργίου 
(Γιώργο Γούλαινα)

Γούλας Γεώργιος του Δημη-
τρίου (Γιώργο Γούλας).

 Χριστούλα Ελένη του Αναστασί-
ου & της Βαρβάρας (Πηλιοθύμι-

αινα, 1918-2013)

Δήμας Σπυρίδων του Ευθυμίου & 
της Κωνσταντίνας (Πήλιο Θύμι-

ος, 1919-2015)
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Λαμπρινής Σιώπη. Τoν 
ευχαριστούμε και ευχό-
μαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτόν και 
την οικογένειά του για 
να τους θυμούνται και 
να τους έχουν στην καρ-
διά τους. Η μνήμη τους 
αιωνία.
▪ Η Θεοδώρου-Μακρο-
δημήτρη Ευστρατία του 

Σπύρου & της Αικατερίνης και τα αδέρφια της 
Χρήστος, Παρασκευή, Θεοδούλη και Ελένη προσέ-
φεραν στην εφημερίδα μας το ποσό των 100 Ευρώ 
στη μνήμη των αδελφών της Ευαγγελίας Χούθη και 
Χαρίκλειας Λαμπίρη και του ξαδερφού τους Λεωνί-
δα Λαμπρούση του Αντωνίου & της Μάνθας. 

▪ Η Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάμπρου 
& της Αικατερίνης προσέφερε στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη της μητέρας της 
Αικατερίνης Λαμπρούση του Κωνσταντίνου & της 
Χρυσαυγής (Ρίνα του Κωνσταντή Τούση). Την ευχα-
ριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε 
αυτήν και την οικογένειά της για να την θυμούνται 
και να την έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη της 
αιωνία.
▪ Η Κατσάνου Κωνσταντίνα του Αντωνίου & 

της Βασιλικής προσέφε-
ρε στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη της κόρης 
της Αντωνίας-Μαρίας 
Ζήκα. Την ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε υγεία και 
μακροημέρευση σε αυτήν 
και την οικογένειά της 
για να την θυμούνται και 
να την έχουν στην καρδιά 

τους. Η μνήμη της αιωνία
▪ Η Κατσάνου Ευτυχία του Αντωνίου & της Βασι-
λικής προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 

των 50 ευρώ στη μνήμη 
του συζύγου της Ιωάννη 
Λαμπρούση του Βασιλεί-
ου & της Ελένης. Την 
ευχαριστούμε και ευχό-
μαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτήν και 
την οικογένειά της για να 
τον θυμούνται και να τον 
έχουν στην καρδιά τους. 
Η μνήμη του αιωνία.
▪ Ο Καλέσιος Παντελής 
του Θωμά & της Δήμη-
τρας και η Χούθη-Καλε-
σίου Δήμητρα του Θωμά 
& της Μάνθας προσέφε-
ραν στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 50 Ευρώ 
στη μνήμη των γονέων 
των Θωμά Καλέσιου 
του Κωνσταντίνου κα της 

Γιαννούλας (Θωμά Κάλιοση) και Θωμά Χούθη του 
Γεωργίου & της Βιργινίας (Θωμά Γάκη) και Μάνθα 
Χούθη.
▪ Η Κούση-Σβεντζούρη 
Μαρία του Ευαγγέλου & 
της Πανάγιως προσέφε-
ρε στην εφημερίδα μας 
το ποσό των 50 ευρώ 
στη μνήμη του πατέρα 
της Ευαγγέλου Κούση 
του Παναγιώτη & της 
Σπυριδούλας. Την ευχα-
ριστούμε και ευχόμαστε 
υγεία και μακροημέρευση 
σε αυτήν και την οικογένειά της για να τον θυμού-
νται και να τον έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη του 
αιωνία.
▪ Ο Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου & της 
Πανάγιως προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 30 ευρώ στη μνήμη του πατέρα του Ευαγγέλου 
Κούση του Παναγιώτη & της Σπυριδούλας, της θείας 
του Γιαννάκη-Κίτσιου Αγγελικής του Βασιλείου και 
του ξαδερφού του Γιαννάκη-Κίτσιου Γεωργίου του 
Βασιλείου. Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του 
για να τους θυμούνται και να τους έχουν στην καρδιά 
τους. Η μνήμη τους αιωνία.

▪ Η Κούση-Καλεσίου Σπυριδούλα του Ευαγγέλου 
& της Πανάγιως προσέφερε στην εφημερίδα μας το 
ποσό των 20 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Ευαγ-
γέλου Κούση του Παναγιώτη & της Σπυριδούλας. 
Την ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροη-
μέρευση σε αυτήν και την οικογένειά της για να τους 
θυμούνται και να τους έχουν στην καρδιά τους. Η 
μνήμη τους αιωνία.
▪ Ο Κούσης Κωνσταντίνος του Περικλή & της Χρυ-
σαυγής προσέφερε στην 
εφημερίδα μας τα ποσό 
των 50 Ευρώ στη μνήμη 
του πατέρα του Περικλή 
Κούση του Κωνσταντίνου 
& της Γιαννούλας (Περι-
κλή Κώστα). Τον ευχα-
ριστούμε και ευχόμαστε 
υγεία και μακροημέρευση 
σε αυτόν και την οικο-
γένειά του για να τον 
θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά τους. Η 
μνήμη του αιωνία.
▪ Η Λαμπρινή Θεοδώρου του Παναγιώτη & της 
Ευφορίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 25 ευρώ στη μνήμη των παππούδων & των  
γιαγιάδων Γεωργίου (Γάκη Θοδωρή) και Γεωργίας 
Θεοδώρου και Γεωργίου (Γάκη Ζήκα) και Βασιλικής 
Ζήκα. 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.

▪ Ο Ντίμερης Νικόλαος του Κωνσταντίνου & της 
Ευγενίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 20 Ευρώ στη μνήμη των γονέων του Κωνστα-
ντίνου και Ευγενίας Ντίμερη. Τον ευχαριστούμε και 

ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν και 
την οικογένειά του για να τον θυμούνται και να τον 
έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη τους αιωνία.
▪ Η Τσόγκα Μαρία του Γεωργίου προσέφερε στην 

εφημερίδα μας το ποσό 
των 20 ευρώ στη μνήμη 
του συζύγου της Γεωργί-
ου Τσόγκα του Παναγιώ-
τη & της Αλεξάνδρας. Την 
ευχαριστούμε και ευχό-
μαστε υγεία και μακρο-
ημέρευση σε αυτήν και 
την οικογένειά της για να 
τον θυμούνται και να τον 
έχουν στην καρδιά τους. 

Η μνήμη του αιωνία.
▪ Ο Τσιόγκας Στέφανος του Γεωργίου & της Μαρί-
ας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 20 
ευρώ στη μνήμη του πατέρα του Γεωργίου Τσόγκα 
του Παναγιώτη & της Αλεξάνδρας. Τον ευχαριστούμε 
και ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτόν 
και την οικογένειά του για να τον θυμούνται και να 
τον έχουν στην καρδιά τους. Η μνήμη του αιωνία.
▪ Η Τσόγκα-Καβαλάρη Παναγιώτα του Γεωργίου & 
της Μαρίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 20 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Γεωργίου 
Τσόγκα του Παναγιώτη & της Αλεξάνδρας. Την 
ευχαριστούμε και ευχόμαστε υγεία και μακροημέ-
ρευση σε αυτήν και την οικογένειά της για να τον 
θυμούνται και να τον έχουν στην καρδιά τους. Η 
μνήμη του αιωνία.
▪ Η Τσόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωργίου 
& της Μαρίας προσέφερε στην εφημερίδα μας το 
ποσό των 20 ευρώ στη μνήμη του πατέρα της Γεωρ-
γίου Τσόγκα του Παναγιώτη & της Αλεξάνδρας, του 
νονού της Μιλτιάδη Δήμα & της νονάς της Βασι-
λικής Δήμα. 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.

Δήμα-Σιώπη Λαμπρινή του Σπύ-
ρου & της Ελένης (1958-2007).

Θεοδώρου-Λαμπίρη Χαρίκλεια 
του Σπύρου & της Αικατερίνης 

(1950-2022).

Θεοδώρου-Χούθη Ευαγγελία 
του Σπύρου & της Αικατερίνης 

(1934-2021)

Ζήκα Αντωνία-Μαρία του Γεωρ-
γίου & της Κωνσταντίνας

Λαμπρούσης Ιωάννης του Βασι-
λείου & της Ελένης 

Ευάγγελος Κούσης

Γιαννάκης ή Κίτσιος Γεώργιος του 
Βασιλείου & της Αγγελικής.

Περικλής Κ. Κούσης (Περικλή 
Κώστας)

Ντίμερης Κωνσταντίνος του Λάμπρου & της Γιαννούλας (Κώτση Ντί-
μερης, 1904-1972) με τη σύζυγό του Ευγενία.

Τσόγκας Γεώργιος του Πανα-
γιώτη & της Αλεξάνδρας (1920-

1991)

Από αριστερά, Δήμας Μιλτιάδης του Ευθυμίου & της Κωνσταντίνας 
(1923-2016) και η σύζυγός του Κώνστα Βασιλική του Κωνσταντίνου 
& της Κωνσταντίνας (1929-2021)

Καλέσιος Θωμάς του Κωνσταντί-
νου & της Γιαννούλας (Θωμά Κά-

λιοσης-1927-1995)

Χούθης Θω-
μάς του Γεωρ-
γίου & της Βιρ-
γινίας (Θωμά 
Γάκη Νάκη Τού-
σης, 1928-2008) 
με τη συζ. Σιάρ-
κου Μάνθα του 
Αναστασίου & 
της Πανάγιως 
(1926-2015).

Θεοδώρου Γεώργιος του Ιωάννη & της Χρυσαυγής
(Γάκη Θοδωρής, 1898-1984) με τη σύζυγό του Χρήστου Γεωργία 

του Ιωάννη & της Πανάγιως

Κούση- Γιαννάκη Αγγελική του 
Παναγιώτη & της Σπυριδούλας

Ζήκας Γεώργιος του Αναστασίου & της Χρυσαυγής (Γάκη Ζήκας, 
1909-1989) με τη σύζυγό του Ζήκα Βασιλική του Πανταζή & της 

Πανάγιως.
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Έφυγε ο Τάκης Παπαδημητρίου
Στον Τάκη Παπαδημηρίου, αποχαιρετισμός 

από τον Θανάση Παπαθανασίου

Αγαπημένε ξάδελφε, εκλεκτέ συνάδελφε, ακριβέ μου 
φίλε, Τάκη
Είναι βαρύ το καθήκον να σ’ αποχαιρετήσω για το 
μακρινό ταξίδι. Είναι μεγάλη η λύπη μου και η συγκί-
νησή μου. Να αποχαιρετήσω ποιον;

Είναι φτωχά τα λόγια 
να αναφέρω ελάχι-
στα από τα πλούσια 
πεπραγμένα της ζωής 
του Τάκη, ο Τάκης γεν-
νήθηκε στο Θεσπρωτι-
κό το 1940. Δημοτικό 
και δύο πρώτες τάξεις 
του τότε γυμνασίου 
έβγαλε στη γενέτειρά 
του. Το 1954, το αγνό 
κι ευγενικό γυμνασιό-
παιδο, με εφόδια τη 
φιλομάθεια, τη χρη-
στοήθεια και την απο-
ρία, έγινε δεκτό ως 

οικότροφος στο ιεροδιδασκαλείο Βελλάς.
Δάσκαλος άριστος, χαρισματικός και ταλαντούχος, 
διακόνησε την παιδεία με ιερόν ενθουσιασμό και 
αφοσίωση. Χριστιανολάτρης και ελληνολάτρης, έφερε 
μέσα το φως του Θεού και την ΑΓΑΠΗ στην ΕΛΛΑΔΑ. 
Οι μαθητές, που ευτύχησαν να τον έχουν δάσκαλό 
τους, αγάπησαν την Ορθοδοξία, την Ελλάδα και τον 
άνθρωπο. Η αγάπη προς το παιδί ήταν η κινητήρια 
δύναμή του. Ήταν το ευαγγέλιό του, η ζωή του. 
Δασκάλεψε παραδειγματικά. Διαπαιδαγώγησε γενιές 
και καθοδήγησε ανθρώπους του κοινωνικού περιβάλ-
λοντός του στην πρόοδο και τη δημιουργία. Υπήρξε 
διακεκριμένο μέλος της δασκαλικής οικογένειας και 
λαμπρό παράδειγμα για τους νεότερους. Λαμπρός 
και φωτισμένος Παιδαγωγός διακρίθηκε και αγαπή-
θηκε από όλους τους συναδέλφους. Για τον Τάκη, τα 
γράμματα ήταν ο μεγάλος του έρωτας. Είχε αδιάκοπη, 
ένθερμη ενασχόληση με το διάβασμα και το γράψιμο. 
Ως άνθρωπος των γραμμάτων και του πνεύματος είχε 
ωραίο και καρποφόρο πνευματικό ταξίδι. Πλασμένος 
τεχνίτης της πένας και επιδέξιος γλωσσοπλάστης. 
Πολυτάλαντος συγγραφέας, λογοτέχνης, κριτικός, 
μουσικός, ποιητής—προπαντός ποιητής. Ο Τάκης 
είναι ο ποιητής του Λελόβου, και όχι απλά ένας Λελο-
βίτης ποιητής. Ήταν ένας αταξίδευτος πνευματικός 
δημιουργός. Κάτοχος και δάσκαλος της βυζαντινής 
μουσικής με πολύχρονη ιεροψαλτική υπηρεσία στους 
ιερούς ναούς Αγίου Βασιλείου και Αγίου Χριστοφό-
ρου Πρέβεζας. Δίδαξε επί σειρά ετών στο Σύνδεσμο 
ιεροψαλτών Πρέβεζας και διηύθυνε τη χορωδία του. 
Επίσης, δίδαξε στη θεατρική σκηνή Πρέβεζας και τα 
έργα του παρουσιάστηκαν με επιτυχία. Γενικώς, δρα-
στηριοποιήθηκε ευεργετικά στους πνευματικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Από τα πρώτα 
βήματα της δασκαλικής του πορείας είχε αρχίσει να 
δημοσιεύει τις σκέψεις του και τους προβληματισμούς 
του, πάνω σε ποικίλα θέματα. Υπήρξε τακτικός ή ευκαι-
ριακός συνεργάτης σχεδόν όλων των εφημερίδων της 
Πρέβεζας και άλλων επαρχιακών εφημερίδων, καθώς 
και περιοδικών, όπως: «Πρεβεζιάνικα χρονικά», «Πνευ-
ματική ζωή», «Ελεύθερο Πνεύμα» κ.ά.
Έχει κάνει βιβλιοπαρουσιάσεις στο Θεσπρωτικό, στην 
Πρέβεζα, στην Αθήνα, βιβλίων αξιόλογων συγγραφέ-
ων. Αρκετές βιβλιοκριτικές του έχουν δημοσιευθεί σε 
εφημερίδες και περιοδικά.
Από το 2003, υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης στο αξι-
όλογο μηνιαίο περιοδικό «Ήπειρος-Άπειρος Χώρα» και 
έγραφε ανελλιπώς, διατηρώντας προσωπική στήλη.
Επί σειρά ετών υπήρξε επικεφαλής της συντακτικής 
ομάδας του θαυμάσιου περιοδικού του συνδέσμου 
Λελοβιτών Πρέβεζας «Λελοβίτικος νόστος», το οποίο 
προσφέρει σημαντικά στο γενέθλιο τόπο. Εξέδωσε 
το βιβλίο με τον τίτλο «Σε … ήχο πλάγιο». Βιβλίο 
εξαιρετικά πυκνό και ασύλληπτα συναρπαστικό. Ήταν 
ευπατρίδης του Λελόβου ο Τάκης, ένας φιλότιμος 
και αυθεντικός Λελοβίτης. Αγάπη και νοσταλγία για 

τον τόπο του θέριευε στην ψυχή του. Η ημέρα της 
επιστροφής στο χωριό του πόθος μαραμένος, το πιο 
γλυκό του όνειρο. Η ξενιτιά βελόνα στην καρδιά του. 
Εμπνεόταν από βαθιά αγάπη για το χωριό του. Τιμούσε 
τα πάτρια και συνεισέφερε ευεργετικά και πολύπτυχα 
στο κοινωνικό σύνολο της γενέτειράς του.
Ως πρωτοψάλτης λάμπρυνε το αναλόγιο της εκκλησί-
ας μας για περισσότερο από δέκα χρόνια, και μάλιστα 
ανιδιοτελώς. Η μελωδική ψαλμωδία του έχει εντυ-
πωθεί μέσα μας ως ευφραντικό άκουσμα, και θα μας 
συνοδεύει για όσο θα ζούμε.
Έχει δωρίσει πολλά σπουδαία βιβλία για τον εμπλου-
τισμό της βιβλιοθήκης του πνευματικού κέντρου της 
εκκλησίας μας, καθώς και άλλων βιβλιοθηκών του 
χωριού μας. Λάτρης των λαϊκών παραδόσεων, ίδρυσε 
το 1993, και διηύθυνε, επί δωδεκαετία σχεδόν τη 
μικτή χορωδία βυζαντινής μουσικής και δημοτικού 
παραδοσιακού τραγουδιού Θεσπρωτικού, αποτελού-
μενη από 40 μέλη, με εμφανίσεις στο νομό Πρέβεζας, 
Άρτας, Θεσπρωτίας, στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας. Όλη αυτή την προσφορά στη γενέτειρά του 
την έκανε και πάλι ανιδιοτελώς. Το 2001 επιμελήθηκε 
και κυκλοφόρησε το βιβλίο λεύκωμα 
«Τα Λαμπριάτικα τραγούδια», όπως τραγουδιούνται 
στα Λέλοβα από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, με 
συνοδευτικό δίσκο ακτίνας (CD) και κασέτα, όπου η 
χορωδία τραγουδάει υποδειγματικά υπέροχα τραγού-
δια της Λαμπρής. 
Το έτος 2008, εξέδωσε σε Α΄και Β΄ μέρος, το βιβλίο 
με τον ευρηματικό, πρωτογενή «Οι.. μολυβοσπρώχτες 
μας». Πρόκειται για έρευνα και ονομαστική αναφορά 
στους συγγραφείς και γενικότερα στους πνευματικούς 
ανθρώπους του Θεσπρωτικού και τους ομότεχνους 
της περιοχής Λάκκας και τα έργα τους, από το 1950 
και εξής.
Από τα βιβλία του έχει ο καθένας να ωφεληθεί, να 
γίνει καλύτερος άνθρωπος, όχι μόνο να ευχαριστηθεί. 
Πολλά πνευματικά δημιουργήματά του παραμένουν 
ανέκδοτα. Ο Τάκης υπήρξε-και είναι-ένας ενθουσι-
ώδης λαλητής πολιτισμού. Είναι σημείο αναφοράς 
για τους Λελοβίτες, ζωντανό κομμάτι της τοπικής 
κοινωνίας. Άνοιξε τα φτερά του και πέταξε πάνω και 
πέρα από τη γενέτειρα, χωρίς όμως να την ξεχάσει 
ποτέ. Με το σπαθί του ανέβηκε, διακρίθηκε, αγαπή-
θηκε, καταξιώθηκε πανελληνίως. Η δημιουργική του 
ορμή ξεχείλισε θαυματουργικά ως δραστήριο μέλος 
και πολύτιμο στέλεχος της Ένωσης Ελλήνων Λογο-
τεχνών στην Αθήνα. Σε όλα τα αξιώματα διέπρεψε. 
Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ., Γραμματέας, κοσμήτορας, 
Αντιπρόεδρος, μέλος της συντακτικής επιτροπής και 
σύμβουλος έκδοσης του σπουδαίου Λογοτεχνικού 
Περιοδικού της Ένωσης, περιοδικού Πανελλήνιας 
και Παγκύπριας εμβέλειας. Σε αγαστή συνεργασία με 
τον άοκνο Πρόεδρο της Ένωσης, τον συμπατριώτη 
μας Λευτέρη Τζόκα, έκαναν ένα πανάξιο δίδυμο, και 
μεγαλούργησαν και έφεραν την Ένωση Λογοτεχνών 
στον κολοφώνα της δράσης της. Τιμή και περηφάνια 
για όλους εμάς και για τον τόπο μας. Θα αναφερθώ 
στις πολλές ποιητικές διακρίσεις, στους επαίνους και 
στα βραβεία που κατά καιρούς του απονεμήθηκαν, για 
τους πνευματικούς αγώνες του, με στόχο τη διατή-
ρηση των εθνικών μας παραδόσεων και τη διάδοση 
των διαχρονικών αρχών και αξιών. Είναι πολλά. Θα 
αρκεσθώ να αναφέρω ένα: Το χρυσό μετάλλιο πνευ-
ματικής αξίας Α! τάξεως, για την προσφορά του στην 
παιδεία, στον πολιτισμό και τη συνεχή συμμετοχή του 
στους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς της Ε.Ε.Λ., που 
του απένειμε επάξια η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Αυτοί οι διαγωνισμοί-Πανελλήνιοι Παγκύπριοι-των 
οποίων ο Τάκης ήταν η ψυχή και η καρδιά, έκαναν την 
Ένωση Λογοτεχνών φυτώριο νέων λογοτεχνών, εκκο-
λαπτήριο λογοτεχνικών ταλέντων. Τεράστιο εθνικό 
έργο, ανεκτίμητη προσφορά στα Ελληνικά Γράμματα 
και στον πολιτισμό. Καλό σου ταξίδι.

Αποχαιρετισμός από τον Λευτέρη Β. Τζόκα, 
πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Η Ένωση πενθεί, έχασε τον β΄αντιπρόεδρο

Φίλε Τάκη,
ΕΠΕΙΔΗ ήσουν Γενναιόδωρος και Δοτικός, σ’ όλη 
τη ζωή σου για τους ανθρώπους, έτσι, λοιπόν δεν 

έφερες αντίρρηση, όταν ο χάρος κτύπησε την πόρτα 
σου, τη Δευτέρα 11η Ιουλίου, το πρωί, με το ισχαιμικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο και σε πήγαν στο Νοσοκομείο 
Πρέβεζας. Πάλεψες, δέκα εφτά ημέρες (17), μέχρι την 
Τετάρτη 27/7/2022 στα μαρμαρένια αλώνια για να 
«δραπετεύσεις στα Ηλύσια Πεδία /στον τόπο ηρεμίας 
και ανάπαυσης /στο κοιμητήριο» - από δικούς σου 
στίχους – «σε μάρμαρα κρύα με εγχάρακτα ονόματα, 
φωτογραφίες και καντήλια». Σήμερα είμαστε εδώ, όλο 
αυτοί που σ΄ αγαπήσαμε. 
Θυμάμαι τη γνωριμία μας. Ήταν τη δεκαετία του 1980, 
που ο συντοπίτης σου, συνάδελφός σου και φίλος, 
δάσκαλος, ο Χρήστος Γκόντζος, που είναι κι αυτός 
δίπλα μας, στο κοιμητήριο, από την 1η Οκτωβρίου 
2021, θα είστε μαζί, παρέα μια ολόκληρη ζωή... Σε 
συναντήσαμε στον εκδοτικό οίκο, του άλλου σεβαστού 
φίλου Παιδαγωγού, Λελοβίτη, Μεγάλου Χάρη Πάτση, 
που όταν βρεθήκαμε τότε, πριν σαράντα τόσα χρόνια, 
που είχες έρθει από την Πρέβεζα, γιατί δεν είχες ταξι-
δέψει στην Αθήνα, οικογενειακώς και πήγαμε οι τέσ-
σερις μαζί, για κρασοκατάνυξη» στην οδό Βερανζέρου, 
στο μεζεδοπωλείο έως αργά. Μου έκανε εντύπωση 
το χαμόγελό σου, η ντομπροσύνη και πλατειά καρ-
διά σου. τις επόμενες μέρες έλαβες και έλαβα, τους 
πνευματικούς καρπούς μας, τα βιβλία που γράψαμε 
Ποίησης-Δοκίμια. Έστειλα κι έστειλες Βιβλιοκρισίες 
στον Ηπειρωτικό τύπο, που σ’ ευχαριστώ!.. 
ΠΕΡΑΣΑΝ τα χρόνια Τάκη κι εγκαταστάθηκες οικογε-
νειακώς στην Αθήνα. Εσύ στην Πρέβεζα και τα πέριξ 
έκανες δουλειά πνευματική αξιόλογη,που τα μάθαινα 
και χαιρόμουν πολύ.
Χορωδιακά σχήματα, εκδηλώσεις, πρώτος στη συντα-
κτική Ομάδα στο περιοδικό «Λελοβίτικος Νόστος» (αρ. 
τεύχος 1/ Σεπτέμβριος 2005) που λάβαινα γνώση με 
την αποστολή του από εσένα. κ. ά.. Όταν το διοικητικό 
συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών μ’ εξέ-
λεξε πρόεδρο (Γενάρης 2009) έγινες μέλος του Σωμα-
τείου. Στη συνέχεια ήρθες πιο κοντά μας στο Δ.Σ. ως 
Ειδικός Γραμματέας και δραστηριοποιήθηκες με τις 
εκλογικές διαδικασίες, από τότε μέχρι σήμερα. Έγινες 
για πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας, κοσμήτωρ και 
τώρα Β’ αντιπρόεδρος. Συμμετείχες στις επιτροπές 
κρίσης των πανελλήνιων και Παγκύπριων Λογοτεχνι-
κών Διαγωνισμών (Ποίησης – Διηγήματος – Χρονικού 
Μαρτυρίας) για Μεγάλους και Μικρούς μαθητές 
(Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου, αφού γνώριζες 
περισσότερο άλλου, ως Δάσκαλος, την ψυχούλα και 
τη γραφή των παιδιών. Αλλά και ως εισηγητής διαγω-
νισμών μαζί με τον αείμνηστο Σχολικό Σύμβουλο και 
συγγραφέα Χρήστο Γκόντζο, τον φίλο μας για χρόνια 
(έφυγε 97 χρονών).
ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΑΙ σήμερα, ύστερα από δέκα τέσσερα 
(14) χρόνια, πόσα παιδιά και μεγάλοι, βραβεύτη-
καν με τα γραπτά τους που υπέβαλαν στην Ένωση 
Ελλήνων Λογοτεχνών. Αλλά και πόσες εκδηλώσεις 
κάναμε «εκατοντάδες» σε όλες τις αίθουσες των Αθη-
νών (Παρνασσός, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Πολεμι-
κό Μουσείο, αίθουσα «Μιχαήλα Αβέρωφ» Εταιρείας 
Ελλήνων Λογοτεχνών, Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας 
Ελλάδας, ΧΑΝ κ.ά. Επίσης σ΄όλη την Ήπειρο (Πρέβε-
ζα, Γιάννενα, Άρτα, Λάκκα Σούλι, Θεσπρωτικό) είναι 
αναρίθμητες. Καταθέτω εδώ τα λόγια του 99χρονου, 
συμπατριώτη σου που δημοσιεύτηκε στον «Λελοβίτικο 
Νόστο» αρ. Τ. 67? Μάρτιος 2022, που λέει: «Ο Τάκης 
Παπαδημητρίου εδώ και δεκαετίες είναι ο κυριότερος 
συνεργάτης του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων 
Λογοτεχνών, Λευτέρη Β. Τζόκα, όπως αντιλήφθηκα 
μία μόνο φορά που βρέθηκα στη συγκέντρωση της 
Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, όπου γράφηκα και 
εγώ κατόπιν επιμονής του. Όλο το γραφικό φορτίο 
της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και την έκδοση 
του περιοδικού «Λογοτεχνική Δημιουργία», αφού είναι 
σύμβουλος έκδοσης ο Τάκης Παπαδημητρίου, τον 
επωμίζεται ο ίδιος με θαυμαστή ευχέρεια και πληρό-
τητα σε βαθμό αξιοζήλευτο και συνεχίζει ακάματος. 
Προσφέρει επίσης τη βοήθειά του σε κάθε συμπατρι-
ώτη μας που θέλει να εκδώσει βιβλίο και μου έκανε 
εντύπωση η συσσωρευμένη σοφία του στο θέμα αυτό. 
μαζί με τον ακάματο πρόεδρο της Ένωσης, χρόνια 
τώρα βοηθούν παντοιοτρόπως τους νέους Έλληνες 
λογοτέχνες και ποιητές στην ανέλιξή τους. οπωσ-
δήποτε η ενασχόλησή τους αυτή που ομοιάζει ιερόν 

Παπαδημητρίου Δημήτριος (Τάκης) του 
Παναγιώτη & της Λαμπρινής (Δάσκαλος 

από το Θεσπρωτικό, 1940-2022)



7
IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022  σσοςΆ

μένος δείχνει χαρακτήρες με ιδιαίτερες ευαισθησίες 
και λεπτά αισθήματα που βρίσκουν ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση σε ό,τι ωραίο προσφέρει η τέχνη, είτε αυτή 
είναι λογοτεχνία, ποίηση, μουσική, καθώς και η εθνική 
παράδοση και ιστορία».
Ύστερα από όλα αυτά λέμε ένα «Ευχαριστώ» ως 
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, που εργάστηκες αυτά 
τα χρόνια, ένας χώρου γενικότερα. Θερμά συλλυπη-
τήρια στην οικογένειά σου και καλό ταξίδι. Να είναι 
ελαφρύ το χώμα του τόπου σου. 

Δημήτριος (Τάκης) Παν. Παπαδημητρίου
Παύλου Γ. Χρήστου

Στο κοιμητήριο της γενέτειράς του το Θεσπρωτι-
κό αναπαύεται από τις 28 Ιουλίου 2022 ο Δημήτρης 
(Τάκης) Παπαδημητρίου που έφυγε ανεπάντεχα από 
τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 
υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Έχασε τη μάχη 
να κρατηθεί στη ζωή, που έδωσε για δέκα έξι ολό-
κληρες ημέρες και έφυγε για το αιώνιο ταξίδι, στις 
26 Ιουλίου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 
γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας να τον 
κρατήσουν στη ζωή. 

Γνήσιος Λακκασουλιώτης, με εξαιρετικό ήθος, 
δημοκρατική δραστηριότητα και πολυσχιδή δράση. 
Πάντα στην πρώτη γραμμή σ’ όλες τις πνευματικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες του τόπου του και 
όχι μόνο.

Είχε σπάνιες ψυχικές και πνευματικές αρετές, που 
επιδαψιλώς του είχε χαρίσει η Θεία Πρόνοια. Σπανί-
ζουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες προσωπικότητες. 
Είχε μουσική και Θεατρική παιδεία. Διακρίνονταν 
για την ευθυκρισία του και την άοκνη δράση του. 
Πολυσύνθετη πληθωρική προσωπικότητα, διαυγής 
και ευαίσθητη, απλώνεται παντού. 

Έγραφε με εξαιρετικό τρόπο κείμενα, ποιήματα 
αψεγάδιαστα γρήγορα, αβίαστα. Πολυγραφότατος, 
λογοτέχνης, ποιητής, κριτικός, χορωδιδάσκαλος, 
αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά, δοκι-

μιογράφος, βιβλιοπαρουσιαστής, πολυδιαβασμένος, 
πολυβραβευμένος συγγραφέας. Παιδαγωγός φωτι-
σμένος, χαρισματικός και ταλαντούχος δάσκαλος. 
Με τις δικές του αστείρευτες πνευματικές δυνάμεις 
καταξιώθηκε στην κοινωνία ως πνευματικός δημι-
ουργός και έγινε γνωστός στο πανελλήνιο. 

Εκφράζεται λογοτεχνικά, εκδίδει τα βιβλία του 
σε ήχο πλάγιο, τα Λαμπριάτικα τραγούδια, οι Μολυ-
βοσπρώχτες, ποιητικές συλλογές κ.λπ. Ο λόγος 
του λυρικός, εκφραστικός, γλαφυρός, κατανοητός, 
γλωσσοπλαστικός, μεστός και πυκνός σε νοήματα. 
Όταν χρειάζονταν δεν δίσταζε να στηλιτεύει την 
αδικία, την αλαζονεία, την εγωπάθεια, τον παραγο-
ντισμό.

Ήταν δοτικός χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, 
ανιδιοτελής, γενναιόδωρος, ταπεινός, ειλικρινής, 
έντιμος, ευγενής, ευπροσήγορος, φιλότιμος, ήρεμος, 
φιλόξενος, απλός, δίκαιος, άριστος συνομιλητής 
και ευχάριστος στην παρέα. Φερόταν με καλοσύνη 
στον συνομιλητή του και ποτέ δεν σε προσέβαλε 
ανεξάρτητα αν συμφωνούσε με τη γνώμη σου, είχε 
πάντα ένα καλό λόγο να πει. Τον συνομιλητή του τον 
κέρδισε και πολύ γρήγορα τον εμπιστευόσουν. 

Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΕΛΟΒΙΤΩΝ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ», του περιοδικού ΛΕΛΟΒΙΤΙΚΟΣ ΝΟΣ-
ΤΟΣ και του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πρέβεζας.

Η ανήσυχη φύση του δεν αρκείται μόνο στην 
παραγωγή πνευματικού και πολιτιστικού έργου. 
Εκλέγεται για πολλές θητείες στην Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως ειδι-
κός και γενικός Γραμματέας, κοσμήτορας και τελευ-
ταία Αντιπρόεδρος.

Για πολλά χρόνια ήταν εισηγητής και μέλος της 
επιτροπής κρίσης των Πανελλήνιων και Παγκύ-
πριων Λογοτεχνικών διαγωνισμών (Ποίησης-Διη-
γήματος-Χρονικού Μαρτυρίας) για μεγάλους και 
μικρούς μαθητές (Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου) 
που έκανε η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. Μέλος 
της συντακτικής επιτροπής και σύμβουλος έκδο-
σης του περιοδικού «Λογοτεχνική Δημιουργία» της 

Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών. Ακούραστος μέχρι 
τελευταία στιγμή, να γράφει, να διαβάζει, να αρθρο-
γραφεί, να βοηθάει όποιον χρειάζονταν τη βοήθειά 
του. Ανεξίτηλο το στίγμα του σε πολλούς τομείς 
παιδεία, παράδοση, πολιτισμό, ψαλτική, θέατρο, 
παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική. Ανεκτίμητη η 
προσφορά του.

Πολύτιμο εργαλείο του η πένα, την οποία χρη-
σιμοποιούσε με επιδέξιο, αριστοτεχνικό τρόπο και 
είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Με την πένα στο 
χέρι έπαθε το οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Κρατούσε 
σημειώσεις για την παρουσίαση του βιβλίου μου 
«Ασσιώτικο-Νασσιαρίτικο Λαογραφικό συναξάρι», 
που θα γινόταν στον Άσσο στις 30 Ιουλίου 2022. 
Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Είχε προλάβει όμως να το 
προλογίσει. Ο αγαπητός φίλος Τάκης είχε προλογί-
σει και παρουσιάσει το προηγούμενο βιβλίο μου «Η 
Εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των Ασσιωτώ».

Το 2009 άφησε την αγαπημένη του πατρίδα την 
Πρέβεζα και με τη σύζυγό του Άννα εγκαταστάθηκαν 
μόνιμα στην Αθήνα, για να βρίσκονται κοντά στις 
αγαπημένες κόρες του Λαμπρινή και Ελένη και τη 
λατρευτή εγγονή Αλίνα. Βρέθηκε στη γειτονιά μου 
και τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε καθημερινή 
επικοινωνία. Είχα την τύχη να με τιμήσει με τη φιλία, 
την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Συνεργαστή-
καμε για πολλά θέματα και το τελευταίο εξάμηνο 
ως εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. στην Ένωση Ελλήνων 
Λογοτεχνών και ιδιαίτερα ως μέλη της επιτροπής 
κρίσης των Πανελλήνιων και Παγκύπριων Λογοτε-
χνικών διαγωνισμών μαζί με τον άοκνο πρόεδρο της 
Ένωσης Λευτέρη Β. Τζόκα.

Ο Τάκης φίλος του χωριού μου ήταν παρών σε 
όλες τις εκδηλώσεις, πολύτιμος και τακτικός αρθρο-
γράφος της εφημερίδας των Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΑΣΣΟΣ».    

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Λελοβίτκης γης που 
τον σκέπασε. Ας είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου 
στον αείμνηστο Δημήτρη (Τάκη) Παπαδημητρίου, 
αιώνιο και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη του.

• Γούλας Λάμπρος του Βασιλείου 
& της Ελένης: Σχολή Αστυφυλά-
κων Eλληνικής Αστυνομίας. Σημ: 
Ο Γούλας Λάμπρος είναι εγγονός 
του Παφύλα Γεωργίου του Χρή-
στου (Γάκη Κίτσου) από την κόρη 
του Ελένη.
• Καμπουρίδη Βασιλική του Αθα-
νασίου & της Σταυρούλας: Δημο-
κρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Σχολή Κλασικών και 
Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνική Φιλολογία.
• Καμπουρίδη Θεοδώρα του Αθανασίου & της Σταυ-
ρούλας: Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Σπου-
δών. Τμήμα Χημείας.
Σημ: Η Καμπουρίδη Βασιλική και η Καμπουρίδη Θεοδώ-
ρα είναι εγγονές της Δήμα-Σταθουλοπούλου Θεοδώρας 
του Αναστασίου & της Μαρίας (Θεοδώρα του Τάσο 
Γιωργάκη) από την κόρη της Σταυρούλα.

• Η Κατσάνου Λαμπρινή του Δημη-
τρίου & της Κωνσταντίνας: Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Σχολή 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών (με έδρα τη Φλώρινα). 
Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών.
• Ψάλλα Ανθή του Αποστόλου 
& της Λαμπρινής: Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου: Σχολή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών Με έδρα τη Ρόδο). Τμήμα 
Επιστημών της προσχολικής αγω-
γής και του εκπαιδευτικού σχεδι-
ασμού.
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» & η 
εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν 
τους επιτυχόντες και τους εύχονται 
«πάντα επιτυχίες, καλές σπουδές, 
όμορφη φοιτητική ζωή και καλή 
σταδιοδρομία».

Προσφορές εφημερίδας
• Γούλα-Γλεντζάκη Αναστασία του Διονύση 
& της Σταυρούλας  ........................................................................25 €
• Γούλα-Μανουσοπούλου Ευτυχία του Διονύση 
& της Σταυρούλας  ........................................................................25 €
• Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου & της Βάιας  ....................30 €
• Γούλας Διονύσιος του Δημητρίου & της Αναστασίας  ........30 €
• Δήμας Δημήτριος του Σπύρου & της Ελένης ......................30 €
• Ζήκας Ιωάννης του Νικολάου & της Μαρίας  .....................50 €
• Ζήκας Λάμπρος του Παναγιώτη & της Ελένης  ...................35 €
• Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία 
του Σπύρου & της Αικατερίνης ............................................... 100 €
• Θεοδώρου Λαμπρινή του Παναγιώτη & της Ευφορίας  ....25 €
• Καλέσιος Παντελής του Θωμά & της Δήμητρας  ................50 €
• Κατσάνος Γεώργιος του Κων/νου & της Παρασκευής  .....50 €
• Κατσάνος Μάριος του Χρήστου & της Ελένης  ....................50 €
• Κατσάνος Παναγιώτης του Νικολάου & της Γιαννούλας  .50 €
• Κατσάνου-Σκανδάλη Χαρίκλεια του Λάμπρου 
& της Αικατερίνης  ........................................................................50 €
• Κατσάνου Ευτυχία του Αντωνίου & της Βασιλικής  ...........50 €
• Κατσάνου Κωνσταντίνα του Αντωνίου & της Βασιλικής  ..50 €
• Κούση-Καλεσίου Σπυριδούλα του Ευαγ. & της Πανάγιως  20 €
• Κούση-Σβεντζούρη Μαρία του Ευαγ. & της Πανάγιως  ....50 €
• Κούσης Κωνσταντίνος του Περικλή & της Χρυσαυγής  ....50 €
• Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου & της Πανάγιως  .....30 €
• Κούσης Σπυρίδων του Γεωργίου & της Χρυσαυγής  .........20 €
• Λαμπρούσης Αλέξανδρος του Γεωρ. & της Βασιλικής  .....20 €
• Μάρκου Δημήτριος (από Ελαία)  .......................................... 30  €
• Μπόκιας Βασίλειος από Παπαδάτες  .....................................20 €
• Ντίμερης Νικόλαος του Κων/νου & της Ευγενίας  ............20 €
• Οικονόμου Κων/νος (Καραϊσκάκης) από Παπαδάτες  ......20 €
• Παφίλα-Δήμα Χριστίνα του Αθανασίου & της Ελένης  ......20 €
• Σιώζης Κωνσταντίνος (Κωστής) από Θεσπρωτικό  ............20 €
• Τσιόγκας Στέφανος του Γεωργίου & της Μαρίας  ...............20 €
• Τρούγγος Ιωάννης του Γεωργίου (από Θεσπρωτικό)  .......20 €
• Τσόγκα Μαρία του Γεωργίου  ..................................................20 €
• Τσόγκα-Καβαλάρη Παναγιώτα του Γεωρ. & της Μαρίας  .20 €
• Τσόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωρ. & της Μαρίας  ..20 €

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Γούλας Λάμπρος του Βα-
σιλείου & της Ελένης

Ψάλλα Ανθή του 
Αποστόλου & της
Λαμπρινής Νάκια.

Κατσάνου Λαμπρινή του 
Δημητρίου & της Κων-
σταντίνας (Εγγονή του 

Νίκο Ποστόλη).

Εσπερινός μετά αρτοκλασίας
Με την παρουσία αρκετών αποδήμων 
Ασσιωτών πραγματοποιήθηκε και φέτος 
για δεκάτη έκτη χρονιά στις 7 Σεπτεμβρί-
ου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Αμπελοκήπων, Εσπερινός μετά  αρτοκλα-
σίας, προκειμένου να τιμήσουν οι απόδη-
μοι Ασσιώτες στην Αθήνα την Υπεραγία 
Θεοτόκο, που στη χάρη της γιορτάζει 
και πανηγυρίζει το χωριό μας. Έχει γίνει 
πλέον θεσμός οι απόδημοι Ασσιώτες να 
συναντώνται κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, 
να συνεορτάζουν και να τιμούν  μετά 
αρτοκλασίας τη γέννηση της Θεοτόκου. 
Μετά τον εσπερινό και την αρτοκλα-
σία  ακολούθησε καφές και συζήτηση σε 
παρακείμενη καφετέρια. Όσοι Ασσιώτες 
παρευρέθησαν ανανέωσαν το ραντεβού 
για την επόμενη χρονιά.
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Το Λαογραφικό Συναξάρι του Παύλου Χρήστου εί-
ναι ένα βιβλίο, που περιέχει τις σκέψεις του δημιουργού 
του, τη μνήμη και τη φαντασία του. Πρόκειται για ένα 
καλοσχεδιασμένο και καλοδουλεμένο λαογραφικό ψη-
φιδωτό, οι ψηφίδες του οποίου συνθέτουν και απεικο-
νίζουν τον λαογραφικό πλούτο της Ασσιώτικης κοινωνί-
ας  και τις πυκνογραμμένες σελίδες της παλιάς Ασσιώτι-
κης-Νασσιαρίτικης καθημερινής λαϊκής ζωής.

Το Λαογραφικό Συναξάρι του Παύλου Χρήστου εί-
ναι μια σημαντική, μια σπουδαία πνευματική δημιουργία, 
ένα έργο, για το οποίο ο συγγραφέας ανάλωσε χρόνο 
και μόχθο και διέθεσε την ικμάδα της σκέψης, της μνή-
μης & της φαντασίας του. Το αφιερώνει στην ιερή μνή-
μη των γονέων του Γεωργίου και Λαμπρινής καθώς και 
στην Ελένη Σωτηρίου Λαμπρούση.

Η πνευματική αυτή δημιουργία έλαβε σάρκα και ο-
στά, μετά από μια επίπονη και μακρόχρονη προσπάθεια, 
που απαίτησε τη μελέτη αρχείων, τη συλλογή μαρτυρι-
ών, την καταγραφή αφηγήσεων, ακροάσεων και προσω-
πικών αναμνήσεων.

Το βιβλίο προλογίζουν και σχολιάζουν ο Λευτέρης Β. 
Τζόκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, ο 
Παναγιώτης Κούσης, Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου 
Θεσπρωτικού και απάσης Λάκκας, ο Δημήτριος Σ. Δή-
μας συνταξιούχος  Δάσκαλος, ο Δημήτρης Κώνστας, Δι-
ευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας Αττι-
κής και ο Τάκης Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος της Ένω-
σης Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Από τα σημαντικά και επαινετικά σχόλιά τους, επιλέ-
γουμε μια φράση του Τάκη Παπαδημητρίου:                                                                        

 ‘‘Ο συγγραφέας, Παύλος Γεωργ. Χρήστου, με το Λα-
ογραφικό Συναξάρι, ως αληθινός πνευματικός άνθρω-
πος, έχει ένα τίμιο πείσμα, που μάλλον είναι η πύρινη ε-
πιταγή του πνεύματος. Γι’ αυτό και δεν..."ακούει» τα σχό-
λια των πρακτικών ανθρώπων, δεν υποκύπτει στις πιέ-
σεις τους, δεν συμβιβάζεται με τα υλικά τους δελεάσμα-
τα.  Επιμένει να ασχολείται με πράγματα που πραγματώ-
νουν τα ιδανικά του...’’. 

Κυρίαρχο θέμα του βιβλίου ο κύκλος της ζωής του 
ανθρώπου, στον οποίο πάλι κυρίαρχο στοιχείο είναι ο 
γάμος. Δίνοντας κορυφαία σημασία στο γάμο, ως θεσμό 
και ως τελετουργία, ο συγγραφέας τονίζει εξ αρχής:

‘‘Πρέπει να σημειώσω από την αρχή ότι ο γάμος, α-
κριβώς επειδή σημαδεύει την κορυφή της ανθρώπινης 
ευτυχίας και μαζί την κρισιμότερη στιγμή της, έχει πε-
ριβληθεί μ’ ένα πλήθος από τελετουργικά έθιμα, που ό-
λα αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση της ευτυχίας για τη 
νέα οικογένεια και που με κάθε τρόπο και με κάθε θυ-
σία και προσπάθεια, πρέπει να ριζώσει και να στερεωθεί. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιστρατεύεται στην 
τελετή του γάμου και το ρύζι. Γι’ αυτό σκορπούν ρύζι πά-
νω από τα κεφάλια του γαμπρού & της νύφης για να ρι-
ζώσουν...’’.

Υπό κανονικές συνθήκες και στις πλείστες των περι-
πτώσεων του γάμου, ο κύκλος της ζωής συνεχίζεται με 
την εγκυμοσύνη της γυναίκας, με τη γέννηση και τη βά-
φτιση του βρέφους και ολοκληρώνεται με την αποχώ-
ρηση από τα εγκόσμια, το θάνατο.

Πέριξ των αυτών γεγονότων- σταθμών του κύκλου 
της ζωής, του γάμου, της εγκυμοσύνης, της γέννησης, 
της βάφτισης και του θανάτου, φύτρωσαν, ρίζωσαν και 
αναπτύχθηκαν στην Ασσιώτικη κοινωνία  ήθη, έθιμα, δο-
ξασίες, προλήψεις, δεισιδαιμονίες, τα οποία με τον και-
ρό και το χρόνο ντύθηκαν το μανδύα της παράδοσης και 
κατέστησαν εθιμικοί κανόνες και σχεδόν κοινωνικοί θε-
σμοί. 

Η δεύτερη ενότητα του βιβλίου αφιερώνεται στα λα-
τρευτικά ήθη και έθιμα. Σημειώνει πάλι ο Παύλος Χρή-
στου:

‘‘Η εμμονή του λαού και η προσήλωση στα πατροπα-
ράδοτα έθιμα, ήταν τόσο ισχυρή, ώστε η Εκκλησία ανα-
γκάστηκε να υποχωρήσει και ν’ ανεχθεί πράξεις και ε-
νέργειες αντίθετες με το πνεύμα της χριστιανικής διδα-
σκαλίας, ακόμη και στις ιερότερες στιγμές της χριστια-
νικής θρησκείας.  Έτσι οι μεγάλες χριστιανικές γιορτές 
του Δωδεκαήμερου, έχουν προχριστιανικά στοιχεία. Α-
πό τις δοξασίες και τα έθιμα φαίνεται πως το Δωδεκα-

ήμερο ο λαός μας συνταίριαξε χριστιανικές και ειδωλο-
λατρικές συνήθειες, οι οποίες τελούνταν με επιθυμητές 
σκοπιμότητες...’’.

Ο ετήσιος λατρευτικός κύκλος αρχίζει με τις γιορτές 
του Δωδεκαήμερου, διαπερνά τις προπασχαλινές και 
πασχαλινές γιορτές, σταματάει στο Δεκαπενταύγουστο 
και κλείνει με τις γιορτές του Δεκεμβρίου. 

πραγματώνουν τα ιδανικά του...’’, η Αμερικανή  ψυ-
χολόγος Angela Duckworth, (Άντζελα Ντάκγουορθ), δι-
ακεκριμένη καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο 
της Πενσυλβάνια, το χαρακτηρίζει με την απλή φράση : 

‘‘Έχει τα κότσια’’! Τα γεγονότα του κύκλου της ζω-
ής και οι μέρες προσευχής και λατρείας, που προσφέ-
ρουν ικανοποίηση και ευχαρίστηση όλα, πλην του θα-
νάτου, συνοδεύοντα και πλαισιώνονται από ευχάριστα, 
χαρμόσυνα και παραδοσιακά άσματα και τραγούδια, λαϊ-
κά δημιουργήματα, προσαρμοσμένα και επιλεγμένα ανά-
λογα με την περίσταση.

Για το θλιβερό και πένθιμο γεγονός του θανάτου, πα-
ραθέτει τα μοιρολόγια, που κι αυτά είναι παραδοσιακά 
δημοτικά άσματα.

Έτσι την τρίτη ενότητα του βιβλίου ο Παύλος Χρή-
στου την αφιερώνει στα παραδοσιακά δημοτικά τραγού-
δια. Σημειώνει σχετικά:

‘‘Τα δημοτικά άσματα είναι ένα πλήθος από ποιήμα-
τα που εξιστορούν, περιγράφουν και ερμηνεύουν με ι-
διαίτερο τόνο απαράμιλλη ζωηρότητα και ασυνήθιστο 
πάθος τα άπειρα αισθήματα, τους πόθους, τους στοχα-
σμούς και τα όνειρα του χιλιοβασανισμένου λαού μας. 
Τραγουδάει ο λαός, ο λαός των χωριών μας με τον δικό 
του τρόπο, την αγάπη, την ξενιτιά, τη ζωή, τον θάνατο, 
τη γέννηση, τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα, όλους τους 
σταθμούς και τις εκδηλώσεις της ζωής...’’

Κυρίες και κύριοι
Το ‘‘τίμιο πνευματικό πείσμα’’, που διακρίνει ο Τάκης 

Παπαδημητρίου στο ήθος, στο χαρακτήρα και στην ψυ-
χολογία του Παύλου Χρήστου, ‘‘αυτήν την επιμονή του 
να ασχολείται με θέματα που    Η διακεκριμένη Αμερικα-
νή  ψυχολόγος υποστηρίζει καθαρά και διδάσκει ότι ‘‘το 
μυστικό της επιτυχίας ενός ανθρώπου, δεν είναι κάποιο 
ουρανοκατέβατο"ταλέντο» ή μια εξαιρετική ευφυΐα. Εί-
ναι, απλώς, ένα μείγμα πείσματος, πάθους και επιμονής, 
που η ίδια αποκαλεί αυτό το μείγμα με τη λέξη:"κότσια».                                                                                                                  

 Θεωρούμε πως ο Παύλος Χρήστου διαθέτει στο α-
κέραιο το πείσμα, το πάθος και την επιμονή,  τα ‘‘κό-
τσια’’, όπως τα οριοθετεί η Angela Duckworth, και τα 
χρησιμοποιεί, όταν θέλει να ολοκληρώσει με επιτυχία, 
τους σημαντικούς στόχους. που εκάστοτε έχει θέσει. 

Έχουμε τη χαρά και την τιμή να γνωρίζουμε τον Παύ-
λο Χρήστου, όπως και όλη τη σπουδαία Νασσιαρίτικη 
οικογένεια Χρήστου. Αυτή η γνωριμία και οι φιλικοί δε-
σμοί που δημιουργήθηκαν ανάμεσά μας, μάς επέτρεψαν  
να παρακολουθούμε από κοντά την πορεία του. Όταν 
ήρθε ο καιρός να πάρει τον δρόμο του, ο Παύλος συνει-
δητοποίησε πως τα μεγαλύτερα αδέρφια του είχαν ήδη 
επιτύχει σημαντικούς σπουδαστικούς στόχους, που θα 
τους οδηγούσαν σε μια αξιοπρεπή επαγγελματική στα-
διοδρομία.

 Ο Παύλος δεν θαμπώθηκε και δεν δελεάστηκε α-
πό τις αδερφικές επιτυχίες. Διαθέτοντας τα ‘‘κότσια’’ της  
Duckworth, πείσμα, πάθος και επιμονή, ο Παύλος Χρή-
στου επέλεξε να φτάσει στην κορυφή του δικού του Ο-
λύμπου, όχι με άλματα, μα με μικρά και σταθερά βήμα-
τα. Προτίμησε τους δρόμους αντοχής & της ορειβασίας.

Στον τομέα των σπουδών του με αφετηρία το πτυχίο 
της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, προχώρησε 
στην επόμενη κορυφή, κατακτώντας εκεί το πτυχίο του 
Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Ει-
δικής Αγωγής.                                       

 Αισθανόμενος πάντα βαριά τα καθήκοντα και τις ευ-
θύνες ενός ευσυνείδητου εκπαιδευτικού, δεν αρκέστη-
κε, στα δύο πτυχία, αλλά έβαλε στόχο την επόμενη και 
υψηλότερη κορυφή: Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μετά από επιτυχείς 
σπουδές έλαβε και το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Κι ενώ τα τρία πτυχία στην Παιδαγωγική του εξα-
σφαλίζουν επιστημονική επάρκεια για να αντεπεξέλθει 

στις ευθύνες του ευσυνείδητου εκπαιδευτικού, θέτει έ-
ναν ακόμα στόχο. Θέλει  να κατακτήσει μία ακόμα κο-
ρυφή. Την κατακτά και αυτήν και έτσι ολοκληρώνει την 
Παιδαγωγική ανάβασή του  στην επίζηλη κορυφή του 
4ου πανεπιστημιακού τίτλου με το Πτυχίο του Τμήματος 
Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε-
θνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. 

Θερμός οπαδός και θιασώτης ο Παύλος του σοφού 
γνωμικού: ‘‘ό, τι δεν γράφεται το παίρνει ο άνεμος  και 
το κηδεύει ο χρόνος’’, επιδόθηκε με το δικό του πείσμα, 
το δικό του σθένος και τη δική του εκδοχή της επιμονής 
στη γραφή και στη συγγραφή.                                  

Διαδραστικό, πολυσχιδές και πολυσήμαντο το συγ-
γραφικό και συντακτικό του έργο. Ξεκίνησε τη συγγρα-
φή με ένα αφιέρωμα στο χωριό του με τίτλο: 

‘‘Άσσος (Νάσσαρη) / οικογενειακές αναδρομές’’.
Στη συνέχεια συμμετέχει με άλλους συνεργάτες σε 

δύο εκδόσεις. Μία αφιερωμένη στο Γλωσσικό Ζήτημα 
και μία άλλη αφιερωμένη στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευ-
ση. 

Επιστρέφει στα τοπικά ζητήματα και συγγράφει και 
εκδίδει το έργο: ‘‘Γλωσσική κληρονομιά-Λεξιλόγιο Λάκ-
κας Σουλίου’’ σε συνεργασία με δυο συμπατριώτες και 
φίλους.

Ξαναγυρίζει  στον Άσσο, στον οποίο τούτη τη φο-
ρά αφιερώνει την ερευνητική μελέτη: "Η Εκκλησιαστικο-
θρησκευτική ζωή των Ασσιωτών»

Ενδιάμεσα των βιβλίων συνεχίζει να συντάσσει άρ-
θρα και κείμενα παιδαγωγικού, ιστορικού, πολιτιστικού, 
κοινωνικού και θρησκευτικού περιεχομένου σε επιστη-
μονικά περιοδικά όσο και σε λαογραφικά περιοδικά και 
τοπικές εφημερίδες. 

Και πάντα παραμένει ο Επιμελητής, η ψυχή του τρι-
μηνιαίου εντύπου του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 
‘‘Ο ΑΣΣΟΣ’’ από εκδόσεώς του το 1999, μέχρι και σή-
μερα. 

Παράλληλα με την αγωγή των παίδων, την εκπαί-
δευση και τη συγγραφή, δεν τον αφήνει ασυγκίνητο η 
συνδικαλιστική δράση και οι αγώνες για την προώθηση 
και επίλυση των ζητημάτων, που αφορούσαν και ενδιέ-
φεραν τον κλάδο του διδασκαλικού κόσμου. Η συνεπής 
μάλιστα και σώφρων συνδικαλιστική σκέψη και στάση 
τον έφεραν στο Δ.Σ. του κορυφαίου διδασκαλικού συν-
δικαλιστικού οργάνου, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελ-
λάδος.

Όντας συνεπής και αφοσιωμένος λειτουργός της εκ-
παίδευσης και δραστήριος συνδικαλιστής βρέθηκε κο-
ντά στον πολιτισμό και μέσα στην κοινωνία. Πληθωρι-
κή και στους τομείς αυτούς η παρουσία και πολύτιμη η 
προσφορά του. 

Γρήγορα ξεπέρασε τα Ασσιώτικα και τα Λάκκα Σου-
λιώτικα όρια και αναδείχτηκε ως σημαντικό στέλεχος 
της Ηπειρωτικής αποδημίας, συμμετέχοντας σταθερά 
στα Δ.Σ. της κορυφαίας Ηπειρωτικής Οργάνωσης Απο-
δήμων. 

Αλλά και πάλι ο τόπος δεν τον χωράει. Αναζητά και 
βρίσκει ρόλους και τρόπους δράσης και προσφοράς στο 
χώρο του πολιτισμού, στο χώρο της τέχνης καθώς και 
στο χώρο του αθλητισμού.

Καταλήγοντας και επανερχόμενοι στο Ασσιώτκο Λα-
ογραφικό Συναξάρι, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξου-
με ότι ο τόπος και ο κόσμος, πάνω και μέσα στον οποίο 
γεννήθηκε, μεγάλωσε και ανδρώθηκε, ασκούν μια ακα-
ταμάχητη γοητεία επάνω στον Παύλο Χρήστου. 

Αυτά είναι που έθελξαν το συγγραφέα, τον άγγιξαν, 
τον ενέπνευσαν, ερέθισαν τους στοχασμούς του, έδω-
σαν φτερά στους συλλογισμούς του και του έδωσαν τη 
δύναμη, πνευματική και σωματική να ερευνήσει, να ε-
ντοπίσει και να διασταυρώσει τα στοιχεία, ώστε να ολο-
κληρώσει αισίως το πνευματικό αυτό δημιούργημα και 
να μας δώσει αυτό το εξαίρετο και χρήσιμο για την τοπι-
κή ιστορία και λαογραφία, βιβλίο, το οποίο αποκτά χαρα-
κτηριστικά πρότυπης και αυθεντικής αρχειακής πηγής 
πληροφόρησης, για τα πεδία της εθιμικής και παραδο-
σιακής ζωής και παρουσίας στο όμορφο χωριό του Άσ-
σου, το γειτονικό μας Νάσσιαρι.

Ευχαριστούμε θερμά τον Παύλο Χρήστου, που μας 
εμπιστεύθηκε αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Ευχαριστούμε 

Συνέχεια από τη σελίδα  1

2η Ημέρα, 30 Ιουλίου 2022 Βραδιά μνήμης και τιμής στον Ασσο
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και τιμούμε όλη την οικογένεια Χρήστου με την οποία 
μας συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί φιλίας και εκτίμησης.

Ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς, που μας τιμήσα-
τε με την παρουσία σας και με τη συγκατάβαση του οι-
κοδεσπότη, σας καλούμε όλους στις  18 Αυγούστου στις 
Παπαδάτες, στην 8η Βραδιά Πνεύματος & Πολιτισμού 
Παπαδατών.

Παρών στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικό-
λαος Καλαντζής, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό. 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης και ο Δημήτριος 
Κώνστας, Παναγιώτης Κούσης καθώς και ο Δημήτριος 
Δήμας (Μήτσο Πήλιος,), που είπε τα εξής:

Συγχωριανές και συγχωριανοί, φίλοι και φίλες
"Και αντάμειψαν Παύλον με τεράστιαν ευγνωμοσύ-

νην ως αναμνήσαντα οικεία καλά", κατά παράφραση της 
Μιλήτου Άλωσης.

Οφείλουμε πρώτα πρώτα πολλά μπράβο σε όλους ό-
σους μοχθούν και συντηρούν τον ισχυρό κρίκο -δεσμό 
των απανταχού Νασσιαριτών, την εφημερίδα της αδελ-
φότητας.

Ο Παύλος, ο λαογράφος μας, κατέγραψε τα ήθη και 
τα έθιμα του χωριού μας που είναι εν πολλοίς κοινά ό-
λης της Λάκκας, έτσι όπως εμείς οι μεγαλύτεροι τα ζή-
σαμε και έτσι όπως τα μετέφεραν οι παλιότεροι από ε-
μάς.

Κατέγραψε τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας που 
ήταν η κόρη της κάθε περιοχής που κάθε τόσο στολίζο-
νταν και γίνονταν πιο όμορφη βλέποντας και τις κόρες 
των διπλανών χωριών.

Κατέγραψε την παράδοση που προϊόντος του χρό-
νου δημιούργησε δεσμούς και θεσμούς μεταξύ όλων 
των Νασσιαριτών, που διαμόρφωσε χαρακτήρες που 
μένουν αναλλοίωτοι στη μνήμη όσων έζησαν αυτές τις 
εκφάνσεις της πολιτισμικής ζωής του χώρου μας. 

Η παράδοση, τα έθιμα και τα ήθη, έχουν ένα ιδιαίτε-
ρο χαρακτηριστικό. Έχουν ένα μυστικό καλά κρυμμένο. 
Ποτέ δεν μαρτυράνε τον εμπνευστή τους και πάντα επι-
τρέπουν στον καθένα να τα ερμηνεύει όπως αυτός νο-
μίζει και χωρίς να το δείχνει γαλουχεί αβίαστα κάθε γε-
νιά με τα όμορφα και τα άσχημα κάθε περιοχής αλλά και 
κάθε εποχής.

Έτσι ανανεώνονταν συνέχεια κι έτσι φτάνουν σήμε-
ρα με το βιβλίο του Παύλου και στους νεώτερους όλες 
οι δεισιδαιμονίες και προλήψεις και κάθε τι που κρατού-
σε ολοζώντανη τη Νασσιαρίτικη Κοινωνία για πάρα πολ-
λά χρόνια.

Αγαπητοί φίλοι, η γενιά μου, η γενιά των 60-70 εί-
ναι η πιο ενοχοποιημένη. Της έχουν φορτώσει όλη την 
κακοδαιμονία της μεταπολίτευσης. Της φόρτωσαν ευ-
θύνες για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την ερη-
μοποίηση των χωρίων μας για να κρύψουν τις ευθύνες 
των ιθυνόντων.

Ας ανατρέξουμε λίγο στην δεκαετία 60-70/ Η γενιά 
των πατεράδων μας έκανε τη μεγάλη έξοδο. Τη μεγάλη 
αποκοτιά. Άνθρωποι αγράμματοι, μην έχοντας στον ήλιο 
μοίρα, έψαχναν διέξοδο. ένα ολόκληρο χωριό που! στη 
Γερμανία, με νωπή την κατοχή, στο Βέλγιο και αλλού. Ε-
λάχιστες οικογένειες δεν είχαν ξενιτεμένο. Γιατί! Για να 
φτιάξουν ένα σπίτι της προκοπής, να στείλουν τα παιδιά 
στα γράμματα, να καλοπαντρέψουν τις τσιούπρες.

Έτσι χωρίς να το θέλουν και οι ίδιοι έφεραν τη δεύ-
τερη μεγάλη φυγή που ερήμωσε το χωριό, που αποδε-
κατίστηκαν και έκλεισαν τα σχολεία, που έμειναν όμως 
στη μνήμη τα τραγούδια της ξενιτειάς και η εικόνα της 
γριάς μάνας να ρίχνει στις ρόδες του λεωφορείου το κα-
θάριο νερό με το τσουκάλι για νάχει καλό δρόμο και κυ-
ρίως καλή επιστροφή το παιδί της από τα ξένα. Είχαν οι 
γερόντοι από τότε τη διαίσθηση και τον φόβο της μεγά-
λης εγκατάλειψης.

Έτσι εμπλουτίζονταν και τα έθιμα και ισχυροποιού-
νταν οι δεσμοί των Νασσιαριτων. Ο ξενιτεμένος άφη-
νε στο ποδάρι του την επισφράγιση τη βαθειάς φιλίας 
που σφυρηλατούνταν μέσα από τις δυσκολίες της ζω-
ής του χωριού. Άφηνε τον κουμπάρο, τον βλάμη, τον σέ-
μπρο, εγγυητές της ασφάλειας της οικογένειας. Άφη-
νε τον πάππο και τη βάβω σοφούς συμβουλάτορες των 
παιδιών τους. Η παράδοση γινόταν συνεργός και μονα-
δικός συμπαραστάτης.

Και γύρισαν από την ξενιτειά οι περισσότεροι. Και 
άλλαξαν όλη τη μορφή του χωριού.

Τα καλύβια με τους τσίγκους και οι κούλες με τις 
πλακοσκεπές εξαφανίστηκαν. Ηταν το ισχυρότατο πολι-

τισμικό σοκ του χωριού που"έμπαινε" στη φάση της εξέ-
λιξης και η παράδοση άρχισε να"κρύβεται" και στη συνέ-
χεια να"παραδίνεται".

Η μεγάλη φυγή της γενιάς των 60-70 δεν μπορούσε 
να ανακοπεί. Από εδώ και στο εξής η διέξοδος ήταν τα 
γράμματα, όπως λέγανε οι μεγαλύτεροι και η πόλη και ι-
διαίτερα η Αθήνα. Είχαν πια συνειδητοποιήσει ότι το χω-
ριό δεν μπορούσε να ζήσει τον κόσμο του.

Έτσι άρχισε να αδειάζει το χωριό, αργά αλλά στα-
θερά.

Τα ήθη και τα έθιμα, παρά τις φιλότιμες προσπάθει-
ες κάποιων συγχωριανών να τα αναβιώσουν, έγιναν νο-
σταλγικές αναμνήσεις. Τα καινούρια δεδομένα, οι απαι-
τήσεις της ζωής, ήταν πολύ πιο ισχυρές και η παράδοση 
δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν σήμερα όσοι δεν 
έχουν ζήσει αυτές τις πολιτισμικές εκφάνσεις του χω-
ριού μας ότι ήταν αδιανόητο είτε σε χαρά είτε σε λύπη 
να μη συμμετέχει όλο το χωριό. Ήταν αδιανόητο να μην 
είναι γιομάτο το σπίτι τη μέρα του πανηγυριού. Ήταν α-
διανόητο τη βδομάδα της διακαινησίμου να μη γιορτά-
σουν σαν πανηγύρι όλα τα ξωκκλήσια και οι μαχαλάδες. 
Ειδικά τούτα τα χασομέρια αγαπητέ Παύλο θέλουν ιδιαί-
τερη έρευνα γιατί νομίζω χαρακτηριστικό μόνο του χω-
ριού μας απ’ όλη τη Λάκκα.

Ήταν αναπόφευκτη αυτή η κατάληξη! Νομίζω πως 
ναι αν και θα μπορούσε να επιβραδυνθεί αν υπήρχαν 
οι διαθέσεις να στηρίξουν την ύπαιθρο, αλλά βλέπετε ο 
Καποδίστριας και ο Καλλικράτης δεν έγιναν για να στη-
ρίξουν τα χωριά αλλά για να επιτείνουν την εγκατάλει-
ψη.

Κι αν σήμερα μπορούν να βλέπουμε το μπαλντενέζι 
και τη Θάνα όπως την ξέραμε, ίσως σε λίγο θα τα βλέ-
πουμε σπαρμένα με ανεμογεννήτριες στο όνομα της δή-
θεν εξέλιξης, αλλά επί της ουσίας στο βωμό του κέρ-
δους.

Αγαπητέ Παύλο, το βιβλίο σου για μας τους μεγαλύ-
τερους έχει και πολύ ιδιαίτερη αξία. Θα μας στενοχωρή-
σει ίσως με τις νοσταλγικές αναμνήσεις αλλά θα μας θυ-
μίσει και τα παιδικά μας χρόνια. Για τους νεώτερους έχει 
μια ακόμη πιο ιδιαίτερη αξία. Θα γνωρίσουν το πολιτι-
στικό και πολιτισμικό περιβάλλον που μεγάλωσαν οι γο-
νείς κι οι παππούδες τους.

Τούτο το βιβλίο αγαπητοί φίλοι είναι το πρωτόλειο α-
πόσταγμα της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του χω-
ριού μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι για το χωριό 
μας. Γιατί μέσα από όλες τις δυσκολίες και πανεπιστημι-
ακούς έβγαλε, και υψηλόβαθμους αξιωματικούς έβγαλε 
και γραμματισμένους γενικότερα, και καλούς χαρακτή-
ρες διαμόρφωσε.

Καλοτάξιδο το βιβλίο σου Παύλο, καλό διάβασμα σε ό-
λους μας και να κρατήσουμε βαθιά μέσα μας εικόνες και 
πρόσωπα κυρίως που λείπουν σήμερα από κοντά μας, α-
ναπόφευκτο στοιχείο του κύκλου της ζωής. 

Για τη Μικρασιατική εκστρατεία, τη συνθήκη της 
Λωζάνης, το προσφυγικό πρόβλημα, τους συμμετέχο-
ντες και πεσόντες Ασσιώτες στη Μικρασιατική εκστρα-
τεία μίλησε ο επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου μας, 
συνταξιούχος δάσκαλος Παύλος Γ. Χρήστου:

Η Μικρασιατική εκστρατεία
(από την εποποιία στην τραγωδία)

Είναι αξιέπαινος ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών 
που θεώρησε χρέος να διοργανώσει τη σημερινή εκδή-
λωση ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των αγωνιστών 
του χωριού μας κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία και μας 
έδωσε την ευκαιρία να αποτίσουμε όλοι μαζί την αποψινή 
βραδιά φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους μαχητές α-
γωνιστές του χωριού μας και συγχρόνως να τιμήσουμε τη 
μνήμη των θυμάτων. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Απόδη-
μων του χωριού μας γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να μι-
λήσω απόψε στο εκλεκτό ακροατήριο για μία κορυφαία 
στιγμή τα νεότερης ελληνικής ιστορίας τη μικρασιατική 
εκστρατεία. 

 Η μικρασιατική εκστρατεία είναι αναμφίβολα ένας 
σταθμός που σημάδεψε και καθόρισε τη σύγχρονη ιστο-
ρία μας. 

 Στον αγώνα αυτόν οι Ασσιώτες έδωσαν βροντερό πα-
ρών.

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την κατάρ-
ρευση του μικρασιατικού μετώπου και τη μικρασιατική κα-
ταστροφή. Η μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελ-
ληνισμός στη διάρκεια της ιστορίας του, που ίσως να μπο-
ρούσε να αποφευχθεί αν υπήρχε εθνική ενότητα για τη 
χάραξη κοινής εθνικής στρατηγικής. Οι συνέπειές της 
πολλαπλές πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομι-
κές, δημογραφικές. Ενταφιάστηκε για πάντα η Μεγάλη Ι-
δέα που είχε για πολλές δεκαετίες εμπνεύσει ολόκληρο 
τον ελληνισμό. Κατά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα 
βρέθηκε απροετοίμαστη για να χαράξει εθνική στρατηγι-
κή και να επιλέξει με ποιο από τα δύο στρατόπεδα θα συ-
μπορευτεί. 

Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Ελ-
λάδα έπρεπε να βρεθεί στο πλευρό της Αντάντ, ο Βασι-
λεύς Κωνσταντίνος και ο φιλομοναρχικός Δ. Γούναρης υ-
ποστήριζαν την ουδετερότητα. Η διαφωνία αυτή είχε ως 
αποτέλεσμα τον σχηματισμό δύο κυβερνήσεων και οδή-
γησε την Ελλάδα στον εθνικό διχασμό, που δίχασε ακόμη 
το στράτευμα και τον ελληνικό λαό. Μετά το τέλος του Α΄ 
παγκοσμίου πολέμου και τη συνθήκη του Μούδρου, τον 
Οκτώβριο του 1918 προέκυψε το ζήτημα της προστασί-
ας του ελληνικού πληθυσμού που κατοικούσε σε εδάφη 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο μισός ελληνικός πλη-
θυσμός κατοικούσε σε Οθωμανικά εδάφη. Με τη σύμφω-
νη γνώμη των Μεγάλων δυνάμεων ο ελληνικός στρατός, 
στις 2 Μαΐου 1919, αποβιβάζεται στην Σμύρνη με σκοπό 
να εγκαταστήσει ελληνική διοίκηση, υπό συμμαχικό έλεγ-
χο, και να προστατεύσει τον ελληνικό αλλά και Χριστιανι-
κό πληθυσμό της Σμύρνης & της ευρύτερης περιοχής α-
πό τουρκικά έκτροπα. Ο ελληνικός πληθυσμός τους υπο-
δέχθηκε με ενθουσιασμό πιστεύοντας ότι ήταν προμήνυ-
μα για την ενσωμάτωση της Σμύρνης με την Ελλάδα. 

Η ατμόσφαιρα θύμιζε λαϊκό πανηγύρι. Η παρουσία 
των Ελλήνων ήταν λαχτάρα αιώνων. Υπήρχε αισιοδοξία 
για την ευόδωση των ελληνικών διεκδικήσεων.

Μερικοί ιστορικοί (σύγχρονοι και παλαιότεροι) χαρα-
κτήρισαν την απόβαση του ελληνικού στρατού ως ενέρ-
γεια ιμπεριαλιστική. Μάλλον δεν είχαν υπόψη μερικά α-
ριθμητικά δεδομένα. Το 65% του πληθυσμού της Σμύρνης 
ήταν Έλληνες. Η Σμύρνη και η Ιωνία δεν ήταν για την Ελ-
λάδα ξένη γη. Η Ελλάδα δεν πηγαίνει εκεί όπου της λεί-
πει η εθνολογική βάση και για αυτό κατέληξαν σε επισφα-
λή συμπεράσματα.

Η απόβαση στη Σμύρνη, η κατάληψη της Κων/λης α-
πό τα συμμαχικά στρατεύματα και η ταπεινωτική για την 
Τουρκία Συνθήκη των Σεβρών θα ενεργοποιήσουν, θα ρι-
ζοσπαστικοποιήσουν ένα ισχυρό τουρκικό κίνημα που εκ-
δηλώνεται υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ (Ατα-
τούρκ).

Στις 28 Ιουλίου 1920 υπογράφεται η συνθήκη των Σε-
βρών, με την οποία επίσημα-αλλά συμβολικά-τελείωσε ο 
Α΄ παγκόσμιος πόλεμος. Με τη συνθήκη των Σεβρών η 
Τουρκία έχανε τα 4/5 των εδαφών της, ήταν μια συνθή-
κη ταπεινωτική για την Οθωμανική αυτοκρατορία. Για την 
Ελλάδα η συνθήκη των Σεβρών μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως η πιο μεγάλη διπλωματική επιτυχία της νεώτερης ι-
στορίας. 

Η μεγάλη ιδέα γινόταν ένσαρκο όραμα. Σύμφωνα με 
την συνθήκη ελάμβανε: το σύνολο της Αν. Θράκης, τα νη-
σιά Ίμβρο και Τένεδο, επισημοποιείται η ελληνική κυριαρ-
χία στα νησιά του Αν. Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα (εκτός ρό-
δου) αποκτούσαν πλήρη αυτονομία με δικαίωμα ν΄ απο-
φασίσουν με δημοψήφισμα, μετά από 15 χρόνια, αν επι-
θυμούσαν την ένωση με την Ελλάδα, δικαίωμα κατοχής 
της Σμύρνης για πέντε χρόνια με δικαίωμα μετά την πε-
νταετία ν’ αποφασίσουν οι κάτοικοι με δημοψήφισμα για 
την προσάρτηση της Σμύρνης & της γύρω περιοχής στην 
Ελλάδα. Από πολλούς η συνθήκη αυτή χαρακτηρίστηκε 
ως προάγγελος μακροχρόνιας ειρήνης. Άφηνε όμως πολ-
λές εκκρεμότητες με σπουδαιότερη ότι η συνθήκη παρότι 
είχε την έγκριση του Σουλτάνου, που ήταν αδύναμος πλέ-
ον, δεν είχε την έγκριση του Κεμάλ που ήταν την περίοδο 
αυτή κυρίαρχη δύναμη της Τουρκίας. Έπρεπε να βρεθεί 
τρόπος να την αποδεχθεί και ο Κεμάλ. Η δύναμη της πει-
θούς δεν έφερε αποτελέσματα. Απέμενε η πολεμική επι-
χείρηση. Το έργο αυτό ανελάμβανε να το εκτελέσει η Ελ-
λάδα χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων. 

Τα συγκρουόμενα συμφέροντα των συμμάχων άφη-
σαν την Ελλάδα μόνη στη Μικρασιατική περιπέτεια. Η εκ-
στρατεία στα ενδότερα για να επιβάλουν τη συνθήκη είχε 
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αρχίσει και είχε αρχικά επιτυχίες. Το ελληνικό έθνος στην 
πολεμική αυτή περιπέτεια έπρεπε να μπει μονιασμένο. Ο 
εθνικός διχασμός σε όλα τα επίπεδα, είχε φθάσει όμως 
στην κορύφωσή του, και ιδιαίτερα με την απόπειρα δολο-
φονίας του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου και στη συνέ-
χεια τη δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη. Ο διχασμός αυτός 
θεωρείται η κυρία αιτία των μετέπειτα αποτυχιών κατά τη 
διεξαγωγή της εκστρατείας στα ενδότερα της Τουρκίας. 

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Μικρασιατικής εκ-
στρατείας αποτέλεσαν οι εκλογές του 1920 (1η Νοεμβρί-
ου) μέσα σε συνθήκες εθνικού διχασμού. Η χώρα για τρεις 
μήνες βρέθηκε σε μια παραλυτική προεκλογική περίοδο, 
με αποτέλεσμα να ατονήσει το ενδιαφέρον για το μέτω-
πο και να μη σχεδιασθεί ένα καίριο πλήγμα κατά του κυρί-
ου όγκου των δυνάμεων του Κεμάλ. Πόλεμος και εκλογές 
μαζί είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Η αντιπολίτευση κερδί-
ζει τις εκλογές και αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Επαναφέ-
ρει τον Βασιλέα Κωνσταντίνο. Η επάνοδος του Κωνστα-
ντίνου αντιμετωπίστηκε με ψυχρότητα από την Ευρωπαϊ-
κή διπλωματία. Ο Κωνσταντίνος ήταν αντιπαθής στις Με-
γάλες δυνάμεις για τη στάση, που τήρησε στον Α΄παγκό-
σμιο πόλεμο και έτσι βρήκαν το πρόσχημα να τηρήσουν 
ουδέτερη στάση και παράλληλα να παγώσουν όλα τα δά-
νεια που είχαν δρομολογηθεί για την Ελλάδα. Έχουμε α-
νοικτή μεταστροφή του διεθνούς παράγοντα. Μαζί με την 
πολιτική ηγεσία άλλαξε και η στρατιωτική ηγεσία, η οποία 
δεν είχε επαρκή γνώση των συμβαινόντων στη Μ. Ασία. 
Μια κυβέρνηση, που είχε υποσχεθεί προεκλογικά τον τερ-
ματισμό του πολέμου αποφασίζει να τον συνεχίσει, ήταν 
επόμενο να καταβυθισθεί στην άβυσσο των παλινωδιών. 

Αποφασίστηκε η επέλαση του Ελληνικού στρατού στα 
ενδότερα και σε λίγες ημέρες είχε ένα σημαντικότατο 
στρατιωτικό επίτευγμα την κατάληψη του Εσκί Σεχήρ-Α-
φιόν Καραχισάρ & της Κιουτάχειας. Δυστυχώς όμως δεν 
αξιοποιήθηκε ούτε στρατιωτικά, ούτε διπλωματικά η ε-
πιτυχία αυτή. Η πρόταση του Βενιζέλου να συμμετάσχει 
στην ελληνική αντιπροσωπεία στη διάσκεψη του Λονδί-
νου, για ειρήνευση, δεν έγινε δεκτή από την ελληνική κυ-
βέρνηση. Η προέλαση για την κατάληψη της Άγκυρας α-
ναχαιτίστηκε στον Σαγγάριο ποταμό. Οι Ελληνικές δυνά-
μεις αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στις αρχικές θέσεις ε-
ξόρμησής τους. 

Η μάχη του Σαγγαρίου σήμανε το τέλος των επιθε-
τικών επιχειρήσεων για τον Ελληνικό στρατό στη Μ. Α-
σία και τη μετάπτωσή του σε αμυντικό προσανατολισμό. Η 
κούραση και η μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων, λό-
γω μεταφοράς στρατιωτικών μονάδων στη Θράκη για την 
κατάληψη της Κων/λης, είχε ως αποτέλεσμα το ηθικό των 
ελλήνων στρατιωτών να μην είναι σε καλή κατάσταση.

 Η νίκη των Τουρκικών δυνάμεων στο Σαγγάριο είχε 
τεράστιο διπλωματικό αντίκτυπο. Μετά τη μάχη του Σαγ-
γαρίου η ελληνική κυβέρνηση συνειδητοποίησε το αδιέξο-
δο και αποφάσισε την εκκένωση της Μ. Ασίας. Τα τουρκι-
κά στρατεύματα άρχισαν την αντεπίθεση, διασπούν τις ελ-
ληνικές γραμμές, τα ελληνικά στρατεύματα αρχίζουν την 
υποχώρηση, η οποία μετατρέπεται σε άτακτο φυγή. Η κα-
ταστροφή έχει συντελεστεί. Ο Ελληνικός στρατός εγκατέ-
λειψε τη Μ. Ασία αφήνοντας τους Μικρασιάτες στο έλε-
ος των Τούρκων. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κά-
θε Ελληνικό στοιχείο προβαίνοντας σε έκτροπα (μαζικές 
εκτελέσεις, πυρπολήσεις, βιασμούς, βασανιστήρια). Οι Ελ-
ληνικές παροικίες διαφόρων πόλεων παραδόθηκαν στις 
φλόγες. Ολόκληρες πόλεις και χωριά αποτεφρώθηκαν. Α-
ποκορύφωμα η πυρπόληση της Σμύρνης με αποτέλεσμα η 
ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή της. Οι Ελληνικοί πλη-
θυσμοί, όσοι δεν σφάζονται, φεύγουν πανικόβλητοι. Στη 
Χίο και στη Μυτιλήνη κηρύσσεται στρατιωτική επανάστα-
ση. Η Κυβέρνηση παραιτείται και ο Βασιλιάς Κωνσταντί-
νος εγκαταλείπει την Ελλάδα. Η αυλαία αυτής της τραγω-
δίας πέφτει με τη θανατική εκτέλεση των έξι, οι οποίοι κα-
ταδικάστηκαν από το Έκτακτο Επαναστατικό Συμβούλιο, 
ως υπεύθυνοι της Μικρασιατικής καταστροφής. 

Η συνθήκη της Λωζάνης
και το προσφυγικό πρόβλημα

Μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετώπου στη Μι-
κρά Ασία τον Αύγουστο του 1922 προέκυψε ανάγκη ανα-

προσαρμογής της συνθήκης των Σεβρών.
Οι δυνάμεις της Αντάντ επιδίωξαν τη σύγκληση διά-

σκεψης και την έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπο-
γραφή συνθήκης ειρήνης. Τόπος για τις διαπραγματεύ-
σεις ορίστηκε η Λωζάνη της Ελβετίας. Ύστερα από δια-
βουλεύσεις επτάμισι μηνών (7, 5) υπογράφτηκε στις 24 Ι-
ουλίου 1923 η συνθήκη της Λωζάνης.

Αρχηγός της ελληνικής αντιπροσωπείας ο Ελ. Βενι-
ζέλος & της Τουρκικής ο Ισμέτ Ινονού. Η συνθήκη της 
Λωζάνης, ήταν συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια της 
σύγχρονης Τουρκίας και καταργούσε τη συνθήκη των Σε-
βρών. 

Σύμφωνα με τη συνθήκη μεταξύ άλλων η Τουρκία εγ-
γυάται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ανακτά την Ανα-
τολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και το Πατριαρ-
χείο τίθεται σε ειδικό διεθνές νομικό καθεστώς, χάνοντας 
ταυτόχρονα ο Πατριάρχης την ιδιότητα του Εθνάρχη. Στη 
συνθήκη περιλαμβάνεται και η σύμβαση περί ανταλλαγής 
των ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών, που είχε συμ-
φωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών στη Λωζάνη στις 30 
Ιανουαρίου 1923. Με την υπογραφή της συνθήκης της 
Λωζάνης άρχισε η Οδύσσεια των ανταλλάξιμων πληθυ-
σμών Ελλάδας και Τουρκίας, αφού οι ανταλλάξιμοι δεν εί-
χαν το δικαίωμα επιστροφής στις προγονικές τους εστίες. 
Η ανταλλαγή των μειονοτήτων ήταν αποτέλεσμα της έ-
κρυθμης κατάστασης που επικρατούσε και στις δύο πλευ-
ρές. Κυρίαρχο μέλημα και των δύο πλευρών ήταν η προ-
στασία του πληθυσμού των, που κατοικούσε εκτός της ε-
δαφικής τους κυριαρχίας. Ήθελαν να αποφύγουν, διωγ-
μούς, λεηλασίες, βιαιοπραγίες και εθνικές εκκαθαρίσεις.

Μετά τη συμφωνία μετακινήθηκαν από τη Μ. Ασία, Αν. 
Θράκη και τον Πόντο στην Ελλάδα 1.650.000 Οθωμα-
νοί υπήκοοι Χριστιανικού θρησκεύματος, αφήνοντας πί-
σω πάνω από 600.000 νεκρούς, και 670.00 Έλληνες υ-
πήκοοι Μουσουλμανικού Θρησκεύματος. Η θρησκεία και 
όχι η εθνικότητα αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την 
ανταλλαγή των πληθυσμών. Από την ανταλλαγή εξαιρέ-
θηκαν οι κατοικούντες μουσουλμάνοι στη Δυτικής Θρά-
κης (110.000) και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και 
των περιχώρων (125.000) που είχαν εγκατασταθεί σε αυ-
τή πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1918 και οι κατοικούντες 
Χριστιανοί στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (6.000). Μαζί με 
τους Έλληνες πέρασαν στην Ελλάδα και μικρός αριθμός 
Αρμενίων και Συροχαλδαίων.

Η Μ. Ασία, η Ανατολική Θράκη και ο Πόντος μετά από 
χιλιετίες έμειναν χωρίς ελληνικό πληθυσμό. Μετακινήσεις 
πληθυσμών ανά τους αιώνες έγιναν πολλές. Αυτή χαρα-
κτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην 
παγκόσμια ιστορία που έγινε συντεταγμένα με νόμους, κα-
νόνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις ύστερα από συμφω-
νία (συνθήκη) και των δύο πλευρών.

Αυτή η αθρόα εισροή των προσφύγων στην ελληνι-
κή επικράτεια, κυρίως ελληνικής καταγωγής, που κατοι-
κούσαν από την αρχαιότητα σε εδάφη της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα και 
προκάλεσε μια σειρά ανακατατάξεων σε οικονομικό επί-
πεδο. Τα κύρια προβλήματα ήταν οι υποδομές υποδοχής 
και εγκατάστασης, η μόνιμη στέγαση, η διατροφή, η περί-
θαλψη, η υγεία, η παιδεία, η επαγγελματική αποκατάστα-
ση κ.λπ.

Αυτά τα προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ελλά-
δα με αρνητικούς οικονομικούς δείκτες, ευρισκόμενη στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Τα προβλήματα αυτά υποχρεώ-
νουν την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει βοήθεια από την 
κοινωνία των εθνών (Κ.Τ.Ε.), να συνάψει δάνεια με δυσβά-
σταχτους όρους και σκανδαλώδεις ρήτρες με αποτέλεσμα 
την κρίση του 1929 και την πτώχευση του 1932. Για την 
καλύτερη αντιμετώπιση των προσφυγικών προβλημάτων 
δημιουργήθηκε η επιτροπή αποκατάστασης των προσφύ-
γων (Ε.Α.Π.). Η προσωρινή στέγαση των προσφύγων έγι-
νε καταρχήν σε γήπεδα, αυλές εκκλησιών, παράγκες, σκη-
νές, δημόσια κτήρια, θέατρα, εγκαταλελειμμένα χαμόσπι-
τα κ.λπ. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες, παντελής έλλειψη 
έργων υποδοχής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, 
ψυχαγωγίας) με αποτέλεσμα την εκδήλωση πολλών επι-
δημικών ασθενειών. Η Ε.Α.Π. έδωσε προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών, όπως στη διατροφή 
που αντιμετωπίστηκε με οργανωμένα συσσίτια, την παρο-
χή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης καθώς και στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης υπήρχε προσπά-
θεια δημιουργίας αμιγών προσφυγικών, οικισμών ιδιαίτε-
ρα στις πόλεις, φροντίζοντας να εγκαθιστούν στους οικι-
σμούς πρόσφυγες που προέρχονταν από την ίδια περιο-
χή, με αποτέλεσμα να έχουμε τους οικισμούς Ν. Σμύρνη, 
Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Μουδανιά κ.λπ. Παρά την προσπάθεια 
των κυβερνήσεων εγκατάστασης των προσφύγων σε α-
γροτικές περιοχές για την τόνωση της αγροτικής παρα-
γωγής, υπήρχε τα πρώτα χρόνια μεγάλη κινητικότητα στις 
μετακινήσεις τους από αστικές περιοχές σε αγροτικές και 
από αγροτικές σε αστικές προς αναζήτηση μόνιμης εγκα-
τάστασης. Η προσπάθεια εγκατάστασης προσφυγικών 
πληθυσμών στη μακεδονική γη έγινε εκτός της αναπτυξι-
ακής αγροτικής πολιτικής και για την ομογενοποίηση του 
βορειοελλαδίτικου πληθυσμού, αφού ο σλαβόφωνος πλη-
θυσμός που κατοικούσε εκεί μετανάστευσε αναγκαστικά. 
Οι πρόσφυγες ως επί το πλείστον αντιμετωπίστηκαν θετι-
κά από τον ντόπιο πληθυσμό με την παροχή βοήθειας, αν 
και υπήρχαν φαινόμενα εχθρότητας, κοινωνικού και πολι-
τισμικού ρατσισμού.

Η άφιξη των προσφύγων ωφέλησε την ελληνική οικο-
νομία. Πέραν της κινητής περιουσίας που μετέφεραν, λει-
τούργησαν και ως νέος παράγοντας ζήτησης για τα βιο-
μηχανικά είδη διατροφής. Προέβησαν στην εκτέλεση με-
γάλων αναπτυξιακών έργων ( εγγειοβελτιωτικών, αρδευ-
τικών, λιμενικών, διάνοιξη δρόμων, κατασκευή γεφυριών, 
αποξήρανση λιμνών) παραδίδοντας για καλλιέργεια μεγά-
λες γεωργικές εκτάσεις. Η αγροτική μεταρρύθμιση προ-
χώρησε ταχύτερα και βαθύτερα εξαιτίας των προσφύγων. 
Επιταχύνθηκε και επεκτάθηκε η διαδικασία διανομής των 
τσιφλικιών στους ακτήμονες αγρότες. Τα μουσουλμανικά 
κτήματα (3.500.000) στρ. δόθηκαν για την αποκατάσταση 
ακτημόνων προσφύγων. Υπήρξε εκ μέρους των προσφύ-
γων αξιόλογη, εξειδικευμένη και φτηνή εργατική δύναμη, 
παρέχοντας επί πλέον κίνητρα για τη δημιουργία νέων πα-
ραγωγικών μονάδων και επέφερε μια αξιόλογη διερεύνη-
ση της εσωτερικής αγοράς. Σε ότι αφορά τον αγροτικό το-
μέα, η αποκατάσταση των προσφύγων μπορεί να θεωρη-
θεί από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της συνεργασίας 
των προσφύγων με τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας, όπως η ταπητουρ-
γία, άγνωστη μέχρι τότε στον ελλαδικό χώρο, η υφα-
ντουργία και οι οικοδομικές επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν 
με ρυθμούς ταχύτερους απ’ ότι οι άλλοι. Σημαντική εξέλι-
ξη παρατηρείται στους τομείς εκβιομηχάνισης & της κλω-
στοϋφαντουργίας, στην οποία ασχολήθηκε μεγάλος αριθ-
μός προσφύγων. Αποτέλεσαν ένα δυναμικό και δημιουρ-
γικό κύτταρο που συνέβαλε πολύ στην ανάπτυξη της χώ-
ρας. Έβγαλαν την ελληνική οικονομία από τον λήθαργο 
και την ώθησαν σε κρίσιμες αναδιαρθρώσεις.

Οι πρόσφυγες ομοεθνείς, ομόγλωσσοι και ομόδοξοι με 
σημαντικές γνώσεις και μόρφωση, καταξιωμένοι έμποροι, 
βιομήχανοι, συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, δημοσιογρά-
φοι, ζωγράφοι, ειδικευμένοι εργάτες και αγρότες ενίσχυ-
σαν οικονομικά, πνευματικά και καλλιτεχνικά τον ελλαδι-
κό χώρο και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην συνδια-
μόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Ωστόσο παρά την κοινωνική, οικονομική και πολιτι-
στική αναταραχή, έγιναν μοχλός προόδου και παρήχθη-
σαν οι συνθήκες για τη θεμελίωση ενός ομογενοποιημέ-
νου κράτους. Οι πρόσφυγες ερχόμενοι από τόπους με με-
γάλη πολιτισμική παράδοση μετέφεραν και τον πολιτισμό 
τους. Ο Μικρασιατικός αστικός πληθυσμός προστιθέμε-
νος στον ελληνικό αστικό πληθυσμό καθόρισε τη σύζευ-
ξη του σμυρναίικου με το ρεμπέτικο. Η μουσική φαρέτρα 
εμπλουτίστηκε με νέα μουσικά όργανα. Πέραν της μουσι-
κής, η λογοτεχνία, ο χορός, η διατροφή, η ενδυμασία και 
τα κοινωνικά έθιμα εμπλούτισαν την ελληνική παράδοση 
και διαμόρφωσαν μια νέα ελληνική πολιτισμική ταυτότη-
τα. Προερχόμενοι από περιοχές με κοσμοπολίτικο χαρα-
κτήρα αναζωογόνησαν τον ελλαδικό πολιτιστικό τοπίο με 
νέες αντιλήψεις και πολιτισμικές αξίες. Γράφει στο βιβλίο 
του για τον Μικρασιατικό πόλεμο ο ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑ-
ΚΟΣ."Πριν από την άφιξη των προσφύγων ήμαστε επαρ-
χία. Μετά την άφιξη των προσφύγων γίναμε Ελλάδα». 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αναφορά σε κά-
θε Ασσιώτη που έλαβε μέρος στη Μικρασιατική εκστρα-
τεία (σύντομο βιογραφικό) με ταυτόχρονη προβολή της 

2η Ημέρα, 30 Ιουλίου 2022 Βραδιά μνήμης και τιμής στον Ασσο
Συνέχεια από τη σελίδα  9
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Πεσόντες
 • Κατσάνος Δημήτριος του Αναστασί-
ου & της Βασιλικής (Μητρούσης του 
Ναστάση Γιωργάκη, 1896 – 1921). 
Βαθμός: Στρατιώτης. Είχε εκφράσει 
την επιθυμία να γίνει κληρικός, όταν 
θα τελείωνε τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις • Κούσης Γεώργιος του Κων-
σταντίνου & της Μαρίας. (Γάκη Κώτσης 
Πάνος). Υπηρετούσε στο 28ο σύνταγμα 
της Χ μεραρχίας τραυματίστηκε στη μά-
χη της Σαπάντζας (16-8-1921) και α-

φωτογραφίας του. 
Μικρά Ασία

Συμμετέχοντες και πεσόντες Ασσιώτες (Νασσ(ι)αρίτες κατά 
τη Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922).

Συμμετέχοντες 
• Αδάμ Κωνσταντίνος του Χρήστου (Κωνσταντή Δάμης, 1897-
1961) • Γούλας ή Χρήστου Αναστάσιος του Αθανασίου & της 
Μαρίας (Σιουλγούλας, 1892 – 1972) • Γούλας Χρήστος του 
Γεωργίου (Χρηστάκη Γούλας, 1888-1968) • Δήμας Θεόδωρος 
του Δημητρίου & της Γιαννούλας (Θοδωρή Γιωρδήμος, 1892 - 
1962) • Δήμας Θωμάς του Δημητρίου & της Γιαννούλας (Θω-
μά Γιωρδήμος, 1895 - 1985) •  Δήμας Αθανάσιος του Δημη-
τρίου & της Γιαννούλας (Θωμά Γιωρδήμος, 1894 - 1954) • Θε-
οδώρου Γεώργιος του Ιωάννη & της Χρυσαυγής (Γάκη Θοδω-
ρής, 1898 - 1984) • + Κατσάνος Δημήτριος του Αναστασίου 
& της Βασιλικής (Μητρούσης του Ναστάση Γιωργάκη, 1896 – 
1921) • Κατσάνος Δημήτριος του Γεωργίου (Μητρογιώργης) • 
Κατσάνος Θωμάς του Χρήστου & της Μάνθας (Θωμά Χρήστος 
1900 - 1968) • Κατσάνος Ιωάννης του Δημητρίου & της Αι-
κατερίνης (Νάκο Μήτρος, 1886 - 1963) • Κατσάνος Κωνστα-
ντίνος του Νικολάου & της Ευαγγελίας (Κώτση Κολιός, 1892-
1965) • Κατσάνος – Λακκιώτης Στυλιανός του Δημητρίου & 
της Αριστέας • Κολιός Κωνσταντίνος του Ευθυμίου & της Γιαν-
νούλας (Κωνσταντή Κάλιοσης, 1892-1971) • Κούσης Βασίλει-
ος του Κωνσταντίνου & της Μαρίας (Βασίλ’ Κώτσης, 1888 - 
1954) • + Κούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου & της Μαρίας 
(Γάκη Κώτση Πάνος, 1921) • Λαμπρούσης Ευθύμιος του Σπυ-
ριδώνου & της Δήμητρας (Θύμιο Πήλιος, 1892 – 1978) •  Λα-
μπρούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου & της Μαρίας (Κώτση 
Νάσιο Μήτος, 1902 – 1978) • Λαμπρούσης Παναγιώτης του 
Δημητρίου & της Ελένης (Πανέλη Μήτσης, 1895 - 1981) • + 
Πανταζής Σπυρίδων του Παναγιώτη & της Πανάγιως (1898 – 
1922). (Σπύρος του Ντούλα Πανταζή ή Ντουλ-Τάση) • Πανού-
σης Φίλιππος του Ευαγγέλου & της Βασιλικής (Φιλβαγγέλης, 
1892 – 1961) • Χούσης ή Χούθης Γεώργιος του Ιωάννη & της 
Μάνθας (Γάκη Νάκη Τούσης, 1902-1979) • Χούσης Δημήτριος 
του Ιωάννη & της Μάνθας (Τούση Νάκη Τούσης, 1896-1952).

Σημ: Όλοι είχαν τον βαθμό του στρατιώτη. Δεν υπάρχει καμιά 
πληροφορία για βαθμοφόρο.

Αδάμ Κωνσταντίνος του Χρή-
στου & της Γιαννούλας (Κων-

σταντή Δάμης) 1897-1961

Γούλας ή Χρήστου Αναστάσιος 
του Αθανασίου & της Μαρίας 
(Σιουλγούλας, 1892 – 1972).

Γούλας Χρήστος του Γεωργί-
ου (Χρηστάκη Γούλας, 1888-

1968).

Δήμος Θωμάς του Δημητρί-
ου & της Γιαννούλας  (Θωμά 

Γιωρδήμος, 1895 - 1985). 

Κατσάνος Θωμάς του Χρήστου 
& της Μάνθας (Θωμά Χρήστος 

1900 - 1968

Κατσάνος Ιωάννης του Δη-
μητρίου & της Αικατερίνης 

(Νάκο Μήτρος, 1886 - 1963

Κατσάνος Κωνσταντίνος του 
Νικολάου & της Ευαγγελίας 
(Κώτση Κολιός, 1892-1965)

Για δέκατη χρονιά την Κυρια-
κή το απόγευμα στις 31 Ιουλίου 
2022 πραγματοποιήθηκε και φέ-
τος, με επιτυχία, ο γύρος του Άσ-
σου. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν 
από την πλατεία του χωριού και α-
κολούθησαν τη διαδρομή Τζούμα 
Βάρη-Κορύτσαζη-Τσέπουρη-Τζί-
μαινα-Καράβα-Κότρα και τερματι-
σμός στην πλατεία του χωριού. Ασ-
σιώτες όλων ηλικιών πήραν μέ-
ρος και έτρεξαν τη διαδρομή των 

2.400μ με πολύ κέφι, χαρά και ενθουσιασμό. Η ικανοποί-
ηση των μεγάλων και η χαρά των μικρών ήταν ζωγραφι-
σμένη στα πρόσωπα όλων των συμμετεχόντων, αφού και 
η απλή συμμετοχή είναι προσωπική νίκη για τον καθένα. 
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά δι-
πλώματα. Ευχόμαστε του χρόνου η συμμετοχή να είναι 
μεγαλύτερη. Ο σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών και η ε-
φημερίδα ο Άσσος ευχαριστεί και συγχαίρει όσους πή-
ραν μέρος. Νικητές είναι όλοι οι συμμετέχοντες ανεξάρ-
τητα από τη σειρά που τερμάτισαν. Με απόφαση του Δ.Σ 
του συλλόγου ο γύρος του Άσσου, στα πλαίσια των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων, θα διοργανώνεται κάθε χρόνο 
και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου προ-
έδρου του συλλόγου μας Κων/νου Πέτρου Δήμα (Κώ-

στα Πέτρου).
Θερμές ευχαριστίες στο ζεύγος Απόστολο Ψάλλα και 

Λαμπρινή Νάκια, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο 
ενδιάμεσο της διαδρομής δρόσισαν τους συμμετέχοντες 
με αναψυκτικά και νερά.

Δρομείς που πήραν μέρος στον Γύρο του Άσσου 
στις 31-7-2022.

• Ρουβάς Άλκης του Ξενοφώντα & της Αλεξάνδρας • Κα-
τσάνος Απόστολος του Γεωργίου & της Γεωργίας • Ζή-
κας Σπυρίδων του Γεωργίου & της Ιωάννας • Καλέσιος 
Δημήτριος του Κωνσταντίνου & της Ιωάννας • Καλέσι-
ος Γεώργιος του Ευαγγέλου & της Λαμπρινής • Καλέσι-
ος Βασίλειος του Ευαγγέλου & της Λαμπρινής •  Μπέλ-
μπας Νικόλαος του Αθανασίου • Παπαπάνος Ευριπίδης 
του Τριαντάφυλου & της Αγγελικής •  Λιαπάτης Γεώρ-
γιος του Θεοδώρου & της Ευγενίας • Κατσάνος Γεώρ-
γιος του Αποστόλου & της Βάιας • Γουρδουμπά Αθανα-
σία του Βασιλείου & της Δήμητρας • Δασκαλόπουλος Ι-
ωάννης του Βασιλείου & της Αικατερίνης •  Καραγιώτη 
Αντριάνα του Ευθυμίου & της Φωτεινής • Καλέσιος Νι-
κόλαος του Κωνσταντίνου & της Ιωάννας • Κοντογιανό-
πουλος Χρήστος του Ελευθερίου & της Αγγελικής •  Δα-
σκαλόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη • Δασκαλοπούλου 
Βαρβάρα του Βασιλείου & της Αικατερίνης • Λαμπρού-
σης Δημήτριος του Σπύρου & της Δήμητρας •  Καλεσίου-

Λαμπρούση Δήμητρα του Φωτίου & της Ελένης • Κάλι-
οση-Λιαπάτη Ανθούλα του Ευθυμίου & της Πανάγιως •  
Θεοδώρου-Κάλιοση Αναστασία του Χρήστου & της Γλυ-
κερίας • Κούση-Ξάνθη Πανωραία του Κωνσταντίνου & 
της Γιαννούλας • Παφύλλας Γεώργιος του Ιωάννη & της 
Βασιλικής • Σπυριάδου-Παφύλλα Μαρία του Νικολάου 
& της Κυριακής • Σιάρκου Παναγιώτα του Δημητρίου & 
της Αικατερίνης • Χρήστου Παύλος του Γεωργίου & της 
Λαμπρινής • Λαμπρούση_Σιάρκου Αικατερίνη του Κων-
σταντίνου & της Μαρίας • Σιάρ-
κου Ιωάννα του Δημητρίου & της 
Αικατερίνης • Γούλας Ραφαήλ του 
Χρήστου & της Λαμπρινής • Κα-
τσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδού-
λα του Γεωργίου & της Αγγελικής.

Τα Διοικητικά συμβούλια των 
Συλλόγων θέλουν να ευχαριστή-
σουν τους: Πανούση Λάμπρο του 
Παναγιώτη (για τον φωτισμό), 
Λαμπρούση Σπύρο του Στεφάνου, 
Κατσάνο Δημήτριο του Νικολάου, 
Χούθη Κωνσταντίνο του Γεωργί-
ου, Σιάρκου Παναγιώτα του Δη-
μητρίου και Σιάρκου Γιαννούλα 
του Δημητρίου για την εθελοντική 
προσφορά τους στο τριήμερο των 
εκδηλώσεων καθώς και τον Κα-
τσάνο Μάρκο του Αποστόλου για 
το πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Κολιός Κωνσταντίνος του Ευ-
θυμίου & της Γιαννούλας (Κων-
σταντή Κάλιοσης, 1892-1971)

Κούσης Βασίλειος του Κων-
σταντίνου & της Μαρίας   

(Βασίλ’ Κώτσης, 1888 - 1954)

Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του 
Αθανασίου & της Μαρίας (Κώ-
τση Νάσιο Μήτος, 1902 – 1978)

Λαμπρούσης Παναγιώτης του 
Δημητρίου & της Ελένης (Πανέ-

λη Μήτσης, 1895 - 1981)

Πανούσης Φίλιππος του Ευ-
αγγέλου & της Βασιλικής 

(Φιλβαγγέλης, 1892 – 1961)

Χούσης ή Χούθης Γεώργιος του 
Ιωάννη & της Μάνθας (Γάκη 
Νάκη Τούσης, 1902-1979)

3η Ημέρα: 10ος Γύρος του Άσσου (Κων/νος Π. Δήμας)

Κων/νος Π. Δήμας

πεβίωσε στο ΧΓ΄ ο-
ρεινόν χειρουργείο. 
Βαθμός: Στρατιώ-
της • Πανταζής Σπυ-
ρίδων του Πανα-
γιώτη & της Βασιλι-
κής (1898 – 1922). 
(Σπύρος του Ντούλα 
πανταζή ή Ντουλ-
Τάση). Αιτιολογία θανάτου εξαφάνιση. Βαθμός: Στρατιώτης • Κα-
τσάνος – Λακκιώτης Στυλιανός του Δημητρίου. Τόπος θανάτου 
άγνωστος. Αιτία θανάτου άγνωστη. Βαθμός: Στρατιώτης.

Ρούβας Αλκιβιάδης (Άλ-
κης) του Ξενοφώντα & της 

Αλεξάνδρας Κατσάνου

Γουρδουμπα Αθανασία 
του Βασιλείου και της 

Δήμητρας.

Θεοδώρου Γεώργιος του 
Ιωάννη & της Χρυσαυγής

(Γάκη Θοδωρής, 1898-1984

Δήμας Θεόδωρος του Δημητρί-
ου & της Γιαννούλας (Θοδωρή-

Γιωρδήμος, 1892-1962).

Δήμας Αθανάσιος του Δημη-
τρίου & της Γιαννούλας (Νά-
σιο Γιωρδήμος, 1894-1954)

Λαμπρούσης Ευθύμιος του Σπυ-
ριδώνου και της Δήμητρας (Θύ-

μιο Πήλιος, 1892-1978)

Θεόδωρος και Πέτρος Θεοδώρου
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Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο Σεβασ. Μητροπολίτης 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομος και ο 
γιος του ήρωα Ευάγγελος Ευαγγ. Κατσάνος. 

Ακολουθεί το μοιρολόι. Το μοιρολόι είναι στοι-
χείο που χαρακτηρίζει την ηπειρώτικη παράδοση, 
όπου παράδοση και πολιτισμός ταξιδεύουν σχεδόν 
ατόφια. Η λέξη μοιρολόι βγαίνει από το μοιρώ και 
λόγος, που σημαίνει ότι ζωή και θάνατος, πένθος και 
χαρά, γηρατειά και νιάτα είναι το ίδιο, το ένα περιέ-
χεται στο άλλο και γίνονται ένα. Ακολούθησε ο δι-
απεραστικός και πένθιμος ήχος από τον δεξιοτέχνη 
του κλαρίνου κ. Λιόντο Κωνσταντίνο. 

 Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο αντι-
στράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού σώματος και ανε-

ξάρτητος Δημοτικός 
Σ ύ μ β ο υ λ ο ς  τ ο υ 
Δήμου Ζηρού κ . 
Β α σ ί λ ε ι ο ς  Ε υ θ . 
Κώνστας. Για τον 
ήρωα μίλησε και 
ο Κύπριος συμπο-
λεμ ιστής  του  ή -
ρ ω α  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 
Στεφανίδης μέσα σε 
κλίμα βαθιάς συγκί-
νησης και έντονης 
συναισθηματ ικής 
φόρτισης.

Ακολούθησε ο Θούριος του Ρήγα.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο εκπρόσωπος της κυ-

βέρνησης βουλευτής της Ν.Δ. Πρέβεζας κ. Γιαννάκης 
Στέργιος, ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλατζής, 
ο Διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας 
κ. Γεώργιος Παππάς, ο κ Δούλας Αντώνιος α-
πό τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγωνιστών Κύπρου 
ΕΛ.ΔΥ.Κ.1-3/1. Ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερει-
ακής ενότητας Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου λόγω 
ανειλημμένης υποχρέωσης δεν παραβρέθηκε στην 
τελετή και το σύντομο χαιρετισμό του διάβασε ο συ-
ντονιστής της εκδήλωσης.

Επίσης στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόε-
δρος της τοπικής κοινότητας Κωνσταντίνος Ευαγγ. 

Κατσάνος είπε:
Με τη σημερινή τελετή 

των αποκαλυπτηρίων της 
προτομής του συγχωρια-
νού μας Ανθυπολοχαγού 
Κατσάνου Ευάγγελου του 
Κωνσταντίνου, αποδίδου-
με τον ελάχιστο φόρο τι-
μής στον Ασσιώτη ήρωα 
που έπεσε ηρωικά το 
1974 κατά την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο. 

Η ανέγερση του μνημείου της προτομής πέρα από 
τη σημερινή απόδοδση τιμής προς τον ήρωά μας θα δι-
ατηρήσει στο διηνεκές νωπή τη μνήμη του και θα θυμί-
ζει σε όλους μεταγενέστερους τη θυσία του για τα ιδα-
νικά της Πίστης & της Πατρίδας μας. Υποκλινόμαστε 
μπροστά του αλλά και μπροστά σε όλους τους ήωες 
που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της 
ελευθερίας & της δημοκρατίας. Ως πρόεδρος της το-
πικής κοινότητας Άσσου αισθάνομαι υπερήφανος για 
το σημερινό επίτευγμα και οφείλω να ευχαριστήσω 
όλους όσους μόχθησαν για να ολοκληρωθεί αυτό το 
θεάρεστο μνημείο που από εδώ και στο εξής θα απο-
τελεί σύμβολο του χωριού μας. ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

Στη συνέχεια κατέθεσαν στεφάνια:
1. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κ. Στέργιος 
Γιαννάκης βουλευτής Πρέβεζας.
2. Ο διοικητής της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, 
Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Παππάς
3. Ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γούσης Χρήστος
4. Ο δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλατζής
5. Ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας 
Αστυνόμος Α κ. Καραμάνης Ανδρέας
6. Ο διοικητής Πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού 
Πρέβεζας Πύραρχος κ. Μικρούλης Αθανάσιος
7. Ο Κύπριος συμπολεμιστής του ήρωα κ. Στεφανίδης 
Δημήτριος.
8. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σύνδεσμου 
Αγωνιστών Κύπρου κ. Δούλας Αντώνιος 

9. Ο κ. Αθανάσιος Χρήστου εκ μέρους των 
Αποστράτων Αξιωματικών του νομού Πρέβεζας
10. Ο Πρόεδρος της φιλαρμονικής Εταιρείας 
Πρέβεζας ο ΟΡΦΕΑΣ κ. Παππάς Δημήτριος
11. Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Άσσου Κατσάνος 
Κωνσταντίνος
12. Ο κ. Κατέρος Απόστολος αδερφός του καταδρο-
μέα Κατέρου Κωνσταντίνου που έπεσε στην Κύπρο 
την ίδια μέρα στις 22 Ιουλίου 1974.
13. Ο πρόεδρος των εν Αθήναις αποδήμων 
Ασσιωτών Κ. Ευάγγελος Θεοδώρου.
14. Ο πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Άσσου με έδρα τα Ιωάννινα κ. Δημήτριος 
Λαμπρούσης.
15. Ο κ. Σπυρίδων Κίτσος εκπρόσωπος της Ένωσης 
αποστράτων Χωροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας 
Ν. Ιωαννίνων.

Στη συνέχεια ο συντονιστής της εκδήλωσης 
κάλεσε τον διοικητή της 8ης Μηχανοποιημένης 
Ταξιαρχίας, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Παππά να προσέλ-
θει για τη φύτευση μιας ελιάς ως σύμβολο Ειρήνης 
από αρχαιοτάτων χρόνων σε κυπριακό χώμα από τον 
Τύμβο της Μακεδονίτισσας.

Ακολούθησε το τραγούδι πότε θα κάνει ξαστεριά.
Η εκδήλωση έκλεισε με την τήρηση ενός λε-

πτού σιγής και τους παρευρισκόμενους να ψάλλουν 
τον εθνικό ύμνο με τη συνοδεία της φιλαρμονικής 
Εταιρείας Πρέβεζας ο ΟΡΦΕΑΣ.

 Καθ΄ όλην την διάρκεια της εκδήλωσης έστεκαν 
δίπλα στην προτομή νέοι και νέες με παραδοσιακές 
στολές. 

Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των σωμά-
των ασφαλείας, πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι και 
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής και 
πλήθος κόσμου.

Η προτομή φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη 
Δημήτρη Τσιρογιάννη με δαπάνες πολιτών & της οι-
κογένειας, η βάση και η στήλη της προτομής είναι 
προσφορά της εταιρείας ΟΡΑΟΝ του Παναγιώτη 
Ρεμπή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών και 
τα μέλη του συγχαίρουν τους διοργανωτές για την 
άψογη οργάνωση. Η σημασία της ημέρας & της εκ-
δήλωσης αυτής για το χωριό μας είναι συμβολικού 
και ιστορικού χαρακτήρα.

Κάθε τόπος, περιοχή, χωριό και πόλης οφείλει 
να τιμάει τους ήρωές του. Κάθε προτομή είναι μία 
υπενθύμιση ανθρώπων που τίμησαν, θυσιάστηκαν 
και δόξασαν με τη ζωή τους τον τόπο τους, τη χώρα 
τους και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Με την προ-
τομή αυτή το χωριό μας ξεπλήρωσε ένα μέρος από 
το χρέος τιμής που οφείλει στον ήρωά του Ευάγγελο 
Κ. Κατσάνο.

Τιμή και δόξα αιώνια στον Ασσιώτη ήρωα 
Ευάγγελο Κατσάνο (Βαγγέλ Κωσιούλα). 

Τα αποκαλυπτήρια ΤΗΣ προτομής του Ηρωα 
Ευάγγελου Κ. Κατσάνου στην πλατεία του χωριού μας

Συνέχεια από τη σελίδα  1

Χρήστου Αθανάσιος, για την 
Ένωση αποστράτων Πρέβεζας

 Ο περιφερειακός Συμβου-
λος Παππάς Δημήτριος

Κωνσταντίνος Ευαγ. Κατσά-
νος πρόεδρος Τ.Κ. Άσσου Κατέρος Απόστολος

Θεοδώρου Ευάγγελος, πρό-
εδρος αποδήμων Ασσιωτών 

Αθήνας

Λαμπρούσης Δημήτριος
πρόεδρος αποδήμων 
Ασσιωτών Ιωαννίνων

Κίτσιος Σπύρος του Γεωργίου, 
πρόεδρος αποστράτων αστυ-

νομικών Ιωαννίνων

Ταξίαρχος της 8ης Ταξιαρχί-
ας Γεώργιος Παππάς

Χρήστος Γούσης 
περιφερειακός σύμβουλος

Ο δήμαρχος Ζηρού
Νικόλαος Καλαντζής

Καραμάνης Ανδρέας, αστυ-
νόμος Α΄, Αστυνομική 
Διεύθυνση Πρέβεζας

Διοικητής Πυροσβεστικής Ν. 
Πρέβεζας πύραρχος Αθανά-

σιος Μικρούλης

Στεφανίδης Δημήτριος Κύ-
πριος Συμπολεμιστής του 

ήρωα

Δούλας Αντώνιος, πρόεδρος 
των αγωνιστών Κύπρου 1974

Ο βουλευτής Πρέβεζας της Ν.Δ. Γιαννάκης Στέργιος καταθέτει στε-
φάνι στην προτομή του ήρωα ανθυπολοχαγού (ΠΒ)

Ευάγγελου.  Κων. Κατσάνου. 

Διακρίνονται Κώνστας Βασίλειος και ο 
συντονιστής Παναγιώτης Κούσης.
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Γεννήθηκε στον Άσσο το 1937. Είναι το δεύ-
τερο από τα πέντε παιδιά του Κατσάνου Κων/
νου του Αναστασίου & της Θεοδώρας (Κωσιούλα, 
1909-1995 ) & της Κατσάνου Σπυριδούλας του 
Θωμά & της Γεωργίας (1909-1992). Αδέλφια 
του: Η Δήμητρα, σύζυγος του Κούση Ευάγγελου 
του Βασιλείου & της Βάιας (Βαγγέλ Βασίλη), ο 
Δημήτρης (Τάκη Κωσιούλας), η Καλλιρρόη, σύζυγος 
του Χριστόφορου Αρκουμάνη από το Αγρίνιο και ο 
Γιώργος (Γιώργο Κωσιούλας). Τελείωσε το δημοτικό 
σχολείο του Άσσου.

 Στις 12 Ιουλίου 1954 βρέθηκε στη Σύρο στη 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.). Με την α-
ποφοίτησή του από τη σχολή (19 Σεπτεμβρίου 1955) 
κατετάγη στο πεζικό με το βαθμό του Δεκανέα. Από 
21 Σεπτεμβρίου 1955 μέχρι 9 Ιανουαρίου 1958 
στο ΚΕΝ (Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων/ 
Κορίνθου ως ομαδάρχης εκπαιδευτής. 

Από 11 Ιανουαρίου 1958 μέχρι 15 Μαρτίου 1958 
στο 509 Τ.Π. (τάγμα πεζικού) στον Κολινδρό Πιερίας 
ως βοηθός Διμοιρίτη. Από 16 Μαρτίου 1958 μέχρι 2 
Μαΐου 1958 στο Κ.Ε.Κ./Β.Σ.Σ. (Κέντρο Εκπαιδεύσεως 
Καταδρομών/ Β’ Σώματος Στρατού) στις Βαρβάρες 
Βέροιας ως εκπαιδευόμενος. 

Από 3 Μαΐου 1958 μέχρι 24 Ιουλίου 1958 στο 
509 Τ.Π. (τάγμα πεζικού) στον Κολινδρό Πιερίας 
ως βοηθός Διμοιρίτη. Από 25 Ιουλίου 1958 μέ-
χρι 15 Ιανουαρίου 1961 στο Κ.Ε.Κ./Β.Σ.Σ. (Κέντρο 
Εκπαιδεύσεως Καταδρομών/ Β’ Σώματος Στρατού) 
στις Βαρβάρες Βέροιας ως εκπαιδευτής ορεινού α-
γώνος.

Στις 29 Δεκεμβρίου 1960 μετατάσσεται από το 
πεζικό στο πυροβολικό. Από 16 Ιανουαρίου 1961 μέ-
χρι 2 Ιουλίου 1961 στο Κ.Ε. Πυροβολικού στη Θήβα 
ως εκπαιδευόμενος εις το τμήμα μονίμων υπαξιωμα-
τικών πυροβολικού ένθα κατετάγη. 

Από 3 Ιουλίου 1961 μέχρι 9 Νοεμβρίου 1961 
στην 147 Μ.Μ.Π. (Μοίρα Μέσου Πυροβολικού) 
στην Πρέβεζα ως αρχηγός στοιχείου. Από 9 
Νοεμβρίου 1961 μέχρι 5 Απριλίου 1962 στη Σ.Σ.Σ.Α. 
(Στρατιωτική Σχολή Σωματικής Αγωγής) στην Αθήνα 
ως εκπαιδευόμενος.

Από 5 Απριλίου 1962 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 1962 
στην 147 Μ.Μ.Π. (Μοίρα Μέσου Πυροβολικού) στην 
Πρέβεζα ως αρχηγός στοιχείου. 

Από 19 Σεπτεμβρίου 1962 μέχρι 28 Ιανουαρίου 
1966 στη Δ.Π.Β./Β’.Σ.Σ. (Δ/νση Πυροβολικού/Β’ 
Σώματος Στρατού) στη Βέροια ως επιλοχίας Πυρ/
χίας Δ/σεως. 

Από 29 Ιανουαρίου 1966 μέχρι 26 Μαρτίου 1966 
στην 185 Ο.Μ.Π. (Ομάδα Μονάδων Πυροβολικού) 
στη Θήβα ως εκπαιδευόμενος. Από 27 Μαρτίου 
1966 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1966 στη Δ.Π.Β./Β’.Σ.Σ. 
(Δ/νση Πυροβολικού/Β’ Σώματος Στρατού στη 
Βέροια ως επιλοχίας Πυρ/χίας Δ/σεως. 

Από 21 Ιουλίου 1966 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1969 
στην 194 Μ.Π. Τ.J (Μοίρα Πυραύλων Τίμιος Τζών) 
στην Αργυρούπολη Κιλκίς ως επιλοχίας Πυρ/χίας Δ/
σεως και βοηθός εκπαιδευτού οδηγών.

Από 1 Οκτωβρίου 1969 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 
1970 στην123 Μ.Π.Π. (Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού) 
στα Ιωάννινα ως επιλοχίας Πυρ/χίας Δ/σεως και βο-
ηθός εκπαιδευτού οδηγών και Ανθ/στής Μοίρας.

Από 28 Σεπτεμβρίου 1970 μέχρι 26 Δεκεμβρίου 
1970 στην 185 Ο.Μ.Π. (Ομάδα μονάδων πυροβολι-

κού) στη Θήβα ως εκπαιδευόμενος.
Από 27 Δεκεμβρίου 1970 μέχρι 22 Αυγούστου 

1973 στην 123 Μ.Π.Π. (Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού) 
στα Ιωάννινα ως επιλοχίας Πυρ/χίας Δ/σεως και 
Ανθ/στής Μοίρας.

Από 9 Σεπτεμβρίου 1973 μέχρι 22 Ιουλίου 
1974 στην 173 Μ.Α/Τ.Π (Μοίρα Αντιαεροπορικού 
Πυροβολικού) στην ΕΟΔ (Κ) στο στρατόπεδο 
«Ανδρέας Δημητρίου» στην περιοχή Καραόλου της 
επαρχίας Αμμοχώστου Κύπρου ως Ανθ/στής Μοίρας 
και Δ/της Ο.Σ. (Ομάδα Συντήρησης).

 Η βάρβαρη εισβολή των Τούρκων στη Βόρεια 
Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974 τον βρίσκει να υπη-
ρετεί στην 123 Μ.Α/Τ.Π και από την πρώτη στιγμή 
να μάχεται με γενναιότητα, αυταπάρνηση και υ-
πέρμετρο ηρωισμό στην πρώτη γραμμή σύμφωνα 
πάντα με ομολογίες και μαρτυρίες συμπολεμιστών 
του. Η Μοίρα κατάφερε συντριπτικά πλήγματα στις 
Τουρκιές δυνάμεις και για αυτό τον λόγο δεχόταν 
καθημερινά αεροπορικές προσβολές. Κατά την αε-
ροπορική προσβολή που έγινε στις 22 Ιουλίου και 
ώρα 15.30 έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή 
Καραόλου της Αμμοχώστου μαζί με τον Διοικητή της 
Μοίρας Αν/χη (ΠΒ) Χατζηδάκη Εμμανουήλ και τον 
ΔΕΑ (ΠΒ) Χατζηπροκοπίου Σώτο. Έπεσε πάνω στο 
ιερό καθήκον. Πλήρωσε και αυτός το τίμημα, μαζί 
με τους άλλους Έλληνες και Ελληνοκύπριους στρα-
τιώτες που έπεσαν κατά την Τουρκική εισβολή, της 
Ελευθερίας & της Δημοκρατίας που απολαμβάνουμε 
και εμείς σήμερα. Δεν στάθηκε τυχερός, αφού με-
τά από μισή ώρα (16.00) οι μάχες σταμάτησαν, ύ-
στερα από ανακωχή μεταξύ των δύο εμπολέμων 
μερών για την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με 
πληροφορίες ενταφιάστηκε μαζί με τους δύο άλλους 
πεσόντες στις 29 Ιουλίου στο κοιμητήριο Σταυρός 
Αμμοχώστου. Στο στρατιωτικό κοιμητήριο «Τύμβος 
της Μακεδονίτισσας» που δημιουργήθηκε στην 
Έγκωμη στην περιοχή της Μακεδονίτισσας προς τιμή 
των Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων που έπεσαν κατά 
τη διάρκεια της Τουρκικής εισβολής το 1974 και έ-
δωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία υπάρχουν τά-
φοι και κενοτάφια Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων. Στο 
κοιμητήριο αυτό υπάρχει μαρμάρινο ταφικό μνημείο 
και του Ασσιώτη ήρωα Ανθυπολοχαγού Ευάγγελου 
Κ. Κατσάνου. Δεν γνωρίζω αν ένοικος του ταφικού 
μνημείου είναι ο Ευάγγελος Κατσάνος ή πρόκειται 
για συμβολικό ταφικό μνημείο (κενοτάφιο). 

Για τις προσφερθείσες και αξιόλογες υπηρεσίες 
προς την πατρίδα του απενεμήθη από την Ε.Δ.Υ.Ε.Θ.Α 
το 1968 τα Μετάλλιο ευδοκίμου υπηρεσίας Γ’ τά-
ξεως (χάλκινο) και το 1970 το Μετάλλιο ευδοκίμου 
υπηρεσίας Β’ τάξεως (Αργυρούν).

Η βαθμολογική του εξέλιξη είναι: 12 Ιουλίου 

1954 μαθητής στη (Σ.Μ.Υ.) στη Σύρο, Δεκανέας (31-
8- 1955), Λοχίας (30 –12– 1957), Επιλοχίας (13 
-4-1963), Αρχιλοχίας (5 –7– 1968), Ανθυπασπιστής 
(5 -7- 1974) δια της υπ’ αριθ’ 115/74 διαταγής του 
ΕΔΥΕΘΑ. Μετά την αυτοθυσία του απενεμήθη ο 
βαθμός του Ανθυπολοχαγού.

 Όπως προκύπτει από τις υπηρεσιακές του εκθέ-
σεις ο Ευάγγελος Κατσάνος ήταν χαρακτήρας τίμιος, 
σοβαρός, ειλικρινής, πειθαρχημένος, εργατικός, σώ-
φρων, ευσυνείδητος, αξιοπρεπής, ευθύς, θαρραλέος, 
τολμηρός, φιλότιμος, αποφασιστικός, σταθερός, ε-
χέμυθος, ενθουσιώδης, οξύνους με πολλές πρωτο-
βουλίες. Αγαπούσε το επάγγελμά του και επιδείκνυε 
ζήλο, ενδιαφέρον και προθυμία στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του με λίαν καλή επίδοση και απόδοση. 
Αρίστη η στρατιωτική του παράσταση και άψογη η 
συμπεριφορά του προς ανωτέρους και κατωτέρους. 
Άριστος και μεθοδικός εκπαιδευτής ειδικά εις τον ο-
ρεινό αγώνα. Κατάλληλος για αποστολές καταδρο-
μικής μορφής. Έφερε εις πέρας αθορύβως κάθε α-
ποστολή που του ανέθεταν. Διοικούσε με θαυμαστό 
τρόπο τη μονάδα και η εκπαιδευτική, επαγγελματική 
και διοικητική του ικανότητα αρίστη. Είχε μεγάλη ε-
πίδοση στα κλασικά και αθλητικά στρατιωτικά αγω-
νίσματα και ιδιαίτερα στις αναρριχήσεις. 

Σε όλα τα κέντρα που εκπαιδεύτηκε αποφοίτησε 
ευδοκίμως με επιδόσεις από λίαν καλώς έως άριστη. 
Επρόκειτο για έναν ικανότατο υπαξιωματικό με άρι-
στα προσόντα και πολλές δυνατότητες για περαιτέ-
ρω εξέλιξη.

 Ο Βαγγέλ Κωσιούλας ήταν άνδρας με άριστη 
σωματική διάπλαση, εύσωμος, εύρωστος, ευθυ-
τενής, αναστήματος 1,74 μ, άριστα γυμνασμένος, 
σκληραγωγημένος, με ωραίο παράστημα και άψογη 
εμφάνιση. Πάντα χαμογελαστός, με έξυπνο χιούμορ 
και πολύ ευχάριστος στην παρέα. Όσοι τον γνώριζαν 
πολύ γρήγορα κέρδιζε την εμπιστοσύνη και την αγά-
πη τους. Του άρεσε παρά πολύ η διασκέδαση. Ήταν 
άριστος χορευτής των Ελληνικών παραδοσιακών και 
πολύ περισσότερο των Ευρωπαϊκών και μοντέρνων 
χορών. Χαιρόσουν να τον βλέπεις να χορεύει. Όταν 
ανέβαινε στις πίστες καταχειροκροτούνταν. 

Παντρεμένος με τη Ζήκου Δήμητρα από τον 
Πεντόλακκο (Ζώριστα) Ιωαννίνων. Στις 7 Ιουλίου 
1974 ήρθε στη ζωή ο μοναχογιός του Ευάγγελος. 
Δεν ευτύχησε όμως να τον δει και να τον κρατήσει 
στην αγκαλιά του, γιατί η ταραχώδης κατάσταση που 
επικρατούσε στην Κύπρο την περίοδο αυτή δεν του 
επέτρεψε να βρεθεί με άδεια στην Ελλάδα να ζήσει 
από κοντά και να γιορτάσει με την οικογένειά του 
το χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Ο γιος του Ευάγγελος 
Κατσάνος του Ευαγγέλου & της Δήμητρας κατοικεί 
μόνιμα στην πόλη της Πρέβεζας. Είναι παντρεμένος 
με την Τσιγκελίδου Ευγενία από την Πρέβεζα και έχει 
τέσσερα παιδιά: 

1) τον Μάριο, 2) τη Δήμητρα, 3) τη Μαρκέλλα και 
4) τον Μαρτίνο. 

Παύλος Γεωργ. Χρήστου

Κατσάνος Ευάγγελος του Κων/νου & της 
Σπυριδούλας (Βαγγέλ’ Κωσιούλας, 1937 – 1974)

Φαρμακείο 
Γεώργιος Λ. Χρήστου

Εθνικής Αντιστάσεως 124, Κατσικάς 
Ιωαννίνων, 45550, 

τηλ.: 2651092023 | κιν.:6947882896 
| e-mail:christouphar@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΥ

Ειδικός Παθολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λ. Ειρήνης & Χρήστου Κοντού 32, 

Πρέβεζα | τηλ.: 2682550055
| e-mail:kostaschristou1@gmail.com

Διακρίνεται ο γιος του ήρωα Βαγγέλης και η σύζυγός του Δήμητρα. 
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 «[. . . ] διότι σώθηκε το Σύνταγμα 
από βεβαίαν αιχμαλωσίαν»

Παρασημοφόρηση και προαγωγή

Στη συνέχεια φύγαμε από εκεί και, 
μετά από πορεία 4 ημερών, φθάσαμε 

στο Εσκί-Μπελαντλή 
στο αριστερό της παρά-
ταξης. Την άλλη μέρα 
δόθηκε διαταγή να επι-
τεθούμε και να καταλά-
βουμε τον τραπεζοειδή 
λόφο του Εσκί-Μπε-
λαντλή, που δέσποζε 
όλων των πέριξ βου-

νών. Η εξόρμηση ανετέθη στον 5ο λόχο 
του δευτέρου Τάγματος με μία διμοιρία 
πολυβόλων, στην οποία μετείχα και 
εγώ. Η διμοιρία τάχθηκε υπό τη διοίκη-
ση του 5ου λόχου.

   Αφού άρχισε η επίθεση, το πυρο-
βολικό και τα πολυβόλα μας έβαζαν 
ακατάπαυστα πυρά κατά του λόφου. Οι 
Τούρκοι, βλέποντας ότι ήταν αδύνατον 
να τον κρατήσουν, ετράπησαν σε φυγή, 
αφήνοντας πολλά πολεμοφόδια στον 
λόφο. Τότε εμείς ανεβήκαμε  πάνω 
στον λόφο σχεδόν ανενόχλητοι, χωρίς 
να έχουμε καμία εντελώς απώλεια, 
στήσαμε τις προφυλακές μας και κάνα-
με προσωρινά χαρακώματα. Εγώ με 
το στοιχείο μου εγκατασταθήκαμε στο 
άκρο δεξιό μέρος, για να έχει το πολυ-
βόλο πιο ελεύθερη δράση και θέση.

   Τη νύχτα οι Τούρκοι έκαναν αντεπί-
θεση για να ανακαταλάβουν τον λόφο, 
αλλά αποκρούστηκαν από τις δυνάμεις 
μας.

Προτού υποχωρήσουν οι Τούρκοι και 
ενώ η μάχη είχε φθάσει στην τελευ-
ταία της  φάση, δόθηκε διαταγή από 
το Σύνταγμα να εγκαταλείψουμε τον 
λόφο, διότι υπήρχε φόβος κυκλωτικής 
αιχμαλωσίας μας από τους Τούρκους, 
και να αποσυρθούμε προς τα πίσω 
βουνά και να στήσουμε εκεί τις προφυ-
λακές. Ο λοχαγός, πάνω στην ταραχή 
του και τον φόβο μήπως κυκλωθούμε, 
έστειλε συνδέσμους να ειδοποιήσουν 
τα φυλάκιά μας για να εγκαταλείψουν 
τη θέση τους και να συμπτυχθούν προς 
οπισθοχώρηση. Όλα τα φυλάκια ειδο-
ποιήθηκαν και οπισθοχώρησαν, αλλά 
εμένα που ήμουν και αρχηγός του 
φυλακίου  δεν με ειδοποίησε κανείς και, 
μη γνωρίζοντες τίποτε, 13 άνδρες που 
αποτελούσαν  το στοιχείο μαχόμασταν 
συνεχώς.

Οι Τούρκοι, αφού άκουγαν ριπές του 
πολυβόλου μας μόνο από τη μια μεριά, 
υποχώρησαν και αυτοί,, γιατί φοβήθη-
καν κυκλωτική κίνηση από τον δικό μας 
στρατό. Εγώ όμως, επειδή δεν άκουγα 
άλλες ριπές από τα άλλα πολυβόλα μας 
που ήξερα τις θέσεις των, ανησύχησα 
και αναγκάστηκα να στείλω σύνδεσμο 
εκεί που ήταν το άλλο πολυβόλο, για 
να συνεννοηθούμε. Πράγματι, ο σύν-
δεσμος πήγε εκεί που ήταν το άλλο 
πολυβόλο, αλλά δεν βρήκε τίποτε, παρά 
μόνο άδεια κιβώτια. Στη συνέχεια τον 
έστειλα στο μέρος εκεί που γνωρίζαμε 
ότι ήταν η διοίκηση του λόχου, αλλά 
ούτε εκεί υπήρχε κανένας. Τότε κατα-
λάβαμε ότι οπισθοχώρησαν και εμάς 
δεν μας ειδοποίησαν. 

Συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί για το 

τι πρέπει να κάνουμε και αποφασί-
σαμε να οπι-
σθοχωρήσου-
με και εμείς. 
Γυ ρ ί ζ ο ν τ α ς 
όμως προς τα 
πίσω, -νύχτα 
ήταν-, χάσα-
με τον προ-
σανατολισμό 
μας και, αντί 
να πάμε προς 
το μέρος μας, 
μπήκαμε στο εχθρικό έδαφος. Πριν 
ξεκινήσουμε να γυρίσουμε πίσω, είπα 
στους άνδρες μου ότι, αν ακούσουν τη 
λέξη «ΝΤΟΥΡ!» που σημαίνει τουρκικά 
«ΑΛΤ», να μη πυροβολήσει κανείς, αλλά 
να πέσουν όλοι πρηνηδόν και έρποντας 
ένας-ένας να προσπαθήσει να απομα-
κρυνθεί. Πράγματι, αφού μπήκαμε μέσα 
στους Τούρκους, χωρίς βέβαια να το 
γνωρίζουμε αυτό, εκεί που βαδίζαμε 
ακούσαμε τη λέξη «ΝΤΟΥ»! Πέσαμε 
όλοι πρηνηδόν χωρίς να πυροβολήσει 
κανείς από εμάς, αλλά ούτε και ο Τούρ-
κος σκοπός πυριβόλησε και, έρποντας 
ένας-ένας, απομακρυνθήκαμε. Αφού 
βαδίσαμε προς τα πίσω 700 περίπου 
μέτρα, λόγω του σκότους χάσαμε και 
πάλι τον προσανατολισμό μας  και 
αποφασίσαμε να μείνουμε εκεί σε μια 
λακκούβα έως ότου ξημερώσει.  

Το πρωί που ξημέρωσε μας αντι-
λήφθηκαν και οι δύο παρατάξεις και 
μας πυροβολούσαν. Οι μεν Τούρκοι 
υπέθεταν ότι είναι ελληνική περίπο-
λος, οι δε δικοί μας έλεγαν ότι είναι 
τουρκική περίπολος. Έπρεπε εμείς να 
βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε  με 
τους δικούς μας, που ως προείπα-
με προς ποια κατεύθυνση ήταν, έτσι 
να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι 
ήμαστε Έλληνες στρατιώτες. Παρακο-
λουθώντας τους κρότους των όπλων, 
καταλάβαμε προς τα πού είναι οι δικοί 
μας. Έπρεπε όμως να τους δώσουμε και 
εμείς σήμα ότι ήμαστε Έλληνες, για να 
πάψουν να μας πυροβολούν, και να μας 
καλύπτουν, ώστε να προχωρήσουμε 
προς το μέρος των. Εγώ γνώριζα ολί-
γον τα γράμματα- σήματα του ΜΟΡΣ 
και με ένα άσπρο μαντήλι, στιγμή-
γραμμή, κατάφερα να τους δώσω να 
καταλάβουν ότι ήμαστε Έλληνες και ότι 
έπρεπε να μας καλύψουν, για να πάμε 
προς το μέρος των, δηλαδή να ενω-
θούμε με τα φυλάκιά μας. Τότε αμέσως 
οι δικοί μας έβαλαν καταιγιστικά πυρά, 
καθήλωσαν τους Τούρκους, και εμείς 
με άλματα προχωρήσαμε και φθάσαμε  
στα φυλάκιά μας.

Εκεί ο διοικητής των φυλακίων μας 
πήρε συνοδεία και μας πήγε στο Τάγμα 
για ανάκριση, με αιτιολογικό ότι δεν 
οπισθοχωρήσαμε με τον λόχο. Αστρα-
πιαία μεταδόθηκε ότι το στοιχείο του 
1ου λόχου πολυβόλων ζει και παρου-
σιάστηκε στις προφυλακές μας με όλο 
τον οπλισμό του.

Γενομένης όμως της ανάκρισης, απο-
δείχθηκε ότι, πράγματι εμείς δεν ειδο-
ποιηθήκαμε και μαχόμασταν επί τόπου 
και όχι όπως είχε αναφέρει ο διοικητής 
του 5ου λόχου, ότι δήθεν το στοιχείο 
αυτό αυτομόλησε ή αιχμαλωτίστηκε. 
Καλέσαμε τον διοικητή να μας φέρει 
τον σύνδεσμο που έστειλε να μας ειδο-

ποιήσει και που ανέφερε ότι δεν μας 
βρήκε εκεί. Πράγματι, μας έφερε τον 
σύνδεσμο και, ανακρίνοντάς τον κατ’ 
αντιπαράσταση, αποδείχθηκε ότι είπε 
ψέματα, δεν ήλθε να μας ειδοποιήσει. 
Έτσι, ο μεν σύνδεσμος πέρασε στρατο-
δικείο, ο δε λοχαγός τιμωρήθηκε από 
τη Μεραρχία με δύο μήνες φυλακή, και 
εμάς μας παρασημοφόρησαν όλους με 
το αιτιολογικό ότι: «Χάρις στην ψυχραι-
μία ενός φυλακίου, που δεν ειδοποι-
ήθηκε για οπισθοχώρηση, σώθηκε το 
Σύνταγμα από βεβαίαν αιχμαλωσίαν». 
Στη συνέχεια εμένα με προήγαγαν στο 
βαθμό του λοχία.

Στη γέφυρα του Σαγγάριου
Την άλλη μέρα η στρατιά μάς διέταξε 

να οπισθοχωρήσουμε και να περάσου-
με τον ποταμό Σαγγάριο, γιατί φοβού-
νταν μήπως ο ποταμός, ενόψει του χει-
μώνα, πλημμυρίσει και δεν μπορέσουν 
τα στρατεύματά μας να γυρίσουν πίσω.

Αφού φθάσαμε στους γύρω λόφους 
του ποταμού Σαγγάριου, οι Τούρκοι 
μάς πήραν είδηση ότι προτιθέμεθα να 
οπισθοχωρήσουμε και, κατά χιλιάδες, 
έρχονταν να μας κυνηγήσουν και να 
μας τρέψουν σε άτακτη φυγή. Τότε η 
Μεραρχία διατάσσει το 3/40  Σύνταγ-
μα Ευζώνων να στήσει γραμμή, έτσι 
ώστε να εμποδίσει και σταματήσει τους 
Τούρκους που μας κυνηγούσαν. Πράγ-
ματι, στήσαμε γραμμή, λάβαμε θέση 
μάχης και, αφού είδαμε τους Τούρ-
κους να έρχονται προς το μέρος μας, 
τους αφήσαμε να πλησιάσουν σε θέση 
βολής, περίπου 1.500 μέτρα. Αμέσως 
βάλαμε καταιγιστικά πυρά εναντίον 
τους και τους αναγκάσαμε να ανακό-
ψουν την προέλασή τους. Το στοιχείο 
μου βλέποντας μια διμοιρία Τούρκους 
στρατιώτες να κατεβαίνουν προς εμάς 
από μια χαράδρα, αποφάσισε να τους 
εξοντώσει όλους. Τους πήραμε με το 
τηλέμετρο την απόσταση, που όπως 
θυμάμαι ήταν περίπου 1.700 μέτρα, και 
κάθομαι εγώ πάνω στο πολυβόλο, ως 
ο πιο εξειδικευμένος. Άρχισα να τους 
βάζω συνεχή πυρά καθ’ ύψος και κατά 
βάθος. Από την παρακολούθηση που 
κάναμε μετά το πέρας της βολής με το 
τηλέμετρο, σε διάρκεια τριών ωρών 
δεν σηκώθηκε ή κινήθηκε κανείς.

Στις4 το απόγευμα λάβαμε διαταγή 
να περάσουμε τον ποταμό Σαγγάριο, 
και μέχρι της 10ης ώρας νυχτερινής 
να έχουν περάσει όλοι οι στρατιώτες. 
Αφού περάσαμε τον ποταμό, από σκο-
πό δεν χαλάσαμε τη γέφυρα. Βαδίσαμε 
λίγο και πιάσαμε γραμμή στα υψώματα 
εδόθεν του ποταμού. Οι Τούρκοι, όμως, 
μας ακολούθησαν, πέρασαν και αυτοί 
την ίδια γέφυρα που περάσαμε και 
εμείς και καταυλίσθησαν γύρω στον 
ποταμό. Το πρωί της επόμενης μέρας 
διατάχτηκε το Πυροβολικό μας να βάλει 

κατά της γέφυρας και να την κόψει στη 
μέση. Η γέφυρα ήταν επισημασμένη 
από το Πυροβολικό μας, έτσι ώστε οι 
Τούρκοι να μη μπορούν να επιστρέψουν 
πίσω μέσω της γέφυρας. Πράγματι, το 
Πυροβολικό έκοψε τη γέφυρα και τότε 
εμείς τους ρίξαμε ασφυξιογόνα-δακρυ-
γόνα και τους κάναμε μια επίθεση έως 
τα μέσα του βουνού, έτσι να υποχρε-
ωθούν οι Τούρκοι να συγκεντρωθούν 
γύρω χαμηλά στον ποταμό, που ήταν 
καθισμένα τα αέρια που τους είχαμε 
ρίξει εμείς. Τι να έβλεπες εκεί! Άλλοι 
έπαιρναν τις κουβέρτες και σκέπαζαν το 
κεφάλι τους, άλλοι είχαν πάθει ασφυξία 
και άλλοι πήδηξαν στον ποταμό και 
πνίγηκαν.  Ολίγοι που κατάφεραν να 
σωθούν τράπηκαν σε φυγή. Έτσι απαλ-
λαγήκαμε από το να μας κυνηγούν οι 
Τούρκοι.

Ο ηρωικός αεροπόρος 
Σταυρόπουλος

 Συνεχίσαμε την πορεία μας και φθά-
σαμε στα βουνά της Κιουτάχειας, όπου 
και πάλι στήσαμε προφυλακές. Εκεί 
καθίσαμε ένα χρόνο χωρίς να μας πει-
ράξει κανείς. Περάσαμε τον χειμώνα 
έξω στις σκηνές μας μπροστά στα υψώ-
ματα της Κιουτάχειας, Ντουγέρ Μπαλ-
μαχμότι και Αφιόν Καραχισάρ. Κατά 
την άνοιξη, κάθε μέρα το πρωί που 
παίρναμε το ρόφημα και επί ένα μήνα, 
ερχόταν ένα τουρκικό αεροπλάνο και 
έκανε αναγνώριση. Εμείς του βάζαμε με 
24 πολυβόλα, ακόμη και με το Πυροβο-
λικό, για να το ρίξουμε, αλλά δυστυχώς 

δεν μπορέ-
σαμε τίποτε 
να κάνου-
με. Μας 
έγινε τόσο 
ενοχλητικό 
που όλη η 
Μεραρχία 
φ ώ ν α ζ ε : 
«Πού είναι 
τα δικά μας 
αεροπλά -
να για να 
το κατα-
διώξουν;». 

Αλλά όλοι εκώφευαν.
Τότε κάποιος λοχίας ονόματι ΣΤΑΥ-

ΡΟΠΟΥΛΟΣ, αεροπόρος, το πήρε προ-
σβλητικό αυτό που φώναζαν οι φαντά-
ροι κάθε μέρα. Αποφάσισε, χωρίς δια-
ταγή, να πάρει από τη βάση ένα αερο-
πλάνο, για να κυνηγήσει και καταρρίψει 
το τουρκικό. Αλλά, για κακή του τύχη, 
το αεροπλάνο αυτό που πήρε έπαθε 
βλάβη και το προσγείωσε ξανά. Χωρίς 
να χάσει καιρό παίρνει άλλο αεροπλά-
νο, απογειώνεται, πλησιάζει το τουρκι-
κό σε θέση βολής και με το μυδράλιο 
του ρίχνει δύο ριπές, οπότε βλέπουμε 
το εχθρικό αεροπλάνο να πέφτει και, 
πέφτοντας κάτω, πήρε φωτιά και κάηκε.

Οι φαντάροι μας χάρηκαν. Πετούσαν 
τα πηλήκιά τους και φώναζαν:

«Μπράβο, ΣΤΑΥΡΌΠΟΥΛΕ!».
Αφού έπεσε το αεροπλάνο, πήγαν 

εκεί ειδικοί εμπειρογνώμονες και διαπί-
στωσαν ότι, στο αεροπλάνο επέβαιναν 
δύο  άτομα, που σκοτώθηκαν και οι δύο: 
ένας ταγματάρχης και ένας λοχαγός.

Ο λοχίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ από τη 
μια μεριά τιμωρήθηκε γιατί πήρε το 
αεροπλάνο χωρίς διαταγή, και από την 
άλλη προήχθη σε ανθυπολοχαγό. Από 
τότε και πέρα δεν μας ξαναενόχλησαν.

Του Αθανάσιου 
Παπαθανασίου

Κωνσταντίνος Χούχλας

Η αφήγηση του Λελοβίτη πολεμιστή. 
Από τη μικρασιατική εκστρατεία 1919-1922, συνέχεια από το προηγούμενο.

Λοχίας
Χριστόφορος Σταυρόπουλος
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Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

το καλοκαίρι του 2022
1.  Ταξίδι στην τοπική ιστορία: Πραγματοποιήθη-

κε στον αύλειο χώρο του παλιού πέτρινου Δημοτικού 
Σχολείου Θεσπρωτικού το Σάββατο 23 Ιουλίου με 
θέμα: «Η συμμετοχή της Λάκκας στους πολέμους των 
Σουλιωτών, η συμβολή της στον εθνικοαπελευθερωτι-
κό αγώνα του 1821 και η συμμετοχή της στα μετεπα-
ναστατικό κινήματα μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα».

 Μίλησαν η κ. Αλίκη Νάση, η κ. Γιώτα Βάσση, ο κ. 

Θωμάς Μπάκας και ο κ. Γιώργος Γιάννος. 
Η ομάδα παραδοσιακών τραγουδιών «Λακκα-

σουλιώτες» τραγούδησε τοπικά ιστορικά τραγούδια 
και την εκδήλωση έκλεισε το χορευτικό τμήμα του 
Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού με τοπικούς 
ιστορικούς παραδοσιακούς χορούς.

2.  Επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Εκστρατεία και κατα-

στροφή. Πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του 
παλιού πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού 
το Σάββατο 13 Αυγούστου. Έγινε τιμητική αναφο-
ρά ανά χωριό στους Λακκιώτες που 6 χρόνια μετά 
τους Βαλκανικούς πολέμους πήραν τα όπλα για τη 
Μικρασιατική εκστρατεία. Ο καθηγητής κ. Κώστας 
Καραβίδας μίλησε για τα λάθη και τις αστοχίες που 
οδήγησαν στον ενταφιασμό της Μεγάλης Ιδέας και 
τη Μικρασιατική καταστροφή και η φιλόλογος κ. Κική 
Φελάνη για την ένταξη και αποκατάσταση των προ-
σφύγων στη νέα τους πατρίδα. Δρώμενα, μοιρολόγια 
και τραγούδια παρουσίασε ο Σύλλογος του προσφυ-
γικού χωριού της Νέας Κερασούντας. Ο καθηγητής 
κ. Απόστολος Καλδάνης διάβασε αφηγήσεις Λακκιω-
τών στρατιωτών που συμμετείχαν στη Μικρασιατική 
εκστρατεία και σχετικά τραγούδια παρουσίασαν ο 
Απόστολος Καλδάνης, ο Βασίλης Πνευματικός, ο 
Θύμιος Νάκιος και ο Γιώργος Υφαντής.

3. Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Πανε-
πιστημιακό Δάσκαλο, ποιητή και συγγραφέα 
Γιάννη Δάλα. 

Ο Γιάννης Δάλας ξεκίνησε την εκπαιδευτική του 
καριέρα ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Θεσπρωτικού, 
όταν λειτούργησε τη Σχ. Χρονιά 1952-53 ως παράρ-
τημα του Γυμνασίου Πρεβέζης (ιδωτικό). Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στη Φιλιππιάδα στις 24 Σεπτεμβρίου, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ζήρού.

Η Χρυσάνθη Γείτονα, ο Αλέξης Στόγιας και η Χριστί-
να Πάνου από το ωδείο Αμφίων έκαναν τη μουσική 

εισαγωγή της εκδήλωσης με κονσέρτο για πιάνο. Για 
το δοκιμιακό και κριτικό έργο του Γιάννη Δάλα και τα 
ποιήματά του μίλησαν ο καθηγητής Κώστας Καραβί-
δας, η φιλόλογος Νταϊάνα Δημητρίου και οι ποιητές 
Στέλιος Μαφρέδας και Θωμάς Ιωάννου. Τιμητική 
πλακέτα αποδόθηκε στη σύζυγο του Γιάννη Δάλα 
Ευαγγελή-Ντάτση Δάλα, καθηγήτρια στο τμήμα ιστο-
ρίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Παρέμβαση προς την περιφέρεια Ηπείρου 
για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αναπτυ-
ξιακού προγράμματος για τη Λάκκα.

Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Θεσπρωτικού, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της εταιρείας «ΩΜΕ-
ΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με εκπροσώπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και Συλλόγων της 
Λάκκας, σε συνέχεια και σε ανταπόκριση της επιστο-
λής του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού Συλλόγου π. 
Δήμου Θεσπρωτικού προς τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Πρεβέζης κ. Στράτο Ιωάννου που συνυπέγρα-
ψαν οι πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της 
Λάκκας, των φορέων και των Συλλόγων.

Αίτημα ήταν να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη 
στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, ένα ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ με τη μορφή Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης (ΟΧΕ) για την περιοχή της Λάκκας, που 
θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μοχλός αναζωο-
γόνησης της περιοχής.

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον αντιπεριφερειάρ-
χη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου ο οποίος αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και αφού εξασφά-
λισε την χρηματοδότηση ανέθεσε την μελέτη «Παρο-
χή υπηρεσιών υποστήριξης των τοπικών φορέων 
για την διαμόρφωση στρατηγικής ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης στην περιοχή «ΛΑΚΚΑΣ Πρέβε-
ζας» καθώς και τους εκπροσώπους της εταιρείας που 
ανέλαβαν το έργο της μελέτης για την ενημέρωση. 

Η πρώτη συνάντηση ήταν ενημερωτική και θα ακο-
λουθήσουν και άλλες με προτάσεις για την ανάπτυξη 
της περιοχής, εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών, 
παροχή επενδυτικών συμβουλών, εκπόνηση επιχει-
ρηματικών και επενδυτικών προγραμμάτων, ένταξη 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιτυχή 
υλοποίησή τους. Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση ενός 
τέτοιου τοπικού προγράμματος θα λειτουργήσει σαν 
μοχλός αναζωογόνησης της φθίνουσας οικονομικής 
δραστηριότητας της περιοχής μας.                   

Μετά από αποχή πέντε χρόνων, τελευταία φο-
ρά 23 Αυγούστου 2016, και ξανά γλέντι στο 
ομώνυμο παρεκκλήσι. Μέσα  σε μια φιλική και 

οικογενειακή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για δέ-
κατη έκτη χρονιά το παραδοσιακό γλέντι  στο παρεκ-
κλήσι του Αγίου Κοσμά, στις 23 Αυγούστου παραμονή 
της εορτής του Αγίου Κοσμά.

 Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του χωριού από πολύ νω-
ρίς προσήλθαν και αφού πρώτα άναβαν το κερί τους  

και παρακολούθησαν τον εσπερινό κάθισαν με τις οι-
κογένειές τους και απόλαυσαν  τις δροσερές μπύρες, 
αναψυκτικά και τα νόστιμα σουβλάκια που ψήνονταν 
αυτή τη στιγμή.  

Με στερεοφωνική μουσική, αλλά με επιλεγμένα 
δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας οι 
παρευρισκόμενοι χόρεψαν μέχρι αργά. 

Τα μέλη των Διοικητικών συμβουλίων του 
Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Άσσου με έδρα 
τα Ιωάννινα και του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» που διοργάνωσαν το γλέ-
ντι τα είχαν φροντίσει όλα με κάθε λεπτομέρεια και 

κέρδισαν το στοίχημα να φύγουν όλοι ευχαριστημένοι 
και να ανανεώσουν το ραντεβού τους για του χρόνου. 

Υπήρχε και ποικιλία από παραδοσιακές πίτες που 
είχαν φροντίσει να υπάρχουν οι: Μαρία Σπυριάδου-
Παφύλλα και η κόρη της,  Βασιλική Γ. Παφύλλα-
Κωνσταντίνα Ευαγγ. Νάκια, Θεοδώρου Σπυριδούλα, 
Δήμητρα  Κατσάνου-Γουρδουμπά, Φωτεινή  Ζήκα- 
Καραγιώττη, Δήμητρα Ευαγγ. Κούση,  π. Βασίλειος 
Κούσης, Ελένη Αθ. Παφίλα,  Ευαγγελία Ευαγγ. Δήμα, 
Πανάγιω Ευθ. Λαμπρούση, Ελένη Β. Λαμπρούση, 
Χρυσαυγή Κούση, Μαρία Χρ. Θεοδώρου, Μαρία Σωτ. 
Λαμπρούση, Βασιλική Κων. Ζήκα, Μαρία Γ. Παφίλα, 
Βασιλική Δημ. Νάκια, Ελένη Γ. Παφίλα-Γούλα, 
Αικατερίνη Σιάρκου (πρεσβυτέρα),  Αικατερίνη Δημ. 
Σιάρκου, Γεωργίτσα Αθ. Παφίλα,  Ευγενία (Τζένη) 
Ηλία Παφίλα, Ελένη Αχ. Θεοδώρου, Ευτυχία Αν. 

Λαμπρούση, Άννα Θ. Κατσάνου, 
Ευαγγελία Δημ. Μπουζούκη, Νίκη 
Μπουζούκη-Σιάρκου, Θεοδώρα 
Βασ. Δήμα,  Βασιλική Κ. Χούθη, 
Βιργινία Ιωάν. Χούθη,  Χριστίνα 
Ηλ. Κατσάνου, Αθηνά Γ. Κατσάνου, 
Παναγιώτα Σπ. Ζήκα και Θωμάς 
Θ. Θεοδώρου. Επίσης θερμές ευ-
χαριστίες  στους: π. Αλέξανδρο 
Σιάρκο, Αθανάσιο Γούλα, Γεώργιο 
Σπ. Ζήκα, Ιωάννη  Σιάρκο, Σταύρο 
Καλαμπόκη, Σπύρο Μήτσιο,  
Δημήτρη Λ. Δήμα, Κωνσταντίνο 
Ευαγγ. Κατσάνου, Θωμά Θάνο 
(Πολυστάφυλλο) και Δημήτρη 
Νικ. Κατσάνο για την εθελοντική 
βοήθεια και  τις προσφορές  τους.

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.
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Διηγήσεις του Σταύρου Κολιού, όπως τις 
κατέγραψε ο γιος του, Αποστόλης Κολιός

Ο Σταύρος Κολιός,γεννημένος το1892, τιμήθηκε με 
τρεις διακρίσεις από την ελληνική πολιτεία: μία εύφημο 
μνεία, τον Πολεμικό Σταυρό και το Αριστείο Ανδρείας. 
Πολεμούσε συνεχώς για δώδεκα χρόνια.Στη μικρασια-
τική εκστρατεία υπηρέτησε ως ιπποκόμος στο Υγειο-
νομικό κοντά στον ΑναστάσηΠαπαμιχάλη, τον γιατρό. 
Ακολουθούν τα ανδραγαθήματα και ο τρόπος με τον 
οποίο κερδήθηκαναυτά τα μετάλλια από τον συμπατρι-
ώτη Λελοβίτη.

Το Αριστείο Ανδρείας
ΗΚαι συνεχίζει τη διήγηση ο πατέρας μου:
Μετά από δύο μέρες πήραμε τη θέση μιας μεραρχί-

ας που μαχόταν συνέχεια. Οι Τούρκοι υποχώρησαν, δεν 
μπορώ να ξέρω γιατί. Προχώρησε και η μεραρχία μας. 
Κάναμε μάχες σκληρές όπως φάνηκε εκ των υστέρων. 
Οι Τούρκοι υποχωρούσαν από την πρώτη θέση με σκο-
πό την παραπλάνηση. Άρχισε σφοδρή μάχη που κρά-
τησε πέντε μέρες. Προχωρώντας εμείς κάποια στιγμή 
βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Μάς χτύπησαν ολόγυρα. Τρεις 
μέρες ήμασταν περικυκλωμένοι. Επίθεση δεν μπορού-
σαμε να κάνουμε. Βρεθήκαμε σε ένα μεγάλο λάκκο και 
από εκεί δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε καθόλου. 
Την Τρίτη μέρα το βράδυ, η σκηνή του Μεράρχου είχε 
γεμίσει απ’ όλους τους αξιωματικούς. Μεταξύ αυτών 
και ο Αναστάσης Παπαμιχαήλ, που ήταν υπίατρος. Τους 
είχε μαζέψει ο Μέραρχος για να αποφασίσουν για την 
πρωινή μέρα τι θα κάνουν.

 Γύρω στη μία τα μεσάνυχτα ήρθε στη σκηνή που 
μέναμε ο  Αναστάσης. Η απόφαση που είχαν πάρει όλοι 
μαζί ήταν το πρωί να σηκώσουμε λευκές σημαίες και να 
παραδοθούμε. Κάθισε και μου λέει: «Σταύρο! Αύριο το 
πρωί παραδινόμαστε όλοι! Αυτό αποφάσισε το στρατι-
ωτικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει οδός διαφυγής!». Όταν 
μού το είπε αυτό αντέδρασα έντονα. 

-Τάσο, εγώ θα φύγω από εδώ και θα φύγω απόψε. 
Καλύτερα σκοτωμένος παρά να βρεθώ με ένα παλούκι 
στον κώλο, όπως οι συνάδελφοί μας στο Καραμπουγι-
ντάν.

-Σταύρο, δεν μπορείς να πας πουθενά, είμαστε 
κυκλωμένοι, καταλαβαίνεις;

-Είμαστε, δεν είμαστε, εγώ θα φύγω.
Μάζεψα τα πράγματά μου, γυλιό και σακίδιο και 

κουβέρτες, χαιρέτισα τον Τάσο: «Καλήν αντάμωση!». Ο 
Τάσος πολλές φορές επέμενε να με μεταπείσει. «Τάσο, 
γεια! Και αν βρω δρόμο, ίσως γυρίσω να σε πάρω».

Ξεκίνησα στη μιάμιση η ώρα τα μεσάνυχτα. Βγήκα 
από τη σκηνή μας. Έκανα το σταυρό μου  και βάδισα 
προς το άγνωστο. Γύρω μας οι Τούρκοι είχανε φυλάκια. 
Με μεγάλη προφύλαξη άρχισα να προχωρώ. Βάδιζα και 
κοντοστεκόμουνα για να ακουρμάνω θόρυβο, φωνές. 
Και πάντα με προφύλαξη προχωρούσα. Κάθε εκατό 
μέτρα και με το μαχαίρι μου έκοβα κλάρες. Σημάδι 
μήπως μπορέσω και ξαναγυρίσω για να σώσω τους 
συναδέλφους μου. Προχώρησα αρκετά, περίπου χίλια 
οχτακόσια μέτρα. Σκέφτηκα «οι σκοπιές πρέπει να είναι 
κοντά στο λάκκο. Άρα, αφού δεν βρήκα κανένα εμπόδιο 
πρέπει να γυρίσω να τους το πω». Πάλι με προφυλάξεις 
γύρισα. Οι κλάρες που είχα κόψει μού έδειχναν το δρό-
μο προς την επιστροφή.

Πήγα στη σκηνή του Τάσου. Σκοπιές δικές μας δεν 
υπήρχαν. «Τάσο, βρήκα δρόμο αφύλαχτο. Να με πας 
στον Μέραρχο». Πράγματι με πήγε στον Μέραρχο. Και 
του λέει:

-Κύριε Ταξίαρχε, ο τσολιάς έχει κάτι σπουδαίο να 
σάς πει.

-Τι συμβαίνει, παιδί μου;
-Κύριε Ταξίαρχε, ο συμπατριώτης μου μού είπε ότι 

αύριο θα παραδοθούμε. Εγώ όταν το άκουσα αυτό 
αντέδρασα και τού είπα ότι θα φύγω. Καλύτερα σκοτω-
μένος, παρά παλουκωμένος. Έφυγα. Γύρισα όμως, κύριε 
Ταξίαρχε. Δεν μου βαστάει η ψυχή τόσοι στρατιώτες 
να παραδοθούν στους Τούρκους και τι τύχη θα έχουν! 
Βάδισα χίλια οχτακόσια μέτρα χωρίς εμπόδιο κανένα.

Πήρε σε ιδιαίτερη συνομιλία τον κ. Παπαμιχαήλ και 
τον διαβεβαίωσε ότι έτσι ακριβώς, όπως τα είπα, έγινε. 
Με ξαναρωτά: «Και πώς είσαι σίγουρος πως θα βρεις το 
δρόμο, νύχτα είναι!» «Κύριε Ταξίαρχε, έχω βάλει σημά-
δια. Εγώ θα πηγαίνω πρώτος».

Μέσα σε μισή ώρα ξεκινήσανε για την απελευθέ-
ρωση. Από τον ίδιο δρόμο πηγαίνοντας εγώ μπροστά 
και πίσω μου οι υπόλοιποι βγήκαμε χωρίς να συμβεί 
το παραμικρό. Είχαμε φύγει πλέον τα πέντε χιλιόμετρα. 
Αισθάνθηκα υπερήφανος γι’ αυτό που έκανα.

Την επομένη ο Μέραρχος στην ημερήσια διαταγή 

διάβασε το ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΙΑΣ που απονέμει στον 
τσολιά του 3/40 Ευζώνων Σταύρο Ν. Κολιό και έστειλε 
σήμα στο Αρχηγείο Στρατού. Εμένα μου χοροπήδαγε η 
καρδιά μου απ’ τη χαρά που έτυχε σε μένα να γλιτώσω 
χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες από την αιχμαλωσία και 
τα τούρκικα χέρια. Έπειτα από λίγες μέρες κατέρρευσε 
ο ελληνικός στρατός και άρχισε η άτακτη υποχώρηση.

Όταν μετά από λίγες μέρες έληξε ο πόλεμος, αποβι-
βάστηκαν στον Πειραιά. Κατεβαίνοντας από το πλοίο το 
3/40 Τάγμα Ευζώνων το Αρχηγείο Στρατού τού έδωσαν 
τα τρία παράσημα. Γραμμένα σε ένα επίσημο χαρτί με 
σφραγίδες και υπογραφές στρατηγών και του επιτελάρ-
χου. Δίνοντας αυτό το χαρτί ο ίδιος ο επιτελάρχης τον 
συνεχάρη λέγοντας: «Με αυτό το χαρτί δικαιούσαι από 
το Κράτος εθνικάς γαίας. Εκατό στρέμματα καλλιεργή-
σιμα ή τριακόσια στρέμματα δασικά». 

Αυτό το παράσημο (το χαρτί) το είχε πάντα στο πορ-
τοφόλι του μέχρι τα 75 του χρόνια. 

Το 1929 έκανα αίτηση. Γινόταν για να μού δώσουν 
στη Ρωμιά, δεν υπήρχαν όμως τόσα στρέμματα. Μού 
δώσαν όμως 300 στρέμματα κτηνοτροφικά στην Ξάνθη. 
Ο ξάδελφός μου, Γεώργιος Παπαφωτίου μού έλεγε να 
τα δεχτώ «και είναι εύκολο να τα νοικιάσεις εκεί που 
σου δίνουν!». Δεν τα δέχτηκα.

(Όταν τον χειμώνα που τα βράδια καθόμασταν 
στα σπίτια που εργαζόμασταν, άρχιζε τις ιστορίες του 
Μικρασιατικού πολέμου. Φούσκωνε από υπερηφάνεια 
για τα κατορθώματά του.)
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Από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας (1920-22)

Το Χωριό μου

Αγαπημένο μου χωριό
εγώ ένα πουλί ξενιτεμένο
σε νοσταλγώ-σε νοσταλγώ
του γυρισμού την ώρα περιμένω
να περπατήσω στα βουνά
στους κάμπους τα λαγκάδια
να δροσιστώ με κρύα νερά
στις βρύσες τα πηγάδια.
Τα χώματά σου ιερά
κι εγώ προσκυνητή σου
που πρώτο είδα τη ζωή
το φως, τον ήλιο, την αυγή σου.
Το σπίτι μου το πατρικό
πάντα με περιμένει
η μάνα μου κι αδερφή
στον αργαλειό να υφαίνει.
Η εκκλησιά της Παναγιάς
που άναβα το κεράκι
την προσευχή μου έκανα
όταν ήμουνα παιδάκι.

Ευγενία Ναστούλη

Είναι το καινούργιο βιβλίο του κ. Παύ-
λου Χρήστου από τον Άσσο. Είναι ένα 
βιβλίο ανάλογο με το βιβλίο του Νίκου 

Παπαβασιλείου «Μνήμες 
από τα παραδοσιακά Λέ-
λοβα». Περιγράφει τα ήθη 
και τα έθιμα της παλαι-
ότερης εποχής τα οποία 
τείνουν να εκλείψουν ή 
να μεταλλαχτούν. Είναι 
πλουσιότατο σε λεπτομέ-
ρειες και δίνει πλήρη την 
εικόνα των ηθών και των 

εθίμων. Αναφέρεται κυρίως στην εποχή του 
«70-80», τότε που το οικονομικό επίπεδο των 
κατοίκων είχε ανέβει και οι άνθρωποι είχαν 
την ευχέρεια να τηρούν απαρεγκλίτως και σε 
όλες τις λεπτομέρειες τα έθιμα.

Ο Παύλος μνημονεύει και ονόματα 
συγχωριανών του και κάνει το βιβλίο ιδι-
αίτερα ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Είναι όπως 
έγραψα σε προηγούμενο σημείωμά μου 
από τους σημαντικότερους ιεροφάντες της 
περιοχής, πολυγραφότατος και άοκνος. 
Πατριδολάτρης και ιστοριοδίφης, κατέχε-
ται από ιερόν μένος για τα ιστορικά και 
πολιτιστικά δρώμενα σε βαθμό που αυτά 
τον θρέφουν. Για μένα το βιβλίο αυτό ήταν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί υπηρέτησα για 
τέσσερα χρόνια στον Άγιο Ηλία Άσσου και 
γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα και έχω 
φιλική με τους Ασσιώτες. Ο Παύλος πάντα 
θα μας παρουσιάζει ευχάριστες εκπλήξεις 
με τη γραφίδα του. Ολόθερμες ευχές  για 
υγεία και μακροημέρευση και συνέχιση 
του έργου του.

Ασσιώτικο Λαογραφικό συναξάρι

Του Κωστή Σιώζη

Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και τους αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοι-
νωνικό 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 φωτο-
γραφίες και λίγες λέξεις για το κάθε γεγονός. Είναι αυτονόητον ότι οι φωτογραφίες θα επιστρέφονται.


