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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες Ετήσιος χορός του Συλλόγου μας

Α

πό το φύλλο 57 της εφημερίδας μας καθιερώσαμε τη στήλη
Ασσιώτικες ανθρώπινες μνήμες
επιχειρώντας να τιμήσουμε τη μνήμη
συγχωριανών μου που έφυγαν για το
αιώνιο ταξίδι. Έχοντας βαθιά συνείδηση
του χρέους προς τους αποδημήσαντες
σύμφωνα με τα λόγια του ποιητή.
Του Παύλου Γ. Χρήστου

«Χρωστάμε σ΄ όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα ‘ρθούν, θα περάσουν.
Κριτές να μας δικάσουν,
οι αγέννητοι, οι νεκροί».
Κωστής Παλαμάς.
Αυτό το χρέος θα προσπαθήσω να
ξεπληρώσω. Το χρέος αυτό είναι διπλό,
προς τους αποδημήσαντες αλλά και
στους απογόνους μας, οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίσουν μέσα από κείμενα
τους προγόνους τους. Είναι ένα μνημόσυνο για αυτούς που με τη συμμετοχή
τους στα δρώμενα του χωριού μας θεωρούνται οι δημιουργοί της ιστορίας
του τόπου μας. Άτομα με προσφορά
στην οικογένειά τους, στην κοινωνία και
το έθνος. Επίσης θα αναφερθώ σε άτομα τα οποία δεν είχαν βέβαια μεγάλη
συμμετοχή στα κοινά αλλά είχαν ιδιαίτερα χαρίσματα, τα οποία με είχαν εντυπωσιάσει και αποτελούσαν παράδειγμα
προς μίμηση. Όπως καταλαβαίνετε δεν
είναι δυνατόν να αναφερθώ σε όλους
και λόγου χρόνου και από έλλειψη στοιχείων. Σε όσους δεν θα αναφερθώ δε
σημαίνει ότι βρίσκονται χαμηλότερα στη

συνείδησή μου αλλά γιατί δεν τους είχα γνωρίσει και ως εκ τούτου δεν έχω
επαρκή ή και καθόλου στοιχεία σχετικά
με την προσωπικότητά τους, το βίο τους
και τη δράση τους. Η αναφορά σε άτομα με ελλιπή στοιχεία ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε αδικίες και αυτό βέβαια δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου.
Οι κρίσεις μου θα προσπαθήσω να είναι
αντικειμενικές όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς βέβαια να πιστεύω ότι θα
φθάσω στο απόλυτο, γιατί ως άνθρωπος πάντα ως ένα βαθμό είσαι υποκειμενικός. Θα αρχίσω από άτομα τα οποία
είχα την τύχη να γνωρίσω ο ίδιος. Θα
προσπαθήσω να δώσω το στίγμα του
μεταστάντος τονίζοντας ιδιαίτερα τα
θετικά στοιχεία παραλείποντας τυχόν
αστοχίες κατά τη διάρκεια της επίγειας
ζωής του. Ζητάω εκ των προτέρων την
επιείκειά σας για τυχόν παραλείψεις και
ταυτόχρονα τη βοήθειά σας προκειμένου να συγκεντρώσω πληροφορίες και
στοιχεία για όσο το δυνατόν περισσότερους μεταστάντες προκειμένου να γίνει
σχετική αναφορά. Η σειρά της αναφοράς δεν είναι αξιολογική. Μπορώ να πω
ότι είναι εντελώς τυχαία. Ίσως το μόνο
κριτήριο που θα παίξει ρόλο στην επιλογή είναι ο βαθμός πληρότητας των
στοιχείων που ο ίδιος κατέχω.
Στο παρόν φύλλο θα αναφερθώ στον
Γεώργιο Παν. Τσόγκα, ιδρυτικό μέλος
του Συλλόγου μας.

συνέχεια στη σελίδα 4
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα «Ο
ΑΣΣΟΣ» εύχονται στα μέλη, τους χωριανούς και τους φίλους του συλλόγου "Χρόνια Πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ευτυχισμένο,
χαρούμενο, δημιουργικό, ειρηνικό, ελπιδοφόρο, γεμάτο υγεία, πρόοδο και
προκοπή το νέο έτος 2018".

assosprevezis.gr: επισκεφτείτε το
Την εφημερίδα μπορείτε να τη διαβάσετε
στο www.Hpeiros.gr-επιλογή e-book

ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2018» την
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Είσοδος Ελεύθερη.

Τ

ο μεσημέρι της Κυριακής 4 Μαρτίου 2018, στην κοσμική
ταβέρνα «Ο ΑΙΜΙΛΙΟΣ» Αριστοτέλους 105 Άνω Ηλιούπολη
τηλ. 210 9913881 και 210 9960488, θα πραγματοποιηθεί ο
ετήσιος χορός του Συλλόγου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα κόψει ο
Σύλλογος και την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Όλοι οι Ασσιώτες και φίλοι του Συλλόγου πρέπει να δώσουν το παρόν. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι παρέα με παραδοσιακή μουσική της ιδιαιτέρας πατρίδας μας και με ένα πλούσιο λαϊκό
πρόγραμμα. Η τιμή της πρόσκλησης είναι 20 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ποτά και τα αναψυκτικά. Για την
προμήθεια προσκλήσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου μας.

Αποφοιτήσεις

Ο σύλλογος Αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συγχαίρουν
τη Χρήστου Αναστασία του
Λεωνίδα και της Παναγιώτας
για την αποφοίτησή της, (ορκωμοσία στις 23 Οκτωβρίου
2017 στην αίθουσα Γεώργιος
Μυλωνάς του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων) από την Ιατρική
H Αναστασία Χρήστου με τους γονείς της
Σχολή του Πανεπιστημίου
και τον αδερφό της Γιώργο
Ιωαννίνων, την Τσάλη Έφη
του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας για
την αποφοίτησή της, (ορκωμοσία στις 29
Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα Γεώργιος
Μυλωνάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
από το τμήμα της Ιστορίας Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και τη Λαμπρούση Βασιλική του
Ιωάννη και της Στυλιανής για την αποφοίτησή της, (ορκωμοσία στις 22 Δεκεμβρίου 2017
στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου
Αθηνών) από τη Φιλοσοφική Σχολή, τμήμα
Έφη Τσάλη
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
του Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και
εύχονται «πάντα επιτυχίες,
επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία».
Η Τσάλη Έφη, από το Κανάλι
Πρέβεζας, είναι εγγονή του
χωριανού μας Λαμπρούση
Ευθύμιου του Κωνσταντίνου
(Θύμιο Κωνσταντή) από την
H Βασιλική Λαμπρούση με τους γονείς της
κόρη του Ντίνα.
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Κοινωνικά
Γεννήσεις

/Το πρώτο τους παιδί απέκτησαν η
Ζήκα Βαρβάρα του Θωμά και της Αλεξάνδρας και ο Χρονάκης Χρυσοβαλάντης του Ιωάννη και της Ελένης. H
Ζήκα Βαρβάρα στις 9 Νοεμβρίου 2017
στη μαιευτική κλινική των Αθηνών
Γαία έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο και
χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά
του παππού Θωμά Ζήκα και της γιαγιάς Αλεξάνδρας για το ευχάριστο αυτό
γεγονός. Ευχόμαστε στους ευτυχισμένους γονείς Ρούλα και Χρυσοβαλάντη,
στον παππού Θωμά και στη γιαγιά Αλεξάνδρα να τους ζήσει.
/Πατέρας για δεύτερη φορά ο Μότσιος Νικόλαος του Θεμιστοκλή και της
Φρειδερίκης. Η σύζυγός του Γεωργία
Γιαννοπούλου στις 15-12-2017, στο
μαιευτήριο Έλενα, έφερε στη ζωή ένα
υγιέστατο και χαριτωμένο αγοράκι. Εμφανής η χαρά του παππού Θεμιστοκλή
και της γιαγιάς Φρειδερίκης (Φρειδερίκη του Βαγγέλ’ Πάνου). Ευχόμαστε
στους ευτυχισμένους γονείς Νίκο και
Γεωργία, στον παππού Θέμη και στη γιαγιά Φρειδερίκη να τους ζήσει.

Βαπτίσεις

/Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017
στον Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής Τσέλου στο Ναύπλιο βάπτισαν το κοριτσάκι τους ο Ανωπολιτάκης Φίλιππος του
Άγγελου και της Σπυριδούλας και η Αρκουλή Ευαγγελία. Η νονά Σοφία Μαντά της χάρισε το όνομα Σπυριδούλα.
Η γιαγιά Σπυριδούλα δεν μπορούσε να
κρύψει τη χαρά της για το ευχάριστο
αυτό γεγονός. Ο σύλλογος αποδήμων
Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Φίλιππο
και Βαγγελιώ, στη γιαγιά Ρούλα (Σπυριδούλα του Γάκη Νικολάκη Πήλιου)
και στη νονά Σοφία «να τους ζήσει».
/Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στον
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης Άσσου βάπτισαν το αγοράκι τους ο Θεόδωρος Βασιλείου και η
Κατσάνου Παναγιώτα του Ιωάννη και
της Χριστίνας. Η νονά Παρασκευή Κατσάνου του Ιωάννη και της Χριστίνας
του χάρισε το όνομα Ιωάννης. Ο παππούς Ιωάννης Κατσάνος (Γιάνν’ Νικολάκη Κώτσης) και η γιαγιά Χριστίνα
δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά

Μνημόσυνα

της για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Ο σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών « Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς Θεόδωρο και Παναγιώτα, στον παππού Γιάννη, στη γιαγιά
Χριστίνα και στη νονά Παρασκευή «να
τους ζήσει».
/Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017
στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας της
Καλλιθέας βάπτισαν το κοριτσάκι τους
η Κατσάνου Ελεάνα του Ανδρέα και
της Ελένης και ο Ιωάννης Βαζούρας.
Ο νονός Γιάννης Τσάκαλος της χάρισε
το όνομα Μαρία. Ο παππούς Ανδρέας
και η γιαγιά Ελένη δεν μπορούσαν να
κρύψουν τη χαρά της για το ευχάριστο
αυτό γεγονός. Ο σύλλογος αποδήμων
Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»
και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς Γιάννη και
Ελεάνα, στον παππού Ανδρέα (Ανδρέα
του Βαγγέλ’ Ανδρέα), στη γιαγιά Ελένη
και στον νονό Γιάννη «να τους ζήσει».

Θάνατοι

/Στις 31 Οκτωβρίου 2017, σε ηλικία
76 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο
Κούσης Περικλής του Κωνσταντίνου
και της Ιωάννας (Περικλή Κώστα Πάνος). Άφησε την τελευταία του πνοή
στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Έχασε την άνιση
μάχη που έδινε με θάρρος
και γενναιότητα τον τελευταίο καιρό με
την
επάρατη
νόσο. Η εξόδιος ακολουθία
εψάλη στις 211-2017 στον
Ιερό ναό της κοιμήσεως Θεοτόκου του
κοιμητηρίου των Αγίων Αναργύρων και
ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι, πάνδημη η ασσιώτικη κοινότητα
της Αθήνας και πολλοί χωριανοί που
ταξίδεψαν από το χωριό για αυτό τον
λόγο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον «φιλοξενεί».
Η μνήμη του αιωνία. Ο εκλιπών ήταν
μέλος του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Το Δ.Σ του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών, όταν πληροφορήθηκε το θλιβε-

/ Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Δήμα Πέτρου του Θεοδώρου και της
Γεωργίας (Πέτρο Θόδωρου).
Ας είναι
αιωνία η
μνήμη του.
/ Την Κυριακή 29 Οκτωβρίου
2017 στον Ιερό Ναό του Αγίου
Γεωργίου Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Λαμπρούση
Λάμπρου του Σωτηρίου και της
Μαρίας (Λάμπρο Σωτήρη).
Ας είναι
αιωνία
η μνήμη του.
/ Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής
Αχαρνές (Μενίδι) Αττικής ετελέσθη
ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Λαμπρούση Βασιλικής του Γεωργίου (Γάκη Λάμπραινας).
Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

ρό αυτό γεγονός, συνεδρίασε εκτάκτως
και αποφάσισε ομόφωνα:
• Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
• Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία.
• Να προσφέρει, αντί στεφάνου στη
μνήμη του, το ποσόν των 30 Ευρώ για
την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) Άσσου.
/Στις 9 Νοεμβρίου 2017 σε ηλικία 84
ετών έφυγε για τα αιώνιο ο Τζόλος
Σπυρίδων του Γεωργίου και της Χριστίνας. Ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο της
Αγίας Κυριακής
στο Νικολίτσι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα
της Νικολιτσιώτικης γης που
τον φιλοξενεί.
Ο εκλιπών ήταν
γιος του χωριανού μας Κατσάνου Γεωργίου του Χρήστου (Γάκη Κίτσο Πάνη, 1907-1958).
/Στις 29 Νοεμβρίου 2017 σε ηλικία 68
ετών έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Δήμας Δημήτριος του Μάρκου και της Λαμπρινής (Μήτσο Μάρκος).
Ο
αδόκητος
θάνατος βύθισε σε βαρύ
πένθος την οικογένειά του,
συγγενείς και
φίλους. Άφησε την τελευταία του πνοή
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου
νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχασε την άνιση μάχη που έδινε
με θάρρος και γενναιότητα τον τελευταίο καιρό με την επάρατη νόσο. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 1-12-2017
στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου και ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο
του Αγίου Νικολάου στον Άσσο. Στην
τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε
η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και
πάνδημη η Ασσιώτικη κοινωνία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Ασσιώτικης γης
που τον σκέπασε. Η μνήμη του αιωνία. Ο
εκλιπών ήταν ιδρυτικό μέλος του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».

/
Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου
2017 στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά Ν. Φιλαδελφείας Αττικής ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Άγγελου
Ανωπολιτάκη του Φίλιππα και της
Αναστασίας. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/ Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό Ναό
Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της Δήμα
Αντιγόνης του Σπύρου. Ας είναι αιωνία
η μνήμη της.
/ Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 στον Ιερό ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου του κοιμητηρίου των Αγίων Αναργύρων
ετελέσθη 40/ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
του Κούση Περικλή του Κωνσταντίνου και της Ιωάννας (Περικλή Κώστα
Πάνου).
Ας είναι αιωνία η μνήμη του.
/ Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου ετελέσθη ετήσιο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Παφίλα Ιωάννη του Γεωργίου και της
Γεωργίας (Γιάνν’ Παφίλα).

Το Δ.Σ του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών, όταν πληροφορήθηκε το θλιβερό αυτό γεγονός, συνεδρίασε εκτάκτως
και αποφάσισε ομόφωνα:
• Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
• Να παραστεί αντιπροσωπεία του στη
νεκρώσιμη ακολουθία.
• Να προσφέρει, αντί στεφάνου στη
μνήμη του, το ποσόν των 30 Ευρώ για
την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) Άσσου.
/Στις 21 Δεκεμβρίου 2017, σε ηλικία
82 ετών, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο
Θεοδώρου Παναγιώτης του Γεωργίου
και της Γεωργίας (Παναγιώτ’ Γάκη Θοδωρής). Άφησε την τελευταία του πνοή
στη μονάδα εντατικής θεραπείας του
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», στο οποίο
νοσηλευόταν
τις τελευταίες
ημέρες και έδινε τη μάχη για
να κερδίσει τη
ζωή. Η σορός
του
εκλιπόντος μεταφέρθηκε στο χωριό και η εξόδιος ακολουθία εψάλη την
επόμενη ημέρα στον Ιερό ναό του Αγίου
Γεωργίου στον Άσσο και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, συγγενείς, φίλοι και πάνδημη η ασσιώτικη κοινωνία.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γενέθλιας
γης που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη
του. Ο εκλιπών ήταν μέλος του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών, «Ο ΜΑΡΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ».
Το Δ.Σ του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών, όταν πληροφορήθηκε το θλιβερό αυτό γεγονός, συνεδρίασε εκτάκτως
και αποφάσισε ομόφωνα:
•Να συλλυπηθεί τους οικείους του.
•Να παραστεί αντιπροσωπεία του στη
νεκρώσιμη ακολουθία.
•Να προσφέρει, αντί στεφάνου στη
μνήμη του, το ποσόν των 30 Ευρώ για
την αναστήλωση της Ιεράς Μονής Γενέσιον της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα) Άσσου.
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών «Ο
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα ο «ΑΣΣΟΣ» συλλυπείται εγκάρδια
τους οικείους και τους συγγενείς των
μεταστάντων.

Ά

Ο σσος
Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις
Aποδήμων Aσσιωτών “O Mάρκος Mπότσαρης”
Eκδότης
Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Σωκράτους 137, 13671, Αχαρνές
τηλ.: 210 2468541-6982970065
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.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση κειμένων ή φωτογραφιών η τμημάτων της
εφημερίδας εφόσον αναφέρεται η πηγή και ο
αρθρογράφος.
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Πόση …Ιστορία χωράει άραγε ένα μεταλλικό κουτί:

Αντίσταση στον χρόνο και τη λήθη TOPICS:
Γιώτα Πολυχρονίδου - Ελληνοϊταλικός Πόλεμος - Λέκλι - Χρήστος Μήτσιος

Ι

στορίες οικογενειών που ανασυνθέτονται μέσα
από γράμματα που αντιστέκονται στη φθορά
του χρόνου και της λήθης.
Απόγονοι αγωνιστών, που πολέμησαν και έπεσαν
μαχόμενοι “υπέρ πατρίδος”, οι οποίοι αναζητούν
τις δικές τους χαμένες οικογενειακές μνήμες.
Πόση …Ιστορία χωράει άραγε ένα μεταλλικό κουτί, που επί δεκαετίες κρατούσε ερμητικά κλειστές
στα “σπλάχνα” του μερικές κόλλες χαρτί – γράμματα από το Μέτωπο;
Στην περίπτωση της Γιώτας Πολυχρονίδου, που
ζει σήμερα με την οικογένειά της στο Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης, τα γράμματα που ο ξάδελφος του
πατέρα της βρήκε σ’ ένα μικρό μεταλλικό κουτί,
μετά τον θάνατο του δικού του πατέρα, ήταν αρκετά να ανασυνθέσουν την ιστορία της τραγικής
μοίρας του παππού της. Η ίδια δεν είχε άλλωστε
κάποια μνήμη απ’ αυτόν, αφού ο Χρήστος Μήτσιος έπεφτε νεκρός, στις 24 Μαρτίου του 1941, στο
ύψωμα 1216 του αυχένα Βερμετίου ή Λέκλι, λίγες
μόλις ημέρες προτού σταματήσουν οι μάχες και
θα επέστρεφε στο χωριό του, τον ‘Ασσο Πρεβέζης,
και στην οικογένειά του, τη σύζυγο και τον γιο του
Αναστάσιο. Μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, είχε γράψει στον αδελφό του Γιώργο, που νοσηλευόταν
έχοντας πάθει κρυοπαγήματα, αυτό που έμελλε να
είναι το τελευταίο του γράμμα… «Σήμερα, αδελφέ,
όπου έλαβα το γράμμα σου, μου έφυγε ένα άγχος
από την καρδιά μου, διότι με είχε κυριεύσει μια ανυπόφορη στεναχώρια, άλλο από το σπίτι όπου είχα
να λάβω γράμμα 35 ημέρες και περισσότερον από
εσένα διότι είχα να λάβω γράμμα σου από 18-2-41
και δι’ αυτόν τον λόγο είχα χάσει τελείως τον ύπνο
μου», σημείωνε στο γράμμα του ο Χρήστος Μήτσιος (Τάκη Ναστάση Χρήστος, 1912-1941) στον
πολυαγαπημένο του αδελφό, μαζί με τον οποίο και
άλλους Ασσιώτες είχαν κινήσει για το μέτωπο προκειμένου να υπερασπιστούν την πατρίδα.
Την 1η Οκτωβρίου 1940, ο Χρήστος Μήτσιος με
ατομικό φύλλο πορείας επιστρατεύεται, ύστερα
από διαταγή της 8ης μεραρχίας και κατατάσσεται στο 2ο τάγμα πολυβόλων κινήσεως. Την ίδια
ημερομηνία επιστρατεύτηκε και ο αδελφός του
Γιώργος, στον οποίο, αν και μεγαλύτερος, είχε πει
τα εξής λόγια, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με βουρκωμένα μάτια, η εγγονή του Γιώτα Πολυχρονίδου:
«Γιώργο αν είναι να σκοτωθεί ένας στον πόλεμο,
καλύτερα να είμαι εγώ. Γιατί εσύ είσαι πιο δραστήριος, πιο ικανός και θα μπορέσεις να προστατεύσεις και τις δύο οικογένειες, τη δική σου και τη
δική μου».

/ Η Γούλα-Τρύφωνα Σταυρούλα του Περικλή και της
Ελένης προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 50
ευρώ στη μνήμη του πατέρα
της Γούλα Περικλή του Αναστασίου και της Αλεξάνδρας (Περικλή Γούλα),του παππού της
Γούλα Αναστασίου του Αθανασίου και της Μαρίας (Σουλ-

Γούλα Αλεξάνδρα

Η έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου βρίσκει
τα δύο αδέλφια στις πρώτες γραμμές των πολεμικών συγκρούσεων. Οι μάχες στα αλβανικά βουνά
σφοδρές και οι καιρικές συνθήκες ανυπόφορες…
πολικό ψύχος και χιόνι δυσκόλευαν το έργο των
Ελλήνων στρατιωτών χωρίς να είναι, ωστόσο, ικανά να κάμψουν το ηθικό τους. Παρ’ όλα αυτά, τα
κρυοπαγήματα στο ύψωμα Μάλισπατ Τεπελενίου
…έδιναν κι έπαιρναν, και ο Γιώργος αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει το μέτωπο της μάχης και να βρεθεί στο νοσοκομείο, όπου υπέστη ακρωτηριασμό
των δαχτύλων του δεξιού ποδιού και του μικρού
δακτύλου του αριστερού μετά του μεταταρσίου.
«Πολύ θα σε παρακαλέσω αδελφέ να μου γράφεις
τακτικά, δια να μαθαίνω περί της υγείας σου, διότι στεναχωρούμαι. Εδώ βρίσκομαι και ο νους μου
σε σένα βρίσκεται και θα βρίσκεται, μέχρις ότου
εξέλθεις του Νοσοκομείου άλλο δεν έχω τι να σου
γράψω. Μόλις λάβεις την επιστολή μου αμέσως
να μου απαντήσεις» έγραφε, στην τελευταία εκείνη επιστολή, ο Χρήστος Μήτσιος προς τον τραυματισμένο αδελφό του Γιώργο, εκδηλώνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την αγάπη που τού έτρεφε αλλά
και την αγωνία του για την πορεία της υγείας του.
Στο αλβανικό μέτωπο βρέθηκαν συνολικά 36
Ασσιώτες και, μάλιστα, μερικοί στα ίδια χαρακώματα με τα δυο αδέλφια. Οι Ασσιώτες συμπολεμιστές τους στάθηκαν τυχεροί και γύρισαν όλοι
υγιείς στα σπίτια τους. Όλοι εκτός από τον Χρήστο
Μήτσιο. Ο γιος του Αναστάσιος μεγάλωσε με τη
φροντίδα και την επιμέλεια του θείου του Γιώργου
- όπως προφητικά θα έλεγε κανείς είχε προβλέψει
και ο ίδιος – και της θείας του Μαρίας, με τη γιαγιά της οικογένειας να απλώνει τις φτερούγες της
χόμαστε υγεία και μακροημέρευση σε αυτήν και την
οικογένειά της για να τους θυμούνται.
Η μνήμη τους αιωνία.
/ Ο Λαμπρούσης Ιωάννης του Βασιλείου και της
Ελένης προσέφερε, εν ζωή, στην εφημερίδα μας το
ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του παππού του Λα-

Γούλας Περικλής

Αναστάσιος Γούλας

Γο ύ λ α )
και της
γιαγιάς
της Αλεξάνδρας
Αν. Γούλα. Την
ευχαριστούμε
και ευ-

Λαμπούσης Ι. Χρήστος και η σύζυγός του Ελένη

μπρούση Χρήστου του Ιωάννη και της Ελένης (Τάκη
Νάκο Νάσιου) και της γιαγιάς του Πανάγιως Χρήστου Λαμπρούση. Η μνήμη τους αιωνία.
/ Η Τσόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωρ-

και να περιβάλλει με τεράστιο απόθεμα ψυχής και
αγάπης το μικρό παιδί.
Ένα παιδί που μεγάλωσε σιγά σιγά και το 1961
ακολούθησε τον δύσκολο δρόμο της ξενιτιάς και
βρέθηκε στην πόλη Μπόχουμ της Γερμανίας. «Αν
ζούσε ο παππούς μου, η ζωή του πατέρα μου θα
ήταν τελείως διαφορετική. Δεν θα αναγκαζόταν
ίσως να ξενιτευτεί» λέει η κόρη του Αναστάσιου, Γιώτα, η οποία κρατά με θρησκευτική ευλάβεια το βιβλίο με την ιστορία του παππού της, που
φέρει την υπογραφή του ξαδέλφου της Παύλου
Χρήστου, ο οποίος θέλησε να κρατήσει τη μνήμη
ζωντανή, όταν το μεταλλικό κουτί με τις επιστολές άνοιξε κι αποκαλύφθηκε ο μικρός αυτός οικογενειακός θησαυρός. «Όταν μού έδωσε αυτό το
βιβλίο, έκλαιγα για ημέρες» θυμάται η Γιώτα Πολυχρονίδου, για να προσθέσει πως το γεγονός ότι
έμαθε κάποια πράγματα για τον παππού της μέσα
απ’ αυτό και τις επιστολές που βρέθηκαν, άνοιξαν
ένα νέο παράθυρο (οικογενειακής) γνώσης. Ήταν
τότε που άρχισε να “σκάβει” στα βαθιά και να προσπαθεί, συζητώντας με τον πατέρα της και άλλους
συγγενείς, να μάθει όσα περισσότερα γίνεται για
τον παππού της, νιώθοντας την ανάγκη να …ολοκληρώσει το οικογενειακό παζλ. Ήταν αυτές οι
επιστολές που έφεραν πιο κοντά την ευρύτερη οικογένεια της Γιώτας (θείους και ξαδέλφια) και την
έκαναν να συμπληρώσει το κενό οικογενειακής
μνήμης που είχε μεγαλώνοντας χωρίς τον παππού
της.
Μοναδική επιθυμία της και όνειρο ζωής, όπως
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ίδια έχοντας στο πλευρό
τον σύζυγό της Ανέστη, είναι να βρεθούν τα οστά
του παππού της, να φτάσουν στα χέρια της οικογένειας και να ταφούν όπως πρέπει σε όσους έπεσαν μαχόμενοι υπέρ πατρίδος. «Και να γίνει ίσως
κι ένα μνημείο στον Άσσο, αφού ο παππούς ήταν ο
μόνος από τους Ασσιώτες που χάθηκε στο μέτωπο», συμπληρώνει ο σύζυγός της.
Τραγική σύμπτωση;
Ο παππούς της Γιώτας Πολυχρονίδου σκοτώθηκε στις 24 Μαρτίου του 1941, στις 24 Μαρτίου
του 1977 πέθανε η μητέρα του και στις 24 Μαρτίου του 1999 “χάθηκε” και ο αδελφός του, ο οποίος, ωστόσο, είχε φροντίσει να φυλάξει σ΄ εκείνο
το μεταλλικό κουτί ένα κομμάτι ιστορίας, όπως
αυτό καταγράφεται στις επιστολές του αδελφού
του, και να το παραδώσει στις επόμενες γενιές της
οικογένειας!
Σ. Παπαδοπούλου, ΑΠΕ-ΜΠΕ

γίου και της Μαρίας προσέφερε στην εφημερίδα
μας το ποσό των 20 ευρώ
στη μνήμη του νονού της,
Δήμα Μιλτιάδη του Ευθυμίου και της Κωνσταντίνας. Την ευχαριστούμε
και ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση σε αυτήν
Μιλτάδης Δήμας
και την οικογένειά της
για να τον θυμούνται.
Η μνήμη του αιωνία.
/ Ο Χρήστου Παύλος του
Γεωργίου και της Λαμπρινής προσέφερε στην εφημερίδα μας το ποσό των 50
ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς Μήτσιου Πανάγιως του
Αναστασίου (Ναστάσ’ Χρήσταινας). Τoν ευχαριστούΜήτσιου Αν. Πανάγιω
με και ευχόμαστε υγεία και
μακροημέρευση σε αυτόν και την οικογένειά του για
να την θυμούνται. Η μνήμη της αιωνία.

ς Σιώζης
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Ασσιώτικες Ανθρώπινες μνήμες

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Τσόγκας Γεώργιος

του Παναγιώτη και της
Αλεξάνδρας
(1920-1991)
Γεννήθηκε στο Θεριακήσι Ιωαννίνων

το 1920 από φτωχή αγροτική οικογένεια.
Είναι το τρίτο από τα πέντε παιδιά του
Παναγιώτη και της Αλεξάνδρας Τσόγκα.
Αδέλφια του: η Φωτεινή, η Δήμητρα, ο
Κωνσταντίνος και ο Βασίλειος.
Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα, σκληρά με πολλές στερήσεις. Για βιοποριστικούς λόγους ασχολήθηκε από μικρός με
το λιανικό εμπόριο ως πλανόδιος πωλητής (γυρολόγος). Πελάτες του και οι
κάτοικοι των χωριών της Κάτω Λάκκας
Σούλι, τα οποία συχνά -προκειμένου να
πωλήσει την πραμάτεια του- επισκέπτονταν. Από τις πολλές επισκέψεις στο
χωριό μας γνωρίστηκε με τη χωριανή
μας Κατσάνου Μαρία του Νικολάου και
της Αλεξάνδρας, κόρη του Κατσάνου
Νικολάου του Σπύρου (Νικολάκη Πήλιου)
με την οποία παντρεύτηκε το 1940. Μετά
το γάμο του εγκαταστάθηκε μόνιμα στον
Άσσο και παράλληλα με το λιανικό εμπόριο ασχολήθηκε με γεωργικές εργασίες
χωρίς να αφήνει μεροκάματο να πάει
χαμένο.
Η πολυμελής οικογένεια και τα πενιχρά του έσοδα είναι από τους λόγους
που στις αρχές της δεκαετίας του 1950
βρίσκεται στην Αθήνα ως οικονομικός
μετανάστης. Με το μοτοποδήλατό του
επισκέπτονταν γειτονιές των Αθηνών ως
πλανόδιος πωλητής ειδών ζαχαροπλαστικής.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 από

Δύο νέα βιβλία

Η

Του Κωστή Σιώζη

πνευματική παραγωγή συνεχίζεται στην περιοχή μας ανεπηρέαστη τελείως όπως δείχνουν τα
πράγματα από την περιρρέουσα οικονομική δυσπραγία. Πριν από δύο μέρες
έλαβα δύο νέα βιβλία. Ένα από τον συνάδελφο Παύλο Χρήστου με τον τίτλο
«Η εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των
Ασσιωτών» και ένα δεύτερο από τον
καθηγητή Κο Στέργιο Ηλία με τον τίτλο «Ιστορία Ελληνικού και Κυπριακού
κινηματογράφου, φιλμογραφία 19062013».
Έμεινα έκπληκτος ομολογουμένως
από το μέγεθος και το περιεχόμενο των
δύο αυτών βιβλίων που όπως αντιλαμβάνεστε έχουν πολύ διαφορετικό περιεχόμενο.
Στο πρώτο ο Παύλος Χρήστου ο ισόβιος αυτός ερευνητής και αναστηλωτής
της λαϊκής παράδοσης, με απέραντη πατριδολατρία επιτέλεσε έναν άθλο πραγματικό. Ερεύνησε, ανακάλυψε και κατέγραψε κάθε γραπτό στοιχείο, με σχολαστικότητα, επιμονή και υπομονή, που
υπήρχε διάσπαρτο σε βιβλιοθήκες, ιδιωτικές συλλογές, μνήμες ζώντων και τεθνεώτων, θρύλους και παραδόσεις, αλλά
και τις ενέργειες και δραστηριότητες των
κατοίκων του χωριού και της περιοχής
γενικότερα, γύρω από την εκκλησιαστική ζωή των Ασσιωτών. Μας παρουσιάζει
ένα κείμενο καταπληκτικό, ιστορικό στην
ουσία υπό τύπον ζωντανού ρεπορτάζ.
Ζωντανεύει στην κυριολεξία όλη την

εγγειοβελτιωτικά έργα του Υπουργείου
Γε ω ρ γ ί α ς σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή Ρ ο υ μ π ά
(Ουρμπάς), προέκυψαν καλλιεργήσιμες
εκτάσεις αρκετών στρεμμάτων. Η περιοχή Ρουμπά (Ουρμπάς) που βρίσκεται
σε μικρή απόσταση από τα χωριά Πέτρα
Πρέβεζας και Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας
που καλυμμένη από ελώδεις εκτάσεις
ήταν αρχικά τσιφλίκι και αργότερα ως
την απελευθέρωση μετόχι της Μονής
Προφήτου Ηλία. Οι γεωργικές αυτές
εκτάσεις παραχωρήθηκαν σε απόρους
και ακτήμονες κατοίκους της ευρύτερης
περιοχής, περίπου τρία στρέμματα σε
κάθε δικαιούχο. Δικαιούχοι μόνον μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Προκειμένου
ο Γεώργιος Τσόγκας να συμπεριληφθεί
στον κατάλογο των δικαιούχων εγκατέλειψε την Αθήνα και εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στο χωριό.
Το 1961 μαζί με τη σύζυγό του βρέθηκε για μια επταετία ως οικονομικός μετανάστης στη Γερμανία. Επέστρεψε από
τη Γερμανία το 1968 κα εγκαταστάθηκε
μόνιμα στην Αθήνα στην περιοχή των
Αχαρνών (Μενίδι) σε ιδιόκτητη κατοικία
την οποία είχε αγοράσει το 1963. Από
εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή όπως
την ονομάζει των συμπατριωτών του
Ασσιωτών με γραπτά κείμενα και φωτογραφίες και απαθανατίζει πρόσωπα και
καταστάσεις, τα οποία έχομε ιερό χρέος
να τιμούμε για τις δραστηριότητές τους.
Με την προσφορά τους, με τις θυσίες
τους, μας κληρονόμησαν όχι μόνο μια
πατρίδα αλλά μια αγωγή και τρόπο ζωής
και ανθρώπινης συμπεριφοράς, που κάνει τον άνθρωπο, άνθρωπο και ικανό να
απολαμβάνει τα αγαθά της ζωής, για τα
οποία τον έστειλε ο Θεός στη γη.
Ο Παύλος με φιλότιμη όπως πάντα
προσπάθεια και την άοκνη επιμονή του,
συνήγειρε όλους τους περί αυτόν αλλά
και κάθε άτομο που μπορούσε να του
προσφέρει και στον τομέα αυτόν και
χωρίς να υπολογίσει κόπο και προσωπική ραστώνη, ευρισκόμενος πάντα όπως
πιστεύω μέρα και νύχτα σε θέση μάχης
κατόρθωσε αυτό το ωραίο επίτευγμα.
Έτσι ο Άσσος το ταπεινό και φτωχό χωριό της περιοχής μας μέχρι το 1950 αναδεικνύεται ένα υγιές κύτταρο κατακάθαρο ελληνικό και ορθόδοξα θρησκευτικό,
που όχι μόνο υπέφερε ανά τους αιώνες
όπως όλη η ελληνική γενιά αλλά και
προσέφερε όπως όλοι χωρίς να υστερήσει σε τίποτα και εν πολλοίς να πρωταγωνιστήσει σε ωραίους αγώνες.
Φυλλομετρώντας το βιβλίο όλο και με
μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάθε φορά σκέφτομαι το περιεχόμενο γιατί ως βαθμό
συμμετείχα κάποτε για λίγο διάστημα
ως δάσκαλος στη ζωή των Ασσιωτών.
Διατηρώ πάντα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις αλλά και θαυμασμό για τους ταπεινούς και υπέροχους αυτούς ανθρώπους, μερικούς των οποίων συμπεριέ-

το 1968 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας
του 1980, όπου και συνταξιοδοτήθηκε, δούλεψε ως αποθηκάριος (πολιτικό
προσωπικό) στο 3ο τάγμα υλικού πολέμου (Τ.Υ.Λ.) που βρίσκεται στις Αχαρνές
(Μενίδι) Αττικής. Μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν μόνιμος κάτοικος του χωριού. Από το 1987 μέχρι το τέλος της ζωής
του ήταν ταμίας της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
Άσσου. Ο ενθουσιασμός για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου
Γεωργίου μεγάλος. Ως μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής προσέφερε μεγάλη
βοήθεια στην κοινή αυτή προσπάθεια
όλων των Ασσιωτών. Ευτύχησε να είναι
παρών στη θεμελίωση (28-8-1988). Η
αποπεράτωση όμως, όνειρο που εν ζωή
δεν εκπληρώθηκε, αφού για πρώτη φορά
ετελέσθη θεία λειτουργία στις 6-4-1997.
Ιδρυτικό μέλος του συλλόγου
Αποδήμων Ασσιωτων και ένα από τα πιο
ενεργά και δραστήρια μέλη του.
Πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση 1941- 44 με την αντιστασιακή οργάνωση Ε. Ο. Ε. Α - Ε. Δ. Ε. Σ. (Εθνικές
Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών-Εθνικός
Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος)
της οποίας Γενικός Αρχηγός ήταν ο
Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας.
Άντρας κανονικού αναστήματος, πάντα χαμογελαστός, εργατικός, δραστήριος, σοβαρός, ευγενής, φιλήσυχος, ήρεμος, συμβιβαστικός, χωρίς περιττά λόγια
και ο λόγος του καθαρός (παστρικός).
Ενέπνεε σεβασμό και πάντοτε η άποψή
του, η γνώμη του και οι συμβουλές του
λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη. Άτομο
κοινωνικό, ήταν πάντα παρών σε σοβαρά κοινωνικά γεγονότα της ασσιώτικης
αποδημίας (λύπες, χαρές κλπ). Αγαπούσε
την πρόοδο και αγωνίζονταν για το γενιλαβα στο βιβλίο μου «Μνήμες, Μορφές,
Διηγήματα». Δεν το κρύβω πως εκτός
από τον θαυμασμό μου διδάχτηκα και
από την πείρα πολλών από αυτούς.
Ο Παύλος συνεπικουρούμενος από
την υπέροχη ομάδα των αδελφών του,
όλων ωραίων και ευγενικών μορφών,
κοσμήματα της τοπικής αλλά και της
ελληνικής κοινωνίας γενικότερα και
παρακαλώ να μη θεωρηθεί αυτό κολακεία, μπόρεσε και επιτέλεσε και αυτό το
έργο που θεώρησε καθήκον του και οι
χωριανοί του θα του είναι ευγνώμονες.
Οι Ασσιώτες με τη ζωοδόχο πνοή τον
ωραίο σύλλογό τους κατόρθωσαν τόσα
πολλά όσα λίγοι άλλοι συμπατριώτες
μας στην μεταπολεμική εποχή. Ωραίο
επίτευγμα ο περικαλλής ναός του Αγίου
Γεωργίου που ανήγειραν και φαντάζει
κόσμημα του χωριού τους, αλλά και τα
άλλα ωραία κτίσματα ναών, ναΐσκων
κ.λπ. Τι να πω; Χίλια μπράβο είναι λίγα .
και ο Παύλος συνεχίζει απτόητος και πιστεύω θα έχομε και άλλες εκπλήξεις. Το
εύχομαι ολοψύχως.
Και τώρα το άλλο βιβλίο του Στέργιου
Ηλία. Αυτό απετέλεσε για εμένα μια
ευχάριστη έκπληξη. Ο καθηγητής στο
Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσπρωτικού, δεν
μπορούσα ποτέ να φανταστώ πως θα
επιλαμβάνετο ενός τέτοιου θέματος. Και
όμως ήταν για εμένα μια ευχάριστη έκπληξη όπως είπα αλλά μου προσέφερε
και ένα μέσον αυτή την ώρα να γνωρίσω
καλύτερα την πολιτιστική παραγωγή του
σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου
και συγχρόνως να ενημερώνομαι ευχάριστα αλλά και ψυχαγωγικά για το περιεχόμενο των ταινιών. Έτσι σε κάποια

κό καλό. Ευτύχησε να δει τα παιδιά του
παντρεμένα και οικογενειακά ευτυχισμένα και να χαρεί τα δώδεκα εγγόνια του.
Απέκτησε πέντε παιδιά:
1) τον Στέφανο, 2) την Παναγιώτα, 3) τον
Δημήτριο, 4) την Αλεξάνδρα και 5) τον
Νικόλαο.
1) Ο Στέφανος Τσιόγκας παντρεύτηκε τη
Θεοφανίδου Στυλιανή του Στυλιανού και
της Θεοδώρας και απέκτησε δύο παιδιά:
α) τον Γεώργιο και 2) τον Κωνσταντίνο.
2) Η Παναγιώτα Τσόγκα παντρεύτηκε τον
Καβαλάρη Χαράλαμπο του Ιωάννη και
της Ελευθερίας από την Μεταμόρφωση
Αττικής και απέκτησε δύο παιδιά:
α) την Ελευθερία και ) τον Ιωάννη.
3) Ο Δημήτριος Τσόγκας παντρεύτηκε τη
Γεροδήμου Ευσταθία του Γεωργίου από
Μαχαιρά Αγρινίου και απέκτησε τρία παιδιά: α) τον Γεώργιο, 2) τον Γεράσιμο και
3) τον Χρήστο.
4) Η Αλεξάνδρα Τσόγκα παντρεύτηκε τον Κρουστάλλα Κωνσταντίνο του
Θεοδώρου και της Αικατερίνης από τα
Σερζιανά Ιωαννίνων και απέκτησε τρία
παιδιά:
α) τη Μαρία, β) τον Θεόδωρο και γ) την
Αικατερίνη.
5) Ο Νικόλαος Τσόγκας παντρεύτηκε
τη Σωτηρίου Αλεξάνδρα από Αχαρνές
(Μενίδι) Αττικής και απέκτησε δύο παιδιά: α) τον Αλέξη και β) τη Μαριλένα.
Από τις 22 Δεκεμβρίου 1991 αναπαύεται στο χώμα της Ασσιώτικης γης.
Απεβίωσε στην Αθήνα, η σορός μεταφέρθηκε στον Άσσο και ενταφιάστηκε στο
κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου. Είναι ο
τελευταίος που ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου (από τον
Ιανουάριο του 1992 λειτούργησε το νέο
κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου).
Ας είναι η φτωχή αυτή αναφορά μου
στον αείμνηστο Γεώργιο Τσόγκα, αιώνιο
και ευφρόσυνο μνημόσυνο στη μνήμη
του.
στιγμή αντί άλλης ψυχαγωγίας μπορώ
να πάρω στα χέρια μου το βιβλίο του
Ηλία και να απολαύσω το περιεχόμενο.
Είναι αλήθεια πως ο ελληνικός κινηματογράφος στο διάστημα αυτό παρουσίασε θαυμάσια πρόοδο με ζηλευτές ταινίες
μορφωτικού, παιδαγωγικού και ιστορικού περιεχομένου. Έτσι όπως το παρουσιάζει ο συγγραφέας ο αναγνώστης
αποκτά πλήρη γνώση του αντικειμένου
των ταινιών. Το βιβλίο παρουσιάζει τόση
πληρότητα του αντικειμένου των ταινιών
ώστε καθίσταται και πολύτιμο βοήθημα
και σε εκείνον που θα ήθελε να ασχοληθεί με την ιστορία του ελληνικού κινηματόγραφου. Έτσι είναι για μένα εκτός
από ευχάριστη έκπληξη και ένα είδος
ψυχαγωγικής ενασχόλησης. Ο καθηγητής Στέργιος Ηλίας είναι ένα άτομο που
σε όλη του τη ζωή, όπως τον θεωρώ,
αγωνίζεται για ό,τι ωραίο πιστεύει για
όλους μας αλλά και την κοινωνία και την
Ελλάδα γενικότερα. Δεν φείδεται κόπων
και θυσιών, ούτε λογάριασε ποτέ τον
εαυτό του. Πολλάκις στον ωραίο αυτό
αγώνα έπεσε και θύμα της προσπάθειάς του αλλά συνεχίζει απτόητος για ό,τι
ωραίο αυτός πιστεύει. Μοιάζει με εκείνη
την πεταλούδα που πετάει από λουλούδι
χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο που σε
κάθε παραμονεύει να την εξαφανίσει.
Ότι και να γίνει όμως ο Στέργιος Ηλίας
θα συνεχίζει τον ωραίο αγώνα των ιδεών αδιαφορώντας για τους κινδύνους
και τους ποικίλους ιοβόλους όφεις που
έχουν πληθύνει τελευταία και απειλούν
την ύπαρξή μας. Το βιβλίο του είναι
ωραίο, χρήσιμο, ψυχαγωγικό και αξίζει.
Είναι οδηγός ψυχαγωγίας σε πρακτική
βάση.

Ά σσος

OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017



ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ:ΥΠΕΡΓΡΑΦΙΑ

Ε

ίναι ο τίτλος του νέου βιβλίου της πατριώτισσάς μας προικισμένης φιλολόγου και
συγγραφέα Ιωάννας Αθαν. Χρήστου που
κυκλοφόρησε το 2017 από τον Εκδοτικό Οίκο
Λιβάνη, στη σειρά Ελληνική Λογοτεχνία.
Πέρα από τα επιστημονικά βιβλία της: «Περί γραφής» (2006) και «Παιδί
και Ηλεκτρονικό Παιχνίδι»
(2007) η Ιωάννα κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Ο Θεός
μεθυμόν» (2009) και τo «Το
Δείπνο» θεατρική διασκευή
βασισμένη στο μυθιστόρημα
Του Τάκη Παναγ.
Παπαδημητρίου * του Κούρτσιο Μαλαπόρτε «Το
Δέρμα» (2010) και τη συλλογή ποιημάτων «Άλαλο» (2013). Τώρα μας δωρίζει
την «ΥΠΕΡΓΡΑΦΙΑ», ένα βιβλίο πολυσέλιδο (πάνω από 490 σελίδες), στο οποίο περιγράφεται η ζωή και η πορεία του
Στρατή και του Νικήτα που γεννήθηκαν στην Πάργα, στις αρχές της
δεκαετίας του 1970 και παλεύουν
να ορίσουν τη μοίρα τους, μέσα σ’
έναν στρόβιλο γεγονότων, όπου το
ασήμαντο έχει δραματικές επιπτώσεις και το σημαντικό περνά σχεδόν απαρατήρητο. Γύρω τους ένας
ολόκληρος κόσμος προσώπων, κοινωνικών τάξεων, επαγγελμάτων, πεποιθήσεων και εποχών επηρεάζει
με ανεξίτηλο τρόπο τους ήρωες της
ιστορίας: Ποιος θα κερδίσει την καρδιά της Μάγδας; Τι δυνάμεις κρύβονται πίσω από την Υπεργραφία;
Η παιδική τους ζωή, οι φιλίες, οι ανησυχίες, οι
φόβοι και οι έρωτές τους, μαζί με ένα πλέγμα συμπτώσεων και ιστορικών γεγονότων, είναι η αφετηρία για μια περιπλάνηση δύο περίπου αιώνων
από την Πάργα και τα σανατόρια της Κέρκυρας
των αρχών του 19ου αιώνα, έως την Ελλάδα του
σήμερα.
Ένα βιβλίο δυνατό που σου κερδίζει το ενδιαφέρον από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα,
γραμμένο μαστορικά από την Ιωάννα Χρήστου
με καθηλωτικό τρόπο και λογοτεχνική γλώσσα.
Διαβάζοντάς το πολλές φορές είχα την εντύπω-

ση ότι στον μύθο του βιβλίου συμμετείχα κι εγώ,
οι φίλοι μου, οι συνομήλικοί μου και οι γνωστοί
μου. Χάρηκα τον χαρισματικό τρόπο που γράφει
η Ιωάννα. Απόλαυσα το λεπτό χιούμορ της και
θαύμασα τον τρόπο της συγγραφέα και τις ικανότητές της στην εξόρυξη σκέψεων, πόθων και συναισθημάτων των ηρώων του βιβλίου.
Κάποια απ’ αυτά είναι βιωματικές εμπειρίες
της συγγραφέα αριστοτεχνικά καλυπτόμενες και
ενταγμένες στον ιδιωτικό χωρόχρονο της ζωής
των ηρώων του βιβλίου που παρουσιάζουν αλληλοδιαδοχή των συναισθηματικών καταστάσεων,
μέσα από γεγονότα της καθημερινότητας που βιώνουν.
Πριν κλείσω το φτωχό μου κείμενο θέλω να
αναφερθώ στον τίτλο του βιβλίου: ΥΠΕΡΓΡΑΦΙΑ.
Ομολογώ πως τη λέξη την αγνοούσα. Ως περιεχόμενο και έννοια ακόμη περισσότερο. Τα λεξικά δεν με βοήθησαν αφού τέτοιο
λεξιλογικό λήμμα απουσιάζει.
Προχωρώντας στην ανάγνωση
του βιβλίου δεν έβρισκα αναφορά
στη λέξη. Η αγωνία μου μεγάλωνε. Έλεγα: « Δεν μπορεί. Σε κάποια
σελίδα θα αναφέρεται στη λέξη η
συγγραφέας. Κι αφού είχα διαβάσει τα ¾ του βιβλίου ήρθα αντιμέτωπος με τη λέξη ΥΠΕΡΓΡΑΦΙΑ
και τη σημασία της.
Όντως, η Ιωάννα Χρήστου προσφέρει μια λέξη καινούργια για
τους περισσότερους και φυσικά
και τη σημασία της.
Σίγουρα κάποιοι …. γιατροί μάλλον θα γνωρίζουν τη λέξη και τη
σημασία της.
Εγώ όμως νομίζω πως δεν πρέπει να πω περισσότερα, διότι θεωρώ πως δεν έχω το δικαίωμα να
… προδώσω το «μυστικό» της.
Εύχομαι να είναι καλοτάξιδη η ΥΠΕΡΓΡΑΦΙΑ,
το νέο βιβλίο της Ιωάννας Χρήστου και υγεία
απόλυτη στην ίδια, την οικογένειά της και τους
δικούς της.
* Ο Τάκης Παπαδημητρίου, συνταξιούχος δάσκαλος
από το Θεσπρωτικό, είναι καλός φίλος και πολύτιμος
συνεργάτης της εφημερίδας μας και του χωριού μας.

Η Ιωάννα Αθ. Χρήστου

νέα Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΠΕΘ
Ο Σύλλογος Αποδήμων Ασσιωτών « Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» και η εφημερίδα
ο «Άσσος» συγχαίρουν και
επαινούν την Ιωάννα Χρήστου του Αθανασίου και της
Αγγελικής για την επιλογή
της, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από σχετική προκήρυξη, στη θέση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
δυναμικού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και την
πνευματική δημιουργία και
παρουσία στα ελληνικά γράμματα και ευχόμαστε
εγκάρδια καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνει, καλή συνέχεια, δύναμη και κουράγιο.
Η Ιωάννα Χρήστου είναι πτυχιούχος του τμήματος
κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής χολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων και ιδιαίτερα
των αρχαίων ελληνικών και της έκθεσης στην ιδιωτική εκπαίδευση επί δεκαπενταετία. Στη συνέχεια

αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ). Μιλάει τρεις γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και είναι διδάκτωρ
του Παιδαγωγικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει
δημοσιεύσει άρθρα στα περιοδικά «Φιλόλογος» και «Σύγχρονη
Εκπαίδευση» και στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Note books» και «
Afterhistory .blogsport.coom».
Εργογραφία:
Υπεργραφία, Εκδοτικός Οίκος Α.Α
Λιβάνη (2017).
Άλαλο, Τυπωθήτω (2013).
Το Δείπνο, Μπαρτζουλιάνος Ι. Ηλίας (2010).
Ο Θεός με Θυμόν, Μπαρτζουλιάνος Ι. Ηλίας
(2017).
Παιδί και Ηλεκτρονικό Παιχνίδι, Ταξιδευτής
(2007).
Περί Γραφής, Interbooks (206).
Κριτικογραφία: Το ιατρικό παράδοξο του Σπύρου
Μπρίκου και οι παραδοξότητες της ιστορίας (Σπύρος Μπρίκος, ιατρικό παράδοξο), Περιοδικό «Μανδραγόρας»,
Τ.Χ 54 Άνοιξη Καλοκαίρι 2016.

Μικρά και χρήσιμα
• Ο … ένας και η … «μία» σοφός

Λίγο-πολύ όλοι μας έχουμε παραστεί σε γενέθλια
παιδιών. Σ΄αυτά, λοιπόν, και μέσα στην ευχάριστη
και χαρούμενη ατμόσφαιρα, έρχεται η στιγμή που
κόβουμε τη γενέθλια τούρτα
Του Τάκη Παναγ.
και το αγοράκι ή το κοριτσάκι
Παπαδημητρίου
που γιορτάζει τα γενέθλιά του
και σβήνει τα κεράκια, τόσα
όσα και τα χρόνια του – της. Φυσικά κάθε κεράκι
συμβολίζει ένα χρόνο. Μαζεμένοι όλοι γύρω από
το τραπέζι – το παιδομάνι κυριαρχεί – τραγουδούν
όλοι:
«Να ζήσεις … ( το όνομα του εορτάζοντα).
Και χρόνια πολλά
Μεγάλος να γίνεις
με άσπρα μαλλιά.
Παντού να σκορπίζεις
της γνώσης το φως
και όλοι να λένε
να ένας σοφός.
Σωστή η ευχή γλωσσικά. Αν είναι όμως κορίτσι
τότε το παραπάνω τραγουδιέται στο τέλος /να ..
«μια» σοφός/ . Αυτό φωνάζει από μακριά πως ενοχλεί αυτή η φράση το γλωσσικό συναίσθημα. Το θηλυκό του επιθέτου σοφός είναι σοφή. Δεν ταιριάζει
όμως η ομοιοκαταληξία: «φως – σοφή». Καλύτερα
θα ήταν η διατύπωση:
Παντού να σκορπίζεις
τη γνώση στη γη
και όλοι να λένε
να μία σοφή.

• «Ο αποθανών δεδικαίωται» (από της
αμαρτίας)

Φράση του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή
του προς Ρωμαίους, στιχ. 6,7. Χρησιμοποιείται συνήθως με την έννοια ότι όποιος έχει πεθάνει δεν
πρέπει να κατηγορείται για σφάλματα που διέπραξε, ενώ βρισκόταν στη ζωή. Πρόκειται, όμως για διαστρέβλωση του αρχικού νοήματος της φράσης:
Ο Παύλος αναφέρεται στο θάνατο του «παλαιού»
δηλ. του αμαρτωλού ανθρώπου, που όλοι, λόγω του
προπατορικού αμαρτήματος, έχουμε μέσα μας. Δε
σημαίνει λοιπόν δικαίωση από τις αμαρτίες, τα
ανομήματα και τις παλιανθρωπιές που είχε διαπράξει ο αποθανών στη ζωή του ολόκληρη, διότι
αυτά … «καταγράφονται» και με τη σύγκριση των
καλών που έκανε όσο ζούσε θα υπάρξει δικαίωση.
Συνεπώς η αρχή ο «νεκρός δεδικαίωται δεν είναι
υπεράνω της Ιστορίας και δεν αποτελεί αξίωμα».
Αλλά και από θεολογικής πλευράς: αν «ο αποθανών δεδικαίωται» τότε τι νόημα έχει η Ημέρα της
Κρίσεως (Δευτέρα Παρουσία) όπου όλα τα «πεπραγμένα» του κάθε ανθρώπου … δημοσιεύονται
και φανερώνονται ώστε ο Δίκαιος Κριτής να κάνει
τον απολογισμό του καθενός και να ετυμηγορήσει
την τελική Κρίση Του.
Θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε και κάποιες
άλλες πληροφορίες για τη φράση: Η αρχική μορφή
της φράσης είναι: «τα τεθνηκότα μη κακολογείς»
και βρίσκεται με πολλές διατυπώσεις σε κείμενα
των αρχαίων συγγραφέων.
Με τη μορφή αυτή συναντιέται και σε πολλούς
λαούς.
Στον Όμηρο και συγκεκριμένα στην «Οδύσσεια»
(χ, στ. 412) διαβάζουμε:
«Ουχ οσίη εκταμένοισιν επ΄ανδράσιν ευχετάασθαι» (= Είναι ανόσιο το να χαίρεται κανείς πάνω
από σκοτωμένους άνδρες). Μ΄ αυτά τα λόγια νουθετεί ο Οδυσσέας την Ευρύκλεια, που φωνάζει τη
χαρά της για το θάνατο των ενοχλητικών μνηστήρων της Πηνελόπης.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Για το αριθ. 2 κείμενο: 1)
Τάκης Νατσούλης: «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ»-ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ. 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΠΑΣΗΣ: «ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2003 και 3) ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ: « Ρήσεις , Γνωμικά, Φράσεις από
τις Γραφές»-Σμίλη, Αθήνα 1995.
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Ιστορική πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άσσου Α.Ο. «ΛΑΚΚΑ-ΣΟΥΛΙΟΥ»

Τ

ο φίλαθλο σωματείο με την επωνυμία «Λάκκα
Σουλίου» και έδρα τον Άσσο αναγνωρίσθηκε με
την αριθ. 39/1979 απόφαση του πολυμελούς
Πρωτοδικείου Πρέβεζας
Του Παύλου Γ. Χρήστου
και καταχωρήθηκε στο
βιβλίο σωματείων στις
10-7-1984 με αύξοντα αριθμό 243. Το καταστατικό
τροποποιήθηκε με την αριθ. 70/2000 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων στις 22-6-2000.
Ιδρυτικά μέλη του φίλαθλου Σωματείου οι κάτωθι:
• Κώστας Χρήστος του Χρήστου (Τάκη Κίτσος).
• Λαμπρούσης Ευθύμιος του Κωνσταντίνου (Θύμιο
Κωνσταντής).
• Ζήκος Ελευθέριος του Αριστοτέλους(Λευτέρ’ Ζήκος,
Δάσκαλος από Θεσπρωτικό).
• Δ ή μ α ς Β α σ ί λ ε ι ο ς τ ο υ Π α ν αγ ι ώ τ ο υ Β α σ ί λ ’

Θεόδωρος Θ.
Θεοδώρου

Παναγιώτης Ε. Κούσης

•Χρήστου Γεώργιος του Αναστασίου (Γάκη Ναστάση
Χρήστος).
•Λαμπρούσης Σωτήριος του Βασιλείου (Σωτήρ’
Βασιλάκης).
•Ζήκας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Κώτση Γάκη
Ζήκας).
•Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ιωάννου (Κώτσο
Γιάννης).
•Κατσάνος Ευθύμιος του Χρήστου (Θύμιο Χρήστος).
•Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου (Σωτήρ’ Γάκη Ζήκας).
•Νάκιας Χρήστος του Δημητρίου (Τάκη Τούσης).
•Κώνστας Ευθύμιος του Χρήστου (Θύμιο Κίτσος).
•Γούλας Δημήτριος του Χρήστου (Δημητράκη Γούλας).
•Παφίλας Κωνσταντίνος του Ευγενίου (Κωνσταντή
Βγένης).
•Κούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Γιώργο Κώστα
Πάνος).

Δημήτριος Χ. Νάκιας

Νικόλαος Αντωνίου

λεση τέρμα που πέτυχε στο 85΄ του αγώνα ο επιθετικός της ομάδας μας, ο αείμνηστος Ευγένιος Παφίλας,
αφού πέρασε διαδοχικά την μπάλα πάνω από τα κεφάλια των δύο κεντρικών οπισθοφυλάκων (το πρώτο
γκολ της ομάδος μας σε επίσημο αγώνα).
Η ομάδα του Άσσου αγωνίστηκε: τερματοφύλακας, (Θεοδώρου Θεόδωρος του Θωμά), ακραίοι
αμυντικοί (Κούσης Παναγιώτης του Ευαγγέλου και
Νάκιας Δημήτριος του Χρήστου), στόπερ (Αντωνίου
Νικόλαος), λίμπερο (Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου),
μεσαία γραμμή (Παφίλας Σπύρος του Αθανασίου,
Παφίλας Ηλίας του Δημητρίου, Παφίλας Χρήστος του
Σπύρου και Ζήκας Θωμάς του Αναστασίου), επιθετικοί
(Λαμπρούσης Δημήτριος του Ευθυμίου και Παφίλας
Ευγένιος του Κων/νου).
Επίσης αγωνίστηκαν και ο Κατσάνος Ιωάννης του
Θωμά και της Ελένης στη θέση του Παφίλα Χρήστου

Λεωνίδας Γ. Χρήστου

Σπύρος Αθ. Παφίλας

Ηλίας Δ. Παφίλας

του Σπύρου και ο
Χρήστου Παύλος του
Γεωργίου στη θέση του
Λαμπρούση Δημητρίου
του Ευθυμίου.
Αρχηγός της ομάδας
ο Ζήκας Θωμάς του
Δημήτριος Ευθ,
Αναστασίου. Όλοι οι
Χρήστος Σπ. Παφίλας
Θωμάς Αν. Ζήκας
Ευγένιος Κων. Παφίλας
Ιωάννης Θ. Κατσάνος
Παύλος Γ. Χρήστου
Λαμπρούσης
ποδοσφαιριστές ήταν
Παναγιώτης).
Για πρώτη φορά ο Α.Ο. Λάκκα Σουλίου Άσσου συμμε- από τον Άσσο εκτός του Νίκου Αντωνίου που η κατα• Κατσάνος Αθανάσιος του Ευθυμίου (Νάσιο Θύμιος). τείχε στο πρωτάθλημα της
γωγή του ήταν από την Κοζάνη και την περίοδο αυτή
•Λαμπρούσης Γεώργιος του Δημητρίου (Γιώργο Ε.Π. Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας την ποδοσφαιρική περίο- ήταν συμφοιτητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τον
Δημητράκη Πάνος).
δο 1984-1985 με έδρα το γήπεδο του Θεσπρωτικού. Θεόδωρο Θεοδώρου. Γίνεται μια προσπάθεια κατα• Λαμπρούσης Βελισσάριος του Κωνσταντίνου Τον πρώτο επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα έδωσε γραφής της ιστορίας της ποδοσφαιρικής ομάδας και
(Βησσάρης του Κώτση Πανέλη).
την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 1985 στο γήπεδο του όποιος έχει σχετικό υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό, φωτο•Παφίλας Χρήστος του Ευαγγέλου (Τάκη Βάγιας).
Θεσπρωτικού με αντίπαλο τον Α.Ο. Σύβρου Λευκάδας. γραφικό κ.λπ) ας το γνωστοποιήσει, προκειμένου αυτή
• Γούλας Γεώργιος του Δημητρίου (Γιώργο Γούλας).
Ο αγώνας έληξε με νικήτρια την ομάδα του Άσσου με να είναι πληρέστερη και εγκυρότερη.
• Ζήκας Χρήστος του Νικολάου (Τάκη Κολιό Ζήκας).
ένα σπάνιο ομορφιάς, υπέροχο σε έμπνευση και εκτέ-

Ξεχασμένες και αγνοημένες προσωπικότητες:

Ιωάννης – Ιάκωβος Παπαμιχαήλ
Η ιστορία έχει καταγράψει πολλές χιλιάδες ανθρώπων και θα συνεχίσει να καταγράφει, που άφησαν σημαντικό έργο θετικό ή αρνητικό για την πατρίδα ή για
την ανθρωπότητα γενικότερα. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες άλλοι που λησμονήθηκαν ή και αγνοήθηκαν και
που ήσαν και αυτοί σημαντικοί.
Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο συμπατριώτης μας
Ιωάννης - Ιάκωβος Παπαμιχαήλ. Έζησε πάνω-κάτω από
το 1860 έως το 1940. Την ύπαρξή του και τα στοιχεία
της ζωής του πληροφορήθηκα κατά τύχην. Λεπτομέρειες
για τη ζωή του και τη δράση του είχε καταγεγραμμένες
ο μακαρίτης Αριστοφάνης Τούσης, δικαστικός, που ήταν
και ανεψιός του. Είχε κάνει λόγο γι’ αυτόν η μητέρα μου
κάποια στιγμή λέγοντάς μου ότι είχαμε και εμείς στο
σόι μας έναν χαμένο, δηλαδή χωρίς πολύ μυαλό. Όταν
ρώτησα ποιος, μου είπε: ένας θείος της, αδερφός της
μάνας της, ονόματι Ιάκωβος που έγινε καλόγερος στο
Άγιο Όρος. Κάποτε πέρασε από το χωριό και δεν τον
ξαναείδαμε. Η μητέρα μου βέβαια αγνοούσε τις περιπέτειές του και ούτε ενδιαφέρθηκε να μάθει περισσότερα
γι’ αυτόν τον χαμένο που τόσο του έκοψε το μυαλό,
ώστε πήγε να γίνει καλόγερος. Κάποια στιγμή συνταξιούχος ων, πήγα και συνάντησα τον Αριστοφάνη Τούση,
υπέργηρον, ο οποίος μου είχε ζητήσει το βιβλίο μου
«Μνήμες, μορφές, διηγήματα» που είχα γράψει. Ήταν
πρώτος εξάδελφος της μητέρας μου και είχαμε καλή
επαφή πάντα. Εκεί βρήκα την ευκαιρία και τον ρώτησα
για τον Ιάκωβο Παπαμιχαήλ που ήταν θείος του, αδερφός της μητέρας του. Από την κουβέντα μας συγκράτησα τα εξής:

του Κωστή Σιώζη

Ήταν όπως είπα αδελφός της μητέρας του Δημήτρως
Τούση και γεννήθηκε πιθανόν περί το 1860. Έμαθε τα
πρώτα γράμματα στο δημοτικό σχολείο της εποχής στο
Θεσπρωτικό (Λέλοβα λεγόταν τότε) και στη συνέχεια
φοίτησε στο σχολαρχείο εκεί στο χωριό, που λεγόταν
και ελληνικό σχολείο και ισοδυναμούσε με δύο ή τρεις
τάξεις του γυμνασίου. Με τις γνώσεις αυτές έγινε δάσκαλος. Οι δάσκαλοι της εποχής εκείνης εχρίοντο δι’
αποφάσεως του τοπικού προεστού της περιοχής και
εποπτεύοντο από την εκκλησία. Εν προκειμένω από
τον Μητροπολίτην Πρεβέζης. Στο σχολείο οι δάσκαλοι
εδίδασκον και ελληνική ιστορία στα κρυφά, βέβαια με
κίνδυνο της ζωής των. Επισήμως το πρόγραμμα είχε το
μάθημα της τουρκικής ιστορίας.
Σαν διορίστηκε δάσκαλος στάλθηκε να διδάξη στην
Κρανιά. Εκεί λένε πως μίλησε σε κάποια γυναίκα (φλέρταρε θα λέγαμε σήμερα) πράγμα ανεπίτρεπτον και
αναγκάστηκε να φύγει για να αποφύγει τα χειρότερα.
Επειδή δεν μπορούσε να σταθεί στην περιοχή, έφυγε για
τη Μακεδονία και εντάχτηκε στην αντάρτικη ομάδα του
Παύλου Μελά. Μετά το θάνατο του Παύλου Μελά σε
κάποια σύγκρουση με τους Τούρκους πιάστηκε αιχμάλωτος και κλείστηκε στη φυλακή. Κατόρθωσε όμως να
δραπετεύσει και φυγοδικούσε. Τέλος, για να αποφύγει
τις διώξεις κατέφυγε στο Άγιο Όρος όπου και μόνασε
το υπόλοιπο της ζωής του. Κάποτε ως μοναχός πέρασε
από το χωριό τα Λελόβα, μετά την απελευθέρωση από
τους Τούρκους και έτσι πληροφορήθηκε και η μάνα μου
την ύπαρξή του. Ο ανεψιός του Αριστοφάνης Τούσης
είχε στο αρχείο του πολλές σελίδες ιδιόχειρων γρα-

πτών του. Διάβασα λίγες γραμμές από τα γραπτά του.
Απ΄ ότι κατάλαβα ήταν ένα είδος συμβουλών (υποθηκών) για τις νεότερες γενιές των Ελλήνων. Μου έκανε
θυμάμαι εντύπωση η καλλιγραφία, η ορθογραφία αλλά
και το περιεχόμενο του κειμένου. Έδειχνε άνθρωπο πολύ καλλιεργημένο, φλογερό πατριώτη και υψηλόφρονα. Επρόκειτο περί προσωπικότητας σημαντικής. Είπα
τότε στον Αριστοφάνη να μου τα δώσει να τα καθαρογράψω στο κομπιούτερ και αν μας δοθεί η ευκαιρία να
τα εκδώσουμε για να υπάρχουν. Δεν μου τα έδωσε. Δεν
ξέρω πού έχει καταλήξει το αρχείο του.
Οι οικογένειες των Παπαμιχαλαίων και των Τουσαίων
ήσαν από τις σημαντικότερες της εποχής και πολλοί
γόνοι των είχαν διαπρέψει και η προσφορά τους στην
κοινωνία ήταν σημαντική. Από ό,τι γνωρίζω στην οικογένεια των Παπαμιχαλαίων προφανώς ο αρχηγός
λεγόταν Μιχάλης και ήταν παπάς. Έτσι γράφτηκε στο
επίθετο Παπαμιχαήλ.
Παιδιά του ήσαν:
• Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ, δάσκαλος που έγραψε και
την πρώτη ιστορία του Θεσπρωτικού (Λελόβου).
• Γεώργιος Παπαμιχαήλ, στη Φιλιππιάδα εμπορευόμενος.
• Χρήστος Παπαμιχαήλ ή Ντούσιας, πατέρας του
Αποστόλη Ντούσια συνεταιριστή στην Πρέβεζα
• Ιωάννης-Ιάκωβος Παπαμιχαήλ, που κατέληξε μοναχός
στο Άγιο Όρος και για τον οποίο γίνεται λόγος.
• Ελένη Ρεμπή, μητέρα της μητέρας μου και γιαγιά μου.
•Δήμητρα Τούση, μητέρα των Ανδρέα- Αριστοφάνη
κ.τ.λ.
• Πανάγιω Κοκκίνη, παντρεμένη στις Παπαδάτες.
Η σειρά αυτή δεν είναι και η σειρά γεννήσεώς των.
Αυτά για την ιστορία. Οι απόγονοί τους ξέρουν περισσότερα.
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Παπαγιώργης Παπαχρήστος

Π

έθανε στις 17 Αυγούστου 2017 ο
Παπαγιώργης Παπαχρήστος. Πάει κι αυτός, τον χάσαμε. Υπέκυψε στο νόμο της
φθοράς. Αφού όμως όλοι εκεί θα καταλήξουμε,
παρηγοριόμαστε. Ο Παπαγιώργης, ο παιδικός μου
φίλος, που έμεινε πάντα φίλος αγαπητός, ειλικρινής, μια αναλλοίωτη παιδική ψυχή που δεν άλλαξε
για μένα στο πέρασμα του χρόνου. Όταν συναντιόμαστε γινόμαστε πάλι παιδιά και αν μπορούσαμε
θα θέλαμε να βρεθούμε στην Τζούμπα του Πάτση
να παίξουμε τις τσούκες. Βλέποντάς τον ήταν σαν
να έβλεπα και τα άλλα του
αδέρφια μεγαλύτερα και
μικρότερα. Το Χρήστο, μεγαλύτερος από μένα, δάσκαλος τελειωμένος, έτρεχα πάντοτε κοντά του να
τον ακούσω γιατί τον θεωρούσα σοφόν, αφού μίλαε
και γαλλικά. Τον Σωτήρη,
με τον οποίο είχαμε συΤου Κωστή Σιώζη
νοικήσει στα Γιάννενα ως
σπουδαστές κάποια εποχή. Τον Πάνο, που έτυχε να πάρομε μαζί το πτυχίο
και για να συμπληρωθεί το παζλ όπως λένε τώρα, τον Γιώργο, που πήγαμε μαζί στρατιώτες στην
Καλαμάτα. Όλα αυτά ήταν μια ζύμη με την οποία
ωρίμασε το σώμα και έμεινε για πάντα εκεί.
Κάθε συνάντηση με τον Παπαγιώργη ήταν η
άμεση επαφή με τα παιδικά μας χρόνια και που
πάντα μας συγκινεί. Ιδιαίτερα όπως είπα αν μας
δινόταν η ευκαιρία μπορούσαμε να παίξομε τη
σκλέντζα ή και τις μπίλιες με κερί στο χαγιάτι της
εκκλησίας της Παναγιάς.
Ο Παπαγιώργης, πάντα ανοιχτός μαζί μου,
όπως τον ήθελα και μπορούσα να του εμπιστευτώ
οτιδήποτε, γιατί με καταλάβαινε πριν ανοίξω το
στόμα μου. Όταν έγινε ιερέας, παραξενεύτηκα λίγο
παίρνοντας παράδειγμα από τον εαυτό μου, γιατί
το λειτούργημα αυτό το θεωρούσα πολύ δεσμευτικό. Σε όλη σου τη ζωή να φοράς τα ράσα. Αλλά
φαίνεται πως ο Γιώργης ο φίλος μου είχε το DNA
στο αίμα του, αφού ο πρόγονός του ήταν παπάς
και λεγόταν Χρήστος και γι’αυτό και ονομάστηκαν
Παπαχρησταίοι. Έτσι, ο Παπαγιώργης τα κατάφερε θαυμάσια στην ιεροσύνη του και στάθηκε επάξια στη συνείδηση όλων μας,-η οποία συνείδηση
είναι αδέκαστος κριτής και πολύ αυστηρή μαζί

• Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας μας να μας ενημερώνουν για κάθε αλλαγή
της διεύθυνσής των, προκειμένου να παίρνουν
την εφημερίδα μας και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί τους, όταν χρειαστεί.
• Περιμένουμε να φιλοξενήσουμε τις απόψεις
σας στις στήλες της εφημερίδας μας.
• Διαβάζετε και διαδίδετε την εφημερίδα μας.
Είναι το μέσον προβολής του χωριού μας, ο κρίκος επικοινωνίας των απανταχού Ασσιωτών.
• Προτιμήστε τους επαγγελματίες του χωριού
μας, έτσι ενισχύουμε τους συγχωριανούς μας
και την οικονομία του χωριού μας.
• Παρακαλούμε όλους τους χωριανούς μας και
τους αναγνώστες μας να μας ενημερώνουν
για οποιοδήποτε οικογενειακό, κοινωνικό και
επαγγελματικό γεγονός (γεννήσεις, βαπτίσεις,
αρραβώνες, γάμους, 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.

μας. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο η συνείδηση αυτή να καταφεύγει και στο κουτσομπολιό. Ο
Παπαγιώργης δεν έδωσε λαβήν ούτε για κουτσομπολιό. Αθόρυβος, ταπεινός, επίμονος, εργατικός,
στάθηκε στην ίδια γραμμή με τους παλαιότερους
Λελοβίτες ιερείς, τον Παπανικόλα, τον Παπαδήμο,
τον Παπαβασίλη, που τους θυμάμαι για λίγο και
που είχα ακούσει από τους σύγχρονούς του για

το έργο τους. Το Θεσπρωτικό (Λέλοβα) την εποχή
εκείνη είχε αναδείξει μια πλειάδα αξιόλογων ιερέων των οποίων μνημονεύονταν τα καλά έργα.
Ένας εξ αυτών ο Παπά Κολιό Μιχάλης γέροντας
και τυφλός μετείχε στη λειτουργία και ήξερε απ’
έξω όλη τη λειτουργία αλλά και τα ιερά Ευαγγέλια.
Μάλιστα έλεγε και το Ευαγγέλιο στα τούρκικα την
ημέρα της Πεντηκοστής. Το μόνο που θυμόντουσαν οι παλιοί ήταν κανένα κουτσομπολιό που
όμως δεν μείωνε την εκτίμησή τους γι’ αυτούς.
Για παράδειγμα, ο μακαρίτης ο Παπαδήμος ήταν
μανιώδης κυνηγός και έλεγε υπερβολές. Έτσι, είχαν πει πως ο παπάς αυτοπαινευόμενος είπε πώς
τουφέκισε αγριόπαπιες που πέταξαν πάνω από
το σπίτι του μέσα από το μπουχαρί (καπνοδόχο)
και οι πάπιες έπεσαν μέσα στην κατσαρόλα που
έβραζε στη φωτιά!!!Ο Παπατσιάτσιος φορούσε πάντα κάτω από το ράσο μια κάμα (μαχαίρι), όπως
οι Κρητικοί, χωρίς ποτέ να το χρησιμοποιήσει επί
κακώ. Αυτό ήταν αλήθεια αλλά κανένας δεν τον
κατηγορούσε γι’ αυτό. Αυτά για τους παλιούς που

είχαν κερδίσει το σεβασμό όλων.
Και οι νεότεροιΛελοβίτες ιερείς όλοι ανεξαιρέτως στάθηκαν άξιοι της αποστολής των. Ο
Παπαγιώργης άφησε σημαντικό έργο, αν ιδεί κανείς την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην οποία
υπηρέτησε ως το τέλος της ζωής του. Πήρε την
παλιά εκκλησία, η οποία σε κάποια στιγμή κάηκε
και τη μεταμόρφωσε εξ ολοκλήρου με πέτρες πελεκητές, που χαίρεσαι να την βλέπεις. Μόνο που
δεν άλλαξε τα θεμέλια. Βέβαια, σ’ αυτό βοήθησαν
και οι κατά καιρούς σύμβουλοι του αλλά την ευθύνη είχε πάντα αυτός και εκ του νόμου ως ισόβιος
πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής. Επίσης,
πέτυχε μια θαυμάσια εικονογράφηση του ναού εξ
ολοκλήρου και με λίγα λεφτά όπως άκουσα. Αυτό
σε κάποια στιγμή τον έφερε σε αντίθεση με τον
προϊστάμενό του Μητροπολίτη Πρεβέζης, γιατί ο
Παπαγιώργης το παρουσίασε ως γεγονός τετελεσμένο χωρίς να τον ρωτήσει. Και αυτό για λόγους
οικονομίας, δεδομένου όλα τα έξοδα αντιμετωπίζονταν από τις εισφορές των πιστών. Και οι πιστοί
δεν δίδουν αν δεν πειστούν ότι τα χρήματά τους
πιάνουν τόπο.
Ένα θαυμάσιο προσόν του ωραίου αυτού λευίτη ήταν και η ψαλτική του. Ηπίων τόνων η φωνή
του, αλλά με ένα ύφος υποβλητικό που σε έκανε
να το αισθάνεσαι και να συμμετέχεις ψυχικά και
σε συγκινούσε ιδιαίτερα. Άξιζε τον κόπο να πας
στην εκκλησία για να ακούσεις τον Παπαγιώργη
και μόνο. Το γεγονός το είχα συζητήσει και με το
μακαρίτη τον Οδυσσέα Μπέτσο, το δάσκαλο, που
συμφωνούσε και αυτός στο σημείο αυτό και μου
είπε ότι το ψάλσιμό του είναι ιεροπρεπές. Πρώτη
φορά άκουσα το χαρακτηρισμό και μου άρεσε.
Ναι, πράγματι αυτό είναι το ιεροπρεπές. Κάτι ανάλογο είχα ακούσει και στον Άσσο από τον ιερέα
τον μακαρίτη Παπαθύμιο.
Είχα πει στα παιδιά του, δεν θυμάμαι σε ποιον,
μάλλον στη Σοφία την κόρη του, να καταγράψουν
τη λειτουργία ή κάποιο κομμάτι της λειτουργίας
με τη φωνή του για να την έχουν. Αξίζει το άκουσμά της. Δεν ξέρω τι έκαναν.
Ένα επίσης ωραίο στοιχείο του Παπαγιώργη
ήταν το γεγονός ότι παρά τα χρόνια του, η όψη του
παρέμενε πάντα αναλλοίωτη, όπως στα νιάτα του.
Τον θαύμαζα. Μόνο τα μαλλιά του και τα γένια του
είχαν λευκανθεί. Το πρόσωπο παρέμενε πάντα νεανικό, ωραίο, όπως και η ψυχή του.
Ωραίε Παπαγιώργη, φίλε από τα παιδικά μας
χρόνια, βιάστηκες να φύγεις. Φυσικά θα ανταμώσομε, γιατί ο χρόνος είναι αδυσώπητος. Ίσως εκεί
πάνω μπορέσομε να παίξομε τη σκλέντζα.

Άσσος, ο:

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

Προσφορές εφημερίδας

• Γούλα-Τρίφωνα Σταυρούλα του Περικλή και της Ελένης .......................50 €
• Γούλας Δημήτριος του Γεωργίου και της Βάιας .....................................30 €
• Δήμας Περικλής του Ιωάννη και της Ευαγγελίας ................................120 €
• Κατσάνου-Ανωπολιτάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου
και της Αγγελικής ....................................................................................20 €
• Λαμπρούσης Ιωάννης του Βασιλείου και της Ελένης ............................50 €
• Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου και της Ελένης . ...................20 €
• Παπαναστασοπούλου-Ζαμαρία Μαρία του Ιωάννη και της Καλλιρρόης..20 €
• Σωτηρίου Θωμάς του Παναγιώτη (παπα- Θωμάς από Νικολίτσι) ...........20 €
• Τσιόγκα-Κρουστάλλα Αλεξάνδρα του Γεωργίου και της Μαρίας.............20 €
• Τσιόγκας Στέφανος του Γεωργίου και της Μαρίας..................................20 €
• Χρήστου Παύλος του Γεωργίου και της Λαμπρινής . ..............................50 €

Ά σσος
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Γνωριμία με Ασσιώτες της Διασποράς

Η

εφημερίδα μας έχει
αποφασίσει να αφιερώνει
σε κάθε φύλλο της μία
στήλη γνωριμίας που να αναφέρεται
σε Ασσιώτες της διασποράς. Σε αυτό
το φύλλο θα αναφερθούμε στον
Κώνστα Βασίλειο του Ευθυμίου
κ α ι τ η ς Α ι κ α τ ε ρ ίν η ς ( Β α σ ί λ η
Κώστα), Αντιστράτηγο ε.α. του
Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Κώνστας Βασίλειος γεννήθηκε στον
Άσσο Πρέβεζας στις 4 Απριλίου 1962
και μετά τον Δημήτρη είναι ο δεύτερος
από τα δύο παιδιά του Ευθυμίου και της
Αικατερίνης Κώνστα.
Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο
Αγγελική Σοφοπούλου και έχουν μία
κόρη επτά (7) ετών, την Αικατερίνη
Κώνστα. Από την ηλικία των τριών ετών
και μέχρι τα έξι η αείμνηστη μητέρα του
Ρίνα τον έστειλε στο Νηπιαγωγείο του
Κερασόβου Άσσου, το οποίο και στεγάζονταν πάνω από το σπίτι τους. Στη συνέχεια τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο
Δημοτικό Σχολείο Κερασόβου Άσσου από
τους φωτισμένους και πρωτοποριακούς
δασκάλους του Φώτη Παπαφωτίου και
Ευαγγελινής Παπακώστα-Παπαφωτίου.
Το 1974 πέτυχε στις εισαγωγικές
εξετάσεις και εισήλθε στο Γυμνάσιο
Θεσπρωτικού. Το 1977 μετά από εξετάσεις συνέχισε την εκπαίδευσή του
στο Γενικό Λύκειο Θεσπρωτικού και το
1980 πήρε το απολυτήριό του με «άριστα». Τόσο στις τάξεις του Γυμνασίου
όσο και του Λυκείου διακρίθηκε για τις
επιδόσεις του, με βάση τις οποίες συμμετείχε ως παραστάτης της Σημαίας στις
παρελάσεις και τις άλλες εκδηλώσεις
του Λυκείου. Το ίδιο έτος μετά από πανελλήνιες εξετάσεις εισήχθη στο Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το
1985, οπότε και ορκίστηκε ως πτυχιούχος χημικός. Παράλληλα με τις σχολικές και πανεπιστημιακές επιδόσεις του,
ακολουθώντας το ρητό “νους υγιής εν
σώματι υγιεί”, διακρίνονταν και για τις
επιδόσεις του στο αγαπημένο του άθλημα, το ποδόσφαιρο και ήταν στέλεχος
της ομάδας του Λυκείου Θεσπρωτικού,
του Χημικού Ιωαννίνων αλλά κυρίως
της θρυλικής ομάδας του χωριού μας
κατά τη δεκαετία του 80.
Παραθέτουμε εδώ αυτούσιο το σχετικό αφιέρωμα που αναφέρεται στο ποδοσφαιρικό του ταλέντο και τη μεγάλη ποδοσφαιρική προσφορά στην ομάδα του
χωριού μας που έχει δημοσιευθεί στο
με αριθ. 40 φύλλο της εφημερίδας μας
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος–Μάρτιος
2009), στη στήλη «αξιολογική παρουσίαση ποδοσφαιριστών του Άσσου».
Κώνστας Βασίλειος του Ευθυμίου
Γεννήθηκε στον Άσσο το 1962. Στην
αυλή του σπιτιού του και του δημοτικού
σχολείου Κερασόβου έκανε τα πρώτα
του ποδοσφαιρικά βήματα.
Από μικρός διακρίθηκε για το τεχνικό και μεστό παιγνίδι του. Η έναρξη
των επισήμων αγώνων της ομάδος το
1985 τον βρίσκει βασικό στην ενδεκάδα.
Έπαιζε στο κέντρο και κυρίως σαν δεξιός
μέσος. Είχε πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, εξαιρετική ντρίπλα και πάσα, πείσμα στη διεκδίκηση της μπάλας και δεν
εγκατέλειπε ποτέ την προσπάθεια.
Διακρινόταν για την ωριμότητα στο
παιγνίδι και ήταν ακούραστος εργάτης
στο χώρο που κάλυπτε.
Αποτελούσε με τον Λία και τον

Σπυράκη τη ραχοκοκαλιά της ομάδος
στον χώρο του κέντρου που με το ασφυκτικό μαρκάρισμα και το δημιουργικό
παιγνίδι, έδιναν την ευκαιρία στον Ζήκα
να συντονίσει με άνεση τις επιθετικές
προσπάθειές της. Αν το κέντρο μας το
παρομοίαζα με της εθνικής Γαλλίας, ο
Βασίλη Κώστας ταίριαζε πιο πολύ στο
παιγνίδι με τον Αλαίν Ζιρές.
Μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο για
πολλά χρόνια ακόμη αλλά τον κέρδισε το
τένις και για μεγάλο χρονικό διάστημα
αφιέρωνε πολύ από τον ελεύθερο χρόνο
Uli Stielike
του. 			
Μετέπειτα όταν τα χρόνια άρχισαν
να βαραίνουν την πλάτη του μεταπήδησε στο πιο ευγενές άθλημα του τένις,
με το οποίο μάλιστα είχε και πανευρωπαϊκή διάκριση όταν, εκπροσωπώντας το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Τένις
Πυροσβεστών που διεξήχθησαν το έτος
2000 στην Γενεύη της Ελβετίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Από το 1986
μέχρι το 1988 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία, 28άμηνης διάρκειας
στο Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών
του Στρατού Ξηράς. Κατατάχθηκε στο
Κέντρο Νεοσυλλέκτων στη Σπάρτη
όπου επιλέχθηκε και φοίτησε στη Σχολή
Εφέδρων Αξιωματικών του ΣΕΜ. Μετά
την αποφοίτησή του μετατέθηκε ως
Έφεδρος Αξιωματικός στην Κομοτηνή
όπου και υπηρέτησε για ένα έτος.
Στη συνέχεια μετατέθηκε στη Σχολή
Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο
Μαγνησίας όπου ως Χημικός άσκησε
τα καθήκοντα του Προϊσταμένου στο
Τμήμα ανάλυσης καυσίμων και λιπαντικών των αεροσκαφών και ελικοπτέρων
της Αεροπορίας Στρατού. Από το 1989
μέχρι το 1991 εργάσθηκε στην ιδιωτική εταιρία «LETRINA» ως ανεξάρτητος επιθεωρητής με αντικείμενο τον
ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο κατά την
διακίνηση καυσίμων και λιπαντικών
σε όλα τα μεγάλα διυλιστήρια της χώρας όπως στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο,
στην MOTOR OIL στην Κόρινθο, στην
PETROLA στην Ελευσίνα και στις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών των BP και
SHELL στο Πέραμα.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 1991, με προσόν
το Πτυχίο Χημικού που είχε αποκτήσει,
εισήλθε στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το 1992
αποφοίτησε ως Ανθυποπυραγός με σειρά αποφοίτησης πρώτος μεταξύ των δέκα πτυχιούχων που είχαν προσληφθεί
με απαραίτητο προσόν κατάταξης το
πτυχίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Από το 1992 μέχρι το 1997 υπηρέτησε
στο τμήμα πυρασφάλειας της Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά
και ταυτόχρονα δίδασκε ως καθηγη-

O Bασίλης Κώνστας παραστάτης σε σχολική
παρέλαση στο Θεσπρωτικό.

τής στα Τμήματα Αρχιπυροσβεστών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στο
διάστημα αυτό παρακολούθησε εκπαίδευση εξάμηνης διάρκειας στη χρήση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Την εκπαίδευση πραγματοποίησε η Διεύθυνση
Πληροφορικής του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος.
Το 1997 μετατέθηκε στα Ιωάννινα
και υπηρέτησε ως Τμηματάρχης
Διοικητικού, ως Προϊστάμενος στο
Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο
και ως Προϊστάμενος στο γραφείο
Επιχειρήσεων της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου από
όπου συμμετείχε στον επιχειρησιακό
σχεδιασμό, στον συντονισμό αλλά και
στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών όλης της Ηπείρου .
Το 2 0 0 4 μ ε τ α τ έ θ η κ ε σ τ ην
Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας ως
Υποδιοικητής αυτής. Το 2009 προήχθη στο βαθμό του Αντιπυράρχου και
μέχρι το 2012 διετέλεσε Διοικητής των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού
Πρέβεζας.
Το 2012 προήχθη στο βαθμό του
Πυράρχου και ορίστηκε Διοικητής των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού
Λευκάδας. Το 2013 προήχθη στο βαθμό
του Αρχιπυράρχου (Ταξιάρχου) και το
2014 στο βαθμό του Υποστρατήγου.
Τον Απρίλιο του 2014 μετατέθηκε στα
Ιωάννινα και μέχρι τον Μάρτιο του 2015
διετέλεσε Διοικητής της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου
έχοντας στην αρμοδιότητά του όλες
τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της
Περιφέρειας Ηπείρου. Ως Διοικητής των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου είχε την ευθύνη για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού, σε
συνεργασία με την Πολιτική Προστασία,
προκειμένου η Περιφέρεια Ηπείρου να
προστατευθεί από τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Στα πλαίσια της
Ελληνοαλβανικής πυροσβεστικής συνεργασίας, την Άνοιξη του 2014 εκπροσώπησε τη χώρα μας σε συσκέψεις που
πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις του
Αργυρόκαστρου, της Αυλώνας και των
Αγίων Σαράντα, θέτοντας τη συνεργασία
με τη γείτονα χώρα σε νέες βάσεις.
Τα θετικά αποτελέσματα των συσκέψεων αυτών φάνηκαν άμεσα καθότι κατά την αντιπυρική περίοδο του 2014, σε
σχέση με το παρελθόν, εκδηλώθηκαν ελάχιστες πυρκαγιές στην Ελληνοαλβανική
μεθόριο και οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν
αποτελεσματικά από τις συνεργαζόμενες
πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την ευδόκιμη υπηρεσία του στο Πυροσβεστικό
Σώμα έχει τιμηθεί με σειρά ηθικών αμοιβών και μεταλλίων. Παράλληλα με την
υπηρεσιακή του εξέλιξη στα πλαίσια
της δια βίου μάθησης παρακολούθησε
πλήθος εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων
αποκτώντας πρόσθετα προσόντα και συγκεκριμένα. Συμμετείχε στα σεμινάρια
με θέματα «Αντιμετώπιση Ατυχημάτων
που προκαλούνται από χημικές ουσίες» και «Λειτουργία Συντονιστικών
Περιφερειακών Κέντρων» που οργάνωσε το Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος. Συμμετείχε στο σεμινάριο με
θέμα «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών»
που οργάνωσε το τμήμα Δασολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε το
Σχολείο με αντικείμενο «Πυρηνική –
Βιολογική - Χημική Άμυνα» που διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Φοίτησε στην 13η Σχολή Επιμόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας όπου και
ανέπτυξε την ατομική μεταπτυχιακή εργασία με θέμα «Διαχείριση κινδύνου και
κρίσεων». Παρακολούθησε τα σεμινάρια
με θέματα «Νομιμότητα και Διαφάνεια
στη Δημόσια Διοίκηση» και «Ανίχνευση
Εκπαιδευτικών Αναγκών» που οργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης. Εκπαιδεύτηκε
και πιστοποιήθηκε ως «Τεχνικός
Ασφαλείας» από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας. Κατέχει
το πιστοποιητικό γνώσης Χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών ECDL.
Στις τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών
του Πυροσβεστικού Σώματος για το
έτος 2015 προήχθη στο βαθμό του
Αντιστρατήγου. Αποστρατεύθηκε από
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος
ως «ευδοκίμως τερματίσας τη θητεία
του» και του απονεμήθηκε ο τίτλος του
«Αντιστρατήγου εν αποστρατεία» και
του «Επίτιμου Διοικητή Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου». Με
την αποστρατεία του ολοκληρώθηκε μία
πορεία που σημαδεύτηκε από επιτυχίες,
έντονες ψυχολογικές διακυμάνσεις, αλλά και ικανοποίηση, όσες φορές κατάφερε να ανταποκριθεί θετικά και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της κοινωνίας
και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
με την προσφορά των υπηρεσιών του
στον απλό και ανώνυμο πολίτη. Σε όλη
τη διάρκεια του Υπηρεσιακού του βίου
είχε στο πλευρό του ικανούς και άξιους
συναδέλφους, εργάστηκε μέσα από δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις με
επαγγελματισμό, μεθοδικότητα, εντιμότητα, σεμνότητα, αμεροληψία και δικαιοσύνη στοχεύοντας στην ασφάλεια των
πολιτών και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις καταστροφές
δίνοντας έμφαση στον σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και των δημοκρατικών θεσμών της Χώρας. Είχε την τύχη
τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του,
να τα υπηρετήσει στην Ήπειρο και να
γνωρίσει, όπως ίδιος ομολογεί, σπουδαίους ανθρώπους, εργατικούς, φιλόξενους,
με κουλτούρα, πολιτισμό, με ανήσυχο
πνεύμα, ασυμβίβαστους και με έκδηλη
την ανησυχία τους να αντισταθούν σε
κάθε τι που θέτει υπό αμφισβήτηση το
μέλλον των παιδιών τους. Από την ημέρα της αποστρατείας του διαμένει μόνιμα στην πόλη της Πρέβεζας αφιερώνοντας το χρόνο του κυρίως στην οικογένειά του, που του είχε λείψει λόγω των
υπηρεσιακών μεταθέσεων. Ασχολείται
με την αμπελουργία και την οινοποίηση
καθώς και με το αγαπημένο του άθλημα
το τένις. Παρακολουθεί και μετέχει στα
τοπικά δρώμενα και είναι πρόθυμος να
προσφέρει στην Τοπική κοινωνία τις
γνώσεις και την εμπειρία του όποτε και
αν χρειαστεί.

