
Έπειτα από μία απόλυτα πετυχημένη πορεία στη 
Μιλούζ με την οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια 
Γαλλίας, κι ένα σύντομο πέρασμα από την ρου-

μανική Ταργκοβίτσε, η διεθνής Ασσιώτισα βολεϊμπολί-
στρια Τζίνα Λαμπρούση, επέστρεψε στον Ολυμπιακό, με 
στόχο να συνεχίσει τη …συλλογή τίτλων!

Υπενθυμίζουμε ότι με την ομάδα του Πειραιά η Τζίνα 
Λαμπρούση πανηγύρισε 
επτά Πρωταθλήματα και 
έξι Κύπελλα, ενώ το 2018 
πρόσθεσε στην τροπαιοθή-
κη της και την κατάκτηση 
του Τσάλεντς Καπ.

Η διεθνής αθλήτρια μί-
λησε στην εφημερίδα μας 
για την ευρωπαϊκή της δι-
αδρομή και την επιστροφή 
της στον Ολυμπιακό.

Ας δούμε τι μας είπε:
Τ.Λ.: Έπειτα από 2,5 

χρόνια απουσίας μου από την Ελλάδα ήρθε η ώρα να επι-
στρέψω στην ομάδα με την οποία γνώρισα τις περισσότε-
ρες διακρίσεις και χαρές και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι’ 
αυτό. Είχα αρκετές προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού 
αλλά και από ελληνικές. Τις ευχαριστώ πραγματικά για το 
ενδιαφέρον τους, αλλά εγώ προτίμησα να επιστρέψω στα 
γνωστά λημέρια, στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Γ.Κ.: Πιστεύεις ότι η επάνοδός σου στον Ολυμπιακό μπο-
ρεί να συνδυαστεί και με επιστροφή της πειραϊκής ομάδας 
στην κορυφή;

Τ.Λ.: Το ελληνικό Πρωτάθλημα του γυναικείου Βόλεϊ 
πέρυσι και φέτος, είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπάρχουν 
καλές ομάδες. Ο στόχος μας είναι η κορυφή και θα ήθελα 
πολύ να βοηθήσω στην κατάκτησή της.

Γ.Κ.: Συγκρίνοντας τις συνθήκες σε Ολυμπιακό, Μιλούζ 
και Ταρκοβίτσε ποιος σύλλογος θεωρείς ότι λειτουργεί αρ-
τιότερα;

Τ.Λ.: Θεωρώ ότι η Γαλλία είναι καλύτερα οργανωμένη 
σε θέματα αθλητισμού αλλά και νοοτροπίας. Οι συνθή-
κες διαβίωσης είναι αρκετά εύκολες για να ζήσει κάποιος 
και να προσαρμοστεί. Υπάρχει επαγγελματισμός σε όλα τα 
επίπεδα.

Γ.Κ.: Η συνεργασία σου με την Ταργκοβίτσε ήταν βραχύ-
βια. Τι επηρέασε αυτή την εξέλιξη; Γιατί δεν είχες τον επιθυ-
μητό χρόνο συμμετοχής με τον ρουμανικό σύλλογο;

Τ.Λ.:Στη Ρουμανία υπάρχει ένας κανονισμός που θέλει 
ν’ αγωνίζονται πάντα δύο Ρουμάνες αθλήτριες στη βασική 
εξάδα. Στη θέση μου έπαιζε η μία αθλήτρια με αποτέλε-
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Αποτελέσματα της Απογραφής πληθυσμού-κα-
τοικιών 2021, σχετικά με τον νόμιμο πληθυ-
σμό της χώρας μας, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παρ.2 του Νόμου 4772/2021 (Α 17), κα-

τά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, έ-
χουν ως εξής.

Αναλυτικοί πίνακες για τους τρεις Δήμους της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 31.952
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 20.922
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ: 5.358
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ: 5.672

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: 17.579
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ: 9.556

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ: 1.307

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ: 5.641
Τοπική Κοινότητα Άσσου 232 κάτοικοι.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ: 1.075

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: 13.238
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ: 8.785

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ: 4.453.

Απογραφή 2021: 62.769 κάτοικοι ο πληθυσμός της Π.Ε. Πρέβεζας

Η Τζίνα Λαμπρούση «έπιασε» και πάλι λιμάνι! ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2023

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών 
« Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα 
«Ο ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, στους χωρια-
νούς, και στους φίλους του Συλλόγου «Χρόνια 
πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. 
ευτυχισμένο, χαρούμενο, δημιουργικό, ειρη-
νικό, ελπιδοφόρο, γεμάτο υγεία, πρόοδο και 
προκοπή το νέο έτος 2023». 
Απαλλαγμένο από την πανδημία.

Πανελλήνιος και Παγκύπριος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 
Ποίησης, Διηγήματος, Χρονικού – Μαρτυρίας.

Η  Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών όπως κάθε χρόνο έ-
τσι και εφέτος την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, και 
ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα «Μιχαήλα Αβέρωφ» της Ε-

ταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Γενναδίου 8, 7ος όροφος σε 
ειδική τελετή απένειμε τα βραβεία σε συμμετέχοντες στον 
Λογοτεχνικό διαγωνισμό. Μεταξύ των βραβευθέντων και 
τρεις Ασσιώτες.
1 . ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ. Με τιμητικό δίπλωμα και μετάλλιο.

Απονέμεται παμψηφεί στον κ. Χρήστο Γεωρ. Χρήστου, 
εκπαιδευτικό, για το σύνολο του έργου του και το πολυσέ-
λιδο (670 σελ.) Ανάλεκτα – Εκπαιδευτικά – Συνδικαλιστικά 
– Κοινωνικά – Βιογραφικά, Αθήνα 2022.
2 . Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ.

Απονέμεται στον κ. Γεώργιο Αθ. Χρήστου, Πρωτοδίκη-
Ανακριτή, για το έργο του ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ – το τέλος του 
Θεού, που είναι μια καταγραφή από δέκα τρία  φιλοσοφι-
κά κείμενα.
3 . Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Απονέμεται στον Παύλο Γεωρ. Χρήστου για το Ασσιώ-
τικο-Νασσ(ι)αρίτικο Λαογραφικό Συναξάρι (σελ. 240).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Απο-

δήμων Ασσιωτών ο "Μάρκος 
Μπότσαρης" σας προσκαλεί 
στην ετήσια κοπή της πίτας, 
που θα πραγματοποιηθεί στο 
κέντρο διασκέδασης 

''ΛΑΜΨΗ''
Λεωφ. Πάρνηθας 18ο χλμ, στις 

5 Μαρτίου 2023 και ώρα 
προσέλευσης 12:00 μ.μ. 
Τιμή πρόσκλησης 20 €. 

Στην τιμή πρόσκλησης περι-
λαμβάνεται φαγητό, ποτό.  

Ζωντανή μουσική με τους 
Νίκο Βλαχοδήμο στο τραγού-
δι και Δημήτρη Καρακώστα  
στο κλαρίνο.Από αριστερά: Παύλος Γ.  Χρήστου - Γεώργιος 

Αθ.  Χρήστου - Χρήστος Γ.  Χρήστου.

σμα εγώ να μην αγωνίζομαι, τουλάχι-
στον στον βαθμό και τον χρόνο που θα 
ήθελα. Και οι συνθήκες προπόνησης και 
ζωής δεν ήταν ιδανικές για μένα, κι έτσι 
αποφάσισα να αποχωρίσω.

Γ.Κ.: Για τη νέα χρονιά τι θα ήθελες να 
ευχηθείς;

Τ.Λ.: Εύχομαι καλή χρονιά σε όλο 
τον κόσμο. Το 2023 να είναι καλύτερο 
από το 2022. Να έχουμε Ειρήνη και να 
υπάρχει υγεία για όλους.

* Η συνέντευξη της Τζίνας Λαμπρού-
ση παραχωρήθηκε στον δημοσιογράφο 
- αθλητικό συντάκτη Γιώργο Καρζή, τον 
οποίο και ευχαριστούμε.Η Τζίνα Λαμπρούση ενώ επιχειρεί ένα φοβερό κάρφωμα.



2

 σσοςΆ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕKΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Θάνατοι
▪ Στις 27 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 88 ετών 

έφυγε για το αιώνιο ταξίδι η 
Κατσάνου Μαρία του 
Λάμπρου. Η εξόδιος ακολου-
θία εψάλη τη μεθεπόμενη 
ημέρα (29-10-22) στον Ιερό 
Ναό 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 18 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών 

έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο 
Θεοδώρου Χρήστος του Σπύ-
ρου και της Αικατερίνης (Τάκη 
Πήλιος). Η εξόδιος ακολουθία 
εψάλη την επόμενη ημέρα 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Άσσου και ενταφιάστηκε στο 
κοιμητήριο του Αγίου Νικολά-
ου. Στην τελευταία του κατοι-
κία τον συνόδευσε η οικογέ-
νειά του, συγγενείς, φίλοι και 
χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το 

χώμα της Ασσιώτικης γης που τον σκέπασε. Αιωνία 
η μνήμη του. Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο 
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» 
συλλυπείται τους οικείους και τους συγγενείς των 
μεταστάντων.
▪ Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο 
κορυφαίος αυτός θεσμός των απόδημων Ηπειρω-

τών, πενθεί. Με βαθύτατη 
θλίψη και ανείπωτη στενοχώ-
ρια ξεπροβοδίζουμε στην 
τελευταία κατοικία του, τον 
Γιώργο Δόση, πρώην πρόε-
δρο της ΠΣΕ, ο οποίος μετά 
από σύντομη ασθένεια, ταξι-
δεύει πλέον στους δρόμους 
της αιωνιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΠΣΕ, σύσσωμο, τον αποχαι-

ρετά ως σπουδαίο Ηπειρώτη, πολύτιμο εργάτη της 
Ηπειρώτικης αποδημίας, αληθινό συναγωνιστή στο 
μεγάλο αγώνα των αποδήμων για τη διατήρηση, 
διάδοση και μεταλαμπάδευση στη νέα γενιά των 
ιδανικών, που εμπεριέχει ο Ηπειρώτικος πολιτισμός. 

Αγαπούσε την Ήπειρο και τίμησε την ιδιαίτερη 
πατρίδα του, το Πάπιγκο, όπου και θα ενταφιαστεί. 
Εργάστηκε και προσέφερε πολλά. 

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 
Δεκεμβρίου, στο Πάπιγκο. Θα τον θυμόμαστε πάντα 
με μεγάλη αγάπη και τιμή. 
▪ Απεβίωσε ο Στυλιανός Μπέλλος, καθηγητής  

φιλόλογος, τέως Λυκειάρχης, 
μελετητής και ερμηνευτής του 
παραδοσιακού ηπειρώτικου 
τραγουδιού και για πολλά 
χρόνια Έφορος Πολιτισμού 
στην Πανηπειρωτική Συνομο-
σπονδία Ελλάδας. 
Ο  Στυλιανός Μπέλλος γεν-
νήθηκε στη Σέλλιανη Παρα-
μυθιάς. Σπούδασε στη Φιλο-
σοφική Σχολή του Πανεπιστή-
μιου Αθηνών, και παράλληλα 

μελέτησε μεθοδικά και συστηματικά την ελληνική 
παραδοσιακή μουσική κοντά στο λαογράφο Γεώργιο 
Μέγα και τον λαϊκό μουσικό Τάσο Χαλκιά.

Η γνωριμία του με τον Ελβετό λαογράφο 
SamuelBaud-Bovy είχε αποτέλεσμα την ηχογράφη-
ση πολλών ραδιοφωνικών εκπομπών καθώς και τον 
πρώτο του δίσκο την Ασημούλα. Από τότε κυκλοφό-
ρησε περισσότερα από 300 παραδοσιακά δημοτικά 

τραγούδια εκτελώντας τα, όπως τα έμαθε από τους 
μεγαλύτερους.

Συνεργάστηκε επί πολλά χρόνια με διακεκριμέ-
νους μουσικούς της λαϊκής ζυγιάς και βιρτουόζους 
του κλαρίνου. Η δραστηριότητά του δεν περιορίστη-
κε στον Ελλαδικό χώρο. Δίδαξε σε πολλά Ελληνικά 
Σχολεία του εξωτερικού και προσπάθησε να μετα-
δώσει στα ελληνόπουλα της διασποράς την αγάπη 
για την μητέρα πατρίδα και το δημοτικό τραγούδι.

Υπήρξε μέλος και συνεργάτης επιστημονικών, 
πολιτιστικών και κοινωφελών Σωματείων και Ιδρυ-
μάτων Ηπείρου και Αθήνας, μέλος κριτικών επιτρο-
πών για την ανάδειξη νέων δημοτικών καλλιτεχνών 
και οργανωτής συναυλιών και ανάλογων καλλιτε-
χνικών εκδηλώσεων.

Στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
προσέφερε πολλά. Στην Ηπειρώτικο πολιτισμό πλεί-
στα. Αφήνει ιερή παρακαταθήκη, μεγάλη συμβολή 
στη διάσωση και διάδοση του Ηπειρώτικου πολιτι-
σμού. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

▪ Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα 2022, 
στις 21 του μήνα, έφυγε από 
τη ζωή η Νίκη (Κλεονίκη) 
Παπαδήμα-Ζορμπά. Γεννημέ-
νη το 1938 στην Ποδογόρα, 
σημερινό Ριζοβούνι, ορφάνε-
ψε πολύ μικρή, τριών ετών, και 
πέρασε δύσκολα παιδικά χρό-
νια. Σπούδασε φιλολογία και 
υπηρέτησε ως καθηγήτρια 
φιλόλογος σε πολλά σχολεία, 
στο Θεσπρωτικό και στην 
Αθήνα, αφιερώνοντας κόπο 

και αγάπη στο επάγγελμά της. Μία αγάπη που της 
ανταπέδωσαν οι μαθητές και οι μαθήτριές της, που 
πάντα την θυμούνταν.  

Παντρεύτηκε τον Αριστείδη Ζορμπά, οδοντίατρο, 
από το Θεσπρωτικό και απέκτησε έναν γιο, τον 
Γιώργο. Η οικογένειά της μεγάλωσε με τη νύφη της 
Γεωργία και τα δύο της εγγόνια, Άρη και Πάνο.

Ήταν ένας άνθρωπος με κώδικα αρχών και αξιών 
που τηρούσε σε όλη της τη ζωή, ένας δοτικός 
άνθρωπος με ενσυναίσθηση που δίδαξε  γενναιο-
δωρία. Ήταν μία Δασκάλα, με κεφαλαίο Δέλτα, που 
δίδαξε την κριτική σκέψη και προέτρεπε στην πνευ-
ματική αναζήτηση. Ήταν ένας φάρος που φώτιζε 
όλους γύρω της. Και τώρα ταξιδεύει προς το φως. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στην Παλλήνη, 
παραμονή των Χριστουγέννων, στον Ι.Ν. Αγίου Τρύ-
φωνα. Παραβρέθηκαν αρκετοί συγγενείς, ο Θωμάς 
Παπαφωτίου και η αδερφή του Ιφιγένεια, ο Γιώργος 
Παπαφωτίου (του Φίλη) και ο Γιώργος Παπαφωτίου 
(του Φώτη), ο Χρήστος Δράκος με τα παιδιά του 
Μαρία και Άρη. Παρόντες και συγγενείς από την 
πλευρά του συζύγου της, ο Γιάννης Αϊβατίδης (γιος 
της Ερμιόνης Ζορμπά), ο Χρήστος Καλδάνης, του 
Γιώργου, (εγγονός του Μπατσακούλα) και ο Γιώργος 
Κατσαρός (γαμπρός).  Ο συντοπίτης συνάδελφος 
Λαοκράτης Βάσσης,  η συνάδελφος και φίλη Βάσω 
Γείτονα- Παπαχρήστου από τον Άγιο Σπυρίδωνα και 
αρκετοί άλλοι  συνάδελφοι και φίλοι, καθώς και 
η Κατερίνα Δράκου και η Ρούλα Κονταξή από τον 
Σύλλογο Αποδήμων της Αθήνας. Ο γιος της, Γιώργος 
Ζορμπάς, μίλησε με συγκίνηση για τη μητέρα του, 
αναφερόμενος στην ζωή της και ευχαριστώντας την 
για όσα του προσέφερε. Μίλησαν και συνάδελφοί 
της για το πόσο αγαπητή ήταν και πόσο φώτιζε 
όλους με το τρόπο ζωής της. 

Εκ μέρους του Συλλόγου Αποδήμων Θεσπρωτικού 
«Τα Λέλοβα» μίλησε η Ρούλα Κονταξή αποχαιρετώ-
ντας την κα Νίκη Παπαδήμα-Ζορμπά με τα παρα-
κάτω:

«Έφυγες, κυρία Νίκη, και παίρνεις μαζί σου την 
αγάπη μας και τον βαθύ σεβασμό στο πρόσωπό  
σου. Ήσουν σεμνή, διακριτική, ταπεινή, γεμάτη καλο-
σύνη και έγνοια για το συνάνθρωπο. Εμπνευσμένη 
καθηγήτρια, δασκάλα, όπως σου άρεσε να το λες, 
χαρισματική και ταλαντούχα παιδαγωγός, υπηρέτη-
σες την εκπαίδευση με συνέπεια, αφοσίωση, ενθου-
σιασμό και αγάπη.

Τα λόγια σου μεστά νοημάτων και περιεκτικά, 
χρήσιμα πολύ για τον συνομιλητή σου. Οι μαθητές, 

που ευτύχησαν να σε έχουν φιλόλογο, σε θυμούνται 
με ευγνωμοσύνη για την προσφορά σου στην οικο-
δόμηση της προσωπικότητάς τους. Η ίδια ένιωθες 
υπερηφάνεια για την πρόοδό τους και την πορεία 
της ζωής τους.

Αγαπούσες τον τόπο καταγωγής σου, στήριζες και 
συνεισέφερες στο Σύλλογο Αποδήμων συμπατριω-
τών σου.

Υπήρξες αφοσιωμένη σύζυγος, υπεύθυνη και 
στοργική μητέρα. Με λατρεία και υπερηφάνεια, 
χωρίς κομπασμούς, μιλούσες για το παιδί  σου, τον 
Γιώργο, τη νύφη σου Γεωργία και καμάρωνες για τα 
εγγόνια σου, Αριστείδη και Παναγιώτη. Είμαι σίγου-
ρη ότι θα έχουν οδηγό στη ζωή τους την παρακατα-
θήκη που τους άφησες.

Αγαπημένη μας, κυρία Νίκη, θα σε θυμόμαστε με 
αγάπη. Καλό σου ταξίδι.»

Η Νίκη Παπαδήμα- Ζορμπά υπήρξε μία εμπνευ-
σμένη καθηγήτρια που δίδαξε με το παράδειγμά της 
αξίες, ιδανικά και αγάπη για το συνάνθρωπό της.

   Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει. 

Μνημόσυνα
 Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρί-

ου 2022 στον Ιερό Ναό των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης Άσσου ετελέσθη 40/ήμερο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής της Καλεσίου Ελέ-
νης του Γεωργίου (Γιώργο 
Τάκη Βαγγέλαινας). Ας είναι 
αιωνία η μνήμη της. 

 Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 
2022 στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νεκταρίου Νέου Ηρα-
κλείου Αττικής ετελέσθη 40/
ήμερο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της ψυχής της 
Λαμπρούση Όλγας του Γεωρ-
γίου (Γιώργο Κολιό Κώσται-
νας). Ας είναι αιωνία η μνήμη 
της.

 Την 
Κυριακή 
6 Νοεμ-

βρίου 2022 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέ-
σθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής της 
Λαμπρούση Μαρίας του 
Δημητρίου (Δημητράκη Γάκη 
Πήλαινας). Ας είναι αιωνία η 
μνήμη της. 

Προσφορές εις μνήμη
▪ Η Ζήκα-Νάση Δήμητρα του Νικολάου και της 

Μαρίας προ-
σέφερε στην 
ε φ η μ ε ρ ί δ α 
μας το ποσό 
των 50 ευρώ 
στη μνήμη των 
γονιών της 
Ν ι κ ο λ ά ο υ 
Ζήκα (Κολιό 

Ζήκα) και Μαρίας Ζήκα. Την ευχαριστούμε και ευχό-
μαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν και την 
οικογένειά της για να τους θυμούνται και να τους 
έχουν στην καρδιά τους. 
▪ Η Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του 
Σπύρου και της Αικατερίνης προσέφερε στην εφημε-

ρίδα μας το ποσό 
των 50 Ευρώ 
στη μνήμη του 
πατέρα της Θεο-
δώρου Σπύρου 
(Πήλιο Χρηστά-
κη), της μητέρας 
της Αικατερίνης 
και των αδελ-

Λαμπρούση-Κατσάνου 
Μαρία του Βασιλείου και της 

Πανάγιως (1934-2022)

Θεοδώρου Χρήστος του 
Σπύρου και της Αικατερίνης 
(Τάκη Πήλιος, 1940-2022)

Γιώργος Δόση, πρώην 
πρόεδρο της ΠΣΕ

Στυλιανός Μπέλλος

Νίκη (Κλεονίκη) Παπαδήμα-
Ζορμπά. 

Καλεσίου Ελένη

Λαμπρούση Όλγα 

Λαμπρούση Μαρία 

Μαρία ΖήκαΝικόλαος Ζήκας

Κοινωνικά 

Θεοδώρου Σπυρίδων 
του Χρήστου

Θεοδώρου Αικατερίνη 
του Σπύρου
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φών της Θεο-
δώρου Χρήστου 
(Τάκη Πήλιου), 
Ε υ α γ γ ε λ ί α ς 
Χούθη και Χαρί-
κλειας Λαμπίρη. 
▪ Η Παφύλ-
λα Μαρία του 
Ν α π ο λ έ ο ν τ α 
και της Ιουλιέτ-
τας προσέφερε 
στην εφημερί-
δα μας το ποσό 
των 50 € στη 
μνήμη του πατέ-
ρα της Ναπολέ-
οντα Παφύλλα 
του Γεωργίου και 

της Μαρίας και της γιαγιάς της Κατσάνου Μαρίας 
του Λάμπρου. Την ευχαριστούμε κι ευχόμαστε υγεία 
και μακροημέρευση σε αυτήν και την οικογένειά της 
για να τους θυμούνται και να τους έχουν στην καρ-
διά τους. 
▪ Ο Σταύρου Γεώργιος του Περικλή και της Βασι-
λικής προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό 
των 50 ευρώ στη μνήμη των γονέων του Περικλή 

και Βασιλικής 
Σταύρου. Τον 
ευχαριστούμε 
και ευχόμα-
στε υγεία και 
μακροημέρευση 
σε αυτόν και 
την οικογένειά 
του για να τους 

θυμούνται και να τους έχουν στην καρδιά τους. 
▪ Ο Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρι-
νής προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 
60 ευρώ στη μνήμη του θείου του Ιωάννη Κατσάνου 
(Νάκο Θωμά) και της θείας του Μαρίας Κατσά-

νου. Τον ευχα-
ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
και ευχόμα-
στε υγεία και 
μακροημέρευση 
σε αυτόν και 
την οικογένειά 
του για να τους 
θυμούνται και 

να τους έχουν στην καρδιά τους.

Θερμά Συγχαρητήρια 
 Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιω-
τών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» 
& η εφημερίδα ο « ΑΣΣΟΣ» συγ-
χαίρουν τον Παφίλα Σπυρίδωνα 
του Χρήστου και της Αγγελικής, 
για την επιτυχία του στη Σχολή 
Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνο-
μίας, και του εύχονται «πάντα επι-
τυχίες, καλές σπουδές, και καλή 
σταδιοδρομία». 

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 από-
ψεις του Συλλόγου αλλά του υπογράφοντος.

σσοςΆΟ
ISSN: 2241-309X

Χούθη Ευαγγελία Θεοδώρου-Λαμπίρη 
Χαρίκλεια 

Μαρία ΚατσάνουΝαπολέων Παφύλας

Βασιλική ΣταύρουΠερικλής Σταύρου

Μαρία ΚατσάνουΙωάννης Κατσάνος

Νέα εκκλησιαστικά συμβούλια για την ε-
πόμενη τριετία (2023-2024-2025) για τις 
ενορίες του χωριού μας.

Ενορία Αγίου Γεωργίου: 
Πρόεδρος: π. Αλέξανδρος Σιάρκος. Ταμίας: 

Παφύλλας Γεώργιος του Ιωάννη και της Βασι-
λικής. Μέλος: Θεοδώρου Ιωάννης του Γεωργίου 
και της Γεωργίας.

Ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ε-
λένης: 

Πρόεδρος: π. Αλέξανδρος Σιάρκος. Ταμίας: 
Σταύρου Γεώργιος του Περικλή και της Βασι-
λικής. Μέλος: Κατσάνος Ιωάννης του Νικολάου 
και της Χρυσαυγής.

Εκκλησιαστικά Συμβούλια

Ο τίτλος του βιβλίου με ιστορικό, εκπαιδευτικό 
και κοινωνικό περιεχόμενο, που έλαβα από 
τον συγγραφέα Χρήστο Γ. Χρήστου, πρώην 

πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
κυκλοφορεί ήδη από τον εκδοτικό οίκο ''Προμηθέ-
ας'',  Αθήνα 2022, σελ.670. 

Ο Χρήστος Χρήστου με κατα-
γωγή από την εύανδρο Ήπειρο 
καταγράφει με συνείδηση και 
συναίσθημα τα βιώματα, τα επι-
τεύγματα στο εκπαιδευτικό και 
κοινωικό γίγνεσθαι, παραθέτο-
ντας τεκμήρια, ώστε τα εξίτηλα 
να γίνουν ανεξίτηλα και να μεί-
νουν κτήμα εσαεί για τους επι-
γενόμενους. Όλη η ζωή και η 
δράση του είναι μια οδύσσεια, που 
εκτυλίσσεται από τον Άσσο Πρε-

βέζης τη γενέτειρά του, τις γυμνασιακές σπουδές 
στο γυμνάσιο Θεσπρωτικού, τη φοίτησή του στη 
Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, την Πάντειο 
Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και τη Θεο-
λογική Σχολή του ΕΚΠΑ. Εκτός από το εκπαιδευτικό 
του έργο υπηρέτησε το λαϊκό σχολείο από θέσεις 
ευθύνης και καταξιώθηκε με την εκλογή του ως 
πρόεδρος στην Δ.Ο.Ε με πολυμέτωπους αγώνες και 
πάντα ασυμβίβαστος μαχητής στους αγώνες για τα 
δίκαια αιτήματα των δασκάλων και νηπιαγωγών. 
Συγκρούστηκε με αρχές και εξουσίες για τα συμφέ-
ροντα του κλάδου και τίμησε και τιμήθηκε για την 
προσφορά του στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής. 

Στο βιβλίο με τον τίτλο ΑΝΑΛΕΚΤΑ: Εκπαιδευτικά, 
Συνδικαλιστικά, Κοινωνικά,-Βιογραφικά εκθέτει με 
παρρησία τις αγωνίες, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις 
και τα οράματά του, που ευοδώθηκαν πάντα με τη 
συμπαράσταση του κλάδου των δασκάλων και νηπι-
αγωγών, και την προσωπική και ανυποχώρητη θέση 
του απέναντι στο κατεστημένο.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει οκτώ κεφάλαια, στα οποία 
εκτίθεται η δράση του στη μαχόμενη εκπαίδευση και 
σε καίριες θέσεις του υπουργείου παιδείας, απόπου 
συνηγορούσε για την ικανοποίηση χρόνιων αιτημά-
των του κλάδου. Η εμπειρία και η προσωπική του 
παρέμβαση έδωσε τη δυνατότητα στην πολιτεία να 
υλοποιήσει πολύχρονους αγώνες του κλάδου. 

Στα 4 κεφάλαια του δεύτερου μέρους ,ο Χρή-
στος Χρήστου με τη συνδικαλιστική του ωριμότητα 
εκλέγεται πρόεδρος της Δ.Ο.Ε., ένα αξίωμα που 
αποτέλεσε σταθμό στη διδασκαλική του πορεία 
αλλά και σημαντικό γεγονός για τους δασκάλους 
και νηπιαγωγούς που τον εξέλεξαν πρόεδρό τους, 
ως αντίπαλο δέος στο σύστημα.

Στο τρίτο μέρος και στα τρία κεφάλαιάτου 

παρατίθε-
νται στοι-
χεία από 
τη συγ-
γραφ ική , 
και κοινω-
νική του 
δράση με 
τ εκμήρ ια 
και ανα-
γωγή στο 
παρελθόν.

Ο Χρή-
στος Χρή-
στου μέσα 
από τις 
670 σελί-
δες του 
β ι β λ ί ο υ 
του, με τα 
τεκμήρια που παραθέτει για του λόγου το αληθές, 
μας δείχνει περίτρανα, πως «το γνώναι και ειδέναι 
γίνεται βούλεσθαι και δραν».

Είχα τη μεγάλη τιμή να γνωρίσω τον συγγραφέα 
κατά τη θητεία μου στο Μαράσλειον Διδασκαλείον, 
αλλά και ως προσκεκλημένος πρόεδρος της Παι-
δαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στο παιδαγωγικό 
συνέδριο που συνδιοργανώθηκε με τη διδασκαλι-
κή ομοσπονδία της Κύπρου. Τον Χρήστο Χρήστου 
τον χαρακτηρίζει η επικοινωνιακή νοημοσύνη, η 
παρρησία, και το διδασκαλικό ήθος, που όλοι μας 
αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητά του, για τον ρόλο 
του δασκάλου στο σχολείο του λαού. 

Συγχαρητήρια στον συγγραφέα και πρώην πρόε-
δρο της Δ.Ο.Ε. Χρήστο Χρήστου. 

Αγαπητέ πρόεδρε, όπως λέει ο Καβάφης, 
Πάντα στον νου σου να `χεις την Ιθάκη.
Το φτάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου. 
Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει.

Από τον Αθανάσιο Ε. 
Παπά: 

Ομ. Καθ. Παν. Αθηνών.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ: Εκπαιδευτικά - Συνδικαλιστικά - Κοινωνικά - Βιογραφικά

Προσφορές εφημερίδας
• Γούσης Γεώργιος (από Παπαδάτες)  ......................................20 €
• Δαρδαμάνης Κωνσταντίνος του Λάμπρου 
και της Ευαγγελίας  ................................................................... 100 €
• Δράκου Αικατερίνη (από Θεσπρωτικό)  ................................20 €
• Ζήκα-Νάση Δήμητρα του Νικολάου και της Μαρίας  ........50 €
• Θεοδώρου-Μακροδημήτρη Ευστρατία του Σπύρου και της 
Αικατερίνης  ...................................................................................50 €
• Κρέτση Μαρία του Αθανασίου και της Αικατερίνης ...........50 €
• Λαμπρούσης Ευάγγελος του Γεωργίου και της Όλγας  .....50 €
• Μπόκιας Βασίλειος (από Παπαδάτες) ...................................20 €
• Νικολάου Νικόλαος του Κωνσταντίνου (από Ζερβό)  .......20 €
• Παπαθανασίου Αθανάσιος (από Θεσπρωτικό)  ...................20 €
• Παφύλλα Μαρία του Ναπολέοντα και της Ιουλιέττας  .......50 €
• Παφύλα-Γούλα Ελένη του Γεωργίου και της Μαρίας  .......20 €
• Σταύρου Γεώργιος του Περικλή και της Βασιλικής  ...........50 €
• Χρήστου Αναστάσιος του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ...20 €
• Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ......50 €
• Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου και της Λαμπρινής  .........50 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής  ..........60 €

Παφίλας Σπυρίδων 
του Χρήστου και της 

Αγγελικής

Δόξα και τιμή 
για την πατρίδα
Γενναία πολεμήσαν της Ελλάδας τα παιδιά
να μας ελευθερώσουν από την Τουρκιά
από τη μαύρη τη σκλαβιά και όλα τα δεινά.
Το 1940 στην Αλβανία στην Κορυτσά
Τα παλικάρια χύσαν το αίμα τους
εκεί επάνω στα βουνά. 
Κι ήρθε ο εμφύλιος 
κι ο αλληλοσπαραγμός
και πρόδιδε και σκότωνε 
τον συγγενή, τον αδερφό.
Έγινε η νεκρανάσταση
μέσα από τους πολέμους
κι η Ελλάδα κρατά το λάβαρο ψηλά 
χαρούμενα να τραγουδά.

Ευγενία Ναστούλη
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«Η λαϊκή παράδοση δεν είναι συντή-
ρηση, δεν είναι βήματα προς τα πίσω, 
δεν είναι οπισθοδρόμηση, δεν είναι 
αρρώστεια του παρελθόντος, δεν είναι 
γύρισμα της πλάτης προς την τεχνο-
λογία,την εξέλιξη και το μέλλον. Είναι 

πολιτισμός των προ-
γόνων μας, είναι η 
πολιτισμική μας ταυ-
τότητα, είναι τα θεμέ-
λια πάνω στα οποία 
χτίζεται κάθε νεότε-
ρος πολιτισμός. Είναι 
η ζωντανή σύνδεση 
με τους καημούς και 
τους πόθους του ελ-
ληνικού λαού ...». 

Τα λόγια αυτά εί-
ναι από τον εμπνευσμένο πρόλογο του 
βιβλίου του Παύλου Χρήστου ... Ασσιώ-
τικο (Νασσιαρίτικο) Λαογραφικό Συνα-
ξάρι για το οποίο έχω την ιδιαίτερη τιμή 
και χαρά να σας μιλήσω.

Αγαπητοί φίλοι, κάτοικοι και φίλοι 
του όμορφου ορεινού χωριού του Άσ-
σου Λάκκας Θεσπρωτικού Πρέβεζας, 
και ευγενκοί επισκέπτες του,πριν προ-
χωρήσω στην παρουσίαση του βιβλίου 
θέλω να διατυπώσω στην ευγένειά Σας 
μια γενικότερη σκέψη για κείμενο ή βι-
βλίο και για κάθε ένα που καταπιάνε-
ται με γράψιμο,κάθε συγγραφέα: κάθε 
κείμενο, κάθε βιβλίο βγαίνουν από ένα 
ξεχείλισμα ψυχής, «εκ περισσεύματος 
καρδίας». Έτσι, νιώθουμε, πως τα λό-
για που διαβάζουμε, μικρό ποσοστό 
ασήμαντο, εάν συγκριθεί με τον πλούτο 
που μαντεύεις. 

Ανάμεσα στην ομάδα που γράφουν 
ασταμάτητα για τον γενέθλιο τόπο και 
την ευρύτερη περιοχή της Λάκκας και το 
Σούλι είναι και ο συγχωριανός σας και 
πολύτιμος φίλος Παύλος Χρήστου. στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να τον συγχαρώ 
για το νέο βιβλίο το Λαογραφικό Συνα-
ξάρι. Ξέρω πως θα προσκρούσω στη 
σεμνότητά του, αλλά ο δίκαιος έπαινος 
πρέπει να αποδίδεται και τα εύσημα και 
η τιμή να απονέμονται. Γιατί όπως λέει 
και γράφει ο δικός μας διανοητής και 
λόγιος συγγραφέας Λαοκράτης Βάσ-
σης: «Σε τέτοιες περιπτώσεις πρόκειται 
για δίκαιη απόδοση τιμής, με την ιδιαί-
τερη αξία που έχουν στην αποψιλού-
μενη από ευγνώμονα αισθήματα και 
ηθικές ευαισθησίες εποχής μας».

Κυρίες και κύριοι, θεωρώ το νέο βι-
βλίο του Παύλου συνέχεια του βιβλίου 
Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των 
Ασσιωτών, Αθήνα, 2017 και συμπλή-
ρωμα. Με το Συναξάρι ο Παύλος ολο-
κληρώνει τα λαογραφικά πεπραγμένα 
της ασσιώτικης κοινωνίας. Και τα δύο 
βιβλία είναι αποτέλεσμα και προιόν 
ερευνητικής μαρτυρίας, για την αν-
θρώπινη κοινωνία του γενέθλιου και 
ευρύτερου χώρου, από την παλιότερη 
εποχή μέχρι τα σημερινά χρόνια της νε-
ωτερικότητας. Είναι δε ευτύχημα που ο 

Παύλος αυτά τα βιβλία τα έγραψε σε 
ώριμη πια ηλικία αναστοχασμού και 
συνοψίσεων της ζωής. 

Τι είναι το Ασσιώτικο Λαογραφικό 
Συναξάρι; Είναι ένα κεντημένο λαογρα-
φικό μοχθούργημα, ευχάριστο, συγκι-
νητικό και σημαντικό ανοιχτόμπαούλο 
με όλα τα καλούδια και τις δυσκολίες 
της ζωής, χαρούμενες, αλλά και λυ-
πητερές στιγμές της συγχωριανικής 
ζωής. Ο Παύλος και στο Συναξάρι, ως 
φίλεργο και άοκνο μυρμήγκι συγκέ-
ντρωσε, ταξινόμησε και καταχώρησε 
σε ενότητες, αποθησαυρίζοντας έτσι 
και διασώζοντας,όλες τις αποχρώσεις 
της Ασσιώτικης συμβίωης και δράσης 
ζωής: Για τον γάμο, τη γέννηση, τη βά-
πτιση, τα ήθη και έθιμα των μεγάλων 
οικογενειακών εορτών Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, ονομαστικές 
γιορτές, Πανηγύρια, Μεγάλη Εβδομά-
δα, Λαμπρή. Και το σημαντικότερο. Κα-
ταχωρεί και όλα τα σχετικά τραγούδια 
που τραγουδούσαν και τραγουδούν οι 
Ασσιώτες σ’ αυτά τα δρώμενα. 

Ειλικρινά απόλαυσα το κεφάλαιο 
«Προλήψεις και δεισιδαιμονίες» που 
λίγο πολύ είναι σχεδόν και στο χωριό 
μου το Θεσπρωτικό και απ’ ότι ξέρω 
και στα περισσότερα χωριά της Λάκ-
κας.αλλά και τίποτε δεν ξεχνά ο συγ-
γραφέας από τον κύκλο της ζωής του 
ανθρώπου.

Ακόμη αναφέρει και τα διασκεδα-
στικά δρώμενα και αποθανατίζει άτομα 
που συμμετείχαν στη διασκέδαση και 
τους επιχώριους (ντόπιους) ερασιτέ-
χνες οργανοπαίχτες με τα τραγούδια 
που έλεγαν και ακόμα τα τραγουδούν 
και σήμερα στο χωριό. Μέχρι και τα 
παιδικά κάλαντα δεν ξεχνά ο συγγρα-
φέας. Είναι μεγάλη η προσφορά στη 
λαϊκή παράδοση που αναδείχνει τα 
«εντόπια» τραγούδια που και σήμερα 
οι συγχωριανοί τα χρισιμοποιούν στις 
ευκαιρίες και ευχαριστιούνται. 

Η τραγουδιστική ντόπια παράδο-
ση εναρμονίζεται με τη διασκέδαση. 
Όμορφες στιγμές για την παλαιότερη 
αλλά και τη σημερινή ασσιώτικη κοινω-
νία. Για να αντιληφθούμε τη μεθοδική 
και πληρωτική δουλειά ο Παύλος στο 
Ασσιώτικο-Νασσιαρίτικο Συναξάρι, πα-
ραθέτω μικρό δείγμα που αναφέρεται 
στον παραδοσιακό γάμο στον Άσσο. 
Μετρήστε: «Γενικά και ενδιαφέροντα 
πράγματα για τον γάμο, τα προξενιά, 
και τα συνοικέσια, την προίκα, τους 
αρραβώνες, την τελευταία εβδομάδα 

προετοιμασίας, την Κυριακή ημέρα του 
γάμου, το ψίκι, τα μουσικά όργανα, τα 
τραγούδια του γάμου όλα, τα δώρα της 
νύφης, τα δρώμενα μετά τον γάμο. 

Δεν ξεχνά ακόμα τον... έλεγχο αγνό-
τητας της νύφης και την παρθενία της, 
τα επιστρόφια ή πιστρόφια, τον επιβε-
βλημένο εκκλησιασμό, τις επισκέψεις 
σε συγγενικά σπίτια, τις προφυλάξεις, 
τους ανεπίτροπτους γάμους, τις προ-
λήψεις, τη λύση γάμου και το διαζύ-
γιο, την εγκυμοσύνη, τα προγνωστικά 
για το φύλλο του παιδιού, τη γέννηση, 
τις μαμές του χωριού, τις προλήψεις 
και δεισιδαιμονίες για το νεογέννη-
το και τη λεχώνα, τη βάπτιση και την 
ονοματοδοσία». Για να συμπληρωθεί 
ο γάμος και χωρίς να χαλάσω το ευ-
διάθετο της ομήγυρης θα αναφέρω 
ξερά τις αναφορές για τον θάνατο: 
«Θάνατος-Κηδεία-Ενταφιασμός-Κοι-
μητήριο-Πένθος-Μνημόσυνα-Εκταφή-
Προγνωστικά Θανάτου-Όνειρα-Κατά-
ρες-Φαντάσματα (ο φόβος για τους 
νεκρούς)-Μοιρολόγι.

Γούστο έχουν και οι «μετεωρολο-
γικές προβλέψεις» που πληροφορούν 
τον κόσμο τι καιρό θα κάνει:
- Θα’ χουμε βροχή άμα η γάτα νίβεται 
στη γωνιά.
- Αν νίβεται προς τη Δύση έχουμε βρο-
χή, προς το βορά, χιόνι και προς το 
Νότο, χαλάζι κ. άλλα.

Κυρίες και Κύριοι,
Όλο το Λαογραφικό Ασσιώτικο Συ-

ναξάρι του Παύλου Χρήστου είναι απο-
λαυστικό για κάθε αναγνώστη, πόσο, 
μάλλον για κάθε Ασσιώτισα και Ασσιώ-
τη. 

Ένα, οποιοδήποτε κείμενο, ένα βι-
βλίο, στις ρίζες. Θα το ξαναπώ κι εγώ: 

«Αν ξηρανθούν και αποκοπούν οι ρί-
ζες δεν απομένει δεν είναι μόνο αίσθη-
ση, ήχος, βάρος και γλώσσα.Όλα αυτά 
συνιστούν το κέλυφος, την ωραία, 
εξωτερική κα γοητευτική επιφάνεια. Ο 
χυμός, όμως, η ψίχα, όπως λέει ο Λαός, 
κρύβεται μέσα στο γοητευτικό κέλυ-
φος. Εκεί ακριβώς στέκεται η ουσία, 
που παραπέμπει ούτε χυμός, ούτε ζωή 
στο δέντρο της ύπαρξής μας στο δέ-
ντρο της ζωής. Άμα χαθούν, οι θρύλοι, 
οι παραδόσεις μας, όλα όσα συνιστούν 

το παλιό ελκυστικό παραμύθι, ανάδελ-
φοι θα μένουνε και ξεκομμένοι να βο-
λοδέρνουν στο φύσημα του ανέμου».

Eίναι λοιπόν, ευτύχημα που ο Παύ-
λος Χρήστου και με το Ασσιώτικο Λα-
ογραφικό Συναξάρι σπεύδει με όλη του 
τη δύναμη να κρατήσει καλά ποτισμέ-
νες τις παλλάδιες κληρονομικές ρίζες. 
Για να είναι πάντα θαλερό το δέντρο 
του ντόπιου πολιτισμού στο διάβα της 
Ασσιώτικης πορείας.

Όλα, όσα γράφονται στο Συναξάρι 
βγαλμένα από τη βιωμένη πραγματι-
κότητα των Ασσιωτών, ενισχύονται με 
πολύτιμο φωτογραφικό υλικό από τη 
λαογραφική πράξη.

Ακινητοποιημένες στιγμές ζωής με 
ακριβείς και τεκμηριωμένες λεζάντες 
που ζωντανεύουν παλιές και νεώτερες 
ευφρόσυνες στιγμές της ζωής της ασ-
σιώτικης κοινωνίας. Από την πλευρά 
αυτή το βιβλίο διασώζει, μεταβιβάζει κι 
ενισχύει τη συλλογική μνήμη.

Διαβάζοντας το Ασσιώτικο Λαογρα-
φικό Συναξάρι «ξαναείδα τα φαντάσμα-
τα των δικών μου χαμένων ονείρων, 
με τις παλιότερες μνήμες που μάλλον 
καρτερούσαν στις γωνιές του μυαλού 
μου και στις πτυχές της ψυχής μου, για 
να με... εκδικηθούν». 

Θα κλείσω τον λόγον μου με λόγια 
του συγγραφέα Παύλου Χρήστου όπως 
και άρχισα: «Η αντοχή των ηθών και εθί-
μων είναι χαρακτηριστική στο πέρασμα 
του χρόνου... Οι άνθρωπιστικές αξίες 
παραχωρούν τη θέση τους σε κάποια 
ξενόφερτα ήθη και έθιμα, που με μα-
νία γκρεμίζουν το λαϊκό μας πολιτισμό, 
χτισμένο από ανθρώπους προ αμνημο-
νεύτων χρόνων. Η λαϊκή παράδοση, ο 
λαϊκός πολιτισμός, τα ήθη κα τα έθιμά 
μας είναι μοιραίο λάθος για κάθε λαό 
να περιφρονούνται, με αποτέλεσμα να 
λησμονηθούν και να χαθούν. Πρέπει ν΄ 
αντισταθούμε στον ξενόφερτο τρόπο 
ζωής και είναι υποχρέωση όλων μας 
να σκύψουμε ευλαβικά στην πηγή της 
παράδοσης, παίρνοντας ό,τι καλό κι 
αγαθό αντλώντας δύναμη για το παρόν 
και ανοίγοντας δρόμους για το μέλλον.

Φίλοι μου!
Δεν φτάνει μόνο η καταγραφή και η 

άνευρη συμμετοχή μας στη λαϊκή πα-
ράδοση χρειάζεται να δείχνουμε «αντί-
σταση». Κοινωνία των πολιτών, από 
εμάς και από όλους τους Έλληνες, δι-
ότι οι καιροί είναι ύποπτα και ύπουλα 
δύσκολοι γι' αυτό: Στην αλλοτρίωση: 
«Αντισταθείτε! Αντισταθείτε! Μην αμε-
λήσετε. Μαζί σας πάρτε νερό! Το μέλ-
λον μας έχει πολλή ξηρασία.».

Με αυτούς τους στίχους από το ποί-
ημα: Η Διαθήκη μου, από το Κατά Σα-
δουκαίων του Μιχάλη Κατσαρού και το 
ποίημα του ιδίου «θα σας περιμένω» 
από την ίδια ποιητική συλλογή, κλείνω 
τη σημερινή ομιλία.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή Σας 
και Σας εύχομαι ήρεμο και χαρούμενο 
υπόλοιπο καλοκαιριού.

Βιβλιοπαρουσίαση: Ασσιώτικο-Νασσ(ι)αρίτικο Λαογραφικό συναξάρι

Το κείμενο που ακολουθεί γρά-
φτηκε από τον Τάκη Παπαδη-
μητρίου, ο οποίος θα ήταν ο 

κύριος ομιλητής στην παρουσίαση 
του βιβλίου που θα γινόταν στον 
Άσσο στις 30 Ιουλίου 2022. 

Δυστυχώς ο Τάκης Παπαδημη-
τρίου δεν ήταν παρών, γιατί στις 11 
Ιουλίου υπέστη βαρύ εγκεφαλικό 
επεισόδιο, με το μολύβι στο χέρι γρά-
φοντας το ανωτέρω κείμενο, και στις 

26 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή.
Το κείμενο αυτό έφτασε στα χέρια 

μου από τη σύζυγό του Άννα και την 
κόρη του Λαμπρινή και τις ευχαριστώ 
πολύ. 

Το κύκνειο χειρόγραφο κείμενο 
του πολυγραφότατου Τάκη Παπαδη-
μητρίου θεώρησα υποχρέωσή μου να 
το δημοσιεύσω.

Π.Γ. Χρήστου

Του Τάκη 
Παναγ. 

Παπαδημητρίου

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

Παρακαλούνται οι αναγνώστες της 
εφημερίδας μας να μας ενημερώ-

νουν για κάθε αλλαγή της διεύθυν-
σής των, προκειμένου να παίρνουν 

την εφημερίδα μας και να έχουμε τη 
δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί 

τους, όταν χρειαστεί.
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Σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το 
βράδυ της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου, στον πο-
λυχώρο Πολιτισμού στο παλιό Δημαρχείο 

Φιλιππιάδας, η εκδήλωση των εγκαινίων της δανειστι-
κής βιβλιοθήκης του Δήμου και της εικαστικής έκθεσης 
τοπικών καλλιτεχνών με τίτλο: «Το χρώμα του χειμώ-
να». Γνώση, τέχνη και μουσική ενώθηκαν αρμονικά και 
πρόσφεραν ένα μοναδικό απαύγασμα Πολιτισμού, το 
οποίο χάρηκαν και απόλαυσαν οι δεκάδες προσκεκλη-
μένοι.

«Η δανειστική βιβλιοθήκη ήταν ένας σταθερός 

στόχος μας. Δεν μπορούσαμε 
να συμβιβαστούμε με το ότι 
στον Δήμο μας και στην πόλη 
της Φιλιππιάδας, δεν λειτουρ-
γούσε δανειστική βιβλιοθήκη 
τόσα χρόνια» σημείωσε μετα-
ξύ άλλων ο Δήμαρχος Ζηρού 
κ. Νικόλαος Καλαντζής, ο 
οποίος ευχαρίστησε όλους 
αυτούς που συνέβαλαν στην 
ίδρυση της βιβλιοθήκης αλλά 
και την οργάνωση της εκδή-

λωσης των εγκαινίων. Ακόμη ευχαρίστησε και συνεχά-
ρη ιδιαίτερα τους τοπικούς εικαστικούς οι οποίοι με τις 
εξαιρετικές τους δημιουργίες κέντρισαν το ενδιαφέρον 
και χάρισαν ξεχωριστό χρώμα στην όμορφη εκδήλωση.

Θερμές ευχαριστίες και για το Ωδείο Αμφίων, το 
οποίο με το μουσικό θέμα Ave Maria, μία μελωδία του 
Γάλλου ρομαντικού Γκουνώ, γραμμένη πάνω στο πρε-
λούδιο του Μπαχ και το μουσικό θέμα Λακριμόσα, ρέκ-
βιεμ του Μότσαρτ, πρόσφερε τη δική του εξαιρετική 
νότα στην εκδήλωση. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Δήμαρχος Ζηρού, 
ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε συλλέξει περισσότε-
ρους από 3.000 τίτλους βιβλίων διαθέσιμα να προσφέ-
ρουν γνώσεις και πληροφορίες σε όσους τις αναζητή-
σουν. Θα καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε η δανει-
στική βιβλιοθήκη να ενταχθεί στο δίκτυο βιβλιοθηκών 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας, να εμπλουτίζεται 
διαρκώς και να καταστεί σημείο αναφοράς, γνώσης και 
Πολιτισμού για τον Δήμο μας. Στον χώρο της βιβλιοθή-
κης έχει δημιουργηθεί ειδικός χώρος για παιδιά, ενώ 
έχουμε προβλέψει και τη δημιουργία γωνιάς για τον 
'τοπικό συγγραφέα'. 

Κλείνοντας ο Δήμαρχος Ζηρού, προανήγγειλε την 
δημιουργία studio σε αίθουσα του παλιού δημαρχείου 
καθώς και την ανακαίνιση του Πνευματικού Κέντρου, 
η οποία όπως είπε: «Έχει καθυστερήσει για τεχνικούς 
λόγους». 

Οι δωρητές των βιβλίων
Τέλος ευχαρίστησε και όλους αυτούς που πρόσφε-

ραν βιβλία και στήριξαν την προσπάθεια. Πιο συγκε-
κριμένα: 

- Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ
- Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 

Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
- Τις Εκδόσεις: ‘‘IANOS’’, ‘‘Μεταίχμιο’’, ‘‘Διόπτρα’’, 

‘ ‘Ψυχογιός’’ , ‘ ‘Joconda’’, ‘ ‘Ιόνια’’ , ‘ ‘Κράτερος’’, 
‘‘Εφύρα’’, ‘‘Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις’’, ‘‘GEMA’’, 
‘‘Ραδάμανθυς’’, ‘‘Ιάμβλιχος’’, ‘‘Επικαιρότητα’’, ‘‘Αρμός’’, 
‘‘Μνήμες’’, ‘‘Μamaya’’, ‘‘Μίνωας’’, ‘‘Φανταστικός 
Κόσμος’’, ‘‘Κέλευθος’’, ‘‘Δέλτος’’, ‘‘Μπαρτζουλιάνος’’, 
‘‘Ανοιχτή Πόλη’’, ‘‘Πτερόεσσα’’, ‘‘ΕΚΑΤΗ, ‘‘Ιβίσκος’’, 
‘‘Printa – Ροές’’, Libron Εκδοτική,, ‘‘Θυμάρι, Susaeta 
Εκδοτική’’, ‘‘ΑΕΝΑΟΝ’’, ‘‘MYSTIS’’, ‘‘Αρχονταρίκι’’, 
‘‘Νησίδες’’, ‘‘Πουρναράς’’, ‘‘Καρδαμίτσα’’ ‘‘ΙΔΕΕΑ’’, 
‘ ‘ΑγροΤύπος’’ ,  ‘ ‘Καλειδοσκόπιο’’ ,  ‘ ‘Πέργαμος’’ , 
‘‘ANUBIS’’, ‘‘Παρισιάνου’’, Τον Εκδοτικό Οίκο ‘‘Λευκή 
Σελίδα Marilyne’’, το περιοδικό ‘‘Φωτογράφος’’, την 
‘‘Ολιστική Αρμονία’’, την Ελληνική Βιβλική Εταιρία, 
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα την κα Σοφία 
Μαρκαντωνάκη Προϊσταμένη του Τμήματος Εκδόσεων, 
τον Πνευματιστικό Όμιλο Αθηνών ‘‘Το Θείον Φως’', 
την Αποστολική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
την οικογένεια του Χάρη Πάτση για την προσφορά της 

εγκυκλοπαίδειας του συντοπίτη μας αείμνηστου συγ-
γραφέα, τον κ. Ανδρέα Καρτάκη, τον κ. Σπύρο Σπυράκη, 
την κα Άννα Ευσταθίου, τον κ. Μιχάλη Χατζηγιάννη, 
τον κ. Βασίλη Τομανά, την κα Λένα Κριτσιβέλα, την κα 
Βασιλική Μπακογιάννη, την κα Άντζυ Μιλανοπούλου, 
την κα Ιωάννα Μητροπούλου, την κα Ελένη Παξινού, 
τον κ. Στέλιο Λάππο, την κα Έφη Τσαρουχά, τον κ. 
Κωνσταντίνο Συγκούνα, τον κ. Ζαχαρόπουλο, τον κ. 
Προκόπη Δάφνο, τον κ. Παύλο Χρήστου, τον κ. Θανάση 
Αναστασίου καθώς και αρκετούς ακόμη πολίτες που 
πρόσφεραν βιβλία, αλλά δεν επιθυμούσαν την αναφο-
ρά των ονομάτων τους. 

Επίσης ευχαρίστησε τον κ. Χάρη Γεώργα για τις ό-
μορφες δημιουργίες του στον χώρο της παιδικής γω-
νιάς, και ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλες και όλους και 
μία νέα χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και πρόοδο. 

Ο κ. Χρήστος Γκάρτζιος, αντι-
δήμαρχος αρμόδιος για θέματα 
Πολιτισμού, αναφέρθηκε στην 
χρησιμότητα και σπουδαιότητα 
της δανειστικής βιβλιοθήκης, ε-
ξήρε το έργο των τοπικών καλ-
λιτεχνών, ενώ ευχαρίστησε το 
Ωδείο Αμφίων και όλους αυτούς 
που συνεργάστηκαν και στήριξαν 
την όλη προσπάθεια. 

Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Νομού Πρέβεζας κ. 
Κώστας Μπάρκας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα συμ-

βάλει από την πλευρά του στον 
εμπλουτισμό της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. Συνεχάρη τον 
Δήμο Ζηρού και τον δήμαρ-
χο κ. Νικόλαο Καλαντζή, για 
την ίδρυσή της η οποία όπως 
είπε: «είναι η δεύτερη στο νο-
μό, μετά τη δανειστική βιβλι-
οθήκη του Δήμου Πρέβεζας». 
Συγχαρητήρια επίσης έδωσε 

στους τοπικούς καλλιτέχνες για 
τις δημιουργίες τους και τα εξαι-
ρετικά εκθέματα της έκθεσης. 

Χαιρετισμό απέστειλε και ο βουλευτής Ν.Δ. νομού 

Πρέβεζας κ. Στέργιος Γιαννάκης, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων σημείωσε: «Οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι κέντρα 
διάδοσης πληροφοριών και παραγωγής Πολιτισμού. 
Γι’ αυτό τον λόγο θέλω να συγχαρώ δημόσια τον 
Δήμαρχο κ. Νικόλαο Καλαντζή, αλλά και όλους όσοι 
συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του έργου και να 
ευχηθώ ο χώρος της δημοτικής βιβλιοθήκης να κατα-
στεί η Τοπική Πύλη στην αναζήτηση της γνώσης και 
του Πολιτισμού. Τα βιβλία και ιδιαίτερα οι Δημοτικές 
βιβλιοθήκες που έχουν τις πόρτες τους ανοιχτές για ε-
λεύθερη και ισότιμη χρήση του υλικού τους απ’ όλα τα 
μέλη της Κοινότητας, αποτελούν θεματοφύλακες της 
πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.. 
Ενισχύουν την Παιδεία, την έρευνα, την επιστήμη και 
την πνευματική δημιουργία γενικότερα».

Κωνσταντίνα Παπακώστα: 
«Σαν σε παραμύθι...»

Η κα Κωνσταντίνα Παπακώστα μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια επιμέλειας εκθέσεων του τμήματος καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία είχε τον 
συντονισμό και την επιμέλεια της έκθεσης «To Χρώμα 
του χειμώνα» την παρουσίασε λέγοντας: «Σαν σε πα-
ραμύθι, μες την καρδιά του χειμώνα 10+6 καλλιτέχνες 
συναντήθηκαν για να παρουσιάσουν μέρος της καλ-
λιτεχνικής τους δημιουργίας. Ο επισκέπτης θα βρεθεί 

μπροστά σε έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και αγιογρα-
φίας. Η έκθεση αυτή φιλοδοξεί να φέρει την Άνοιξη 
στην εικαστική δημιουργία της πόλης». 

Επίσης η εκπαιδευτικός κα Ιωάννα Θεοχαροπούλου 
απήγγειλε το ποίημά της Πυγολαμπίδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης σε οθόνη 
στον χώρο της βιβλιοθήκης προβαλλόταν το βίντεο με 
τα αξιοθέατα του Δήμου μας, το οποίο επιμελήθηκε η 
Φωτογραφική Ομάδα «Καδρώ» την οποία και ευχαρι-
στούμε. 

Τα ονόματα των καλλιτεχνών
Οι τοπικοί καλλιτέχνες που εκθέτουν τα έργα 

τους στην εικαστική έκθεση είναι: Ασπετάκη Κατερίνα, 
Ασπρούδης Κώστας, Βέργου Ελευθερία, Γεωργάνου 
Ελένη, Γεώργας Χάρης, Γιαννάκου Τέσσυ, Γιολδάσης 
Σωτήριος, Ζυγούνα Θεοδώρα, Κοτρότσιος Κώστας, 
Κώστα Στέλλα, Κωστούση Άντχε, Λακκιώτη Φωτεινή, 
Παππά Ευαγγελία, Παπακώστα Δήμητρα, Τζίμα 
Ευαγγελία, Χατζηγεωργίου Μαρίνα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης, ο αντι-
δήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Βασίλειος, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Β’ βάθμιας εκπαίδευσης κ. Θεόδωρος 
Κάλλης, η πρόεδρος της επιτροπής Α' βάθμιας εκπαί-
δευσης κα Γάλλιου Μαρία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Γείτονας Μενέλαος, Πάντος Δημήτριος, Κατραχούρας 
Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος της Φιλιππιάδας κ. 
Δημήτριος Κωστάκος, πρόεδροι και μέλη Τοπικών 
Κοινοτήτων, μέλη συλλόγων και φορέων και αρκετοί 
ακόμη συμπολίτες μας. 

 Η δανειστική βιβλιοθήκη του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες θα λειτουργεί από ώρα 9η πρωινή έως 13.00. 

Δανειστική βιβλιοθήκη Δήμου Ζηρού
Λαμπερή και ξεχωριστή η εκδήλω-
ση των εγκαινίων της δανειστικής 
βιβλιοθήκης του Δήμου Ζηρού

Καλαντζής: «Δημιουργούμε έναν 
πολυχώρο γνώσης και Πολιτισμού 
για τον Δήμο μας»

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. 
Νικόλαος Καλαντζής

Ο  Χρήστος Γκάρ-
τζιος, αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού

Ο  Κώστας Μπάρκας 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-

Π.Σ. Πρέβεζας 
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Αποστολέας των επιστολών ο στρατιώ-
της Μήτσιος Χρήστος του Αναστασί-
ου και της Πανάγιως (Τάκη Ναστά-

ση Χρήστος, 1912-1941) και παραλήπτης 
ο αδελφός του Γεώργιος Χρήστου (1914-
1999), ο οποίος νοσηλεύονταν στο Στρατι-
ωτικό νοσοκομείο Αθηνών, γιατί είχε υπο-
στεί κρυοπαγήματα στο ύψωμα Μάλισπατ 
Τεπελενίου με αποτέλεσμα τον ακρωτηρι-
ασμό των δακτύλων του δεξιού ποδιού και 

του μικρού δακτύλου του αριστερού ποδιού 
μετά του μεταταρσίου. 

Ο Μήτσιος Χρήστος γεννήθηκε στον 
Άσσο Πρέβεζας το 1912. Υπηρέτησε τη 
στρατιωτική του θητεία ως κληρωτός το 
1933-1935. Την 1η Οκτωβρίου του 1940 
με ατομικό φύλλο πορείας επιστρατεύε-
ται, ύστερα από διαταγή της 8ης μεραρχίας 
και κατατάσσεται στο 2ο τάγμα πολυβόλων 
κινήσεως. Την ίδια ημερομηνία επιστρατεύε-
ται και ο νεότερος αδελφός του Γιώργος. Η έναρξη του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου βρίσκει τα δύο αδέλφια στην 
πρώτη γραμμή.  Ο Μήτσιος Χρήστος έπεσε ηρωικά 
μαχόμενος στο ύψωμα 1216 στον αυχένα Βερμετίου ή 
Λέκλι την 24η Μαρτίου 1941. Μόλις ένα 24 νωρίτερα 
(23-3-1941), είχε γράψει στον αδελφό του Γιώργο την 
τρίτη και τελευταία επιστολή. Η επιστολή ελήφθη από 

τον αδελφό του μετά τον θάνατό του στις 2 Απριλίου 
1941. Ενταφιάστηκε πρόχειρα από τους συμπολεμιστές 
του στον τόπο της θυσίας. Μετέπειτα η κατοχή και το 
κλείσιμο των συνόρων από το Αλβανικό κράτος στέρη-
σε τη δυνατότητα στην οικογένειά του για τη μεταφορά 
των οστών του στη γενέτειρά του. Η μονάδα του ενη-
μέρωσε με το παρακάτω τηλεγράφημα τον πρόεδρο 
της κοινότητας Άσσου, Σπύρο Δημητρίου Παφίλα (Σπύ-
ρο Μήτρο ή Σπύρο Παφίλα) για το θλιβερό συμβάν, με 
την παράκληση μεταβίβασης των θερμών συλλυπητη-
ρίων στην οικογένειά του. 

«Προς 
τον πρόεδρο της κοινότητας Άσσου Φιλιππιάδος
Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι ο εκ της 
ημετέρας κοινότητος καταγόμενος στρατιώτης Μήτσι-
ος Χρήστος του Αναστασίου κλάσεως 1933, εφονεύ-

θη το εσπέρας της 24ης τρέχοντος μηνός, μαχόμενος 
υπέρ πατρίδος εις ύψωμα 1216 αυχένα Βερμετίου, και 
να παρακαλέσωμεν όπως μεταβιβάσετε τα θερμά συλ-
λυπητήρια των αξιωματικών και οπλιτών του τάγματος 
στους οικείους του».

Ο Μήτσιος Χρήστος ήταν παντρεμένος με την 
Πανούση Θεοδώρα του Κωνσταντίνου και της Αικα-
τερίνης (1916-1987) κόρη του Κωνσταντή Βαγγέλη ή 
Κωνσταντή Πανούση (1884-1939) από τον Άσσο και 
είχε ένα παιδί τον Αναστάσιο ο οποίος από το 1961 
κατοικεί και εργάζεται στη Γερμανία.

Ο αδελφός του Γιώργος είχε φροντίσει να φυλά-
ξει σ’ ένα μεταλλικό κουτί ένα κομμάτι ιστορίας, όπως 
αυτό καταγράφεται στις επιστολές του αδερφού του, 
και να το παραδώσει στις επόμενες γενιές της οικο-
γένειας.

Πόση... Ιστορία χωράει άραγε ένα μεταλλικό κου-
τί, που επί δεκαετίες κρατούσε ερμητικά κλειστές στα 
«σπλάχνα» του μερικές κόλλες χαρτί – γράμματα από 
το μέτωπο; Οι πρωτότυπες επιστολές και το μεταλλικό 
κουτί από 12-10-2022 βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία 
του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Αθηνών.

Πρώτη επιστολή 
(Αποκωδικοποίηση)

712 τη 11-1-41
Πολυαγαπημένε μου αδελφέ Γιωργάκη σε φιλώ.
Επίσης χρόνια πολλά τα περασμένα και του χρόνου εις 
τα σπίτια μας να δώσει ο Θεός. Δια της παρούσης μου 
επιστολής έρχομαι να ρωτήσω 1ον να μάθω δια την 
υγείαν σου και 2ον μάθε εκ μέρους μου υγιαίνω της 
μέχρι τούδε ώρας, μόνον υποφέρω καθώς  ξέρεις από 
τον βήχα. Εστενοχωρήθηκα υπέρ το μέτρον αδελφέ 
από την ώρα όπου έμαθα ότι πήγες εις το Νοσοκομείον. 
Στις 3 τα ξημερώματα που ήλθε  ο Τάκη Βγένης και μου 
είπε ότι έπαθες  από κρυοπαγήματα, και από εκείνην την 
στιγμήν έχασα τον ύπνο μου από την στενοχώριαν. 
Όλην την ώραν ερωτούσα τον ταχυδρόμο. Σήμερον 
μετά μεγάλης χαράς έλαβα την επιστολή σου από 2ος 
– 1ον -41 ανέγνωσα ταύτην και πάλιν εστενοχωρή-
θην, διότι δεν πας καλά.  Ο Δεύτερος λόχος δεν γνωρί-
ζω που ακριβώς βρίσκετε, ούτε κανέναν έχω συναντή-
σει πλην του Τάκη Βγένη όπου μου είπε ότι καταβήκα-
νε σε χωριό. 
Ο λόχος μου αδελφέ ακόμη δεν έλαβε μέρος ευρίσκε-
ται εις εμπροσθοφυλακάς. Απόψε αδελφέ μας κάνανε 
αιφνιδιασμόν αλλά ευτυχώς απέτυχον, λάφυρα συλλά-
βαμε πολλά. Εφονεύθη εις στρατιώτης του λόχου μου 
όπου ήτανε σκοπός. Ακόμη αδελφέ το Τεπελένι δεν έπε-
σε, αλλά τώρα ανέλαβε η ογδόη Μεραρχία και υπολο-
γίζομαι να καταλειφθεί με την βοήθειαν του Θεού. Και 
ετούτην την ώραν επίθεσιν κάνει το τάγμα του Δερβι-
ζά του ταγματάρχη. Εις άλλην επιστολήν θα σου γράψω 
τα αποτελέσματα. Άλλο δεν έχω να σου γράψω, μόλις 
λάβεις την επιστολή μου αμέσως να με απαντήσεις διό-
τι ανησυχώ πολύ για την υγείαν σου. να μου γράφεις 
τακτικά γράμματα. Από το σπίτι λαβαίνω τακτικά γράμ-
ματα. Ήρθε και ο Κώτσο Ναστάσης, όπου είχε πάει με 
άδεια και είναι όλοι καλά. Έχεις χαιρετισμούς από τη 
μητέρα από τον Τάσιο Γιωργάκη και από όλα τα παιδιά 
όπου είναι εδώ. Μένω εις απάντησιν ταχείαν διότι ανη-
συχώ. Σε φιλώ με δακρύβρεκτους οφθαλμούς.
Ο αδελφός σου  Μήτσιος Χρήστος.

Γράμματα από το Αλβανικό Μέτωπο

Του Παύλου Γ. Χρήστου

Χρήστος Μήτσιος

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

Πρωτόκολλο παράδοσης αρχείο στα Γ.Α.Κ.

Πρώτος αριστερά γονατιστός ο αποδέκτης των επιστολών Γεώργιος Χρήστου του Αναστασίου 
& της Πανάγιως (1914-1999) σε νοσοκομείο των Αθηνών το 1941 μετά τον τραυματισμό του.

συνέχεια στη σελίδα 7

Ευχαριστήρια επιστολή των Γ.Α.Κ.
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Δεύτερη επιστολή (Αποκωδικοποίηση)
Τ.Τ 712 τη 20 – 2- 41
Πολυαγαπημένε μου αδελφέ Γιωργάκη σε φιλώ 
γλυκά. Δια της παρούσης μου επιστολής σπεύδω 
να ρωτήσω και να μάθω δια το αίσιον της καλής 
σου υγείας, 2ον μάθε εκ μέρους μου της μέχρι 
τούδε ώρας.
Αδελφέ την 18ην τρέχοντος έλαβα την εκ των χει-
ρών σου γλυκυτάτην επιστολήν, γραμμένην την 4η 
τρέχοντος εκ του Νοσοκομείου Αθηνών. Είδον τα 
γραφομενά σου και εχάρηκα περί της υγείας σου, 
διότι ανησυχούσα πολύ δια εσένα. Το γράμμα το 
οποίον μου είχες στείλει από 23-1ου -41 το έλαβα 
την 1ην-2ου-41 καθώς και την από 16ην την έλα-
βα την 24ην ιδίου μηνός.
Είχα γράμμα από το σπίτι καλά είναι. Είχα και από 
τον Βαγγέλη του Κωνσταντή και μου έγραφε ότι 
είναι όλοι καλά. Αδελφέ σου έχω απαντήσει εις 
όλας τας επιστολάς. Σήμερον όπου σου γράφω αδελ-
φέ, προοριζόμεθα δια επίθεσιν μαζί με τον δεύτερο 
λόχο. Ρώτησα αδελφέ τον Κώτση Γάκη δια τα ρούχα 
σου και μου λέγει ότι εστάλησαν οι γιλεοί στον εφοδια-
σμό όπως ήταν, και από τα ρούχα σου δεν βρήκα τίπο-
τε. Επίσης ρώτησα και δια το δέμα και την επιταγήν, 
επιστράφησαν πάλι.
Μάθε αδελφέ ότι οι Ιταλοί κάμανε πολλές αντεπιθέ-
σεις εις τας οποίας απεκρούσθησαν εις όλας δια την 
κατάληψιν του Τεπελενίου. Δύο υψώματα έχομε ακό-
μα, και δι’ αυτό απεφασίσθη γενική επίθεση από σήμε-
ρον του μετώπου. Και υπολογίζομεν και με τη βοήθεια 
του Θεού, αυτές τις ημέρες να πέσει το Τεπελένι.
Άλλο δεν έχω τι να σου γράψω. Μόλις λάβεις την επι-
στολήν μου, αμέσως να μου απαντήσεις. Αυτού έχει 
ερθεί και ο Κίτσο Ναστάσης.
Έχεις χαιρετισμούς από τον Μπατσούλη, χαιρετίσματα 
επίσης και από τον Τάσιο Γιωργάκη και από όλα τα παι-
διά του 2ου και 4ου λόχου. Σε χαιρετούν.
Έχεις χαιρετισμούς και από τον Κωνσταντή του Σούλα, 
είναι καλά. Έτερον ουδέν. Μένω εις απάντησιν ταχείαν, 
διατελώ με δακρυβρέκτους οφθαλμούς.
Ο αδελφός σου Μήτσιος Χρήστος
Γεια σου και καλήν αντάμωσιν.

Τρίτη επιστολή (Αποκωδικοποίηση)
Ελήφθη 2 Απριλίου 41
Τ. Τ  712 τη 23η -3ου-41
Πολυαγαπημένε μου αδελφέ Γιωργάκη σε φιλώ γλυ-
κά. Δια της παρούσης μου σπεύδω να ρωτήσω και να 
μάθω δια το αίσιον της ποθητής σου υγείας και 2ον 
μάθε από εμένα υγιαίνω μέχρι την ώρα που σου γρά-
φω. Σήμερον μετά μεγάλης μου χαράς και ενθουσια-
σμόν, έλαβα την εκ των χειρών σου γλυκυτάτην επι-
στολήν, γραμμένην από 1ης τρέχοντος, ήνοιξα κα ανέ-
γνωσα τα γραφόμενά σου με συγκίνησιν της καρδιάς 
μου, και εχάρην όπου πας καλύτερα.
Σήμερα αδελφέ όπου έλαβα το γράμμα σου, μου έφυ-

γε ένα άγχος από την καρδιά 
μου, διότι με είχε κυριεύσει 
μια ανυπόφορη στενοχώρια, 
άλλο από το σπίτι όπου είχα να 
λάβω γράμμα 35 ημέρες και 
περισσότερον από εσένα διό-
τι είχα να λάβω γράμμα σου 
από 18-2ου-41 και δι’ αυτόν 
τον λόγον είχα χάσει τον ύπνον 
μου. Με το ίδιον ταχυδρομεί-
ον έλαβα και από τη μάνα 
γράμμα και από τον Τάκη του 
Λέξη. Η μάνα μου γράφει δεν 
έχει λάβει καθόλου γράμμα 
από εσένα, μόνο ένα γράμμα 
από το νοσοκομείο Αγρινίου, 
και στενοχωριέται πολύ. Μου 
έγγραφες αδελφέ να μην γρά-
ψω τίποτε δια την χειρούργη-
σίν σου, το έγραψα αλλά όχι 
συγκεκριμένα, το κάλυψα  ότι 

επρόκειτο να χειρουργηθείς, έγινε λάθος στην ανά-
γνωση. Όταν σου γράψουν πληροφόρησέ τους. 
Πολύ θα σε παρακαλέσω αδελφέ να μου γράφεις τακτι-
κά, δια να μαθαίνω περί της υγείαν σου, διότι στενοχω-
ρούμαι. Εδώ βρίσκομαι και ο νους μου σε σένα βρίσκε-
ται και θα βρίσκεται, μέχρις να εξέλθεις του νοσοκομεί-
ου, άλλο δεν έχω τι να σου γράψω. Μόλις λάβεις την 
επιστολήν μου αμέσως να με απαντήσεις. Λάβε χαιρε-
τισμούς από τον Τάσο Γιωργάκη, Μπατσούλη ο  οποί-
ος μου είπε ότι σου έγραψε πολλές φορές και από όλα 
τα παιδιά 4ου λόχου  και 2ας πυροβολαρχίας, σε χαι-
ρετάνε. Δώσε χαιρετισμούς εις τους συναδέλφους μας 
όπου έχεις αυτού. Ιδιαιτέρως εις τον φίλον σου, τους 
χαιρετώ και εύχομαι καλήν ανάρρωσιν. 
Αδελφέ έχεις χαιρετισμούς από τον Παπαχρήστου, του 
είπα την χειρούργησίν σου και ελυπήθη πολύ. Αδελ-
φέ με τον Παπαχρήστου ήμασταν σε ένα φυλάκιον 
μία διμοιρία πολυβόλων και μία ακροβολιστών, όπου 
ετραυματίσθη από όλμο και επήγε εις το νοσοκομείον, 
άλλο νεώτερον δεν υπάρχει.
Σε φιλώ με αδελφικόν πόνον
ο αδελφός σου Μήτσιος Χρήστος
Απάντησιν ταχείαν 
Γεια σου  και καλήν αντάμωσιν.  

«Τεσλήμ, Γκιαουρλά Κιοπέκ!», 
Η κόλαση του Αλή Βεράν

Εκεί μείναμε μέχρι τις 14 Αυγούστου 1922, οπό-
τε λάβαμε διαταγή να πάμε για ενίσχυση της 1ης 
Μεραρχίας στο Ντούλου Μπουνάρ, όπου οι Τούρκοι 

έσπασαν τη γραμμή μας και έκανα 
θύλακα μέσα 10 χιλιόμετρα, με σκοπό 
να κόψουν τα δύο Σώματα και να 
τα αιχμαλωτίσουν. Ύστερα από μιά-
μιση μέρα φθάσαμε. Τα τμήματα της 
1ης Μεραρχίας, που τα διοικούσε ο 
Στρατηγός ΦΡΑΝΚΟ, ήταν σχεδόν εν 
διαλύσει. Εκεί ο εχθρός είχε συγκε-
ντρώσει μεγάλες δυνάμεις.

Στη συνέχεια φθάσαμε στον αυχένα της χαράδρας 
Αλη-Βεράν. Τότε πέρασε ένα δικό μας αεροπλάνο και 
μας έριξε προκήρυξη η οποία έλεγε: «Έμπροσθέν σας 
βαδίζουν τουρκικές φάλαγγες. Λάβετε μέτρα». Μόλις 
περάσαμε τον αυχένα, είδαμε μεγάλες φάλαγγες που 
προχωρούσαν ανενόχλητες προς εμάς.

Κατά διαταγή της Μεραρχίας, το 3/40 Σύνταγμα 
Ευζώνων επιφορτίστηκε να βαστάξει την οπισθο-
χώρηση. Ήταν 9 το πρωί και, αφού λάβαμε θέση 
μάχης, αρχίσαμε να βάζουμε κατά του εχθρού, που 
ήταν 10πλάσιος από εμάς σε δύναμη, επί μίαν ώρα 
συνεχώς.

Εκεί που μαχόμασταν λάβαμε διαταγή να παύσου-
με πυρ, γιατί οι στρατηγοί ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ και ΔΙΓΕΝΗΣ 
αποφάσισαν να κάνουν ανακωχή.

¨Έστελναν αγγελιοφό-
ρους και μας παρότρυναν 
να παραδώσουμε τα μέρη 
χωρίς πόλεμο. Ο ΚΕΜΑΛ, 
όμως, ζήτησε την αιχμα-
λωσία όλων μας μετά του 
οπλισμού μας και μάλιστα 
χωρίς άλλους όρους. Αυτό 
οι κατώτεροι αξιωματικοί 
δεν το δέχτηκαν και φώνα-
ζαν: «θα πολεμήσουμε μέχρι 
τον έναν». Οι στρατιώτες 

μας, αφού άκουσαν από τους στρατηγούς μας την 
παράδοση, κλονίστηκε το ηθικό τους και πολλοί πέτα-
ξαν τα όπλα τους.

Το απόγευμα, κατά τις 3 ώρα, οι Τούρκοι μας επιτέ-
θηκαν με μεγάλες δυνάμεις και αφού μας βρήκαν όχι 
πειθαρχημένους, μας διέλυσαν και οι στρατιώτες μας 
έφυγαν χωρίς να πειθαρχούν πλέον.

Εγώ σαν υπαξιωματικός, αφού το πολυβόλο μας 
έπαθε εμπλοκή, διέταξα να το μεταφέρουν ολίγον 
πίσω για επιδιόρθωση. Ενώ οι άνδρες μου έπαιρναν 
το πολυβόλο για να το πάνε πίσω, εγώ που ήμουν 
τελευταίος θέλησα να πάρω τα δύο κιβώτια πυρομα-
χικά μας που είχαμε εκεί για το πολυβόλο. Όσο εγώ 
να πάρω τα κιβώτια ξαφνικά βλέπω τους Τούρκους 
να με πλησιάζουν στα 20 με 24 μέτρα να μου λένε: 
«Τεσλήμ, γκιαουρλά Κιοπέκ!», που σημαίνει «παρα-
δώσου, γκιαούρ Έλληνα, σκυλί!» Ακριβώς τη στιγμή 
εκείνη, και προς καλή μου τύχη, ανάμεσα σε μένα και 

τους Τούρκους έπεσε μια οβίδα από κανόνι, που δεν 
γνώριζα από ποια παράταξη ήταν. Αυτό όμως ήταν 
για εμένα σωτήριο, γιατί μέσα στη σύγχυση, μου 
δόθηκε η ευκαιρία να φύγω. Αλλά οι Τούρκοι πρόλα-
βαν και μου έριξαν μια μπαταριά και με τραυμάτισαν, 
ευτυχώς ελαφρά, στο χέρι μου. Πήγα να μου το δέσει 
ο γιατρός, εκεί που έδενε τους άλλους τραυματίες.

Στη συνέχεια βλέπω να τρέπεται σε φυγή όλο το 
Σύνταγμά μας. Εκεί ράγισε η καρδιά μου, γιατί είδα 
και άκουσα κλαυθμούς, οδυρμούς και φωνές από 
γυναικόπαιδα που μας ακολουθούσαν. Είδα τους 
Τούρκους να ρίχνονται να πάρουν τη Σημαία του 
Συντάγματος, που τη συνόδευε τότε ο γενναίος λοχα-
γός ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ από την Άρτα. Κάποιοι τσολιά-
δες όμως άρπαξαν τη Σημαία, έσπασαν το κοντάρι και 
ο λοχαγός έβαλε τη Σημαία στα θυλάκιά του. Όλος ο 
στρατός οπισθοχωρούσε όπου φύγει-φύγει εν δια-
λύσει, αφήνοντας πίσω όλα τα εφόδια και άφθονο 
οπλισμό. Η χαράδρα του Αλη-Βεράν ήταν η κόλαση 
του πυρός και έφαγε χιλιάδες κορμάκια στρατιωτών 
και πολιτών.

Οι επιζώντες τραπήκαμε σε φυγή, βαδίζοντας προς 
Ντουλού Μπουνάρ ολονυκτίως και κατασυντετριμμέ-
νοι. Αλλά και εμείς βρεθήκαμε εκεί κυκλωμένοι και 
δεχόμασταν πυρά από εμπρός και πίσω, και συνέχιζαν 
να μας κυνηγούν. Τότε κάποιος λοχαγός μας φώναξε 
και μας είπε: «Παιδιά, είμαστε κυκλωμένοι, θα κάνου-
με εξόρμηση για να σπάσουμε τη γραμμή τους και 
όποιος ζήσει».

Πράγματι, κάναμε εξόρμηση, βρήκαμε προς στιγμήν 
διέξοδο και όποιος πρόλαβε να περάσει πέρασε, οι δε 
άλλοι αιχμαλωτίστηκαν. Μέσα σε αυτούς που πέρα-
σαν ήμουν και εγώ.

Του Αθανάσιου 
Παπαθανασίου

Κωνσταντίνος Χούχλας

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

συνέχεια στο επόμενο

συνέχεια από τη σελίδα 6

Γράμματα από το Αλβανικό Μέτωπο
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Ήταν αυτοί οι πρώτοι χωριανοί μας που σπουδάσανε και 
άνοιξαν τα μάτια σ' όλους τους επόμενους να στραφούν στα 
γράμματα.

 Έπρεπε να διαβούμε πολλά κατώφλια σχολείων, να δια-
βάσουμε και να μάθουμε πόσα από αυτά που μας λέγανε τις 
χειμωνιάτικες νύχτες ήταν αληθινά και πόσα βγαλμένα από 
το μυαλό τους μέσα στην αθωότητά τους και την αγωνία 
τους να ξεφύγουν τα παιδιά τους από τη ζωή του χωριού. 
Οι πιο πολλοί τόχαν απωθημένο. "Να μάθουν τα παιδιά τους 
πολλά γράμματα, μαζί κι αυτά που αυτοί δεν έμαθαν. Να 
σπουδάσουν, να γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι". Είχαν τόσο 
αγανακτήσει από τη ζωή στο χωριό που θεωρούσαν πολύ 
μεγάλο βήμα να φτιάξει κάποιος σπίτι στα Λέλοβα και ακόμη 
πιο μεγάλο αν πήγαινε να μείνει στην Πρέβεζα. Δεν έσβηνε 
όμως τίποτε την αγάπη για το χωριό. Ήθελαν μόνο τα παιδιά 
τους να ξεφύγουν. Να ζήσουν σαν "άνθρωποι" στην πόλη. Να 
γίνουν υπάλληλοι του δημοσίου, βρέξει χιονίσει να έχουν το 
μιστό τους!

Μέχρι τότε όμως όλα ήταν φωλιασμένα μέσα στην ψυχή 
μας που σφίγγονταν σαν τα ξανακούγαμε από κανένα γέρο-
ντα ή σαν πηγαίναμε στην εκκλησιά και βλέπαμε τους αγίους 
να σε κοιτάνε άγρια κρατώντας ρομφαίες και κοντάρια.

Κι ήταν όλοι σα συνεννοημένοι! Οι ίδιες πάνω κάτω ι-
στορίες από όλους! Γιατί όσο κι αν ψάχναμε στην εγκυκλο-
παίδεια και στα βιβλία σαν πήγαμε στο σχολειό δε βρίσκαμε 
τίποτε. Αλλά κι όταν ρωτούσαμε το δάσκαλο κι αυτός μας 
απαντούσε αινιγματικά και η περιέργειά μας μεγάλωνε ακό-
μη πιο πολύ. 

Αυτό είναι το Μπαλντενέζι. Αυτό κοιτάγαμε για να δούμε 
το σκάσιμο του ήλιου το πρωί και να κινήσει ο καθένας για 
τη δουλειά του και τα παιδούρια για το Σχολειό. Αυτό κοιτά-
γαμε για να υπολογίσουμε την ώρα που θα βράδιαζε με τα 
απόσκια που πέφτανε. 

« Έπεσαν τα απόσκια στο ριζό, ώρα να τα μαζεύουμε τα 
πράματα1 σιγά –σιγά για το μαντρί» έλεγε ο τζιομπάνος.

Ποιος τζιομπάνος δηλαδή, εμείς τα παιδιά που ήταν η 
χαρά μας να βγάλουμε τα ζωντανά στη βοσκή γιατί ξέραμε 
ότι θα ανταμώσουμε με τα γειτονόπουλα και θα χορταίναμε 
παιγνίδι.

 Λίγο νωρίτερα ίσως τα μάζευε και ο ζευγάς για να έχει 
το χρόνο να πιει με την ησυχία του το κούμαρο2 της ξεκού-
ρασης στο βορό του σπιτιού του. Σ’ αυτό στεκότανε οι τελευ-
ταίες ηλιαχτίδες και παίζανε με τους δέντρους της καβάλας3 
και τους κάνανε τεράστιους με τους ίσκιους που ρίχνανε λες 
κι ήταν βαλτοί για να μεγαλώνουν τους φόβους μας και τη 
φαντασία μας.

 Κι όλοι εμείς φτιάχναμε τις δικές μας φανταστικές ιστο-
ρίες που σαν μας δίνονταν η ευκαιρία τις ιστορούσαμε στους 
φίλους μας με τόσο πειστικό τρόπο που στο τέλος τις πιστεύ-
αμε κι εμείς οι ίδιοι.

Και τα σπίτια ανάρια. Χαμηλά με κατώι τα πιο πολλά. Ό-
λοι τα λέγαμε κούλες. Χτισμένα με μαύρα λιθάρια στο με-
γαλύτερο χωράφι της οικογένειας κι ας μην είχε καθόλου 
γειτονιά. Με πλάκες σκεπασμένα, αλλά με κάτασπρους τους 
τοίχους έτσι για να ξεχωρίζουν μέσα από την πρασινάδα των 
δέντρων και των χωραφιών.

Ελληνική η γλώσσα, ανάκατη με αρβανίτικα, σλάβικα ή 
και τούρκικα. Δεν έλειπαν και λέξεις ιταλικές ή και γαλλικές 
που ποιος ξέρει πως μπήκαν στο λεξιλόγιο των γονιών μας 
και των παππούδων μας. Μια γλώσσα που δε θα τη μαθαίνα-
με στο Σχολείο, αλλά οι μεγάλοι τη χρησιμοποιούσαν σχεδόν 
πάντοτε και ιδιαίτερα όταν ήθελαν να κουβεντιάσουν κάτι 
που να μην καταλαβαίνανε οι μικροί. Να πουν τα μυστικά 
τους. Άσε που έτσι κι αλλιώς οι μικροί ήταν αδύνατο να κα-
ταλάβουμε ό, τι κι αν έλεγαν ακόμη και στα σχολικά ελληνικά 
αφού η γλώσσα τους ήταν ένας γρίφος. Για καθετί μίλαγαν 
σα με συνθήματα ή σαν αναφερότανε σε πρόσωπα σχεδόν 
ποτέ δε λέγανε ονόματα παρά έναν χαρακτηρισμό και όλοι 
καταλάβαιναν για ποιον μιλούσανε. Πολλές φορές βάζαμε 
το αυτί μας ν' ακούσομε κι ύστερα σπάγαμε το κεφάλι μας να 
καταλάβουμε για ποιον μιλάγανε μα ποτέ δεν το καταφέρ-
ναμε. Αργότερα, πολύ αργότερα, συνδυάσαμε τις κουβέντες 
που γινότανε στο σπίτι και μετά με τους γειτόνους, αλλά και 
στα μαγαζιά και καταλάβαμε ποιον εννοούσαν με αυτό και 
με εκείνο το παραγκώμι4 και γελάγαμε γιατί ο καθένας που 
παραγκώμιζε κάποιον σε μια κουβέντα είχε και ο ίδιος δικό 
του παραγκώμι σε κάθε κουβέντα που δεν ήταν παρών. Στή-
ναμε αυτί στο καφενείο του Γιωργογούλα και σκάγαμε στα 
γέλια. Παίζανε κολιτσίνα5 και κανένας δεν έλεγε τον άλλον 

με το όνομά του, αν και καθόλη τη διάρκεια του παιγνιδιού 
κουβέντιαζαν και για ένα σωρό πράγματα. 

Παραγκώμια που και σαν παιδιά στο δημοτικό είχαμε πά-
ρει αυτή τη χάρη και αλληλοστολιζόμασταν. Όλοι είχαν το 
παραγκώμι τους σχετικό με ένα τους χαρακτηριστικό. Τούτο 
το κουσούρι το απέκτησαν και κάποιοι δάσκαλοι και δίναν τα 
δικά τους ονόματα στα παιδιά. Κι εμείς σκάγαμαν στα γέλια 
σαν ακούγαμε τη δασκάλα να φωνάζει έναν μικρότερο μα-
θητή " Άιντε ωρέ μπρέτσκα"6. 

Και εγώ ο ίδιος που στην αγωνία των γονιών να μάθω 
γράμματα είχα το μεγάλο προνόμιο να "φοιτήσω" στο νηπιο-
τροφείο των Παππαδατών είχα το παραγκώμι "κότα" γιατί 
η ποδιά μου είχε κεντημένη μια κότα, ενώ στο δημοτικό, ό-
ταν μούφερε ο πατέρας μου ένα αδιάβροχο από τη Γερμανία 
με μαντήλι γυναικείο στο κεφάλι, με ακολούθησε μέχρι την 
αποφοίτησή μου το παραγκώμι ¨τσιούπρα". Σε άλλον είχε 
κολλήσει το "βάβω" επειδή είχε χαλασμένα δόντια, σε άλλον 
είχε κολλήσει το "Μπαγκς" γιατί έπαιζε τερματοφύλακας, σε 
άλλον είχε κολλήσει το "Βεζούβιος", σε άλλον το "μικρός", 
σε άλλον το "τσούφης", ..... Όλα αυτά τα παραγκώμια δεν 
είχαν ίχνος κακίας, αλλά λεγότανε με πολλή αγάπη, και τώρα 
που τα ενθυμούμαι αναπολώ όπως όλοι αυτή την ξέγνοια-
στη νιότη. Γεωκτηνοτρόφοι στο σύνολό τους οι κάτοικοι. Κι 
αν κανένας είχε καταφέρει να ξεφύγει από τη μιζέρια του 
χωριού κι ερχότανε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, πιο σπάνια, 
αλλά κυρίως τις μέρες του πανηγυριού του χωριού με γρα-
βάτα και σκαρπίνια σαν επέστρεφε στα γονικά του, μέσα σε 
λίγες μέρες δεν ξεχώριζε από τους άλλους. Ξανάπιανε πάλι 
τον κασμά, το τσαπί ή το κοντοκάπι7 κι έμπαινε στο παλιό, 
το γνώριμο, κλίμα του χωριού. Έχει μείνει σαν ανέκδοτο που 
ένας χωριανός μας ερχόμενος από τη Γερμανία έφερε μαζί 
του και τις συνήθειες της εκεί δουλειάς του. Τις μέρες λοι-
πόν που ήταν στο χωριό πήγαινε στο χωράφι ντυμένος με 
καλά ρούχα και μάλιστα με γραβάτα και στο χωράφι έβαζε 
φόρμες, γάντια και παπούτσια εργασίας. Είχε ξεχάσει ο τα-
λαίπωρος ότι στο σπίτι του δεν είχε πλυντήριο, δεν είχε έρθει 
ακόμη βλέπετε το ηλεκτρικό, ούτε μπάνιο για να πλένεται. Τα 
πειραχτήρια του χωρίου, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια, 
μόλις τον συναντούσαν τον ρώταγαν περιπαικτικά πότε θα 
πλύνει τη φόρμα και τα γάντια, κάθε πότε κάνει μπάνιο, γιατί 
κάθεται στο χωράφι περισσότερο από οχτώ ώρες, ...., ώσπου 
ο άνθρωπος κατάλαβε την κοροϊδία και κίναγε από το σπίτι 
ντυμένος με ρούχα της δουλειάς. 

Κάθε σπίτι είχε όλα τα χρειαζούμενα. Πρώτα πρώτα για 
να είναι νοικοκύρης κάποιος έπρεπε να μη του λείπει το με-
γάλο ζώο όπως λέγανε το άλογο ή το μουλάρι και μαζί μ' 
αυτό όλα τα εργαλεία του χωραφιού. Δεν υπήρχε σπίτι που 
να μην έχει αλέτρι, μηχανή οργώματος, παλατζέτα, σβάρα 
και ένα ζευγάρι λαιμαργιές. Πολύ λίγοι χωριανοί είχαν για 
υποζύγιο ένα ή δυο γαΐδούρια. Τούτα τα ζώα ζεύσανε στο 
κατώι της κούλιας. Τις πιο πολλές φορές δίπλα απ' το βορό 
στην αρχή του χωραφιού, σε στράγγιο8 μέρος ήταν το μαντρί 
για τα γίδια και τα πρόβατα και παραδίπλα το κουμάσι9 για 
τη γουρούνα. Κοντά στο πιο κοντινό πουρνάρι ήταν το κο-
τέτσι. Και πολύ κοντά σ΄ αυτό δεμένο το σκυλί. Ετούτο δεν 
ήθελε σπιτάκι. Είχε για σπίτι την κουφάλα της ελιάς.Τα πάντα 
ήταν γύρω από το σπίτι. Έτσι κατάφερναν όλοι να κάνουν 
οικονομία και χώρου και χρόνου κι ας ζούσαν μαζί με τα ζώα. 
Είχανε συνηθίσει τη μυρουδιά της κοπριάς.

Και ίσια κάτω, μέσα από στούφους και βράχια κάθε λο-
γής, σκάρπες και πουρνάρια, δυο δρομάκια, που ίσα που χω-
ράγανε έναν άνθρωπο και με χίλια ζόρια ένα ζωντανό φορ-
τωμένο, έφτανες στον κάμπο του χωριού.

Εκεί ήταν τα ποτιστικά. Εκεί ήταν ευλογία Θεού για ό-
ποιον είχε μια στάλα χωράφι να βάλει τα κηπευτικά του να 
βγάλει το γέννημα10 για το ψωμί της χρονιάς. Γιατί από το 
Λάμποβο κι απάνου χώμα δεν υπήρχε. Λιθάρια και σούρια 
παντού. Πράσινο πουθενά. Καμιά ασπράγκα11 ή κανένα γα-
ΐδουράγκαθο και πολλες ασφάκες. Ξεραΐλα τόση που σου 

έβγαζε το μάτι το καρκαλέτσι12.
Αριά, εδώ κι εκεί, φαινόταν και τα σπίτια του κάμπου, 

κρυμμένα στα δέντρα και στο πράσινο με τις σκούρες πέτρι-
νες στέγες και δεν θα τα ξεχώριζε κανένας αν δεν τα πρό-
δωναν οι κάτασπροι τοίχοι τους και οι μπουχαρήδες τους το 
χειμώνα.

Στολίδι του κάμπου το ποτάμι μας, σα φίδι απλωμένο, 
αλλού άσπρο να φαίνεται από τα χαλίκια και τα μεγάλα λι-
θάρια στους όχτους του και αλλού να παίζει κρυφτό και να 
χάνεται κάτω από τα πλατάνια, που ήταν φυτρωμένα σαν σε 
σειρά, λες και τα φύτεψε ανθρώπου χέρι.

Πόσα ονόματα δεν του είχαμε δώσει ! Μα εκείνο που 
έμεινε σ’ όλους μας ήταν το «ποτάμι». Αυτό μας διέθετε τους 
¨πέλκους¨13 του, τις «πισίνες» για τους πρωτευουσιάνους, 
το καλοκαίρι. Σ’ αυτές μάθαμε, όσο μάθαμε, να κολυμπάμε. 
Εκεί είδαμε τα πρώτα ψαράκια, τις "μπράνες", που τις μπερ-
δεύαμε με τα " κοκουτράσια", τους γυρίνους.

 Εκεί προσπαθήσαμε να γίνουμε ψαράδες. Αλλά και 
ναυτικοί έχοντας το σκαφίδι της μάνας μας για πλεούμενο 
και ρότα τα όνειρά μας πιάνοντας όλα τα λιμάνια πούχαμε 
διαβάσει στη γεωγραφία ή στους χάρτες που στόλιζαν τους 
τοίχους του Σχολείου. Ποτέ όμως δεν είχαμε καταφέρει να 
βγούμε με τα «πλεούμενά μας» από τις «πισίνες» και να φτά-
σουμε στη μεγάλη θάλασσα, που με το νερό του το « ποτάμι 
μας» τη βοήθαγε να μην αδειάσει ποτέ. Κι ήταν αυτές οι πι-
σίνες «ιδιωτικές» και τις διαφέντευαν μόνο όσοι γειτόνευαν. 
Οι άλλοι είχαν αλλιώτικες πισίνες. Τα ιδιωτικά ή κοινόχρηστα 
κολυμβητήρια, τις «γούρες»14 που ποτίζαμε τα χωράφια.

Σ’ αυτούς τους «πέλκους» άκουγες κάθε λογής κουβέ-
ντες και κουτσομπολιά όταν στις αρχές του καλοκαιριού οι 
γυναίκες έπλεναν τα χοντρόρουχα του χειμώνα, γιατί η νε-
ροτρουβιά15 δεν τους πρόκανε όλους. Όχι ότι τα καταλα-
βαίναμε όλα, γιατί τα περισσότερα λόγια ήταν συνθηματικά 
και με έναν ιδιαίτερο κώδικα, αλλά κάτι πιάναμε με τ’ αυτί 
μας και είχαμε κι εμείς να κουβεντιάζουμε μεγαλοποιώντας 
το. Ένα χωριό που είχε ίσως κάτι ξεχωριστό από τα άλλα 
χωριά της λάκας. Κάθε γειτονιά να έχει και ένα όνομα και 
πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συνήθως την προσδιόριζε η 
μπουρίμα16, γιατί σχεδόν κάθε μικρότερος μαχαλάς είχε και 
τη δική του μπουρίμα και το συνηθέστερο ο κάθε μαχαλάς 
αποτελούνταν από ένα σόι ή συγγενείς σόι. Κι όλοι μικροί 
μεγάλοι ακούγοντας και μόνο το όνομα της γειτονιάς ξέραμε 
αμέσως για ποιο σόι μιλούσαμε. Όλοι είχαμε μια ταυτότητα 
ιδιαίτερη.

Γνωστά σε μικρούς και μεγάλους τα σημεία συνάντησης 
όλων των χωριανών. Όλες τις εποχές είχε τιμητική και μονα-
δική θέση ο νερόμυλος στη Μπρούμα. Μέρα νύχτα δούλευε 
τα αλέσματα.Πολλοί οι μυλωνάδες. Ο τελευταίος ο Ποστόλη 
Κολιός που αναγκάστηκε να τον κλείσει μιας και ήρθε και ο 
πολιτισμός στο χωριό μας και μας έφερε τον πετρελαιοκίνη-
το μύλο. Γρήγορο το άλεσμα χωρίς καθυστερήσεις. 

Μα έκανε ένα αλεύρι που πίκριζε, λέγανε οι μανάδες 
μας και δεν είχε τη γεύση με αυτό του νερόμυλου. Αλήθεια 
δεν μπορεί να ήτανε γιατί όλες μα όλες τους είχαν χάσει 
την κουβέντα και το χασομέρι17 του νερόμυλου. Έμεινε μό-
νο η νεροτρουβιά μιας και τα μαντάνια18 είχαν από καιρό 
σταματήσει να δουλεύουν. Ολόκληρο εργοστάσιο θύμιζαν 
με το θόρυβο που έκαναν όταν δούλευαν στον καιρό της 
μεγάλης ακμής τους, αλλά και με τη μαστοριά που τα βάζανε 
να δουλεύουν για να πλύνουν τα χοντρά χειμωνιάτικα σκε-
πάσματα. Χασιές19, βελέτζες20 και σαΐσματα δεν πήγαιναν 
στη νεροτρουβιά αλλά στα μαντάνια. Πόσο πολύτιμη είναι η 
πανανθρώπινη εμπειρία; Πως είχε ο άνθρωπος συλλάβει την 
ιδέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσα χρόνια πριν;

Νασσιαρίτης Δ.
στο επόμενο φύλλο η συνέχεια 
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1. Τα οικόσιτα ζώα, πρόβατα και 
κατσίκες 
2. Οινοπνευματώδες διάφανο 
ποτό που γινόντανε από την α-
πόσταξη των κούμαρων 
3. Η κορυφογραμμή του βουνού 
4. Παρόνομα, παρατσούκλι 
5. Είδος παιγνιδιού τράπουλας
6. Ασουλούπωτος
7. Χοντρό μάλλινο σακάκι του 
βοσκού 
8. Χώρος που δεν κρατάει υγρα-
σία
9. Σπιτάκι/σταύλος για τα χοι-
ρινά
10. Η σοδειά από καλαμπόκι

11. Θάμνοι με άσπρα αγκάθια 
12. Ακρίδα 
13. Μεγάλες λιμνοδεξαμενές 
στο ποτάμι 
14. Ανοικτές δεξαμενές συλλο-
γής νερού για πότισμα
15. Νεροτριβή 
16. Πηγή 
17. Χρόνος ξεκούρασης και γλε-
ντιού 
18. Κατασκευή για να πλένει τα 
πολύ χοντρά σκεπάσματα 
19. Φλοκάτες 
20. Χοντρά μάλλινα κλινοσκε-
πάσματα. 


