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Βορειοδυτική άποψη του Άσσου.

Η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης
(Σύντομο ιστορικό)

Τ

ο χωριό μας ο Άσσος (Νάσσαρη) εκκλησιαστικώς υπαγόταν στην
Ι. Μητρόπολη Άρτης, οι αρχιερείς της οποίας έφεραν τον τίτλο
«Μητροπολίτης Άρτης και Νικοπόλεως».
Μετά τη συμφωνία της Κων/λεως, η οποία ήταν αποτέλεσμα της Συνθήκης του Βερολίνου 1878 και της Διάσκεψης του Βερολίνου 1880 που ακολούθησε, ανακοινώνεται στις 28 Μαρτίου 1881 η προσάρτηση στο ελληνικό κράτος της Θεσσαλίας (εκτός της επαρχίας Ελασσόνας) και μέρος της
Ηπείρου (οι περιοχές ανατολικά του ποταμού Αράχθου, μεταξύ αυτών και
η πόλη της Άρτας).
Μετά τα καινούρια σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η περιοχή της
Ηπείρου που ελευθερώθηκε εκκλησιαστικώς ανήκει πλέον στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ι. Μ. Άρτης. Η περιοχή της Ι.Μ Άρτης που δεν ελευθερώθηκε παρέμεινε στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Αίτημα των κατοίκων προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ήταν η ίδρυση δικής τους εκκλησιαστικής επαρχίας και όχι η προσάρτηση
σε άλλη Μητρόπολη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ύστερα από το αίτημα
των κατοίκων, προέβη στην ίδρυση της Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης.
Η Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης ιδρύθηκε στις 24 Αυγούστου 1881 από
τον Πατριάρχη Κων/λεως Ιωακείμ τον Γ΄ (Δεβετζή). Στην Ιερά Μητρόπολη
Νικοπόλεως και Πρεβέζης υπάγεται ο Νομός Πρέβεζας (εκτός της περιοχής του Φαναρίου και της Πάργας που υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη
Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας, μερικά χωριά βορείως της
Παναγιάς καθώς και το Πολυστάφυλλο (χωριό της Λάκκας Σουλίου) που
υπάγονται στην Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων), και όλα τα χωριά του Νομού
Άρτας δυτικά του ποταμού Αράχθου που παρέμειναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το χωριό μας υπήχθη στη νεοϊδρυθείσα Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης και στην Αρχιερατική Περιφέρεια Λάκκας Σουλίου.
Η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης είναι Αποστολική, αφού
ιδρυτής της εκκλησίας Νικοπόλεως είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος
κήρυξε σ’ αυτήν τον λόγο του Θεού το έτος 65/66 μ.Χ.
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Οι Αρχιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως
Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Ο Επίσκοπος Μυρέων Αμβρόσιος (Αυγ. 1881-24 Αυγούστου 1881) (Πατρι
αρχικός Επίτροπος).
1) Ο Νικοπόλεως Αμβρόσιος (24 Αυγούστου 1881 –Ιούνιος 1885).
Εν χηρεία … (Ιούνιος 1885-5 Αυγούστου 1885. Ο Αρχιερατικός Επίτροπος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Λάππας.
2) Ο Νικοπόλεως Ιερώνυμος (5 Αυγούστου 1885 -11 Ιανουαρίου 1890.
3) Ο Νικοπόλεως Ιωακείμ ο Α΄ (11 Ιανουαρίου 1890-1 Αυγούστου 1891).
4) Ο Νικοπόλεως Νεόφυτος (1 Αυγούστου 1891-27 Οκτωβρίου 1891).
Εν χηρεία (27 Οκτωβρίου 1891- 1 Φεβρουαρίου 1892). Ο Αρχιερατικός
Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Ζαλογγίτης.
5) Ο Νικοπόλεως Κωνσταντίνος (1 Φεβρουαρίου 1892-1 Αυγούστου 1896).
6) Ο Νικοπόλεως Γαβριήλ (1 Αυγούστου 1896-Οκτώβριος 1899).
7) Ο Νικοπόλεως Κοσμάς (19 Οκτωβρίου 1899-14 Σεπτεμβρίου 1901).
Εν χηρεία (14 Σεπτεμβρίου 1901-18 Σεπτεμβρίου 1901) (Αρχιερατικός Επίτροπος αρχιμανδρίτης Πανάρετος).
8) Ο Νικοπόλεως Δωρόθεος (18 Σεπτεμβρίου 1901- 25 Οκτωβρίου 1908).
9) Ο Νικοπόλεως Ναθαναήλ (25 Οκτωβρίου 1908-13 Ιανουαρίου 1910).
Εν χηρεία (13 Ιανουαρίου 1910-13 Μαρτίου 1910). Ο Αρχιερατικός Επίτρο
πος Οικονόμος Ευάγγελος Οικονομίδης.
10) Ο Νικοπόλεως Ιωακείμ ο Β’ (13 Μαρτίου 1910-Νοέμβριος 1931).
Ο βοηθός Επίσκοπος Ιωακείμ (20 Νοεμβρίου 1926-30 Ιουλίου 1928).
Εν χηρεία (Φεβρουάριος 1932-Μάρτιος 1936). Τοποτηρητές:
α. Πρωτοπρ. Σίλβεστρος Θεοδωρίτης (26 - 9-1931-Φεβρουάριος 1932).
β. Ο Λευκάδος Δημήτριος (Φεβρουάριος 1932-Ιανουάριος 1935).
γ. Ο Βελλάς Ιωάννης (Ιανουάριος 1935-22 Μαρτίου 1936).
11) Ο Νικοπόλεως Ανδρέας (22 Μαρτίου 1936-29 Ιουλίου 1952).
Εν χηρεία (30 Ιουλίου 1952-29 Σεπτεμβρίου 1952).
Τοποτηρητής: Ο Άρτης Σεραφείμ.
12) Ο Νικοπόλεως Στυλιανός (29 Σεπτεμβρίου 1952-17 Ιανουαρίου 1980).
Εν χηρεία (17 Ιανουαρίου 1980-26 Φεβρουαρίου 1980).
Τοποτηρητής: Ο Άρτης Ιγνάτιος.
13) Ο Νικοπόλεως Μελέτιος (26 Φεβρουαρίου 1980-21 Ιουνίου 2012).
Εν χηρεία (21 Ιουνίου 2012– 22 Νοεμβρίου 2012).
Τοποτηρητής: Ο Άρτης Ιγνάτιος.
14) Ο Νικοπόλεως Χρυσόστομος (22 Νοεμβρίου 2012-μέχρι σήμερα).
8 							

Παύλου Χρήστου

Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ἀξιότιμε κ. Χρήστου,
Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Ἐκκλησία καί μέ τά μυστήριά Της, εἶναι
σχέση μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὅποιος ζεῖ τό Χριστό γίνεται ἕνα μαζί Του καί
ζεῖ ἀπό αὐτή τή ζωή τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Αὐτή τή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία καί τόν Χριστό ἔζησαν ἔντονα οἱ πρόγονοί μας καί τήν ζοῦμε καί μεῖς σήμερα ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας γιατί εἶναι
σχέση ζωῆς ὄχι μόνο γιά τόν παρόντα αἰῶνα ἀλλά καί τόν μέλλοντα.
Τό Βιβλίο σας «Ἡ Ἐκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή τῶν Ἀσσιωτῶν» περιγράφει, ἀναλύει καί παρουσιάζει μέ ἰδιαίτερο τρόπο ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα
πού συνθέτουν τήν θρησκευτική ζωή καί πίστη τῶν κατοίκων τοῦ ἱστορικοῦ καί ὄμορφου χωριοῦ τῆς Λάκκας Σουλίου, τόν Ἄσσο.
Σᾶς συγχαίρουμε θερμά γιά τό μεγάλο αὐτό ἐγχείρημα καί ἐπίτευγμα
τῆς συγγραφῆς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ πού ἀποτελεῖ καρπό μακροχρόνιας καί
κοπιαστικῆς ἐργασίας.
Εὐχόμεθα ἡ ἀνάγνωσή του νά βοηθήσει ὥστε οἱ χριστιανοί μας νά διατηροῦν μιά ζωντανή καί οὐσιαστική σχέση μέ τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία
μας, ἀντλώντας ἀπό τή σχέση αὐτή ἐλπίδα, δύναμη, παρηγοριά καί ἀγάπη.
Νά παραδειγματισθοῦν καί οἱ νεώτερες γενιές ἀπό τή ζωή αὐτή ὅπως
τήν ἔζησαν οἱ πρόγονοί μας πατέρες, παπποῦδες, γιαγιάδες πού προχώρησαν στή ζωή τους σταθερά ἐν μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν, καί ἀγωνίστηκαν
σκληρά γιά νά ἀναθρέψουν παιδιά μέ βασικό ὅπλο καί στήριγμα στή ζωή
τους τήν πίστη στόν Θεό, καί τήν ἀγάπη στήν Ἐκκλησία, καί τούς Ἁγίους
μας, γεγονός πού μέ θαυμαστή ἐνάργεια περιγράφετε στό ἔργο σας.
Ἐπευλογοῦμε ἐκ καρδίας τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου σας εὐχόμενοι ὅπως
αὐτή ἡ πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη πού παραλάβαμε ἀπό τούς πατέρες μας, γίνει γιά ὅλους μας πυξίδα καί ὁδηγός στό διάβα τῆς ζωῆς μας.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
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Πρόλογος ἀπό τόν Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη
π. Χρυσόστομο Σπ. Πήλιο
«Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου. κολληθείη ἡ
γλῶσσα μου τῶ λάρυγγί μου ἐάν μή σου μνησθῶ» (Ψαλμός 136).
Τοῦτος ὁ ψαλμικός στίχος ἦλθε αὐθορμήτως στόν νοῦ μου μετά τήν
ἀνάγνωση τοῦ ἀνά χεῖρας βιβλίου, τοῦ σεβαστοῦ καί προσφιλοῦς μου κ.
Παύλου Χρήστου καί ὁμολογῶ ὅτι περισσεύουν ἐντός μου ἡ ἀγαλλίαση καί
ἡ εὐφροσύνη γιά τήν ὡραία του προσπάθεια. Συνάμα δέ καί ἡ συγκίνηση,
καθότι ἀπό τήν πλευρά τῆς μητρός μου ἕλκω τήν καταγωγήν ἀπό τόν γραφικό Ἄσσο.
Συνεπῶς σέ τοῦτο τό σύντομο προλογικό σημείωμα καταθέτω δυό λόγια καρδιᾶς, ἀπόσταγμα τοῦ ἀγγίγματος τῶν βαθυτέρων χορδῶν τῆς εὐαισθησίας μου. Καί πῶς θά μπορούσε νά εἶναι ἀλλιῶς ὅταν σέ κάθε σελίδα
τοῦ βιβλίου ψηλαφῶ, ζῶσα καί ζέουσα, τήν ἀγάπη τοῦ συγγραφέως γιά τόν
γενέθλιο τόπο καί τήν συνακόλουθη ἔμπονη μέριμνα νά μήν ἀπολεσθεῖ ὁ,
ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, ὅρος ἐπιβιώσεως ἑνός λαοῦ, δηλαδή ἡ ἱστορική του
μνήμη.
Πράγματι, ὡς γνήσιος καί φιλόκαλος σκαπανεύς ὁ κ. Παῦλος Χρήστου,
ἀγωνίζεται, ἐπιμόνως καί πεισμόνως νά ἀποκαθάρει ἀπό τόν κονιορτό καί
νά διασώσει ἀπό τήν λήθη τοῦ χρόνου πρόσωπα, μνήμες καί θύμησες, ἤθη,
ἔθιμα καί παραδόσεις τοῦ ἐντοπίου βίου τά ὁποῖα καθορῶνται μέσα ἀπό τό
πρίσμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῶν Ἀσσιωτῶν.
Ἐπί πλέον ὁ συγγραφεύς μας δέν εἶναι ἕνας συνηθισμένος ἐρευνητής
τοῦ γραφείου ἤ τοῦ σπουδαστηρίου, ἀποκομμένος ἀπό τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς καί τοῦ νοήματός της. Ἀπεναντίας, ζῆ καί ἀναπνέει τόν ἀέρα
τῆς φυσικῆς γεωγραφίας τοῦ τόπου του, τά χρώματα καί τά ἀρώματά του,
τό κάλλος καί τόν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας του στήν ἀδιάφθορη ἐκδοχή
τους πρίν νά ἐνσκήψει ἡ σαρωτική τῶν πάντων λαίλαπα τοῦ δυτικοῦ καταναλωτικοῦ προτύπου.
Ἄξιος καθ᾽ ὅλα λοιπόν ὁ κ. Χρήστου καί εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ἱερατικῆς μου καρδιᾶς νά τόν ἔχει καλά ὁ Θεός, ὥστε νά γευθοῦμε, στό μέλλον
κι ἄλλους γλυκεῖς καρπούς τοῦ ἐρευνητικοῦ του μόχθου.
† Ἀρχιμανδρίτης
Χρυσόστομος Σπ. Πήλιος
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Πρόλογος από τους ιερείς
π. Αλέξανδρο Σιάρκο και π. Βασίλειο Κούση

«Ὄ

λβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν» έλεγε ο μεγάλος τραγικός της αρχαιότητος Ευριπίδης και το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί έδινε τόση μεγάλη σημασία στη μάθηση και
γνώση της ιστορίας για τον άνθρωπο. Η απάντηση είναι διότι η ιστορική
γνώση είναι η εμπειρία του λαού στον οποίο αναφέρεται και περιλαμβάνει όχι μόνο τα μεγαλουργήματα των προγενεστέρων γενεών, αλλά και τα
λάθη, ώστε οι νεότερες γενεές να επαναλάβουν τις εποποιίες και τα μεγαλουργήματα των προγόνων τους, τα οποία θα τους οδηγήσουν σε πρόοδο
και ευημερία, αλλά και να αποφεύγουν τα λάθη τους. Συνεπώς η αληθινή
ιστορική γνώση είναι μια υπέρτατη γνώση για τις μέλλουσες γενεές ενός
λαού γιατί,-επαναλαμβάνω και μάλιστα με έμφαση- περιλαμβάνει όλη την
πείρα των προγόνων του και αυτή η πείρα ενισχύει το φρόνημα του λαού,
διότι η έκφραση «η ιστορία επαναλαμβάνεται» είναι μια πραγματικότητα
την οποία κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Πέραν
αυτού, λαός που αγνοεί την ιστορία του είναι ουσιαστικά αποκομμένος από
τις ρίζες του, γιατί οι ρίζες του κάθε λαού είναι οι πρόγονοί του και λαός
αποκομμένος από τις ρίζες του δεν έχει ηθικές αρχές και ούτε μέλλον.
Ψυχή της ιστορίας είναι η αλήθεια. Αν από την ιστορία αφαιρεθεί η αλήθεια, τότε αυτή γίνεται μυθιστόρημα.
Διεκήρυξε, λοιπόν, ο μεγάλος αυτός τραγικός της αρχαιότητος ότι είναι
«῎Ολβιος, ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν». Δηλαδή είναι ευτυχής, μακά
ριος, εκείνος ο οποίος γνωρίζει ιστορία και μαθαίνει από αυτήν, διότι η
ιστορία πληροφορεί, διαφωτίζει και ο άνθρωπος με βάση τα ιστορικά δεδομένα ερμηνεύει γεγονότα, καταστάσεις, αλλά και προλαμβάνει, κατανοεί
και ρυθμίζει την ιστορία, την οποία ὁ ίδιος γράφει. Αυτό ισχύει απόλυτα και
στην ιστορία της Εκκλησίας. Όποιος γνωρίζει την Εκκλησιαστική ιστορία
είναι πράγματι «ὄλβιος», αλλά και για την Εκκλησία είναι πολύτιμος σύμβουλος στην Ιστορία την οποία Αυτή γράφει σήμερα.
Υπάρχει όμως η εξής πλάνη ή πονηρία σε μερικούς. Προκειμένου να
κλείσουν τους διακόπτες του φωτός της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και για
να σφραγίσουν τις σελίδες της Ιστορίας επικαλούνται παραπλανητικά το
χωρίο του Αποστόλου Παύλου: «῞Εν δέ, τά μέν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς
δέ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατά σκοπόν διώκω...» (Φιλιπ. γ,14). Το νόημα
των ανωτέρω λόγων του Αποστόλου Παύλου είναι: «Ένα μόνο πράγμα σκέπτομαι συνεχώς και φροντίζω. Ξεχνώ, όσα με τη χάρη του Θεού συνέβησαν
στο παρελθόν, μα έχω στραμμένη την προσοχή μου συνεχώς προς όλα όσα
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των Ασσιωτών»				
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είναι εμπρός μου και τα οποία πρέπει να εκτελέσω. Επιδιώκω με ιδιαίτερη
προσπάθεια να επιτύχω τον σκοπό για τον οποίο με κάλεσε ὁ Κύριος...». Είναι
επομένως εσχάτη ασέβεια να επικαλούνται το ανωτέρω χωρίο του Αποστόλου Παύλου για να καλύψουν την ιστορική και εκκλησιαστική αλήθεια
του χθες και έτσι να βαδίζουμε σήμερα χωρίς το φως της Εκκλησιαστικής
ιστορίας, ώστε να μας οδηγήσουν στις ίδιες πτώσεις, στις ίδιες περιπέτειες,
στις ίδιες προδοσίες των σχισματικών.
Η Εκκλησία ως θεσμός βρίσκεται σε στενή σχέση με την οικονομική και
κοινωνική ζωή ενός λαού, καθώς κάτω από τις συνθήκες της εκάστοτε εποχής ο ρόλος της είτε υποβαθμίζεται είτε ενισχύεται. Μα είναι όμως η Εκκλησία και δεσμός. Είναι αυτή που κρατά μια κοινωνία ενωμένη δημιουργώντας
συνθήκες μιας αρμονικής συμβίωσης. Αν σε μία κοινωνία ο καθένας κάνει
αυτό που του λέγει ο λογισμός του, τότε η κοινωνία αυτή είναι καταδικασμένη να διαλυθεί και ως εκ τούτου να εξαφανιστεί, να σβήσει και να γίνει
ιστορία η ίδια.
Όχι λοιπόν τυφλοί, όχι λήθη στο ιστορικό εκκλησιαστικό παρελθόν.
Άλλο είναι η με ταπείνωση λήθη σε όσα “ἐπετύχαμεν” με τη Χάρη του Θεού
μέχρι χθες, και άλλο είναι να ξεχνάμε τις μεθοδεύσεις των εχθρών της Εκκλησίας και να οδηγούμαστε έτσι σαν άλογα ζώα στην προδοσία της Πίστεως, δηλαδή σε σφαγείο πνευματικό. Για να πάμε μπροστά, πρέπει πρώτα
να κοιτάξουμε πίσω. Διότι από τα λάθη μαθαίνουμε.
«Νοιώθοντας περηφάνια για τους προγόνους σου, μη στερήσεις αυτή τη
δυνατότητα και από τους απογόνους σου». (Κικέρων).
Μία από τις φράσεις που κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν ακούγεται, είναι:
«μα εγώ θα αλλάξω τον κόσμο;» Δικαίως, νομίζω, μπορούμε να αναρωτηθούμε: «και γιατί όχι;» και να έχουμε το σθένος να λέμε στους γύρω μας ότι
«η σωστή απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι “ναι”». Ανεξάρτητα, βέβαια,
από το τι θα πετύχει κανείς στο τέλος. Η αλλαγή είναι μία λέξη. Όμως να
επιτύχει κανείς την αλλαγή είναι άθλος. Αυτόν τον άθλο επιχειρεί να πετύχει ο συγγραφέας αυτού του πονήματος. Γιατί για πόνημα πρόκειται όταν
έχει αφιερώσει πολύ χρόνο μα και κούραση και αγωνία για να συλλέξει όλα
αυτά τα στοιχεία που παρουσιάζει. Και δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει
αν δεν τον διακατείχε το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα και η δυνατή επιθυμία να διασώσει τους θησαυρούς του τόπου του. Να γίνει το πόνημά του
αυτό ένας σταθμός μα και οδηγός, καθώς και μία νέα αφετηρία για νέες
εξορμήσεις στο ταξίδι του χρόνου, στο ταξίδι της ιστορίας.
Ο συγγραφέας του βιβλίου που έχετε στα χέρια σας κατάφερε να υλοποιήσει, να δώσει ζωή, φωνή και λόγο στα βιώματά του. Παιδί ενός μικρού
χωριού σκαρφαλωμένου στις πλαγιές του βουνού, παιδί μιας αμιγούς χριστιανικής κοινωνίας, όχι μόνο έζησε και μεγάλωσε εκεί, αλλά και αφου12 							
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γκράστηκε τις καρδιές των ανθρώπων του χωριού αυτού.
Τον μόχθο τους, τις αγωνίες τους, τις λύπες τους μα και τις χαρές τους.
Ζωή δύσκολη, γεμάτη ταλαιπωρίες, σε εποχές στερήσεων και φτώχειας. Όχι
μόνο δεν γύρισε την πλάτη του, αλλά έρχεται σήμερα φορτωμένος με γνώση και εμπειρίες να φέρει ένα μεγάλο δώρο προς όλους τους συγχωριανούς
του. Στους μεγαλύτερους να βγάλει στην επιφάνεια όσα από τον μόχθο
της καθημερινότητας έχουν καταχωνιάσει στα τρίσβαθα της ψυχής τους,
προσφέροντας έτσι αγαλλίαση μα και ηθική δικαίωση για τον τρόπο που
αυτοί έζησαν. Και στους νεότερους να γνωρίσουν τον τόπο τους και τους
προγόνους τους, τα ήθη και έθιμά τους, τις παραδόσεις τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι μια φωτογραφία του παρελθόντος.
Μια φωτογραφία όπου τα πιο έντονα, τα πιο ζωηρά χρώματα εστιάζονται
στην ιστορία της Σοφιτσάλιας.
Εκείνοι που έζησαν μέσα στη θύελλα φεύγουν ένας - ένας και η ζωντανή
μαρτυρία τους χάνεται. Χάνονται οι λαϊκοί θησαυροί ή βαλσαμώνονται στα
ιστορικά αρχεία. «Από του πεθαμένου το μάτι, μην περιμένεις δάκρυ» λέει
μια παροιμία. Στις μνήμες των ζωντανών έσκυψε ο συγγραφέας. Ακούμπησε
με αγάπη και πόνο το αυτί στις καρδιές τους, εκεί που κρατούν τις θύμησες,
όπως κρατούν με ευλάβεια τα βάγια και τα στέφανα στο εικονοστάσι.
Φίλοι αναγνώστες, το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας είναι κοινωνία
γνώσεων, εμπειριών και αρχείων, τα οποία μετά από πολυετή μόχθο και
αγωνία συνέλεξε ο συγγραφέας με τη Χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αγάπη του συγγραφέα για τους συγχωριανούς του και τον τόπο
που γαλουχήθηκε είναι η γέφυρα που μεταλαμπαδεύει την γνώση του φωτός από ακατάληπτους και σκοτεινούς χώρους και χρόνους του παρελθόντος στο σήμερα, για να είναι οδηγός για το αύριο.
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη. Ας αναλογισθούμε και ανάλογα ας
προχωρήσουμε και μάλιστα έγκαιρα κατά τους οριακούς αυτούς καιρούς.
Υ.Γ. Μερικές φορές δεν υπάρχουν λέξεις να εκφράσεις αυτό που θέλεις
να πεις, και κάποιες άλλες φορές οι λέξεις χάνουν το νόημά τους και παραμένουν απλές, άψυχες και κρύες που στολίζουν μια σελίδα όπως το κάδρο
έναν τοίχο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο και ηχηρό
«ΕΥΓΕ» !!! Επιθυμία μας, αυτή να είναι η αρχή ώστε να υπάρξουν και άλλοι
που θα γίνουν συνεχιστές του έργου αυτού. Ολόθερμες ευχές από βάθους
καρδιάς, με τις πρεσβείες της Παναγίας μητέρας μας, η Χάρις του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού να σκεπάζει και να φωτίζει πάντα τον συγγραφέα και
να καθοδηγεί τα βήματά του.
Οι Ιερείς του Άσσου
π. Αλέξανδρος Σιάρκος (Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Άσσου)
π. Βασίλειος Κούσης (Εφημέριος Ι. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Νικολιτσίου)
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Ε

Πρόλογος του Δημητρίου (Τάκη) Παπαδημητρίου

ίναι μια επίπονη ερευνητική δουλειά του καλού συμπατριώτη και
καλού φίλου, του Ασσιώτη καταξιωμένου ανθρώπου και δασκάλου
Παύλου Χρήστου. Μια εργασία που καταγράφει τα κυριότερα και
ουσιωδέστερα χαρακτηριστικά της θρησκευόμενης μικρής τοπικής συγχωριανικής κοινωνίας (παλιότερης και νεότερης) του γενέθλιου χωριού του,
του Άσσου Πρέβεζας.
Ο Παύλος Χρήστου ως χαρακτήρας πάντα εκδήλωνε έντονο ενδιαφέρον
(κι εκδηλώνει) για θέματα του χωριού του και της Λάκκας μας, ανάμεσα σ’
αυτά και για διάφορα εκκλησιαστικά και θρησκευτικά θέματα, ως καλός και
χρήσιμος συγχωριανός και συμπατριώτης. Ιδιαίτερα, τον έχω ακούσει (και
τον ακούω) πολλές φορές να μιλάει με αγάπη και να εκφράζεται με τρυφερότητα για διάφορα ζητήματα θρησκευτικοεκκλησιαστικά του χωριού του.
Ακούγοντάς τον, εντυπωσιαζόμουν από τον ξεχωριστό τρόπο που προσέγγιζε και αγκάλιαζε τα θέματα αυτά, που θεωρούσε «τιμαλφή» της παιδικής
και χειρουβικής ηλικίας του, που βίωσε και μπόλιασε στον εαυτό του και στον
χαρακτήρα του. Όλα αυτά τα βιώματα, όλες αυτές τις εμπειρίες τις κουβαλούσε ακοίμητες κι ασίγαστες μέσα του και σιγά-σιγά αυτές δίχως να το επιδιώκει, ζυμώνονταν δημιουργικά. «Ότε επέστη ο καιρός», αυτή η ζύμωση έφερε
κυοφορία και η κυοφορία τοκετό, κατά τον οποίο γεννήθηκε το βιβλίο το
σημερινό, για το οποίο μιλάμε με πολλή ικανοποίηση κι αγάπη στη συνέχεια.
Από τη σκοπιά αυτή «Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των Ασσιωτών» του Παύλου Γ. Χρήστου είναι ένα εκκλησιαστικοθρησκευτικό συναξάρι του χωριού του.
Μιλάει απλά, σε κάθε Ασσιώτη και Ασσιώτισσα (αλλά και σε κάθε ανα
γνώστη του βιβλίου), έγκυρα, υπεύθυνα και με στοιχεία αληθινά. Καρπός
πολυετούς και κοπιαστικής έρευνας για τη θρησκευτική κι εκκλησιαστική ζωή του χωριού: Για τον Εκκλησιασμό των συγχωριανών, τη συμμετοχή
τους, τις γιορτές και τις συνήθειες, τις προσευχές, τις νηστείες, τον αγιασμό
και τις άλλες αγιαστικές πράξεις της εκκλησίας μας, το εικονοστάσι του
φτωχικού πατρικού σπιτιού, τη Θεία Μετάληψη σε υγιείς και αρρώστους,
την εξομολόγηση, τις αργίες, τα τάματα και το άνοιγμα των εκκλησιών, τις
εκκλησίες και τα παρεκκλήσια, για τους ιερωμένους συγχωριανούς και συντοπίτες που διακονούσαν την τοπική εκκλησία, τον προστάτη Άγιο Γεώργιο και την εκκλησία των Αγίων Κων/νου και Ελένης με τις προβλεπόμενες
Ιεροτελεστίες και τις Ιερές ακολουθίες.
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Για τους παπάδες του χωριού του ο Παύλος αφήνει να ξεχειλίσει για τον
καθένα τους ο υπέρμετρος θαυμασμός, η αγάπη του, ο σεβασμός και η μεγάλη του εκτίμηση προς όλους εκείνους τους παπούληδες του Άσσου, που
τα παλιά εκείνα δύσκολα, αφιλόξενα, άδροσα πνευματικά χρόνια, στάθηκαν λιμάνι απάγκειο των τρυφερών ψυχών, φώτα γνήσιων λευιτικών συνειδήσεων, παιδαγωγοί με τους γονείς και τους δασκάλους, ίσκιοι φωτεροί,
παραστάτες αγαθοί και άγρυπνοι, που έκαναν ωστόσο στις παιδικές και
νεανικές ψυχές του χωριού να φυτρώσουν φτερά και να πετάξουν στη ζωή
και να την κερδίσουν.
Η αναφορά του Παύλου στους παπάδες, εφημέριους του χωριού από τον
Άσσο ή από άλλα χωριά γειτονικά που ιερουργούσαν στο χωριό, είναι πλή
ρης και ολοκληρωμένη. Βιογραφικό τέλειο για τον καθένα που παραθέτει
τα πάντα. Εντυπωσιάζει το γενεαλογικό δέντρο του κάθε ιερέα με τα τόσα
λεπτομερή στοιχεία και τη φωτογραφία του.
Ακολουθεί η καταγραφή των Αναγνωστών και των ιεροψαλτών του χωριού. Οι άμισθοι, συνήθως, εθελοντές που κοσμούσαν το ψαλτήρι της εκκλησίας κι έτσι γίνονταν οι Θείες Λειτουργίες και όλες οι άλλες τελετουργίες, με πλήρη βιογραφικά και φωτογραφία.
Επίσης η καταχώρηση των κατά καιρούς Εκκλησιαστικών Συμβούλων.
Ποιοι υπήρχαν μέλη τους και ποια σημαντικά έργα πραγματοποίησαν στη
θητεία τους με αναλυτικά βιογραφικά και φωτογραφία τους. Στέκεται με
ευγνωμοσύνη ο συγγραφέας στην προσφορά όλων: Παπάδων, Ψαλτάδων
κι Εκκλησιαστικών Συμβούλων, που οι παλιότεροι έφυγαν απ’ αυτή τη ζωή
και ήδη είναι αναπαυμένοι στη δροσιά του Θεού και κάποιοι άλλοι συνεχίζουν τη θεάρεστη προσφορά τους.
Τέλος, η πολύτιμη, αλλά πολύμοχθη ερευνητική δουλειά του Παύλου συμπληρώνεται με τη λεπτομερή αναφορά των Ιερών Μονών, Ιερών Ναών
και Παρεκκλησίων του Άσσου. Αν για τα πρόσωπα που υπηρέτησαν την
εκκλησία ή τις εκκλησίες του Άσσου, το βιβλίο του Παύλου είναι … «ληξιαρχείο» για τον καθένα, τα στοιχεία που παραθέτει για τις εκκλησίες, παλιά
και νέα κτήρια, αποτελούν πλήρη αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό φάκελο
για κάθε Ναό και παρεκκλήσι του χωριού του.
Αγαπητοί μου αναγνώστες
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή των Ασσιωτών» του Παύλου Γ.
Χρήστου είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά υπεύθυνη, έντιμη που υπηρετεί την ανθρωπογεωγραφία και τη ναοδομία του Άσσου, αλλά και την
ιστορία του χωριού και των συγχωριανών του. Μια ολοκληρωμένη ματιά στην εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή του Άσσου. Θέμα που έθελξε
τον συγγραφέα, τον άγγιξε, τον ενέπνευσε, ερέθισε τον στοχασμό του,
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των Ασσιωτών»				
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φτέρωσε τους συλλογισμούς του και του έδωσε δύναμη πνευματική και
σωματική αντοχή να ερευνήσει, να εντοπίσει, να διασταυρώσει τα επί
μέρους στοιχεία, ώστε αισίως μέσα σ’ ένα ευφρόσυνο λαμπύρισμα φωτός πνεύματος κι έξαρσης, να μας δώσει αυτό το καταπληκτικό και τόσο
χρήσιμο για την τοπική ιστορία, βιβλίο, το οποίο πλέον καθίσταται πρότυπη αρχειακή πηγή πληροφόρησης για τις συντεταγμένες της θρησκευτικοεκκλησιαστικής ζωής και παρουσίας στον όμορφο Άσσο. Μακάρι
να βρεθούν κι άλλοι να μιμηθούν το εγχείρημα για τον δικό τους τόπο.
Τα προσωπικά μου συγχαρητήρια στον συγγραφέα, συμπατριώτη και
φίλο νομίζω δεν φτάνουν. Τα εκφράζω, όμως εγκάρδια κι απλόχερα, παράλληλα με τον θαυμασμό μου.
Δημήτρης (Τάκης) Παπαδημητρίου
Δάσκαλος – Λογοτέχνης
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Ο

Εισαγωγή

ι Ασσιώτες στο σύνολό τους είναι Χριστιανοί ορθόδοξοι και δεν
υπήρξε ποτέ κανένας ετερόδοξος ή αλλόθρησκος. Άνθρωποι θρησκευόμενοι και βαθιά θεοσεβείς, ήταν πάντα κοντά στην εκκλησία
και στους λειτουργούς της. Όλα (χαρές, λύπες) τα δέχονται σαν θέλημα
θεού: «ήταν θέλημα θεού» ήταν τα λόγια που έλεγαν κάθε φορά σε στιγμές
ευτυχίας αλλά και δυστυχίας. Είναι ο θεός αυτός που εξουσιάζει και ορίζει
τα πάντα. Επιθυμία τους ήταν να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή αλλά δεν
τα κατάφερναν πάντοτε.
Οι περισσότερες οικογένειες ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και δεσμεύονταν με τα ζώα τους. Φρόντιζαν όμως κάθε Κυριακή, κάποιος από
την οικογένεια να εκκλησιαστεί. Εκκλησιάζονταν όμως πάντοτε οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι σπανίως απουσίαζαν. Στην εκκλησία πήγαιναν καθαροί,
αμόλυντοι, φορούσαν τα γιορτινά τους ρούχα και συνήθως νηστικοί για να
πάρουν το αντίδωρο στο τέλος της λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση το αντίδωρο το έπαιρναν και το έτρωγαν την επόμενη ημέρα νηστικοί.
Στις μεγάλες εορτές εκκλησιάζονταν περισσότεροι και ειδικά το βράδυ της
Ανάστασης δεν απουσίαζε κανείς. Ο ιερέας δεν έλεγε το «Δεύτε λάβετε
φώς…» παρά μόνον όταν διαπίστωνε ότι ήταν όλοι οι κάτοικοι του χωριού
παρόντες.
Στο σπίτι κάθε Ασσιώτη υπήρχε το εικονοστάσι (συνήθως εντοιχισμένο)
και μέσα είχε τα εικονίσματα. Είχαν όλοι την εικόνα της Παναγίας και του
Χριστού, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου (πολιούχος του χωριού μας) και
την εικόνα του Αγίου που είχε το όνομα του κτήτορα του σπιτιού ή του
αρχηγού της οικογένειας. Μέσα στο εικονοστάσι και το καντήλι, το οποίο
φρόντιζαν να είναι αναμμένο το βράδυ της παραμονής κάθε εορτής, καθώς
και την ημέρα της εορτής και πάντα το Σάββατο βράδυ και την Κυριακή το
πρωί.
Μπροστά στο εικονοστάσι προσεύχονταν σύντομα κάθε πρωί και κάθε
βράδυ για να ευχαριστήσουν και να δοξάσουν τον θεό για αυτά που τους
έδωσε και τον παρακαλούσαν να τους χαρίζει υγεία και να τους προστατεύει από κάθε κακό. Τις εικόνες δεν τις αποχωρίζονταν ποτέ, πρώτα αυτές
έπαιρναν μαζί τους όταν αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
(περίοδο κατοχής και εμφυλίου πολέμου). Ήταν βαθιά πεπεισμένοι ότι τις
εικόνες που είχαν στο εικονοστάσι πρέπει να τις έχουν μαζί τους, γιατί τους
προστάτευαν και θεωρούσαν μεγάλη αμαρτία να τις εγκαταλείψουν. Τηρούσαν όλες τις νηστείες (Χριστουγέννων, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστου,
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των Ασσιωτών»				
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Τετάρτης και Παρασκευής κλπ). Καθολική η νηστεία τη Μεγάλη Εβδομάδα και τις τρείς πρώτες ημέρες της Μεγάλης Σαρακοστής). Την καθαρή
Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη καθώς και τη Μ. Πέμπτη, Μ. Παρασκευή και
Μ. Σάββατο υπήρχαν ηλικιωμένοι που έπιναν μόνο νερό και καφέ.
Μια φορά τον χρόνο, την παραμονή των Θεοφανείων περνούσε ο παπάς
της ενορίας όλα τα σπίτια και έκανε αγιασμό. Το αγίασμα που έφερναν στο
σπίτι από την εκκλησία την εορτή των Φώτων, το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του σπιτιού, αφού πρώτα έπιναν όλα τα άτομα της οικογένειας και
στη συνέχεια ράντιζαν το σπίτι τους, τα ζώα τους και όλα τα υπάρχοντά
τους. Αγιασμό έκαναν στα θεμέλια του σπιτιού και όταν τελείωνε το σπίτι
πριν κατοικηθεί. Επίσης αγιασμό έκαναν και όταν δεν πήγαιναν καλά οι
δουλειές τους και η υγεία τους. Εκτός από τον αγιασμό συνήθιζαν για τον
ίδιο λόγο να κάνουν και ευχέλαιο. Επίσης, όταν αρρώσταιναν και μάλιστα
βαριά, καλούσαν στο σπίτι τον παπά να διαβάσει διάφορες ευχές για να
γίνουν καλά. Κοινωνούσαν (έπαιρναν Πασχαλιά, μεταλαβιά) συνήθως το
Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τον Δεκαπενταύγουστο. Οι ηλικιωμένοι κοινωνούσαν και άλλες φορές. Πριν κοινωνήσουν, είχε προηγηθεί η σχετική
νηστεία και η εξομολόγηση από τον πνευματικό. Όταν κάποιος ήταν άρρωστος βαριά ή ετοιμοθάνατος έπρεπε να κοινωνήσει, γιατί θεωρείται μεγάλη
αμαρτία να πεθάνει κάποιος χωρίς πρόσφατα να έχει κοινωνήσει. Στις δύσκολες στιγμές προσεύχονταν και ζητούσαν τη βοήθεια του Χριστού ή της
Παναγίας ή κάποιου Αγίου και υπόσχονταν (έταζαν) κάποιο δώρο για τη
βοήθεια που θα έπαιρναν. Τα τάματα ήταν συνήθως: λάδι για τα καντήλια
μιας εκκλησίας, άναμμα μίας μεγάλης λαμπάδας, ασημένιο καντήλι, αγιογράφηση κάποιας εικόνας, ανέγερση εικονοστασίου και το άνοιγμα μιας
εκκλησίας για την τέλεση λειτουργίας. Η οικογένεια που έκανε το τάμα
αναλάμβανε όλα τα έξοδα για το άνοιγμα της εκκλησίας και συνήθως προτιμούσαν να ανοίξουν κάποιο παρεκκλήσι και όχι τον ενοριακό ναό, επειδή
αυτά λειτουργούσαν λίγες φορές μέσα στον χρόνο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Ασσιώτες έταζαν ελαιόδεντρα, ακόμα και κάποιο χωράφι. Ελαιόδεντρα έταζαν σε εκκλησίες άλλων χωριών στα οποία η
ελιά ως δέντρο δεν ευδοκιμούσε, όπως στην Παναγία των Μελιανών. Μεγάλη
αμαρτία θεωρούνταν η βλασφημία των θείων και η εργασία σε βαριές γιορτές.
Τις γιορτές τις χώριζαν σε βαριές και ελαφριές. Στις βαριές γιορτές απαγορεύονταν κάθε εργασία, ακόμα και το γνέσιμο, το πλέξιμο, ο αργαλειός, το πλύσιμο των ρούχων και το ψήσιμο του ψωμιού κλπ. Φρόντιζαν από την προηγούμενη μέρα να τελειώνουν τις απαραίτητες δουλειές, γιατί «αύριο είναι βαριά
γιορτή και είναι αμαρτία να κάνουμε δουλειές» έλεγαν χαρακτηριστικά. Στις
ελαφριές γιορτές επιτρέπονταν ορισμένες μικροδουλειές.
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Η γιορτή άρχιζε από το βράδυ της παραμονής και όταν κτυπούσε η καμπάνα για τον εσπερινό, σταματούσαν οποιαδήποτε εργασία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματοποιούσαν κάποια εργασία στις ελαφριές γιορτές,
όταν ήταν αναγκαία και δεν μπορούσε να πάρει αναβολή. Πρώτα όμως
προσεύχονταν και ζητούσαν συγχώρεση. Τον εφημέριο τον θεωρούσαν
αντιπρόσωπο του θεού στη γη, γι’ αυτό τον αγαπούσαν, τον σέβονταν και
τον τιμούσαν. Τον χαιρετούσαν με σεβασμό, του φιλούσαν το χέρι και ζητούσαν την ευλογία του και τις συμβουλές του. Σε όλες τις εκδηλώσεις ο
παπάς κάθονταν στην πρώτη θέση και είχε πάντοτε τον πρώτο λόγο.
Με αυτά τα λόγια, παραδίδω το βιβλίο αυτό στην αγάπη όλων Σας με τα
καλύτερα συγχωριανικά αισθήματα.
Παύλος Γεωργίου Χρήστου
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Νότιοδυτική άποψη του Άσσου.

Α΄ ΜΕΡΟΣ
Οι Ιερωμένοι μας καταγόμενοι από τον Άσσο και Ιερείς
που υπηρέτησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου

Γ

ια τρεις ολόκληρους αιώνες, από τα μέσα του 14ου μέχρι τα μέσα του
17ου αιώνα, εκ μέρους της οθωμανικής αυτοκρατορίας εφαρμόστηκε
ο θεσμός του παιδομαζώματος. Το παιδομάζωμα άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά λίγο πριν το 1430 επί Μουράτ Β΄ ενώ νωρίτερα ίσως
εφαρμοζόταν σποραδικά. [Το παιδομάζωμα εφαρμόστηκε όταν έγινε αντιληπτό ότι το οθωμανικό κράτος δεν μπορούσε να στηριχθεί μόνο στον
πληθυσμό των Τουρκομάνων μωαμεθανών, οι οποίοι ήταν και ολιγάριθμοι
και απείθαρχοι. Έτσι επιδιώχθηκε η δημιουργία στρατού από εξισλαμισμένους χριστιανούς ώστε και να κατορθωθεί η τήρηση της πειθαρχίας αλλά
και μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρονταν να προσελκυσθούν και
άλλοι χριστιανοί στο Ισλάμ.]
Ήταν η στρατολόγηση νεαρών αγοριών από χριστιανικές οικογένειες
του οθωμανικού κράτους, τα οποία ασπάζονταν υποχρεωτικά το Ισλάμ και
εκπαιδεύονταν να στελεχώσουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι επάνδρωναν τα τάγματα των γενιτσάρων και άλλοι κατέληγαν στην υπηρεσία του σουλτάνου. Ήταν ο λεγόμενος «φόρος αίματος» σε αντιπαραβολή με τον κεφαλικό φόρο.
Φόρο αίματος πλήρωνε και το χωριό μας. Αντιφατικές είναι επίσης οι
αναφορές στο πλήθος των παιδιών που τελικά στρατολογούνταν. Αρκετές
υποστηρίζουν, μάλλον λανθασμένα, πως στρατολογούνταν μία συγκεκριμένη αναλογία παιδιών, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από ένα ανά πέντε
αγόρια έως ένα ανά τρία. Φιρμάνι των αρχών του 16ου αιώνα μαρτυρά πως
εκείνη την εποχή ο αριθμός των παιδιών καθοριζόταν εκ των προτέρων και
υπολογιζόταν να είναι ένα αγόρι 6-20 ετών ανά 40 οικογένειες.
Ορίζεται ότι: για γενίτσαροι έπρεπε «Οι νέοι των απίστων που προορίζονται, να είναι καλλίμορφοι, αρτιμελείς και προς πόλεμο κατάλληλοι... Όταν
κανείς αντιστεί εις την παράδοση των γενιτσάρων ν’ απαγχονίζεται ευθύς εις
το κατώφλι της θύρας του...».
Πρώτος επιχείρησε να το καταργήσει ο σουλτάνος Οσμάν Β΄ το 1622 και
στη συνέχεια ο Μουράτ Δ΄ το ανέστειλε.
Σύμφωνα με την παράδοση την εποχή εκείνη, στην τοποθεσία που σήμερα ονομάζεται Τσούκαζη, σε μια πρόχειρη πετρόκτιστη αχυροκαλύβα
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των Ασσιωτών»				

21

κατοικούσε μια χήρα και φτωχή γυναίκα ονόματι Σοφία, η οποία είχε και
σωματική αναπηρία και για αυτό την αποκαλούσαν Σοφ(ι)τσάλια (Σοφία η
κουτσή). Η πρόχειρη αχυροκαλύβα ερειπωμένη υπήρχε στο νοτιανατολικό
μέρος της αυλής του Δημοτικού Σχολείου μέχρι στις αρχές της δεκαετίας
του 1950, όπου και διαμορφώθηκε ο χώρος για την ανέγερση του νέου Δημοτικού Σχολείου. Το μοναχοπαίδι της αποφάσισαν να δώσουν οι τοπικοί
άρχοντες ως φόρο αίματος στο οθωμανικό κράτος. Κατά θαυμαστό τρόπο
το παιδί αυτό βρέθηκε σε χριστιανικό μοναστήρι. Χειροτονήθηκε διάκονος
και έφτασε στον ανώτερο βαθμό της χριστιανικής ιεροσύνης, έγινε επίσκοπος στην ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία. Για περισσότερες λεπτομέρειες
στο άρθρο του π. προέδρου του συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» Κωνσταντίνου Δημ. Λαμπρούση «η Σόφω Τσάλια
και το παιδομάζωμα» στην εφημερίδα «Ο ΑΣΣΟΣ» του συλλόγου αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» στο 11ο και 12ο φύλλο της
και σε σχετικό άρθρο του εφημέριου του χωριού μας π. Αλέξανδρου Σιάρκου «ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΣΟΦΙΤΣΑΛΙΑ)» στο 52ο φύλλο της
ίδιας εφημερίδας.
Είναι η πρώτη σε εμάς γνωστή αναφορά για Νασσαρίτη (Ασσιώτη) ιερωμένο.
Τα παραθέτω κα τα δύο αυτούσια.

Η Σόφω Τσάλια και το παιδομάζωμα

Τ

ο παιδομάζωμα ήταν βέβαια η στρατολόγηση από τις τουρκικές αρχές
παιδιών Χριστιανικών οικογενειών και η κατάταξή τους μετά την ενηλικίωση στα τάγματα των γενιτσάρων.
Οι αποτελούντες τα τάγματα αυτά ήταν φανατικοί διώκτες αυτών από
τους οποίους προέρχονται. Ο θεσμός του παιδομαζώματος και των γενιτσάρων άρχισε στις αρχές του 15ου αιώνα και κορυφώθηκε στα μέσα του 17ου
αιώνα. Το παιδομάζωμα ήταν ο σκληρότερος φόρος αίματος που κατέβαλε
η σκλαβωμένη πατρίδα μας στον Τούρκο κατακτητή. Στρατολογούσαν παιδιά από 6 έως 20 ετών, η δε επιλογή γινόταν ανάμεσα σε ωραίους, έξυπνους
και δυνατούς νέους. Εξαίρεση γινόταν για τα μοναχοπαίδια, τα ορφανά και
τους παντρεμένους. Πολλοί γονείς προκειμένου, να γλυτώσουν τα παιδιά
τους τα πάντρευαν από τα 8 ή τα 9 χρόνια τους. Ήταν υποχρεωμένοι να
απαρνηθούν τον Χριστιανισμό και να ασπασθούν τον Μωαμεθανισμό και
να μάθουν την τουρκική γλώσσα. Από την ημέρα της στρατολόγησης οι
νέοι εργαζόταν σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες μέχρι να ενηλικιωθούν
και να καταταγούν στα σώματα των γενιτσάρων.
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Στο χωριό μας, πριν από μισή χιλιετηρίδα ζούσε, σύμφωνα με την παράδοση, στη θέση Τσούκαζη μέσα στο δάσος σε μια αχυροκαλύβα, μια χήρα,
ανάπηρη και φτωχή γυναίκα με το ανήλικο μοναχοπαίδι της. Η γυναίκα
αυτή κούτσαινε και γι’ αυτό οι χωριανοί την φώναζαν Σόφω Τσάλια (Σοφία
η Κουτσή).
Όταν πέρασαν από το χωριό οι υπεύθυνοι των τουρκικών αρχών για το
παιδομάζωμα οι τότε προύχοντες-μεγάλοι του χωριού μας αποφάσισαν
να δώσουν το παιδί της Σοφίας, μολονότι ήταν ορφανό και μοναχοπαίδι
και εξαιρούνταν. Τα παρακάλια, τα κλάματα και το μοιρολόγι της μάνας
δεν ήταν αρκετά να αλλάξουν γνώμη οι υπεύθυνοι. Ήταν μεγάλη θυσία να
προσφερθεί κάποιος να δώσει το δικό του παιδί και όπως καταλαβαίνουμε
όλοι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις δίνεις την πιο ανώδυνη για τον εαυτό σου
λύση.
Στο μέσον της αυλής του σημερινού Δημοτικού Σχολείου οι Τούρκοι
πήραν το μικρό παιδί της και έφυγαν. Η καημένη η μάνα, μόνη της πλέον, απαρηγόρητη έκλαιγε καθημερινά και καταριούνταν αυτούς που ήταν
υπεύθυνοι για τον ζωντανό χωρισμό με το μοναχοπαίδι της. Η μοναδική
της ελπίδα ήταν η προσευχή στον Θεό και αυτό έκανε καθημερινά και ζητούσε να την αξιώσει να δει ξανά το παιδί της.
Κάποια μέρα εντελώς αιφνιδιαστικά παρουσιάστηκε στο χωριό ένας
Δεσπότης. Ήταν το παιδί της Σόφω Τσάλιας, που πριν από χρόνια οι μεγάλοι του χωριού, προκειμένου να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά είχαν
δώσει στους Τούρκους για γενίτσαρο. Δεν ξέρουμε πώς έγινε και αντί να
γίνει γενίτσαρος έγινε Δεσπότης της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας.
Τα νέα της άφιξης του Δεσπότη μαθεύτηκαν και πολλοί κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού για να υποδεχθούν και να τον προσκυνήσουν. Εξάλλου δεν ήταν συνηθισμένο γεγονός Επίσκοπος να επισκεφθεί το χωριό και το θεώρησαν καλό σημάδι και πήγαν να πάρουν και την
ευλογία του. Ο Δεσπότης απέφυγε να αποκαλύψει το μυστικό, για δικούς
του βέβαια λόγους, και πήρε πληροφορίες από τους ανυποψίαστους κατοίκους για τη μάνα του και μάλιστα του είπαν όλη την ιστορία της άτυχης
αυτής γυναίκας.
Είχε πλέον νυχτώσει και οι κάτοικοι πρότειναν να τον φιλοξενήσουν σ’
ένα από τα καλά σπίτια του χωριού. Εκείνος δεν δέχτηκε και τους είπε ότι
θέλει να φιλοξενηθεί από τη φτωχή γριούλα που ζει σ’ αυτήν την καλύβα.
Οι κάτοικοι αντέδρασαν, ήξεραν ότι η γριούλα αυτή δεν είχε τίποτα να περιποιηθεί τον Δεσπότη και θα ντροπιαζόντουσαν. Ο Δεσπότης όμως ήταν
ανένδοτος και τους είπε ότι «όπως και ο Χριστός γεννήθηκε και έζησε φτωχά και ταπεινά έτσι πρέπει να ζούμε και εμείς οι Δεσποτάδες». Για να μην
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υποψιαστούν οι κάτοικοι έκανε πως δεν ήξερε που είναι η καλύβα, ζήτησε
να του την δείξουν και την άλλη μέρα θα τον συναντούσαν ξανά. Όταν
έφτασε στην καλύβα ζήτησε από την γριούλα να τον φιλοξενήσει για ένα
βράδυ. Ο σκύλος δεν γάβγισε καθόλου, αλλά κουνούσε την ουρά του. Ίσως
να τον είχε γνωρίσει. Η Σόφω Τσάλια ήταν πολύ διστακτική και του είπε
ότι δεν έχει τίποτε να τον περιποιηθεί και καλύτερα θα ήταν να πάει σ’ άλλο
σπίτι του χωριού. «Δεν μπορεί ένας Δεσπότης να κοιμηθεί σε μια φτωχική
καλύβα, ήταν τα λόγια της».
Ο Δεσπότης επέμενε και η φτωχή γυναίκα δέχθηκε να τον φιλοξενήσει
και του διηγήθηκε την ιστορία της.
Κάποια στιγμή, προτού κοιμηθεί στο στρωσίδι που του είχε στρώσει,
ο φιλοξενούμενος Δεσπότης φανερώθηκε και της είπε ότι είναι το παιδί
της. Δεν πίστευε στα μάτια της η γρια-Σοφία και προκειμένου να πειστεί
αναγκάστηκε να της δείξει κάποιο σημάδι που είχε στην πλάτη του και
της θύμισε επίσης στιγμές από την παιδική του ζωή, όταν ζούσε μαζί της.
Η χαρά της μάνας είναι μεγάλη και όπως καταλαβαίνετε, ήταν αδύνατον
να περιγραφεί.
Άρχισε να προσεύχεται και να ευχαριστεί τον Θεό που άκουσε τις προσευχές της και ικανοποίησε τη μοναδική επιθυμία της και την αξίωσε να
δει ξανά το παιδί της. Δεν κοιμήθηκαν καθόλου, κουβέντιασαν μέχρι τα
μεσάνυκτα.
Τα μεσάνυχτα ζήτησε από τη μάνα του να τον ακολουθήσει, θα την
έπαιρνε για πάντα μαζί του.
Η μάνα με μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς καμιά αντίρρηση ακολούθησε
τον γιο της και έφυγε για πάντα από το χωριό. Μάταια οι χωριανοί τον περίμεναν την άλλη μέρα στην πλατεία του χωριού, όπως είχαν συμφωνήσει το
βράδυ. Ξεκίνησαν και πήγαν για την καλύβα, αλλά εκεί δεν βρήκαν κανένα,
παρά μόνο τον σκύλο της γριας-Σοφίας να γαβγίζει λυπημένα, γιατί είχε
χάσει το αφεντικό του. Άλλοι λένε ότι καταράστηκε το χωριό και άλλοι ότι
το ευλόγησε. Πάντως αν συμβεί κάτι καλό οι κάτοικοι, το αποδίδουν στην
ευχή του Δεσπότη, και αν συμβεί κάτι κακό το αποδίδουν στην κατάρα του
Δεσπότη. Το οικόπεδο που ήταν η καλύβα οι κάτοικοι το παρεχώρησαν
στην εκκλησία του χωριού. Θεώρησαν το γεγονός αυτό θεϊκό σημάδι. Την
παράδοση αυτή μου την διηγήθηκε η προγιαγιά μου Λαμπρούση Γιαννούλα
(Λάμπρο Βάσαινα), η οποία απεβίωσε το 1960 σε ηλικία ενενήντα χρονών.
Υ.Γ. Ο Τούρκος μπέης, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες ο γιος της
Σοφω-Τσάλιας μέχρι να ενηλικιωθεί και να καταταγεί στα σώματα των
γενίτσαρων, τον συμπάθησε πάρα πολύ και του είπε ότι «οποιαδήποτε επιθυμία σου θα την πραγματοποιήσω, γιατί είσαι πολύ καλό παιδί». Αυτός
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του ζήτησε να τον βοηθήσει να γίνει ιερωμένος στη Χριστιανική εκκλησία.
Ο Τούρκος μπέης δεν μπόρεσε να του το αρνηθεί και τον βοήθησε, και
έτσι αντί να βρεθεί γενίτσαρος, έγινε Δεσπότης της Ορθόδοξης Ελληνικής
Εκκλησίας.
Κωνσταντίνος Δημ. Λαμπρούσης
Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών
«Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ»

Το Ιστορικό της Σοφίας (Σοφιτσιάλια)

Τ

ην εποχή της Τουρκοκρατίας και συγκεκριμένα την περίοδο του παιδομαζώματος, στο χωριό Άσσος (Νάσσιαρη) Πρεβέζης, στην περιοχή
που σήμερα ονομάζεται Τσούκαζη (Σοφιτσιάλια) κατοικούσε μία χήρα και
φτωχή γυναίκα ονόματι Σοφία, η οποία μεταξύ των άλλων προβλημάτων
αντιμετώπιζε και σοβαρό κινητικό πρόβλημα. Ήταν δηλαδή (κουτσή). Γι’
αυτό την προσφωνούσαν στην αρβανίτικη διάλεκτο (Σοφιτσιάλια).
Την εποχή αυτή κάθε χωριό έδινε ένα παιδί όμηρο στους Τούρκους.
Οι τοπικοί άρχοντες αποφάσισαν να δώσουν για όμηρο το μονάκριβο
παιδί της φτωχής και ανήμπορης Σοφίας. Το μικρό παιδί με δάκρυα στα
μάτια και με πόνο ψυχής αποχωρίστηκε τη στοργική και φτωχική αλλά
ζεστή αγκαλιά της μανούλας του, για να το οδηγήσουν στο αφιλόξενο
παιδομάζωμα, για να τον κάνουν γενίτσαρο. Εκεί που πήγε το μικρό παιδί
της Σοφίας κατά θαυμαστό τρόπο ξέφυγε από το τούρκικο στρατόπεδο
και κατέληξε με τη βοήθεια του θεού σ’ ένα μοναστήρι. Μέσα στο μοναστήρι το παιδί αυτό έδειξε μεγάλο ζήλο και αφοσίωση και χειροτονήθηκε
Διάκονος. Σιγά-σιγά έφτασε δε στον βαθμό του Επισκόπου (Δεσπότης).
Ποτέ δεν ξέχασε μα ούτε έβγαλε από το μυαλό του την πολυαγαπημένη
του μάνα που τον έφερε στον κόσμο και που τώρα δεν γνωρίζει τίποτε για
τη ζωή της.
Όταν του δόθηκε ευκαιρία, επισκέφθηκε το χωριό του για να δει τη γριά
πλέον μανούλα του, που την είχε αφήσει παρά τη θέλησή του, αλλά με την
ομόφωνη γνώμη της τοπικής εξουσίας. Μόλις έφτασε η είδηση ότι ο Δεσπότης έρχεται να επισκεφθεί το χωριό, όλοι σύσσωμοι οι κάτοικοι του χωριού, μα πρώτοι και καλύτεροι οι τοπικοί άρχοντες, βγήκαν να υποδεχτούν
τον Σεβασμιώτατο. Το θεωρούσαν ευλογία και τιμή. Ποιοι; Αυτοί που στα
παιδικά του χρόνια τον έδωσαν όμηρο. Τώρα δε τον υποδέχονται με τιμές
και δόξες. Σ’ άλλον δρόμο τον είχαν κατευθύνει τότε αυτοί, αλλά ο θεός
τον οδήγησε στο δικό του στενό, ανηφορικό δύσκολο μονοπάτι που οδηγεί στον Παράδεισο. Όταν έφτασε στο χωριό τον καλοδέχτηκαν και όλοι
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ήταν χαρούμενοι. Συζητούσαν διάφορα και η ώρα πέρασε γρήγορα και
έφθασε η ώρα για ύπνο. Όλοι συζητούσαν ποιος πρώτος να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Εκείνος τότε παρενέβη και τους είπε να μη μαλώνουν και
πως αυτός έχει σπίτι να μείνει. «Θέλω να μου πείτε αν ακόμη ζει η Σοφία η
κουτσή». Του είπαν ότι «ζει, αλλά αυτή δεν έχει τίποτα, είναι φτωχή, πού
θα πας εκεί;» Εκείνος τότε δεν απάντησε, αλλά πήρε τον δρόμο μόνος του
και κατευθύνθηκε στη φτωχική καλύβα της γριάς Σοφίας. Όταν τον είδε η
γριούλα τα έχασε και με τρεμάμενη φωνή του είπε: «εδώ σε έστειλαν; Εγώ
δεν έχω τι να σου προσφέρω». Εκείνος τότε της απάντησε με ήρεμο και
χαμογελαστό ύφος: «εδώ με έστειλε ο θεός και εδώ θα μείνω» και μπήκε
μέσα στην καλύβα για να περάσει μαζί της τη νύχτα. Μέσα στην καλύβα
άρχισαν τη συζήτηση και ο Δεσπότης άρχισε να την ρωτά για τη ζωή της
και αν είχε οικογένεια. Εκείνη του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Είχε μόνο
ένα παιδί και ο άνδρας της είχε πεθάνει. Το παιδί το πήραν οι τοπικοί άρχοντες και το έδωσαν όμηρο και πως από τότε δεν έχει μάθει τίποτε για αυτό,
αν ζει ή αν έχει πεθάνει. Σ’ αυτό το σημείο ο Δεσπότης δεν άντεξε άλλο
και έπεσε στην αγκαλιά της και της αποκάλυψε ότι αυτός που έχει τώρα
μπροστά της είναι το παιδί της. Κλάψανε τότε και οι δύο από χαρά και ευτυχία. Το πρωί εγκατέλειψαν το χωριό και έφυγαν. Δεν επέστρεψαν ξανά.
Αυτή η διήγηση έφτασε μέχρι τις μέρες μας από γενιά σε γενιά και από
στόμα σε στόμα.
π. Αλέξανδρος Σιάρκος, εφημέριος Άσσου.

Ο τοίχος της Σόφω Τσάλιας (Σοφτσάλιας)
και το εικονοστάσι της Αγίας Σοφίας

Ο

τοίχος, της Σοφτσάλιας στη θέση Τσούκαζη (από τη δεξαμενή της
ύδρευσης μέχρι τον δρόμο που οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο και το
γήπεδο), άρχισε να κτίζεται τον Ιούλιο του 2010 με πρωτοβουλία κατοίκων
του χωριού μας. Για την ανέγερσή του (48 τ.μ.) την πέτρα και την άμμο είχε
προσφέρει ο Δήμος Θεσπρωτικού.
Ο Σύλλογος αποδήμων Ασσιωτών «Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» είχε
προσφέρει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ για την αγορά και τη μεταφορά υλικών (τσιμέντα, ασβέστη κτλ). Τα χρήματα για τα εργατικά αξίας
εννιακοσίων (900) Ευρώ είχαν προσφέρει ισόποσα οι παρακάτω χωριανοί:
Ανωπολιτάκης Άγγελος του Φίλιππα
Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου
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Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Καλέσιος Αντώνιος του Ιωάννη
Κατσάνος Ιωάννης του Λάμπρου
Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου
Λαμπρούσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
Παφίλας Γεώργιος του Ιωάννη
Παφίλας Ευγένιος του Κωνσταντίνου
Παφίλας Σπυρίδων του Αθανασίου
Σιάρκος Αλέξανδρος του Ιωάννη
Σιάρκος Δημήτριος του Ιωάννη
Σταύρου Γεώργιος του Περικλή
Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου
Χρήστου Δημήτριος του Γεωργίου
Χρήστου Λεωνίδας του Γεωργίου
Χρήστου Παύλος του Γεωργίου
Χρήστου Χρήστος του Γεωργίου.
Τον Μάρτιο του 2016 ο τοίχος αποπερατώθηκε, αφού κτίστηκαν επί
πλέον (22 τ.μ.). Ο τοίχος κτίστηκε από τους μαστόρους Γιάννη Πάπα και
Λεονάρντο Σέχα, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην περιοχή μας. Την πέτρα και την άμμο προσέφερε ο Δήμος Ζηρού.
Τις χωματουργικές εργασίες προσέφερε ο Αντώνιος Καλέσιος του Ιωάννη,
ο οποίος είναι πάντα παρών σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα χρήματα για τα
εργατικά, την αγορά και τη μεταφορά των υλικών (τσιμέντα, ασβέστη κτλ)
αξίας 330 Ευρώ προσέφεραν οι παρακάτω χωριανοί:
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Θεοδώρου Ευάγγελος του Θεοδώρου
Κατσάνος Θωμάς του Ανδρέα
Κατσάνος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
Λαμπρούσης Αναστάσιος του Ευαγγέλου
Ξάνθης Χρήστος του Στεφάνου
Παφίλας Σπυρίδων του Αθανασίου
Σιάρκος Αλέξανδρος του Ιωάννη
Σιάρκος Δημήτριος του Ιωάννη
Σταύρου Γεώργιος του Περικλή
Χρήστου Αθανάσιος του Γεωργίου
Χρήστου Παύλος του Γεωργίου
Στο εικονοστάσι του τοίχου τοποθετήθηκε φορητή εικόνα της Αγίας
Σοφίας από τον εφημέριο του χωριού μας π. Αλέξανδρο Σιάρκο και άναψε το καντήλι για πρώτη φορά τη Μ. Δευτέρα στις 27 Απριλίου 2016. Ας
φροντίσουν οι ευσεβείς πιστοί του χωριού μας το καντήλι αυτό να είναι
πάντα αναμμένο. Ο τοίχος αυτός είναι αφιερωμένος στη γερόντισσα Σοφία
(Σοφτσιάλια ή Σόφω Τσάλια), μητέρα Μητροπολίτη σύμφωνα με την μακραίωνη παράδοση, η οποία διέμενε στην τοποθεσία αυτή σε μια φτωχική
καλύβα.

Προσκυνητάρι της Αγία Σοφίας
στην Τσούκαζη.
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Αναφορά για ιερέα του χωριού μας
στο βιβλίο του Βασίλη Κραψίτη
«ΖΩΗΣ ΠΑΝΟΥ Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ
ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ (1765-1846)»
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΘΗΝΑΙ 1973.
Σε σύναξη που έγινε στις Βαριάδες το 1821 οι Σουλιώτες αποφάσισαν
μια ομάδα τους να κυριεύσει τα δώδεκα χωριά της περιοχής του Λιολιόβου
(σημερινό Θεσπρωτικό) και υποχρεώσει τους κατοίκους αυτών σε συμμαχία με τον Αλή-Πασά εναντίον του σουλτάνου. «Ο μέν Μάρκος Μπότζαρης μαθών ότι οι Κρανιώτες δεν εδέχθησαν
τα όσα οι Σουλιώται τους επρόβαλαν δια να
ενωθούν δια νυχτός, εισέβη εις το χωρίον
Κρανιά και το εκυρίευσεν……Ο μεν Ζώης
Πάνου και Βασίλειος Ζέρβας δια νυχτός εις
το χωρίον Νάσαρι, πήγαν εις του παπά το
σπίτι. Ο παπάς μην ηξεύροντας ότι οι Σουλιώται ήτον, άνοιξεν την θύραν, εισέβησαν οι
καπετάνιοι μέσα, και διέταξαν την παπαδιάν
να εισέρχεται εις όλα τα οσπίτια του χωρίου, βροντώντας την πόρταν. Ακούοντας την
φωνήν της παπαδιάς άνοιγον οι νοικοκυραίοι και ούτως εμπουρδάριζαν από δέκα στραΖώης Πάνου
τιώται εις κάθε οσπίτιον και ούτω κυρίευσαν
την ίδια νύχτα 4 χωρία με την ιδίαν τέχνην.
Έκλιναν την κεφαλήν οι εγκάτοικοι». Δεν έχουμε πληροφορίες ποιος ήταν
ο παπάς που αναφέρει ο συγγραφέας. Υποθέτουμε ότι ήταν Νασσαρίτης
στην καταγωγή, εφόσον οικογενειακώς έμενε στον Άσσο και μάλιστα σε
δικό του σπίτι και όχι στα κελιά της ιεράς μονής «Παναγία η Λαμποβίτισσα» όπου φιλοξενούνταν όλοι οι ιερείς που ιερουργούσαν στον ιερό ναό
του Αγίου Γεωργίου του χωριού μας και κατάγονταν από άλλο χωριό.
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π. Ευθύμιος Ιωάννη Χούθης (παπα-Θύμιος ο Α’)

Ο

Μητροπολίτης Άρτης Σεραφείμ Ξενόπουλος του Βυζαντίου στο «Δοκίμιον ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης» (Αθήνα 15 Ιουνίου 1884),
(επανέκδοση Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας «Σκουφάς» Άρτα
1986, σελ. 63) αναφέρει ότι στο χωρίον Νάσσαρη ή Νάσσα υπήρχε ένας
εφημέριος. Ο εφημέριος στον οποίον αναφέρεται είναι ο π. Ευθύμιος Ιωάνν.
Χούθης (παπα-Θύμιος ο Α’). Ο παπα-Θύμιος ο Α’ είναι ένα από τα τέσσερα
παιδιά του Ιωάννη (Νάκη) Χούθη ή Χούση) και ήταν εφημέριος στον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Νάσσ(ι)αρης (Άσσου) το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Πρεσβυτέρα η Κατσάνου
ή Πανταζή Πανάγιω του Σπύρου (κόρη του Σπύρο Πανταζή και αδελφή
του Τάση και Κίτση Πανταζή) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε ένα
παιδί: α) τη Βασιλική, η οποία παντρεύτηκε τον Νικολάου ή Μάρκου Χρήστο του Νικολάου (Χρήστο Κολιό Μάρκο ή Χρήστο Πρίφτη) από τον Άσσο
χωρίς να αφήσει απογόνους. Δεν γνωρίζουμε πότε απεβίωσε ο π. Ευθύμιος.
Η πρεσβυτέρα απεβίωσε μετά το 1920 και τούτο τεκμαίρεται, γιατί ήταν
ανάδοχος (νονά) της μητέρα μου η οποία είχε γεννηθεί το 1919.
Σημείωση: Ο Χρήστος Νικολάου-Μάρκου (Χρήστο Πρίφτης) δολοφονήθηκε στις Παπαδάτες (περιοχή Κουρούνα). Μετά τον θάνατο του Χρήστο
Πρίφτη πέθανε και η γυναίκα του χωρίς να αφήσουν απογόνους. Μετά τον
θάνατο του γαμπρού του και της κόρης του ο Παπά Θύμιος υιοθέτησε την
ανιψιά του Άννα (κόρη του αδελφού του Παναγιώτη ή Πανάκια), η οποία
παντρεύτηκε τον Παππά Γρηγόριο του Παναγιώτη (Γρηγόρη Νότη) από τα
Μελιανά και απέκτησε ένα παιδί, την Ευγενία (Βγένω, 1906-2000), η οποία
παντρεύτηκε τον Ντίμερη Κωνσταντίνο του Νικολάου και της Γιαννούλας
(1904-1972) από τον Σκιαδά και απέκτησε έξι παιδιά: α) τον Ευθύμιο (Θύμιο Ντίμερη, 1928-2015), β) τη Γεωργία (Γίτσα), γ) την Παναγιώτα (Πανάγιω του Ντίμερη), δ) τον Χρήστο (Τούλια, 1935-1990), ε) Τον Ευάγγελο
(Βαγγέλη, 1939-1957), και στ) τον Νικόλαο (Νίκο Ντίμερη).

30 							

Παύλου Χρήστου

π. Γεώργιος Κόλιας

Ο

π. Γεώργιος Κόλιας γεννήθηκε στα Δερβίζιανα το 1879. Ήταν απόφοιτος σχολαρχείου και απόφοιτος της Αββακουμείου
ιερατικής σχολής (διετούς ή τριετούς φοιτήσεως) της νήσου των Ιωαννίνων. Η Αββακούμειος ιερατική σχολή ιδρύθηκε το 1872
από τον ηγούμενο της ιεράς μονής Ελεούσας
Αββακούμ και λειτούργησε στην ιερά μονή
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος από το 1872
μέχρι το 1922.
Οι αποφοιτήσαντες από την Αββακούμειο ιερατική σχολή, λόγω ελλείψεως δασκάλων, εκτελούσαν αυτοί χρέη δασκάλων στις ενορίες των. Χειροτονήθηκε στην ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και κατά αρχάς υπηρέτησε
ως εφημέριος στον Ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης Ιωαννίνων, στο Λιβιάχοβο
(Άγιος Ανδρέας) και στα Δερβίζιανα. Από γραπτή πηγή προκύπτει ότι τη
σχολ. χρονιά 1910-1911 εκτελούσε χρέη δασκάλου στο Δημοτικό Σχολείο
Άσσου και παράλληλα εκτελούσε και χρέη ιερέως. Μετά τον Άσσο μετατέθηκε στα Δερβίζιανα. Από τα Δερβίζιανα το 1917 μετατέθηκε στους Γεωργάνους και παρέμεινε εκεί ως το τέλος του 1923. Τον Ιανουάριο του 1924
είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου μέχρι στις αρχές
του 1928. Επίσης είναι εφημέριος του Αγίου Γεωργίου Άσσου από το 1930
μέχρι και το 1933. Από τον Άσσο πήγε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Γκιονάλων Ρευματιάς και έμεινε εκεί μέχρι το 1937. Εκοιμήθη
το 1938 σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν. Στον Άσσο διαδέχθηκε τον π. Ευθύμιο Χούθη (παπα-Θύμιο Α’). Πρεσβυτέρα η Ευγενία
Δερδεμέζη από τα Δερβίζιανα με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά,τέσσερα
αγόρια τον Κωνσταντίνο, τον Θωμά, τον Δημητράκη, τον Ζήκο και ένα κορίτσι τη Βασιλική, η οποία έγινε πρεσβυτέρα, παντρεύτηκε τον π. Αθανάσιο
από την Κ. Ρευματιά, ο οποίος στη συνέχεια ήταν εφημέριος στην ενορία
της Ρευματιάς. Η πρεσβυτέρα (Ευγενία Δερδεμέζη) από τα Δερβίζιανα απεβίωσε στον Άσσο από δήγμα (δάγκωμα) λυσσασμένου σκύλου.
Ο π. Γεώργιος Κόλιας ήταν σεμνός, φιλήσυχος, με περισσή καλοσύνη
και με μεγάλη διάθεση για προσφορά, αντάξιος του λειτουργήματός του.
Γνώριζε βυζαντινή μουσική και διακρινόταν για την ψαλμωδία του. Ήταν
ιδιαίτερα καλλίφωνος. Τον καιρό που ήταν εφημέριος στη Νάσσιαρη (Άσσος) διέμενε στην ιερά μονή Γενέσιον Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα).
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π. Δημήτριος Φωτ. Ζήκος ή Ζήκας (παπα-Δημήτρης)

Ο

π. Δημήτριος Ζήκος γεννήθηκε στον Άσσο (Νάσσαρη) το 1881. Ήταν
το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά του Φώτη Ζήκα. Το άλλο παιδί της
οικογένειας ήταν η Βασιλική (1885-1973), η οποία παντρεύτηκε τον Λαμπρούση Δημήτριο του Αντωνίου (Μήτρο Ντώνη) από τον Άσσο χωρίς
όμως να αφήσει απογόνους. Οι γονείς του ήταν φτωχοί, έμεινε όμως ορφανός σε πολύ μικρή ηλικία και για αυτό βρέθηκε από πολύ μικρός στη μονή
Ρωμανού. Η Μονή Ρωμανού ιδρύθηκε το 1113 από τον Ηγούμενο Ιωάσαφ
και είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είναι από τις μονές
της Ηπείρου με μεγάλη δραστηριότητα όπως χρηματοδότηση σχολείων,
συσσίτια για φτωχούς, φιλοξενία δασκάλων κ.λ.π. Επίσης προσέφερε και
εθνικές υπηρεσίες την εποχή των αγώνων των Σουλιωτών για την ελευθερία της πατρίδας καθώς και την περίοδο της κατοχής ήταν κέντρο αγωνιστών εθνικής αντίστασης. Στη μονή αυτή για πολλά χρόνια προσέφερε τις
υπηρεσίες του ο π. Δημήτριος και ειδικά στην περιποίηση και τη βοσκή των
πολλών αιγοπροβάτων της μονής.
Η εργατικότητά του, το σπάνιο ήθος που διέθετε, η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η βαθιά πίστη στη χριστιανική θρησκεία και η μεγάλη θέληση
που είχε να γίνει κληρικός ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον ηγούμενο της
μονής Παρθένιο Β’ να μεριμνήσει για τη χειροτονία του. Ο π. Δημήτριος
ήταν ιερομόναχος και απερίσπαστος χωρίς άλλες υποχρεώσεις, αφιερώθηκε στο εκκλησιαστικό έργο. Από γραπτή πηγή γνωρίζουμε ότι το 1912 ήταν
εφημέριος του ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Άσσου. Στον Άσσο ζούσε
μοναχική ζωή και διέμενε στα κελιά της ιεράς μονής «Παναγία Λαμποβίτισσα» που είναι αφιερωμένη στο Γενέσιον της Θεοτόκου. Σύμφωνα πάντα με
προφορικές πηγές έμεινε στον Άσσο μέχρι και το 1923. Τα τελευταία χρόνια στα κελιά της μονής λειτουργούσε και καφεπαντοπωλείo σε συνεργασία με τον Χρήστου ή Μήτσιο Αναστάσιο του Χρήστου και της Βασιλικής
(Ναστάση Χρήστο) τον μετέπειτα γραμματέα της κοινότητας Νάσσαρης
και στη συνέχεια της κοινότητας Άσσου. Ο παπα-Δημήτρης διαφώνησε με
την εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου και
ασυμβίβαστος όπως ήταν σε θέματα αρχής παραιτήθηκε και αποσύρθηκε
να μονάσει στη μονή Αβάσσου. Η μονή Αβάσσου είναι ένα χιλιόμετρο περίπου μετά το χωριό Άνω Κοτσανόπουλο με κατεύθυνση τη Βρυσούλα και
είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Χτίστηκε τον 19ο αιώνα και
το όνομά της το χρωστάει στον ιδιοκτήτη που λεγόταν Αβασσιώτης. Στη
μονή Αβάσσου μόνασε περίπου δέκα πέντε χρόνια. Όπως προκύπτει από
γραπτή πηγή (πράξη του εκκλησιαστικου συμβουλίου του ιερού ναού Αγί32 							

Παύλου Χρήστου

ου Γεωργίου Άσσου) τα τελευταία χρόνια της ζωής, γερασμένος, άπορος
και ασθενής βρέθηκε σε γηροκομείο της Κέρκυρας. Αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμα και τα ιερά του άμφια στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου
για να εξοικονομήσει λίγα χρήματα προκειμένου μάλλον να εκπληρώσει τις
οικονομικές υποχρεώσεις στο γηροκομείο της Κέρκυρας. Με υπ’ αριθ. 155/5/1940 (βλ. παρακάτω) απόφασή του το εκκλησιαστικό συμβούλιο του
ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου αποτελούμενον εκ των 1) Ευθυμίου Γ.
Λαμπρούση (Θύμιο Πήλιου) ως προέδρου, 2) ιερέως Χρήστου Διαμάντη, 3)
Σπύρου Κ. Ζήκα (Πήλιο Ζήκα) και 4) Παναγιώτη Κ. Χούθη (Πάνο Κώτση)
σε έκτατη συνεδρίαση εγκρίνει την αγορά εκ δραχμών εξακοσίων «600»
των κάτωθι ιερών αμφίων δια την εκκλησία παρά του Δημητρίου Αντωνίου Λαμπρούση (Μήτρο Ντώνη) (γαμπρός από αδελφή του π. Δημητρίου
Ζήκα) του άλλοτε εφημερίου Δημητρίου Ζήκα, ευρισκομένου τώρα εις το
γεροντοκομείο Κερκύρας ήτοι: 1) Εν φελόνιον, 2) εν στιχάριον, 3) εν πετραχήλιον και 4) εν ζευγάρι επιμανίκια. Συχνά επισκέπτονταν το χωριό και
πρόθυμα ανταποκρίνονταν σε κάθε πρόσκληση του εκκλησιαστικού συμβουλίου προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Eκοιμήθη το 1943
και ενταφιάστηκε στον Άσσο στην ιερά μονή «Παναγία Λαμποβίτισσα»,
σύμφωνα με την εκφρασθείσα επιθυμία του.
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π. Γεώργιος Χρ. Πανούσης (παπα-Γιώργης)

Ο

π. Γεώργιος Χρ. Πανούσης
γεννήθηκε στο Νικολίτσι
το 1902. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στον ιερό ναό Αγίου
Γεωργίου Άσσου το 1928 και
τοποθετήθηκε εφημέριος στον
ανωτέρω ναό στον οποίο παρέμεινε λιγότερο από δύο χρόνια. Στη συνέχεια μετατέθηκε
και υπηρέτησε αρκετά χρόνια
ως εφημέριος στη Γραμμενίτσα
Άρτας. Το 1942 ή 1945 τοποθετείται εφημέριος στον ιερό
ναό της Αγίας Κυριακής Νικολιτσίου (καθεδρικός Ναός του
Νικολιτσίου). Με την ολοκλήρωση των εργασιών του ιερού
ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου
και την καθιέρωσή του ως καθεδρικού ναού στο Νικολίτσι,
ο παπα-Γιώργης μέχρι το τέλος
της ζωής του ήταν εφημέριος του ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Πρεσβυτέρα η Λαμπρινή Παπαθεοδώρου από το Νικολίτσι με την οποία
απέκτησε τρία παιδιά, δύο αγόρια τον Χρήστο και τον Θρασύβουλο και μία
κόρη τη Νίκη. Εκοιμήθη το 1973 σε ηλικία 71 ετών. Ιερωμένος σεβαστής
φυσιογνωμίας.
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π. Ευάγγελος Αγγέλης (παπα-Βαγγέλης)

Ο

π. Ευάγγελος Αγγέλης γεννήθηκε
στα Μελιανά το 1877. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε
εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στα Μελιανά μέχρι το
1944, στη συνέχεια με αίτησή του τοποθετήθηκε εφημέριος στον ιερό Ναό
Αγίας Τριάδος στην πόλη της Πρέβεζας.
Στα Μελιανά τον διαδέχθηκε ο γιος του
π. Λεωνίδας Αγγέλης (παπα-Μάρκος).
Από γραπτές πηγές προκύπτει ότι ήταν
εφημέριος και στον ιερό ναό του Αγίου
Γεωργίου Άσσου τα έτη 1934 και 1935.
Από προφορικές όμως πηγές ήταν εφημέριος στον Άσσο μέχρι το 1938. Επίσης όπως προκύπτει από γραπτή πηγή
[αριθ. 1/1-4-1942 πράξη εκκλησιαστικής επιτροπής του ιερού ναού Αγίου
Γεωργίου, (βλ. παρακάτω)] ήταν εφημέριος στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου από τον Απρίλιο του 1942 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 1943, όπου
τον διαδέχθηκε ο π. Ευθύμιος Χούθης (παπα-Θύμιος). Απόφοιτος σχολαρχείου, ιερωμένος με καταξίωση στο λειτούργημά του, υψηλού ήθους και σεμνός λειτουργός του υψίστου, τελούσε και το μυστήριο της εξομόλογησης.
Πρεσβυτέρα η Μαρία Ντάκουλα από τα Μελιανά. Είχε πολυμελή οικογένεια (πέντε παιδιά), τρία αγόρια, τον Κων/νο, τον Λεωνίδα (τον ιερέα, παπα-Μάρκο), τον Χρήστο και δύο κορίτσια, την Πανάγιω συζ. του Παντούλα
Περικλή (Περικλή
Παντούλα) και τη
Λαμπρινή συζ. του
Παναγιώτου Κων/
νου (Κώτση Γιώτου).
Εκοιμήθη
σε
ηλικία 91 ετών το
1968. Ενταφιάστηκε στο κοιμητήριο
των Μελιανών.
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π. Χρήστος Σωτηρίου Διαμάντης

Ο

π. Χρήστος Διαμάντης γεννήθηκε στον
Αυλότοπο (Γλαβίτσα) Σουλίου το 1904.
Απόφοιτος σχολαρχείου, χειροτονήθηκε ιερέας το 1935 και τοποθετήθηκε στο χωριό
Γαρδίκι Παραμυθιάς. Το 1938 με αίτησή του
μετατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης και αρχικά τοποθετήθηκε
στην ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκιονάλων (Ρευματιά). Επειδή όμως εκείνη τη
χρονιά εχειροτονήθη εφημέριος από το χωριό Ρευματιά (π. Αθανάσιος, γαμπρός, από
κόρη, του παπά Κόλια), ο π. Χρήστος Διαμάντης τοποθετήθηκε εφημέριος
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου. Όπως προκύπτει από γραπτή πηγή[αριθ. 22/1 Ιανουαρίου 1941 πράξη εκκλησιαστικής επιτροπής του ιερού
ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου (βλ. παρακάτω)] ήταν εφημέριος Άσσου μέχρι
τις αρχές του έτους 1941, οπότε έφυγε για το Σούλι και στη συνέχεια από το
1942 έως το 1972 ήταν εφημέριος στο χωριό Κουκουλιοί Σουλίου. Μορφή
σεμνού και άξιου ιερωμένου, αντάξιος του λειτουργήματός του. Εκοιμήθη
στις 6-2-1976. Ο π. Χρήστος Διαμάντης είχε τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια
τον Αλέξη και τον Ελευθέριο και δύο κορίτσια τη Μολυβία και τη Βερενίκη.
Τον καιρό που ήταν εφημέριος στη Νάσσιαρη (Άσσος) διέμενε στην περιοχή της Καράβας στο σπίτι του Παφίλα Ευγενίου του Ιωάννου (Βγενάκου).
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π. Ευθύμιος Ιωανν. Χούθης (παπα-Θύμιος ο Β’)

Ο

π. Ευθύμιος Χούθης γεννήθηκε
στον Άσσο το 1906. Είναι το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του
Ιωάννη Δημητρίου Χούθη (Νάκη
Τούση) και της Μάνθας Ευθυμίου
Λαμπρούση. Πρεσβυτέρα η ασσιώτισα Αικατερίνη Αντ. Νικολάου
(1910-2008) με την οποία απέκτησε
έξι παιδιά: τον Χρήστο (1932-1991),
τον Μάνθο (1934-2004), την Κωνσταντίνα, τον Αντώνιο, τον Νικόλαο
και τη Μαρία. Εχειροτονήθη διάκονος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Ανδρέα εις τον ιερό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Πρέβεζας
στις 27 Ιανουαρίου 1943. Την επόμενη ημέρα (28-1-1943) εις τον ίδιο ναό
χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στις 5 Μαρτίου 1943 τοποθετήθηκε εφημέριος στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου. Τα έτη 1952-1953 φοίτησε
στο διετούς διάρκειας κατώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Βελλάς
Ιωαννίνων. Για σαράντα συναπτά έτη, μέχρι τον Μάρτιο του 1983, ο π. Ευθύμιος Χούθης ήταν εφημέριος του χωριού μας. Δεσπόζουσα φυσιογνωμία
στην περιοχή, ιερωμένος αξιοπρεπής, με περισσή αξιοπρέπεια και αξιοσέβαστος σε όλο το ποίμνιό του. Ο μακαριστός ιερέας ήταν η προσωποποίηση της απλότητας, της ταπείνωσης και της σεμνότητας. Τον χαρακτήριζε
η ευσέβεια, η βαθιά πίστη, η προσήλωση και η αφοσίωση στο ιερατικό του
καθήκον. Τίμησε το ιερατικό του αξίωμα. Άτομο ήρεμο, γαλήνιο, πράο με
πολλή αγάπη για το ποίμνιό του και τον συνάνθρωπό του. Η πολύχρονη
ποιμαντική του διακονία θα μείνει ανεξίτηλη στο ποίμνιό του. Πολλά τα
χαρίσματά του και οι αρετές του.
Κορυφαίο όμως χάρισμα του π. Ευθύμιου ήταν η μελωδική φωνή του.
Πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολή αν ισχυριστώ ότι παρόμοια φωνή δεν
υπήρχε ούτε υπάρχει ακόμα και σήμερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή μας.
Όσοι βέβαια είχαν την τύχη να ακούσουν την ψαλμωδία του είμαι σίγουρος ότι θα έχουν την ίδια γνώμη. Το 1983 παραιτήθηκε από εφημέριος του
Άσσου για λόγους υγείας. Είχε φροντίσει όμως για τον διάδοχό του.
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Εκοιμήθη στις 15 Αυγούστου του 1985 σε ηλικία 79 ετών. Πάνδημος ο
Ασσιώτικος λαός μέσα σε βαρύ πένθος και βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε
τον επί σαράντα ολόκληρα χρόνια πνευματικό του πατέρα. Στον αύλειο
χώρο του ενοριακού ναού του Αγίου Γεωργίου υπάρχει η προτομή του. Με
τον επίσης ιερέα παλαιότερα του χωριού μας π. Ευθύμιο Χούθη (παπα-Θύμιο τον Α’) είχε συγγενική σχέση. Ήταν αδελφός του παππού του.
Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο του Κωστή Μ. Σιώζη, συνταξιούχου δασκάλου, από το βιβλίο του «Μνήμες-Μορφές-Διηγήματα» σελ. 206-207, το
οποίο αναφέρεται στον π. Ευθύμιο Χούθη και τον επιτάφιο λόγο του τότε
Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης († Μελετίου).
«... Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας κυριαρχούσα μορφή ήταν φυσικά ο
παπα-Θύμιος. Το Ιερό, αν θυμάμαι καλά, ήταν σε κάποιο επίπεδο ψηλότερο
από το επίπεδο του κυρίως ναού και αυτό προσέδιδε κάποια επιβλητικότητα
και στο ιερό και στον ιερέα την ώρα εκείνη. Ο παπα-Θύμιος ήταν η προσωποποίηση της αγιότητας. Υψηλός το ανάστημα, λεπτός με ελαφρώς κυρτωμένους ώμους, πρόσωπο ισχνό και ρυτιδωμένο με μακριά γενειάδα ήταν
ζωντανή βυζαντινή αγιογραφία. Παρά το ότι δεν τον είχαν πάρει τα χρόνια
φαινόταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Το ψάλσιμό του χαμηλό, ήρεμο, ιεροπρεπές, χωρίς εξάρσεις. Φανέρωνε την ψυχή και τον χαρακτήρα του που ήταν
πράος, προσηνής, ανοιχτός σε όλους, με μια μεγάλη καρδιά που χωρούσε όλο
του το ποίμνιο. Είχες την αίσθηση πως αν του φιλούσες το χέρι και έπαιρνες
την ευχή του, θα έφευγες ανάλαφρος και εξαγνισμένος. Είχα την τύχη να τον
γνωρίσω καλύτερα, γιατί κάποιο συμβάν μας έφερε πλησιέστερα, και να διαπιστώσω τον πλήρους αγαθότητας χαρακτήρα του. Σχημάτισα την εντύπωση πως ο παπα-Θύμιος δεν έγινε παπάς όταν μεγάλωσε αλλά είχε το χρίσμα
της ιεροσύνης από τη γέννησή του...».
Από τον εμπνευσμένον επιτάφιον λόγον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Μελετίου, για την κοίμηση του
Ιερέως Ευθυμίου Χούθη, την 15η Αυγούστου 1985.
«Αγαπητοί αδελφοί μέσα στο φως της αιώνιας ζωής και της Αναστάσεως,
ο μακαριστός ιερέας του Θεού Ευθύμιος παρέδωσε το πνεύμα του εις τον
δημιουργόν μας και σωτήρα μας Ιησούν Χριστόν.
Εν τη γενέσει την Παρθενίαν εφύλαξας εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε μετέστης προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα της ζωής» ψάλλομεν σήμερα. Και σήμερα μνήμην και εορτήν της μεταστάσεως της Υπεραγίας
Δεσποίνης ημών Θεοτόκου από τα φθαρτά εις τα άφθαρτα, από τα πρόσκαιρα εις τα αιώνια, από τα λυπηρά εις τα χαρμόσυνα, ο δούλος του Θεού, ο
λειτουργός του Κυρίου, ο ιερέας, ο μακαριστός ιερέας Ευθύμιος, ενώ είχε αρ38 							
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χίσει η εορτή της μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, από το βράδυ μετά
τα μεσάνυκτα παρέδωκε με το πιο ήσυχο και γαλήνιο τρόπο (σαν πουλί που
λέμε) σαν τους εκλεκτούς του ήρεμα, ήσυχα, ανώδυνα και ατάραχα το πνεύμα του εις τας χείρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετέστη προς την
ζωήν, δεν εχάθη, δεν έφυγε δεν τον ζημιωθήκαμε, εκείνοι που μετήστανται
προς την ζωήν γίνονται κέρδος, όπως η Υπεραγία Θεοτόκος όταν έφυγε από
τον κόσμον και πήγε κοντά στον Χριστό, έγινε παγκόσμια, η παρουσία της
πια, όχι μόνο στη Γεθσημανή και στη Βηθλεέμ και στη Ναζαρέτ, αλλά σε όλο
τον κόσμο.
Έτσι και όποιος φεύγει από τη ζωή και πάει κοντά στον Χριστό στην αιώνια και μακάρια ζωή, γίνεται δυο φορές ζωντανός, δέκα φορές ζωντανός,
εκατό φορές ζωντανός, χίλιες φορές ζωντανός και αν στην επίγεια ζωή του η
ευχή του σαν ιερέας του Θεού είχε δύναμη, μετά την κοίμησή του έχει πολλαπλάσια δύναμη.
Αγαπητοί μου αδελφοί μακαρίζομεν τον δούλον του Θεού, τον αξιομακάριστον ιερέα Ευθύμιο, που αξιώθηκε κάποια ημέρα να δεχθεί την κλήση του
Κυρίου, άκουσε τη φωνή του Παντοκράτορος Θεού που έλεγε σ’ αυτόν όπως
είπε και στους Αγίους Αποστόλους. «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς
ανθρώπων».
Και από εκείνη τη στιγμή ο ταπεινός δούλος του Θεού, ο ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος με όλους άνθρωπος και πριν και μετά επήρε από την χάριν
του Θεού και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, την μεγάλην δωρεάν της
Ιεροσύνης, που είναι, όπως λένε, οι Άγιοι Πατέρες, όπως μας δίδαξαν, όπως
πιστεύουμε, όπως το ζούμε, όπως το βλέπουμε καθημερινά. Το μοναδικό αξίωμα που έχει αξία ενώπιον του Θεού και των δούλων του Θεού, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι
Άγιοι, «ούτε ο Βασιλιάς έχει αξία μπροστά στον ιερέα, ούτε και οι Άγγελοι
ακόμα μπροστά στον ιερέα δεν είναι τίποτα, γιατί οι Άγγελοι έχουν δύναμη
να προστατεύσουν, έχουν δύναμη να ενισχύσουν είναι άφθαρτα και αιώνια
πνεύματα, βρίσκονται γύρω από τον θρόνο του Θεού, αλλά δεν έχουν τη
δύναμη να λειτουργήσουν, δεν έχουν τη δύναμη να απλώσουν τα χέρια τους
πάνω από το κεφάλι ενός ανθρώπου και να του μεταφέρουν κατά το θέλημα
του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού και του πατέρα του την ευλογίαν του ουρανού.
Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός: «Καθώς απέσταλκεν ο
Πατήρ μου καγώ πέμπω υμάς να γίνετε αλιείς ανθρώπων. Ο Πατήρ μου ο
επουράνιος είπε στον Χριστό. «ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός, αυτού
ακούετε». Θυμάστε τα λόγια από τη μεγάλη γιορτή που πέρασε; Την εορτήν
της Μεταμορφώσεως.
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Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έλεγε εις τους αποστόλους Του και εις
τους Ιερείς όλων των αιώνων «Ο ακούων υμών εμού ακούετε, ο απαιτών
υμάς εμού απαιτεί». Αγαπητοί μου αδελφοί, μακάριοι είμαστε σαν λαός, διότι
αξιωθήκαμε να ζούμε την ορθόδοξον πίστιν.
Μακάριοι είμαστε διότι, αξιωθήκαμε να δεχθούμε τα δώρα του Πατέρα
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δια του στόματος της διδασκαλίας
και των χειρών της ευλογίας των Ιερέων. Όλοι μας και σεις και μείς που είμαστε Ιερείς δε φυτρώσαμε μια μέρα ξαφνικά παπάδες, εγίναμε παπάδες επειδή
ζήσαμε κοντά σε Ιερείς και διδαχθήκαμε από τον λόγο τους και από το παράδειγμά τους και ποτίστηκε η ψυχή μας και οδηγηθήκαμε να αγαπήσουμε
τον Σωτήρα του κόσμου Χριστόν και να καταλάβουμε από τον λόγο τους και
από το παράδειγμά τους ότι τα επίγεια δεν είναι τίποτε μπροστά στα επουράνια. Και η σωματική ζωή είναι καταστροφή, ενώ η πνευματική ζωή είναι
σωτήρια και αγιασμός και ανάστασις και αιώνια ζωή.
Αγαπητοί μου αδελφοί, γι’ αυτό ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη
λυπήστε, όταν πεθαίνει δούλος του Θεού, δεν χάνεται πάει εις τα αιώνια, μη
λυπήστε για τον θάνατο Ιερέως και μάλιστα Ιερέως, που επέρασε ολόκληρη τη
ζωή του με σεμνότητα, με πίστη, με αυταπάρνηση, με αφοσίωση στο καθήκον
του, Ιερέα που έγινε όργανο της Χάριτος του Θεού. Ιερέα που εφρόντισε να
καθοδηγήσει τα τέκνα του τα κατά σάρκα και τα πνευματικά εις την οδόν του
Θεού. Μη λυπήστε αδελφοί μου, ακούσατε την ωραίαν ευχήν που διαβάσαμε
ευχόμενοι στον Κύριον παρακαλώντας τον Κύριον να παραλάβει την ψυχήν
του κεκοιμημένου δούλου Ιερέως Ευθυμίου κοντά Του.
Τι είπαμε Συ Κύριε εδόξασες την ζωή του επί της γης, την έξοδό του κάνε
να είναι μεγάλη και ένδοξη ενώπιον των Αγγέλων, να ζηλεύουν οι Άγγελοι
βλέποντας τον Ιερέα του Θεού ντυμένον την Χάριν και την δόξαν της
Ιεροσύνης να ανεβαίνει στον ουρανόν.
Αγαπητοί μου αδελφοί βλέπετε τον κεκοιμημένον δούλον του Θεού ΙΕΡΕΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΝ, αυτήν την στιγμήν ενδεδυμένον την ουράνιαν δόξαν. Ποιά
είναι η ουράνια δόξα; Το πετραχήλι και το φαιλόνιον και τα ιερά άμφια τα
οποία είναι σύμβολα του Σώματος και του Πάθους του Σωτήρος ημών Ιησού
Χριστού. Αυτή η δόξα την οποία τελικά κληρονομεί εκείνος που αφοσιώθηκε
στον Χριστό και για χάρι Του εδέχθηκε έστω και αν ήταν έγγαμος και είχε
παιδιά να ζήσει ζωήν σαν καλόγηρος, γιατί όλοι οι παπάδες περνάν τη ζωή
της αφοσιώσεως στον Θεό και της αποκοπής από τον κόσμο.
Αγαπητοί μου αδελφοί, φοράει την δόξαν και την ευπρέπειαν του Χριστού.
Είναι ντυμένος τον Χριστόν και ανεβαίνει προς τον θρόνον Του, για να δώσει
απολογία των έργων του και να λάβει από τον Κύριον τον μισθό των έργων
του.
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Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς, εγώ εγνώρισα τον αείμνηστο και μακαριστό
ιερέα ΕΥΘΥΜΙΟΝ σχετικά λίγο, αλλά και σχετικά πολύ. Είδα έναν άνθρωπο
γεμάτο απλότητα καρδιάς, έναν άνθρωπο γεμάτο από καλοσύνη, έναν
άνθρωπο γεμάτο ευσέβεια, έναν άνθρωπο που είχε την αγωνία της Βασιλείας
του Θεού. Μου έκανε πολύ εντύπωση η καλοσύνη με την οποία μιλούσε
πάντοτε για όλους και η ηρεμία με την οποία ήθελε να βλέπει τα πάντα μέσα
στην εκκλησία να βαίνουν συνεχώς καλύτερα. Η χαρά του, δεν περιγράφεται,
όταν είδε εις την θέσιν του να έρχεται ένας εκλεκτός πνευματικός του γιος
και να χειροτονείται αντ’ αυτού Ιερέας εις το χωριό αυτό.
Αγαπητοί μου αδελφοί, εγώ τον εγνώρισα λίγο, αλλά άκουσα από τους
ανθρώπους πολλά, πολύ περισσότερα και όλοι μαρτυρούν ότι έζησε με μια
απλότητα καρδιάς, ηρεμίας, αφοσίωσης εις το καθήκον του. Αδελφοί μου,
η Παναγία της οποίας την μνήμην εορτάζομεν σήμερον έζησεν όλην της
την ζωήν με ταπείνωσιν, δε θα μπορέσει να βρει κανείς κανένα μεγάλο και
θαυμαστό έργο στην ζωήν της, εκτός από τι εγέννησε τον Χριστόν. Αλλά μέσα
στην ταπείνωσιν των τόσο απλών, της τόσης απλότητός της έγινε η αληθινή
οδός του Θεού είναι η αγάπη προς τον Θεόν και η τήρηση των εντολών του.
Αδελφοί μου εμείς, είμαστε άνθρωποι και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος σημαίνει
και λάθη και πάθη. Ξέρουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι δυνατόν σε κάτι να
έφταιξε ενώπιον του Κυρίου. Από αυτό δεν εξαιρούμε ποτέ τον εαυτό μας και
κανέναν άλλον. Αυτή είναι η καλοσύνη της εκκλησίας και γιαυτό ευχόμαστε
για όλους και ευχόμαστε αυτή τη στιγμή για τον Ιερέα του Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΝ
αν τυχόν σαν άνθρωπος έπραξε κάτι το λυπηρόν και το επιβαρυντικόν εις τη
συνείδησή του, ο Θεός δεχόμενος την προσευχή μας να τον παραδίδει, να τον
συγχωρέσει.
Αγαπητοί μου αδελφοί, το χρέος μας απέναντι στον κεκοιμημένον δεν
είναι συναισθηματική αγάπη, δεν είναι φωνές, δεν είναι μοιρολόγια, είναι
προσευχή, το χρέος μας είναι αγάπη, νηστεία. Όπως για τον φτωχό δεν
είναι χρέος μας να του πούμε καλά λόγια, αλλά να τον ελεούμε και να τον
βοηθήσουμε. Αλλά σ’ αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, την ιερά στιγμή μπροστά
μας έχουμε έναν δούλο του θεού, που ο ίδιος αγιάστηκε από την αγιαστική
χάρι εκείνων που τελούσε σ’ όλη του τη ζωή. Ζώντας περισσότερο, απ’ ότι
στο σπίτι του, μέσα στην εκκλησία και κουβεντιάζοντας περισσότερο απ’
ότι με τους ανθρώπους, με τον Θεό μέσα από τα Άγια και Ιερά βιβλία και
ενεργώντας όχι μόνο υλικά αλλά και πνευματικά με την ευλογίαν και τον
Αγιασμόν του. Ενώπιον αυτού του κεκοιμημένου ιερέως του Θεού έχουμε
χρέος με ταπείνωση να θυμόμαστε τα χαρίσματα τα οποία ο Κύριος δια των
χειρών του εσκόρπισε.
Αδελφοί μου, τόσα χρόνια ιεροσύνης, μια ζωή ολόκληρη ιεροσύνης,
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όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σ’ αυτό το ευλογημένο χωριό. Πράγματι
ευλογημένο, για την πίστη του και την αφοσίωσιν εις τα διδάγματα της
εκκλησίας μας, για την ομολογουμένως αρετήν των ανθρώπων, για την
καλοσύνη τους. Ας θυμηθούμε τις ευεργεσίες που έχουμε πάρει ο καθένας
μας από τον Θεό δια χειρών του αοιδίμου Ιερέως ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
Τον έναν εβάπτισε, τον άλλον εστεφάνωσεν και όλους μας μας ευχήθηκε,
μας λειτούργησε, μας εκοινώνησεν το Άχραντο Σώμα και το Τίμιον Αίμα του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, μακάριος ο άνθρωπος που τρώγει το Σώμα και το
Αίμα του Ιησού Χριστού, διότι θα ζήσει. Γι’ αυτό τη στιγή ενθυμούμαστε τις
δωρεές του Θεού, τις ευεργεσίες του Θεού δια των χειρών, δια του προσώπου,
δια της διακονίας του κεκοιμημένου δούλου του Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ιερέως
και ευχόμεθα σ’ αυτόν σαν πατέρα πνευματικόν λέγοντας «Μακαρία η οδός
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ην πορεύει σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως.
Μακαρία η οδός του κεκοιμημένου δούλου του Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ιερέως
στα άγια η ψυχή Του μετά των Αγγέλων και μετά των Αγίων και όπως
ευδόκησεν ο Θεός να παραδώσει την ψυχήν του την ημέρα της αναπαύσεως
και της μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και να την
παραδώσει ήρεμα και γαλήνια χωρίς καμία ταραχή ξέροντας που πηγαίνει
και τι βρίσκει.
Να τον υποδεχθεί η Δέσποινα και οι Άγιοι και να τον παραλάβουν εις τας
αιωνίας μονάς, ώστε εκεί ενδεδυμένος για πάντα την χάριν της ιεροσύνης να
δοξάζει και να υμνεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν εις τους αιώνας.
Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν θα κατεβάσουμε το φθαρτόν σώμα του
δούλου του Θεού ΕΥΘΥΜΙΟΥ ιερέως εις τον τάφον και θα ξεσκεπάσουμε το
πρόσωπόν του από αυτό το σημάδι της δόξας που τον σκεπάζει τώρα, γιατί
αυτό που του σκεπάζει τώρα, σκεπάζει μόνο τα Άχραντα Δώρα, το Σώμα και
το Αίμα του Χριστού, για να δείξει ότι το πρόσωπό του είναι τίμιο και γι’ αυτο
δεν επιτρέπεται να ασπάζονται τον Ιερέα στο πρόσωπο, αλλά του φιλάνε το
χέρι του με το οποίο έπαιρναν όλοι την ευλογία του.
Όταν θα τον ξεσκεπάσουμε, θα δείτε στο πρόσωπό του τη γαλήνη, που
άφησε η ήρεμη ανάπαυση της ψυχής του, για να δοξάσει τον Θεό και όταν θα
τον σηκώσουμε, πάλι, και θα το δείτε θα βάλουμε στο πρόσωπό του ανοικτό
το Βιβλίο της Θείας Λειτουργίας εις το σημείο που είναι γραμμένα τα λόγια:
«Το πλήρωμα του Νόμου και των προφητών Χριστέ ο Θεός πλήρωσον χαράς
και ευφροσύνης τας καρδίας υμών.
Αγαπητοί αδελφοί, ας δοξάσομεν τον Θεόν που εξέλεξε τον δούλον του και
τον παρέλαβε αυτήν την Αγίαν ημέραν και τον πήρε εις την Βασιλείαν Του.
Αιωνία του η μνήμη».
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π. Αλέξανδρος Ιωανν. Σιάρκος (παπα-Αλέκος)

Ο

π. Αλέξανδρος Σιάρκος γεννήθηκε στον
Άσσο το 1956. Είναι ο μικρότερος από τα
δύο παιδιά του Ιωάννη Αν. Σιάρκου (Γιάννη Σιάρκου) και της Γιαννούλας Κων. Λαμπρούση.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του,
το Γυμνάσιο και το Λύκειο Θεσπρωτικού.
Εχειροτονήθη διάκονος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Μελέτιο εις τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου
Άσσου στις 6 Μαρτίου 1983 και πρεσβύτερος
στις 20 Μαρτίου 1983 στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Ανέζης Άρτας. Τοποθετήθηκε εφημέριος στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Άσσου και η πρώτη λειτουργία του ήταν στις 25 Μαρτίου 1983.
Φοίτησε στην 9/μηνη ιερατική σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
και Πρεβέζης. Πρεσβυτέρα η ασσιώτισα Λαμπρούση Αικατερίνη του Σταύρου και της Βασιλικής με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον Ιωάννη,
τη Μαρία, τον Σταύρο και τη Χριστίνα.
Ο π. Αλέξανδρος Σιάρκος είναι άνθρωπος ήρεμος, φιλήσυχος, αξιοπρεπής, σεμνός, αντάξιος του λειτουργήματός του και εκτελεί με ευσυνειδησία τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εργάζεται αθόρυβα, μεθοδικά και γι’
αυτό είναι αποτελεσματικός. Τα τριάντα τέσσερα χρόνια που είναι εφημέριος του Άσσου εκτός από το πλούσιο πνευματικό του έργο έχει αναπτύξει
σπουδαία πολιτιστική και κοινωνική δράση. Ιδιαίτερη δράση όμως σημείωσε στην ανέγερση, αναστήλωση και ανακαίνιση εκκλησιών και παρεκκλησίων της ενορίας του. Στα χρόνια αυτά θεμελιώθηκε, εγκαινιάστηκε και
αγιογραφήθηκε ο ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα. Ανηγέρθησαν τα παρεκκλήσια του Αγίου Κοσμά, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Αποστόλων. Τοποθετήθηκε σκέπαστρο στην παλαιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
προκειμένου να προφυλαχτούν οι μεγάλης αξίας αγιογραφίες. Έγιναν σημαντικές εργασίες για την αναστήλωση του πέτρινου ιερού ναού του Αγίου
Γεωργίου και αποσόβησε την κατάρρευσή του.
Εκπονήθηκε μελέτη αναστήλωσης της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα) από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πατρών κ. Σταύρο Μαμαλούκο. Ευχόμεθα πολύ γρήγορα να βρεθούν και
τα χρήματα για την αναστήλωσή της.
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π. Βασίλειος Κων. Κούσης (παπα-Βασίλης)

Ο

π. Βασίλειος Κούσης γεννήθηκε στον
Άσσο το 1961. Είναι ο μικρότερος από
τα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Βασ. Κούση
(Κωνσταντή Βασίλη) και της Λαμπρινής Ιωανν. Σιάρκου. Φοίτησε στο νηπιαγωγείο και το
Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Απόφοιτος
του Γυμνασίου και Λυκείου Θεσπρωτικού. Από
το 2007 έως το 2008 φοίτησε σε Ι.Ε.Κ (τμήμα
εκκλησιαστικό) στα Ιωάννινα. Εχειροτονήθη
διάκονος από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτιο εις τον
ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης στις 21 Ιουνίου 2008
και πρεσβύτερος στις 22 Ιουνίου 2008 στον ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Νικολιτσίου. Πρεσβυτέρα η Αθηνά Σιδηροκαστρίτη από τη Ζάκυνθο, με
την οποία απέκτησε ένα παιδί: τον Κωνσταντίνο. Ιερωμένος αξιοπρεπής,
σεμνός, ταπεινός, πράος, φιλήσυχος και αξιοσέβαστος σε όλους. Τιμά το
ιερατικό του αξίωμα και είναι αντάξιος του λειτουργήματός του. Ο π. Βασίλειος από την ημέρα της χειροτονίας του μέχρι και σήμερα είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως
Θεοτόκου Νικολιτσίου.

Φωτογραφία από την χειροτονία του π.
Βασίλη σε πρεσβύτερο από τον τότε Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης (†
Μελέτιο). Παρών στη χειροτονία και ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης
και Σταγών κ.κ. Χρυσόστομος (Αρχιμανδρίτης τότε).
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π. Δημήτριος Ευαγγ. Κατσάνος (παπα-Δημήτρης)

Ο

π. Δημήτριος γεννήθηκε στον Άσσο το
1985 είναι γιος του χωριανού μας Κατσάνου Ευαγγέλου του Δημητρίου και της Σταματίας (Βαγγέλης του Δημητράκη Τσίλη) και
της Νάστα Βαρβάρας από το Ελευθεροχώρι
Θεσπρωτίας. Tο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο
Ludwigshafen, χειροτονήθηκε Διάκονος από
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αριανζού κ. Βαρθολομαίο.
Ο π. Δημήτριος είναι θεολόγος, απόφοιτος της Ανώτερης Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Την τελευταία δεκαετία ζει στο
Ludwigshafen της Γερμανίας, όπου ανέπτυξε πλούσια κοινωνική, πολιτιστική, θρησκευτική και ανθρωπιστική δράση. Πρεσβυτέρα η Αθανασία
Καλούδα του Αποστόλου και της Ιωάννας, νηπιαγωγός, από τη Μεγάλη
Κερασιά Καλαμπάκας. Ο π. Δημήτριος ως εκκλησιαστικός λειτουργός προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας.
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π. Σταύρος Χρήστου Τσιάβας (παπα-Σταύρος)

Ο

π. Σταύρος Τσιάβας είναι το τέταρτο από τα τέσσερα παιδιά του Τσιάβα Χρήστου του Χρήστου
και της Ελένης από το Νικολίτσι και της Κατσάνου
Χριστίνας του Σπύρου και της Πανάγιως από τον
Άσσο. Αδέρφια του ο Ιωάννης Τσιάβας (1920-1995),
η Νίκη συζ. του Ευάγγελου Τζόλου, η Λαμπρινή συζ.
του Στέργιου Τούση. Ετεροθαλής αδελφή του και η
Θεοδώρα συζ. του Παπαθανασίου Χρήστου του Λάμπρου (Χρηστάκη Λάμπρου).
Η μητέρα του Χριστίνα (1890-1976), κόρη του Πήλιο Κολιού) από τον
Άσσο είχε πέντε αδέλφια: την Αικατερίνη (1875-1965) συζ. του Ευάγγελου
Καλέσιου του Κων/νου (Βαγγέλη Κάλιοση), τον Κωνσταντίνο (Κωνσταντή Πήλιο, 1889-1946), τη Χρυσαυγή (1892-1956) συζ. Ιωάννη Λαμπρούση
του Βασιλείου (Νάκη Βάση), τον Νικόλαο (Νικολάκη Πήλιο, 1894-1969),
τον Γεώργιο (Γιώργο Πήλιο Κολιό). Ο π. Σταύρος γεννήθηκε το 1930 στον
Άσσο. Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του Νικολιτσίου, το ημιγυμνάσιο Θεσπρωτικού και το 1950 απεφοίτησε από το Γυμνάσιο Πρέβεζας. Σε ηλικία
εννέα ετών έμεινε ορφανός από πατέρα. Το κενό του πατέρα αναπλήρωσε
ο μεγάλος αδελφός του ο Γιάννης, ο οποίος φρόντισε και για τις σπουδές
του. «Του οφείλω πολλά» επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ο π. Σταύρος
συγκινημένος. Κατ’ αρχάς ήθελε να γίνει εκπαιδευτικός. Η κλονισμένη
υγεία του από μια ασθένεια που τον ταλαιπώρησε προσωρινά την περίοδο
αυτή στάθηκε εμπόδιο στην εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας του.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική θητεία στο Πεζικό και παράλληλα δούλευε ως
πλανόδιος έμπορος υφασμάτων και για λίγο χρονικό διάστημα ως σημειωτής
στη μηχανοκαλλιέργεια. Η βαθιά πίστη και η αγάπη του για τον Χριστιανισμό
καθώς και η παρότρυνση των χωριανών του Βελλαϊτών δασκάλων Αχιλλέα
Σωτηρίου και Ευάγγελου Κολιού τον οδήγησαν να ακολουθήσει τον δρόμο
της ιεροσύνης. Φοιτά για δύο χρόνια στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο του
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και στις 21 Νοεμβρίου 1959 στον Ι.Ν.
Εισοδίων της Θεοτόκου Λούρου χειροτονείται Διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης Στυλιανό και στις 22 Νοεμβρίου 1959
στον Ι.Ν.Αγίου Βησσαρίωνα Φιλιππιάδος χειροτονείται Πρεσβύτερος και τοποθετείται ως εφημέριος στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πλησιών Άρτας.
Τον Σεπτέμβριο του 1963 βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να φοιτήσει στη Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας στην
οποία είχε εισαχθεί αυτή τη χρόνια ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις.
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Ασκεί τα ιερατικά καθήκοντα για ένα χρόνο στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας και στη συνέχεια στον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία στη Μεταμόρφωση (Κουκουβάουνες) Αττικής. Μετά την αποφοίτησή του από τη Θεολογική το 1968
επιστρέφει στην Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης και για ένα χρόνο λειτουργεί
στον Μητροπολιτικό Ναό της Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης και στον Ιερό
Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Πριν επιστρέψει στην Πρέβεζα είχε φροντίσει
για τον διορισμό ερανικής επιτροπής με σκοπό την ανακαίνιση και επέκταση του Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία Μεταμόρφωσης Αττικής. Το 1969 επιστρέφει
στην Αθήνα και ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Μεταμόρφωση Αττικής μέχρι τη συνταξιοδότησή
του το 2011. Διετέλεσε Αρχιερατικός επίτροπος (Διοικητικός Προϊστάμενος
μιας επιμέρους Μητροπολιτικής Περιφέρειας). Επίσης διετέλεσε πρόεδρος
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
και με εντολή του οικείου Ιεράρχη έκανε και χρέη πνευματικού-εξομολόγου.
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση των ενοριών της Αγίας Βαρβάρας και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση.
Ο π. Σταύρος Τσιάβας είναι μειλίχιος, ήρεμος, πράος και ιερωμένος με
περισσή ιεροπρέπεια. Ευχάριστος συνομιλητής, ο λόγος του μεστός, απολαυστικός και διανθισμένος με πλούσιο χιούμορ και πολλή αγάπη για τον
πλησίον του και τον συνάνθρωπό του. Αγάπησε το ποίμνιό του, το οποίο
υπηρέτησε με αφοσίωση για σαράντα και πλέον έτη. Ήταν πάντα κοντά στο
ποίμνιό του, αφού δεν έκανε ποτέ χρήση του δικαιώματος αδείας. Οι ενορίτες του Ι.Ν. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής στη Μεταμόρφωση μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον π.
Σταύρο, γιατί εκτός από τα Ιερατικά και Θεολογικά καθήκοντα έχει πλούσιο
κοινωνικό, ανθρωπιστικό και φιλανθρωπικό έργο και σε όλες τις δύσκολες
στιγμές υπήρχε ένας άνθρωπος που τους παρηγορούσε, τους συμπαραστέκονταν και τους βοηθούσε. Μετά τη συνταξιοδότησή του κατόπιν αδείας
του οικείου Ιεράρχη συνεχίζει να λειτουργεί στο ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου στη συνοικία Μποφίλια της Μεταμόρφωσης. Πρεσβυτέρα η
Σάκκουλα Μαλβίνα από την Ανέζα Άρτας. Ο π. Σταύρος παντρεύτηκε τον
Απρίλιο του 1957 και απέκτησε τρία παιδιά: τη Μάνθα, ιατρό παθολόγο, τον
Ιωάννη, εκπαιδευτικό Π.Ε. (δάσκαλο) και τον Δημήτρη, ε.α. ταξίαρχος της
Ελληνική Αστυνομίας. Ο παπα-Σταύρος έχει τέσσερις εγγονές: τη Μαλβίνα
και τη Στεφανία από τον γιο του Ιωάννη και την Αικατερίνη και Σταυρούλα
από τον γιο του Δημήτρη. Κατοικεί μόνιμα στην οδό Κώστα Βάρναλη στη
Μεταμόρφωση Αττικής μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια του και κοντά
στον Ι.Ν. της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και το ποίμνιό του, που διακόνησε με αγάπη και ανιδιοτέλεια για τέσσερις περίπου δεκαετίες.
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π. Χρυσόστομος Σπ. Πήλιος (Αρχιμανδρίτης)

Ο

π. Χρυσόστομος (κατά κόσμον ΧΡΗΣΤΟΣ) Πήλιος, γεννήθηκε το 1974 και
είναι το πρώτο από τα τρία παιδιά του Πήλιου
Σπυρίδωνα από το Νικολίτσι και της Δήμα Ζωίτσας από τον Άσσο.
ΣΠΟΥΔΕΣ:
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΉ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ – ΔΙΑΚΟΝΙΑ 27/9/1997 Μοναχική Κουρά εις Ι.Μ.
Αγίου Βλασίου, Ν. Περάμου, Μεγάρων.
28/9/1997 Εις Διάκονον Χειροτονίαν εις Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτό- κου, Μεγάρων και διορισμός εις Ιερόν Ναόν Αγίων Κωνσταντίνου &
Ελένης, Μάνδρα Αττικής.
12/3/2000 Εις Πρεσβύτερον Χειροτονίαν εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου, Ασπροπύργου και διορισμός Εφημερίου εις τον αυτόν Ιερόν Ναόν.
10/6/2001 Χειροθεσίαν εις Αρχιμανδρίτην εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως
της Θεοτόκου, Μεγάρων.
10/6/2002 Χειροθεσίαν Πνευματικής Πατρότητας εις τον Ιερόν Ναόν
Κοι- μήσεως της Θεοτόκου, Μεγάρων.
12/2003 Μετάθεση εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Ελευσίνος, ως
εφημέριος.
2/5/2003 Διορισμός Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Ελευσίνος.
2008-2010 Καθηγητής στο Ι.Ε.Κ Λουτρακίου.
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Συνέσιος Μοναχός

Ο

π. Αλέξανδρος Σιάρκος μου έχει πει ότι από την οικογένεια του Κατσάνου Αντωνίου του Χρήστου (Ντων’-Κωνσταντή) μνημονεύεται
κάποιος Μοναχός Συνέσιος. Άλλες πληροφορίες δεν έχω. Υποθέτω ότι θα
πρόκειται για κάποιον μακρινό πρόγονο της οικογένειας αυτής, που είχε
επιλέξει τον Μοναχικό βίο ή για ηγούμενο ή μοναχό της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα).
Τη διετία 1935-1936 εμφανίστηκε στο χωριό μας κάποιος ο οποίος δήλωσε ψευδώς ότι είναι κληρικός και μάλιστα Αγιορείτης μοναχός. Οι κάτοικοι
τον καλοδέχτηκαν και εφόσον το χωριό την εποχή αυτή δεν διέθετε ιερέα
συμφώνησαν μαζί του να ασκεί αυτός τα καθήκοντα του εφημέριου στο
χωριό. Γρήγορα όμως διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται για ιερωμένο αλλά
για έναν κοινόν απατεώνα. Τα μυστήρια τα οποία δήθεν είχε ευλογήσει
όπως αντιλαμβάνεστε, θεωρήθηκαν ως μη γενόμενα. Από ότι γνωρίζω είχε
τελέσει δύο βαπτίσεις. Είχε βαπτίσει την Θεοδώρου Ευαγγελία του Σπύρου
και της Αικατερίνης (Βαγγελή του Πήλιο Χρηστάκη και τον Λαμπρούση
Ευθύμιο του Δημητρίου και της Πολυξένης (Θύμιο Λιώλη, 1935-1998). Δεν
έχω πληροφορίες για την τέλεση άλλου μυστηρίου και αν κάποιος έχει περισσότερα στοιχεία τον παρακαλούμε να μας τα γνωστοποιήσει.
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Οι Ιεροψάλτες

Θ

α αρχίσω την αναφορά μου για τους ιεροψάλτες του Άσσου από τους
Ασσιώτες που έφεραν τον τίτλο του Αναγνώστη. Ο Αναγνώστης στην
ορθόδοξη εκκλησία είναι αυτόνομος βαθμός κατωτέρου κληρικού του
οποίου η διακονία έχει να κάνει με την ανάγνωση αγιογραφικών κειμένων.
Ο βαθμός του Αναγνώστη αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για
την είσοδο κάποιου στον κλήρο. Ο Αναγνώστης ανήκει στους τρεις κατώτερους βαθμούς της Ιεροσύνης. Οι άλλοι δύο είναι ο Υποδιάκονος και ο
Ιεροψάλτης. Ο βαθμός του Αναγνώστη ενίοτε απονέμεται και στους ιεροψάλτες. Η απονομή γίνεται με χειροθεσία από τον επίσκοπο και την ανάγνωση ειδικής ευχής. Ο κύριος λόγος δημιουργίας αυτής της τάξης ήταν
η ανάγκη για πρόσωπα με εξειδικευμένη καλλιέργεια στην ανάγνωση των
Γραφών.
Ο τίτλος του Αναγνώστη απονέμονταν σε άτομα θρησκευόμενα τα
οποία γνώριζαν ανάγνωση και γραφή με πλούσια κοινωνική, πολιτιστική,
θρησκευτική, ανθρωπιστική δράση και άμεμπτο ήθος. Χαρακτηριστικό της
σπουδαιότητας του τίτλου του Αναγνώστη είναι η ευρύτερη κοινωνική
αποδοχή που ετύγχαναν και ο σεβασμός που απολάμβαναν τα άτομα που
έφεραν αυτόν τον τίτλο. Οι Ασσιώτες που έφεραν τον τίτλο του Αναγνώστη είναι γνωστοί όχι με το βαπτιστικό τους όνομα αλλά με το προσωνύμιο
Αναγνώστης (Ανόστης). Από ότι γνωρίζω σε τρείς Ασσιώτες έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Αναγνώστη.

Λαμπρούσης Γεώργιος του Χρήστου (Αναγνωστ’-Χρήστος
ή ΑνοστΧρήστος)
Η γυναίκα του καταγόταν από τα Δερβίζιανα (δεν γνωρίζουμε ονοματεπώνυμο), απέκτησε πέντε παιδιά: α) τον Χρήστο (Χρηστάκη Ανόστη,
1869...), β) τη Μαρία (Κώστα Κολέσια, 1875-1950), γ) τον Ιωάννη (Νάκη
Ανόστη, 1884-1962), δ) τον Θεόδωρο (Θόδωρο Ανόστη, 1887-1957) και
ε) τον Παναγιώτη (Πανέλη Ανόστη, 1893-1936). Εγγόνια του ευρισκόμενα στη ζωή από τον γιο του Παναγιώτη (Πανελ-Ανόστη): ο Λαμπρούσης
Σταύρος (Σταύρο Πανέλης).
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Παφίλας Παναγιώτης του Σπύρου (Αναγνωστ’-Παφίλας
ή Ανοστ-Παφίλας).
Ο Ανοστ-Παφίλας απέκτησε δύο παιδιά: α) τον Χρήστο (εγκαταστάθηκε
μόνιμα στο χωριό Πέτρα της Πρέβεζας)), οποίος παντρεύτηκε την Ευαγγελία (αγνώστου επωνύμου) από τη Μουσιωτίτσα με την οποία απέκτησε ένα
παιδί: 1) τον Παναγιώτη (Πάνο Παφίλα, 1907-1993) και β) τον Ευστράτιο
(εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας), ο οποίος παντρεύτηκε τη Ροντογιάννη Ευανθία από τη Φιλιππιάδα με την οποία απέκτησε
ένα παιδί: 1) τον Ζαχαρία.

Κατσάνος Αθανάσιος του Χρήστου (Αναγνωστ’-Κατσάνος ή
Ανοστάκης, 1864-1928).
Παντρεύτηκε την Κατσάνου Μαρία του Δημητρίου και της Αικατερίνης
(κόρη του Μήτρο Μάρκου και αδελφή του Νάκο Μήτρου) από τον Άσσο
χωρίς να αφήσει απογόνους. Ψυχοκόρη του η Λαμπρούση Λαμπρινή του
Κων/νου και της Χρυσαυγής (Γάκη Ναστάση Χρήσταινα, 1919-2006).

Κατσάνος Θωμάς του Ιωάννη ή Θωμά Νάκος (1868-...).
Παντρεύτηκε τη Λαμπρούση Γεωργία του Σπυρίδωνα και της Δήμητρας
(1878-1968, κόρη του Πήλιο Γιώργου) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά: α) τον Ευάγγελο, ο οποίος απεβίωσε το 1918, ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία χωρίς να αφήσει απογόνους. β) την
Ελένη (1898-...), γ) τον Ανδρέα (1904-1945), δ) τον Ιωάννη (Νάκο-Θωμά,
1907-1988) και ε) τη Σπυριδούλα (1909-1992). Εγγονός του ο σημερινός
ιεροψάλτης του χωριού μας Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της
Σπυριδούλας (Γιώργο Κωσιούλας).

Κατσάνος Αντώνιος του Χρήστου ή
Ντων’-Κωνσταντής ή Ντων’-Κατσάνος ή
Ντων’-Χρήστος (1873-1973).
Παντρεύτηκε την Λαμπρούση Φωτεινή του
Αντωνίου και της Χρυσαυγής (κόρη του ΝτωνΧρήστου και αδελφή του Κώτση Ντώνη και Μήτρο
52 							

Παύλου Χρήστου

Ντώνη, 1880-1965) από τον Άσσο χωρίς να αφήσει απογόνους. Αδελφός
του ιεροψάλτη Αθανάσιου Κατσάνου (Αναγνωστ-Κατσάνου ή Ανοστάκη).
Ψυχογιός του (ψυχοπαίδι) ο Παπαθανασίου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
και της Αικατερίνης (Θοδωρή Ντώνης ή Θοδωρή Κατσάνος, 1914-1998)
από το Νικολίτσι.

Κατσάνος Δημήτριος του Αναστασίου και της Βασιλικής (Μητρούσης του Ναστάση Γιωργάκη, 1896-1921).
Εφονεύθη (στο Εσκή Σεχήρ) το 1921 στη Μικρασιατική Εκστρατεία.
Επιθυμία του ήταν όταν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις να
γίνει κληρικός.

Λαμπρούσης Ευθύμιος του Σπύρου και της
Δήμητρας (Θύμιο Πήλιος, 1892-1978):
1) Από τον πρώτο γάμο του με την Κατσάνου
Θεοδώρα του Δημητρίου και της Αικατερίνης
(κόρη του Μήτρο Μάρκου) από τον Άσσο δεν άφησε απογόνους. 2) Από τον δεύτερο γάμο του με την
Αποστόλου Πανάγιω (1916-1997) από το Θεριακήσι Ιωαννίνων απέκτησε ένα παιδί: α) τη Θεοδώρα,
σύζυγο του Λαμπρούση Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης (Παναγιώτη Κώτση Πανέλη).

Χούθης ή Χούσης Δημήτριος του Ιωάννη και της Μάνθας
(Τούση Νάκη Τούσης, 1896-1952).
Παντρεύτηκε την Κούση Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας
(κόρη του Κώτση Πάνου) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε ένα παιδί:
α) Την Πανάγιω, η οποία παντρεύτηκε τον Δήμα Χρήστο του Θεοδώρου
και της Γεωργίας (Τάκη Θόδωρο, 1912-2009) από τον Άσσο και απέκτησε έξι παιδιά: 1) Τον Βασίλειο (Βασίλη Τάκη Θόδωρο), 2) τον Κωνσταντίνο (Κωστάκη Τάκη Θόδωρο), 3) Τον Γεώργιο (Γιώργο Τάκη Θόδωρο), τη
Γιαννούλα, 5) Τον Δημήτριο (Μήτσο Τάκη Θόδωρο) και 6) την Αικατερίνη.
Ήταν προικισμένος με καλλικέλαδο λάρυγγα. Ήταν αδελφός του π. Ευθυμίου Χούθη και η φωνή του εξίσου μελλοντική με του π. Ευθυμίου Χούθη.
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Δήμας Σωτήριος του Χρήστου και της Μαρίας (Σωτήρ’ Κίτσος
ή Σωτήρ’ Δήμας, 1898-1975).
Παντρεύτηκε τη Γούλα Μαρία του Αθανασίου
(κόρη του Νασγούλα) από τον Άσσο με την οποία
απέκτησε δύο παιδιά: 1) Τον Ευάγγελο (Βαγγέλη
Σωτήρ Κίτσο ή Βαγγέλη Σωτήρ’ Δήμα), (19321990), και 2) τη Λαμπρινή (Νασιοτόκαινα). Πρόεδρος του χωριού μας το 1932.

Νικολάου Λάζαρος του Αντωνίου και της
Βασιλικής (1906-1975).
Παντρεύτηκε την Κατσάνου Αλεξάνδρα του
Αναστασίου και της Θεοδώρας (1903-1937, κόρη
του Σουλκίτση) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: 1) τη Λαμπρινή (Μάρκαινα), και
2) τη Σταυρούλα (Μήτσο Γάκη Ναστάσαινα).

Κατσάνος Γεώργιος του Αναστασίου και
της Θεοδώρας (Γάκη Σούλας, 1912-1944).
Δολοφονήθηκε στα Γιαννιτσά την περίοδο της
Κατοχής. Παντρεύτηκε τη Χωματά Βασιλική από
τη Μάδυτο της Αν. Θράκης με την οποία απέκτησε
ένα παιδί: τον Αναστάσιο (Σιούλη). Ασχολούνταν
με το εμπόριο ενώ νωρίτερα υπηρετούσε στην Ελληνική Χωροφυλακή.

Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου και της
Μαρίας (Θοδωράκη Σωτήρης, 1909—1991).
Παντρεύτηκε τη Χρήστου Παρασκευή του Ιωάννου και της Πανάγιως (κόρη του Νάκο Χρήστου)
από τον Άσσο με την οποία απέκτησε έξι παιδιά:
α) τον Χρήστο (Κίτσο Θοδωράκη), β) τον Θωμά
(Θωμά Θοδωράκη), γ) την Πανάγιω, δ) Τον Γεώρ54 							
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γιο (Γιώργο Θοδωράκη), ε) τον Ιωάννη (Γιάννη Θοδωράκη) και Στ) την Ευαγγελία (1950-1989). Πρόεδρος του χωριού μας: α) από 2-Ιου- λίου-1951
μέχρι 31-Δεκεμβρίου-1951, β) 1 Ιανουαρίου 1954 μέχρι 18 Ιανουαρίου 1957
και γ) 1 Ιανουαρίου 1963 μέχρι 24 Ιουλίου 1966.

Λαμπρούσης Σπυρίδων του Γεωργίου και
της Χρυσαυγής (Πήλιο Γάκης, 1920-2003).

Παντρεύτηκε την Κατσάνου Αικατερίνη του
Αναστασίου και της Θεοδώρας (κόρη του Σουλκίτση) από τον Άσσο με την οποία απέκτησε δύο
παιδιά: α) τη Θεοδώρα και β) τον Γεώργιο (Γάκη
Πήλιο). Πρόεδρος του χωριού μας το έτος 1953.

Δημήτριος Κατσάνος του Γεωργίου και
της Λαμπρινής (Μήτσο Γάκη Ναστάσης,
1922-1999).
Παντρεύτηκε τη Νικολάου Σταυρούλα του Λαζάρου και της Αλεξάνδρας (κόρη του Λαζαρή) από
τον Άσσο με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά:
1) την Παναγιώτα, 2) τη Λαμπρινή, 3) τον Αναστάσιο (Τάσο Μήτσο) και 4) τον Γεώργιο (Γάκη Μήτσο).

Χούθης Ελευθέριος του Χρήστου και της
Ευαγγελίας (Λευτέρη παπάς, 1957-2010)

Παντρεύτηκε τη Λουτζίνα (Πολωνικής καταγωγής) και απέκτησε δύο παιδιά: α) τον Ανδρέα και β)
τον Χρήστο.

Χρέη ιεροψάλτη μεχρι να χειροτονηθεί έκανε και ο π. Ευθύμιος Ιωανν.
Χούθης.
Οι προαναφερθέντες έχουν αποβιώσει, αιωνία η μνήμη τους και ας είναι
ελαφρύ το χώμα της ασσιώτικης γης που τους σκέπασε.
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Επίσης θέλω να αναφερθώ και στους εν ζωή ευρισκόμενους:
• Δήμας Βασίλειος του Χρήστου και της Πανάγιως (Βασίλ’ Τάκη Θόδωρος).
• Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου και της Κωνσταντίνας (Βαγγελ’- Νάσιος).
• Θεοδώρου Χρήστος του Θεοδώρου και της Παρασκευής (Κίτσο Θοδωράκης).
• Κατσάνος Αναστάσιος του Δημητρίου και της Σταυρούλας (Τάσο Μήτσος)
• Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας (Γιώργο Κωσιούλας).
• Νικολάου Αντώνιος του Ευθυμίου και της Αικατερίνης (Ντων’-παπάς).
• Λαμπρούσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας (Γάκη Κώτσης).
• Λαμπρούσης Γεώργιος του Σπύρου και της Αικατερίνης (Γάκη Πήλιος).
Την περίοδο αυτή η εκκλησιαστική επιτροπή έχει αναθέσει καθήκοντα
ιεροψάλτη στον Κατσάνο Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας
(Γιώργο Κωσιούλα). Η σειρά αναφοράς των ιεροψαλτών όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι αξιολογική. Για την αναφορά ελήφθη υπόψη μόνο η ηλικία
(χρονολογία γέννησης) για τους αποβιώσαντες, για δε τους ευρισκόμενους
στη ζωή η αλφαβητική σειρά. Αναφέρθηκα πρώτα στους αποδημήσαντες
και μετά στους ευρισκόμενους στη ζωή. Επίσης δεν ανέφερα μόνο αυτούς
που άσκησαν τα καθήκοντα του ιεροψάλτη με ανάθεση από την εκκλησιαστική επιτροπή αλλά και σε όσους κατά καιρούς ανέβηκαν στο ψαλτήρι
βοηθώντας τους εκάστοτε ιερείς. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για
τυχόν παραλείψεις.
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Εκκλησιαστικά συμβούλια
του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου.

πό 12-2-1978 έως 20-2-1978. Πρόεδρος ο εφημέριος π. Ευθύμιος
Χούθης (παπά Θύμιος) και μέλη οι: Κατσάνος Δημήτριος του Γεωργίου και της Λαμπρινής (Μήτσο Γάκη Ναστάσης), Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου και της Χρυσαυγής (Σπύρο Μήτρος) και Μήτρου Χρήστος του Δημητρίου και της Αναστασίας (Τάκη Μήτρος).
Από 20-2-1978 έως έως 12-8-1979. Πρόεδρος ο εφημέριος π. Ευθύμιος
Χούθης (παπά Θύμιος) και μέλη οι: Λαμπρούσης Σπυρίδων του Γεωργίου
και της Χρυσαυγής (Πήλιο Γάκης), Λαμπρούσης Βασίλειος του Χρήστου
και της Πανάγιως (Βασίλη Τάκη Νάκος), Ζήκας Ιωάννης του Αναστασίου
και της Χρυσαυγής (Γιάννη Ζήκας), και Μήτρου Χρήστος του Δημητρίου
και της Αναστασίας (Τάκη Μήτρος).
Από 12-8-1979 έως 3-2-1981. Πρόεδρος ο εφημέριος π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος) και μέλη οι: Κάλιοσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και
της Γιαννούλας (Γιάννη Κάλιοσης), Παφίλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου
και της Βασιλικής (Κώτση Παφίλας), Μήτρου Χρήστος του Δημητρίου και
της Αναστασίας (Τάκη Μήτρος) και Θεοδώρου Ευάγγελος του Ιωάννη και
της Χρυσαυγής (Βαγγέλ’ Νάκης). Στις 17-2-1980 παραιτήθηκαν ο Παφίλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής (Κώτση Παφίλας) και
ο Θεοδώρου Ευάγγελος του Ιωάννη και της Χρυσαυγής (Βαγγέλ’ Νάκης)
και τη θέση τους πήραν ο Δήμας Χρήστος του Θεοδώρου και της Γεωργίας
(Τάκη Θόδωρος) και ο Ζήκας Ιωάννης του Αναστασίου και της Χρυσαυγής
(Γιάννη Ζήκας).
Από 3-2-1981 έως 31-12-1983. Πρόεδρος ο εφημέριος π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος) και μέλη οι: Δήμας Χρήστος του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Τάκη Θόδωρος), Λαμπρούσης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και
της Ευφροσύνης (Τασιούλ’ Κώτσης), Κούσης Κωνσταντίνος του Βασιλείου
και της Βάιας (Κωνσταντή Βασίλης) και Κατσάνος Δημήτριος του Γεωργίου και της Λαμπρινής (Μήτσο Γάκη Ναστάσης). Τον Μάρτη του 1983 παραιτήθηκε ο πρόεδρος π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος) και καθήκοντα
προέδρου αναλαμβάνει ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος).
Τα έτη 1984-1985 και 1986, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Λαμπρούσης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης (Τασιούλ’ Κώτσης), Κατσάνος Δημήτριος του
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Γεωργίου και της Λαμπρινής (Μήτσο Γάκη Ναστάσης), Ζήκας Ιωάννης του
Αναστασίου και της Χρυσαυγής (Γιάννη Ζήκας) και Παφίλας Αθανάσιος
του Σπύρου και της Αλεξάνδρας (Νάσιο Σπύρος).
Τα έτη 1987-1988 και 1989, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Τσόγκας Γεώργιος του Παναγιώτη (Γιώργο
Τσόγκας), Νάκιας Χρήστος του Δημητρίου και της Βασιλικής (Τάκη Τούσης), Παφίλας Κωνσταντίνος του Ευγενίου και της Αγγελικής (Κωνσταντή Βγένης) και Χούθης Ιωάννης του Γεωργίου και της Ευγενίας (Γιάννη
Γάκης). Το 1989 παραιτήθηκε ο Χούθης Ιωάννης του Γεωργίου και της Ευγενίας (Γιάννη Γάκης) και τη θέση του πήρε ο Κατσάνος Δημήτριος του
Γεωργίου και της Λαμπρινής (Μήτσο Γάκη Ναστάσης).
Τα έτη 1990-1991 και 1992, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Τσόγκας Γεώργιος του Παναγιώτη (Γιώργο
Τσόγκας), Ζήκας Ιωάννης του Αναστασίου και της Χρυσαυγής (Γιάννη Ζήκας), Λαμπρούσης Σταύρος του Μιλτιάδη και της Ελένης (Σταύρο Τάδης)
και Παφίλας Δημήτριος του Ευγενίου και Αγγελικής (Δημητράκη Βγένης).
Τα έτη 1993-1994 και 1995, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Χρήστος του Θεοδώρου και της
Γεωργίας (Τάκη Θόδωρος), Κατσάνος Γεώργιος του Νικολάου και της
Αλεξάνδρας (Γάκη Νικολάκης), Παφίλας Αθανάσιος του Σπύρου και της
Αλεξάνδρας (Νάσιο Σπύρος) και Παφίλας Δημήτριος του Ευγενίου και της
Αγγελικής (Δημητράκη Βγένης).
Τα έτη 1996-1997 και 1998, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Παφίλας Δημήτριος του Ευγενίου και
της Αγγελικής (Δημητράκη Βγένης), Ζήκας Ιωάννης του Αναστασίου και
της Χρυσαυγής (Γιάννη Ζήκας), Κατσάνος Γεώργιος του Νικολάου και της
Αλεξάνδρας (Γάκη Νικολάκης) και Χούθης Θωμάς του Γεωργίου και της
Ευγενίας (Θωμά Γάκης).
Τα έτη 1999-2000 και 2001, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Θεοδώρου Χρήστος του Σπύρου και της
Αικατερίνης (Τάκη Πήλιος), Παφίλας Γεώργιος του Χρήστου και της Αλεξάνδρας (Γάκη Κίτσος), Παφίλας Δημήτριος του Ευγενίου και της Αγγελικής (Δημητράκη Βγένης) και Χούθης Θωμάς του Γεωργίου και της Ευγενίας (Θωμά Γάκης).
Τα έτη 2002, 2003 και 2004, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου και της
Κωνσταντίνας (Βαγγέλ’ Νάσιος), Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
και της Σπυριδούλας (Γιώργο Κωσιούλας), Λαμπρούσης Βασίλειος του Χρήστου και της Πανάγιως (Βασίλ’ Τάκη Νάκος) και Παφίλας Κωνσταντίνος
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του Ευγενίου και της Αγγελικής (Κωνσταντή Βγένης).
Τα έτη 2005-2006 και 2007, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου και
της Κωνσταντίνας (Βαγγέλ’ Νάσιος), Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας (Γιώργο Κωσιούλας), Λαμπρούσης Βασίλειος του
Χρήστου και της Πανάγιως (Βασίλ’ Τάκη Νάκος) και Παφίλας Κωνσταντίνος του Ευγενίου και της Αγγελικής (Κωνσταντή Βγένης).
Τα έτη 2008-2009 και 2010, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου και της
Κωνσταντίνας (Βαγγέλ’ Νάσιος), Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
και της Σπυριδούλας (Γιώργο Κωσιούλας), Παφίλας Κωνσταντίνος του Ευγενίου και της Αγγελικής (Κωνσταντή Βγένης) και Χούθης Ιωάννης του
Γεωργίου και της Ευγενίας (Γιάννη Γάκης).
Τα έτη 2011-2012 και 2013, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος (παπαΑλέκος) και μέλη οι: Δήμας Ευάγγελος του Αθανασίου και της
Κωνσταντίνας (Βαγγέλ’ Νάσιος), Κατσάνος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
και της Σπυριδούλας (Γιώργο Κωσιούλας), Παφίλας Κωνσταντίνος του Ευγενίου και της Αγγελικής (Κωνσταντή Βγένης) και Χούθης Ιωάννης του
Γεωργίου και της Ευγενίας (Γιάννη Γάκης).
Τα έτη 2014-2015-2016, Πρόεδρος ο εφημέριος Αλέξανδρος Σιάρκος και
μέλη οι: Ευάγγελος Αθανασίου Δήμας (Βαγγελ’-Νάσιος), Σπυρίδων Γεωργίου Ζήκας (Σπύρο Γάκη Ζήκας), Γεώργιος Κων/νου Κατσάνος (Γιώργο
Κωσιούλας) και Αναστάσιος Δημητρίου Κατσάνος (Τάσο Μήτσος).
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από γραπτές πηγές (αρχείο Ιερού
Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου).
Νέα εκκλησιαστική επιτροπή όρισε για την επόμενη τριετία (201720182019), η ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης: Πρόεδρος, ο
εφημέριος Αλέξανδρος Σιάρκος και μέλη οι: Αναστάσιος Ευαγγ. Λαμπρούσης, Σπυρίδων Γεωργίου Ζήκας, Γεώργιος Κων/νου Κατσάνος και Νικόλαος Χρήστου Παφίλας.
Από προφορικές και γραπτές πηγές προκύπτει ότι μέλη του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου διετέλεσαν
και οι παρακάτω: Γάκης ή Σταύρου Κωνσταντίνος του Σταύρου και της
Μαρίας (Κώτση Μάρως), Δήμας Αθανάσιος του Δημητρίου (Νασ-Μήτο
Δήμας), Δήμας Παναγιώτης του Αθανασίου και της Μαρίας (Παναγιώτη Δήμας), Δήμας Σωτήριος του Χρίστου και της Μαρίας (Σωτήρ’ Δήμας
ή Σωτήρ’ Κίτσος), Ζήκας Μάνθος του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής
(Μάνθο Ζήκας), Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου και της Μαρίας (Θοδωρακη-Σωτήρης), Κατσάνος Γεώργιος του Αναστασίου και της Βασιλικής
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(Γάκη Ναστάσης Γιωργάκης), Κατσάνος Ιωάννης του Δημητρίου και της
Αικατερίνης (Νάκο Μήτρος), Κίτσιος Νικόλαος του Ευαγγέλου και της
Μαρίας (Νικολάκη Βαγγέλης), Κούσης ή Χούθης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας (Πάνο Κώτσης) Κώνστας Κων/νος του Αναστασίου και της Χριστίνας (Κώτσο Ναστάσης ή Κώτσο Γιώργης), Λαμπρούσης Αντώνιος του Αθανασίου και της Μαρίας (Ντωνάσιος), Λαμπρούσης
Λάμπρος του Βασιλείου και της Δήμητρας (Λάμπρο Βάσης), Λαμπρούσης
Χρήστος του Ιωάννη και της Ελένης (Τάκη Νάκο Νάσιος), Νάκιας Δημήτριος του Λάμπρου και της Μαρίας (Τούση Λάμπρο Νάκιας), Νάκιας Λάμπρος του Χρήστου και της Αλεξάνδρας (Λάμπρο Νάκιας), Νάκιας Φώτιος
του Λάμπρου και της Μαρίας (Φωτ’ Νάκιας) και Σιάρκος Αναστάσιος του
Γεωργίου και της Μάνθας (Τάσο Σιάρκος).
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Τ

Εκκλησιαστικά Συμβούλια του Ιερού Ναού
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

ο 1982 η Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης ίδρυσε και
δεύτερη ενορία στον Άσσο με ενοριακό Ναό τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που βρίσκεται στον συνοικισμό του
Άσσου το Κεράσοβο. Οι διατελέσαντες εκκλησιαστικοί σύμβουλοι στον
ανωτέρω Ναό από το 1984 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με το αρχείο του
Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι οι παρακάτω:
Τα έτη 1984-1985-1986, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας
(Λαμπράκη Κιτσούλης) και Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της Χριστίνας (Θύμιο Βαγγέλης). Το 1985 παραιτήθηκε ο Καλέσιος Ευθύμιος του
Ευαγγέλου και της Χριστίνας (Θύμιο Βαγγέλης) και τη θέση του πήρε ο Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου και της Αικατερίνης (Ποστόλη Κολιός).
Τα έτη 1987-1988-1989, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας
(Λαμπράκη Κιτσούλης), Λαμπρούσης Ιωάννης του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Γιάννη Πανέλης), Λαμπρούσης Λάμπρος του Γεωργίου και της
Ελένης (Λάμπρο Γάκη Θόδωρος) και Μήτος Αθανάσιος του Δημητρίου και
της Αναστασίας (Νάσιο Τόκας).
Τα έτη 1990-1991-1992, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας (Λαμπράκη Κιτσούλης), Καλέσιος Θωμάς του Κωνσταντίνου και της
Γιαννούλας (Θωμά Κάλιοσης), Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της
Χριστίνας (Θύμιο Βαγγέλης), και Κατσάνος Ευάγγελος του Θωμά και της
Λαμπρινής (Βαγγέλ’ Θωμάς).
Τα έτη 1993-1994-1995, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας (Λαμπράκη Κιτσούλης),Λαμπρούσης Γεώργιος του Αντωνίου και της
Κωνσταντίνας (Γάκη Ντώνης), Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της
Χριστίνας (Θύμιο Βαγγέλης) και Κατσάνος Θωμάς του Θωμά και της Λαμπρινής (Βαγγέλ’ Θωμάς).
Τα έτη 1996-1997-1998, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Σταύρου Γεώργιος του Περικλή και της Βασιλικής (Γιώργο Περικλής), Καλέσιος Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της
Γιαννούλας (Γιάννη Κάλιοσης), Δήμας Βασίλειος του Παναγιώτη και της
Θεοδώρας (Βασίλ’ Παναγιώτης) και Κατσάνος Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής (Νικολάκη Κώτσης).
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Τα έτη 1999-2000-2001, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Σταύρου Γεώργιος του Περικλή και της Βασιλικής (Γιώργο Περικλής), Δήμας Βασίλειος του Παναγιώτη και της Θεοδώρας (Βασίλ’ Παναγιώτης), Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της
Χριστίνας (Θύμιο Βαγγέλης) και Καλέσιος Ιωάννης του Κωνσταντίνου και
της Γιαννούλας (Γιάννη Κάλιοσης).
Τα έτη 2002-2003-2004, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας (Λαμπράκη Κιτσούλης), Καλέσιος Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της
Γιαννούλας (Γιάννη Κάλιοσης), Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της
Χριστίνας (Θύμιο Βαγγέλης) και Σταύρου Γεώργιος του Περικλή και της
Βασιλικής (Γιώργο Περικλής.
Τα έτη 2005-2006-2007, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου και της Βασιλικής (Σωτήρ’ Γάκη Ζήκας), Καλέσιος Αντώνιος του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας (Ντων’-Γιάννη Κάλιοσης), Κατσάνος Ιωάννης του Νικολάου και
της Χρυσαυγής (Γιάννη Νικολάκη Κώτσης) και Πανούσης Παναγιώτης του
Ευαγγέλου και της Λαμπρινής (Πάνο Βαγγέλ’ Πάνο Βαγγέλης).
Τα έτη 2008-2009-2010, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου και της Βασιλικής (Σωτήρ Γάκη Ζήκας), Καλέσιος Αντώνιος του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας (Ντων’-Γιάννη Κάλιοσης), Κατσάνος Ιωάννης του Νικολάου και
της Χρυσαυγής (Γιάννη Νικολάκη Κώτσης) και Πανούσης Παναγιώτης του
Ευαγγέλου και της Λαμπρινής (Πάνο Βαγγέλ’ Πάνο Βαγγέλης).
Τα έτη 2011-2012-2013, πρόεδρος ο εφημέριος π. Αλέξανδρος Σιάρκος
(παπά Αλέκος) και μέλη οι: Ζήκας Σωτήριος του Γεωργίου και της Βασιλικής (Σωτήρ’ Γάκη Ζήκας), Καλέσιος Αντώνιος του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας (Ντων’-Γιάννη Κάλιοση), Κατσάνος Ιωάννης του Νικολάου και
της Χρυσαυγής (Γιάννη Νικολάκη Κώτσης) και Πανούσης Παναγιώτης του
Ευαγγέλου και της Λαμπρινής (Πάνο Βαγγέλ Πάνο Βαγγέλης).
Τα έτη 2014-2015-2016, πρόεδρος, ο εφημέριος Αλέξανδρος Σιάρκος και
μέλη οι: Σωτήριος Γεωργίου Ζήκας, Αντώνιος Ιωάννη Κάλιοσης, Ευθύμιος
Ευαγγέλου Κάλιοσης και Παναγιώτης Ευαγγέλου Πανούσης.
Τα έτη 2017-2018-2019, νέα εκκλησιαστική επιτροπή όρισε για την
επόμενη τριετία (2017-2018-2019), η Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως,
πρόεδρος, ο εφημέριος Αλέξανδρος Σιάρκος (παπά Αλέκος) και μέλη οι:
Ευθύμιος Ευαγγ. Καλέσιος, Βασίλειος Ευαγγ. Αδάμ, Κων/να Αθαν. Παπαθανασίου και Ευαγγελία Αχιλ. Κατσάνου.
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

Π

Οι Εκκλησίες μας με τα παρεκκλήσια τους

ρώτη γραπτή πηγή για το σύνολον των εκκλησιών του χωριού μας
έχουμε από τον Μητροπολίτη Άρτης Σεραφείμ Ξενόπουλο του Βυζαντίου στο ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1884), (ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ «ΣΚΟΥΦΑΣ, ΑΡΤΑ 1986 ΣΕΛ. 63).
Στο Δοκίμιο αυτό ο Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ αναφέρει τα
εξής «Χωρίον Νάσσαρη ή Νάσσα, (ίσως το χωρίον τούτο αποτελεί λείψανο
εν τη Κασωπαία χώρα, υπό του Βυζαντίου Στεφάνου μνημονευομένης, ως
πόλεως Ηπειρωτικής, πόλεως Άσσου, προς νότον γαρ του χωρίου τούτου περί
το έν τέταρτον της ώρας μακράν, υπάρχουσι ερείπια πλείστα αρχαίων οικιών, όπου, ως εικάζεται έκειτο η πόλις αύτη) την θέσιν ταύτην ονομάζοσι οι
κάτοικοι Παλαιοχώρι και Κεράσοβον), οικούμενον υπό οικογενειών 40, εχουσών δύο εκκλησίας, του αγίου Γεωργίου και της Θεοτόκου Γενέσιον, και παρεκκλήσια 5, οίον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής, αγίου Μηνά,
αγίου Νικολάου (ερείπια προ χρόνων) και προφήτου Ηλιού και εφημέριον δε
ένα».
Δεν αναφέρονται: Ο ενοριακός ναός των Αγίων Κων/νου και Ελένης και
τα παρεκκλήσια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, των Αγίων Αποστόλων και
της Αγίας Παρασκευής καθότι πρόκειται για μεταγενέστερα κτίσματα.
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Ι

Παναγία η Λαμποβίτισσα

ερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία η Λαμποβίτισσα), ιστορικό
διατηρητέο μνημείο. Βρίσκεται στη θέση Λάμποβο, στα ανατολικά του
χωριού, σε απόσταση 600 περίπου μέτρων από τον ενοριακό Ναό του
Αγίου Γεωργίου.
Η Μονή, που είναι διαλυμένη σήμερα, περιλαμβάνει καθολικό μετρίων
διαστάσεων, μονόχωρο, δρομικό, ξυλόστεγο ναό με τρίπλευρη αψίδα και
νάρθηκα (γυναικωνίτη) στα δυτικά και ημιερειπωμένο χαγιάτι στη νότια
πλευρά. Ο Ναός έχει δύο εισόδους (τοξωτές), μία από τη νότια (στο κέντρο
του ναού) και μία από τη βόρεια (στο βορειοδυτικό μέρος του ναού). Για
τον φωτισμό υπάρχουν στη βόρεια πλευρά δύο μικρά ορθογώνια παράθυρα που αντιστοιχούν στον κυρίως ναό και ένα μικρό στην κόγχη του ιερού.
Στο εξωτερικό μέρος στο επίχρισμα του αετώματος του ιερού, στην ανατολική πλευρά, είναι χαραγμένη ανάγλυφα η χρονολογία 1828. Η χρονολογία
αυτή είναι πιθανόν χρονολογία επισκευής. Ακριβείς πληροφορίες για την
ανέγερση του ναού δεν υπάρχουν. Από την εξέταση της τοιχοποιίας, του
τοιχογραφικού διακόσμου στην κόγχη του ιερού χρονολογείται ως κτίσμα
του 18ου αιώνα. Άλλες επιγραφές εντός και εκτός του ναού δεν υπάρχουν.
Επίσης υπάρχει φορητή εικόνα εντός του ναού της Θεοτόκου Οδηγητρίας,
η οποία αναφέρει: «ΔΕΗΣΙΣ Τ(ΟΥ ΔΟΥΛΟΥ) ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΩ(ΡΓΙ)ΟΥ
ΚΥΡ / ΛΟΓΟΘΕ(ΤΗ ΕΤΟ)Σ 1815».

Η παλιά πέτρινη στέγη της Λαμποβίτισσας. Γάμος Γεωργίου Παφίλα (Γάκη Κίτσου)
και της Μαρίας Ζήκα, 24-04-1966.
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Πρόκειται για τον Γεώργιο Λογοθέτη, γόνο της οικογένειας των Λογοθεταίων από το Θεσπρωτικό, προεστό της Λάκκας εκείνη την περίοδο. Στα
δυτικά του καθολικού σώζεται ερειπωμένο, ισόγειο κτήριο κελιών, εξωτερικών διαστάσεων (9.90 Χ 5.85 μ) με κάτοψη ορθογωνίου και δύο χώρους διαμονής με τζάκια και τον περίβολο, που ανάγεται πιθανώς στο πρώιμο του
19ου αιώνα. Στο περιβάλλον του συγκροτήματος σώζεται ημιερειπωμένος
μαντρότοιχος από αργολιθοδομή με τοξωτούς πυλώνες στη βορειοδυτική
του και στη νοτιοανατολική πλευρά. Το ύψος του μαντρότοιχου είναι περίπου ένα μέτρο και το πλάτος εβδομήντα με ογδόντα εκατοστά. Ο χώρος
που περικλείει ο μαντρότοιχος είναι περίπου ένα στρέμμα και περιέχει λιγοστά δέντρα (ελιές και δάφνες).
Στον Ναό υπάρχει μία αγιογραφία αυτή της Πλατυτέρας και φορητές
εικόνες στο ξύλινο τέμπλο με παλαιότερη εικόνα της Παναγίας της Λαμποβίτισσας. Περιουσία σήμερα η Ι.Μ δεν έχει. Παλαιότερα όταν εκεί υπήρχαν
μοναχοί σίγουρα θα υπήρχε κάποια περιουσία η οποία μπορεί να πουλήθηκε όταν σταμάτησε να κατοικείται ή καταπατήθηκε.
Η ιερά μονή με την αριθ’ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ΒΙ/Φ33/29669/955/10.6.97 (ΦΕΚ
700/τ.β/19.8.1997) έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η ονοματοδοσία Λαμποβίτισσα δε συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα 500 και πλέον Θεοτοκωνύμια ή Προσωνύμια που έχει δώσει ο λαός στην Παναγία. Τα
Θεοτοκωνύμια ή Προσωνύμια της Παναγίας είναι βγαλμένα από τον τρόπο της Αγιογράφησης ή από ύμνους ή από τη γεωγραφική θέση που είναι
κτισμένος ο Ναός, ακόμη και από τάματα, αφιερώσεις, προέλευση εικόνας,
προέλευση οικιστών κ.λ.π.
Το προσωνύμιο Λαμποβίτισσα είναι βγαλμένο από τη γεωγραφική θέση
(περιοχή καταγωγής των οικιστών) και απαντάται μόνο στην Ήπειρο.
Λαμποβίτισσα στην περιοχή μας υπάρχει και στο Θεσπρωτικό και είναι
ένας από τους δύο ενοριακούς Ναούς του Θεσπρωτικού. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Λαμποβίτισσας στο Θεσπρωτικό κτίστηκε το 1794 στο μέρος όπου
υπήρχε ομώνυμη Μονή. Υπάρχει επιγραφή σε κεραμεικό με το έτος 1429
προερχόμενη από προηγούμενο Ναό που κατεδαφίστηκε. Μπορεί να υποθέσουμε ότι η ιστορική πορεία των δύο Ιερών Μονών, Άσσου και Θεσπρωτικού είναι παράλληλη. Στο διάστημα 1400-1500 εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή πρόσφυγες Έλληνες Αλβανόφωνοι που έφεραν μαζί τους εικόνα
της Παναγίας της Λαμποβίτισσας αλλά και την Αρβανίτικη διάλεκτο.
Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε έκταση της Σταυροπηγιακής Μονής
του Λαμπόβου. Όλες σχεδόν οι Ιερές Μονές με το προσωνύμιο Λαμποβίτισσα είναι Μετόχια της φημισμένης σταυροπηγιακής μονής του Λαμπόβου στη Β. Ήπειρο.
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Οι Σταυροπηγιακές Μονές είναι ανεξάρτητες και υπάγονται απευθείας
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι στην τοπική Αρχιεπισκοπή, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και αυτές τα προνόμια
που κατ΄ εξαίρεση είχε παραχωρήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οι Ιερές αυτές Μονές, που βρίσκονται όλες στη Ν. Ήπειρο, χτίστηκαν
από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κων/νο Πωγωνάτο (652-685).
Ο Κων/νος Πωγωνάτος επιστρέφοντας από τη Σικελία έφτασε με τα
πλοία του στο Δυρράχιο της Αλβανίας και από εκεί μέσω της Εγνατίας
οδού ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Στη διαδρομή πέρασε από το
Λάμποβο του Αργυροκάστρου και επισκέφτηκε την Ι.Μ. Γεννήσεως της
Παναγίας και ύστερα από εντολή του ιδρύθηκαν 24 Μονές στην Ν. Ήπειρο (Μετόχια της Ι.Μ. Παναγίας του Λαμπόβου). Μεταξύ των Μονών αυτών συγκαταλέγεται και η Παναγία η Λαμποβίτισσα στον Άσσο. Οι Ιερές
Μονές φιλοξενούσαν οικογένειες γειτονικών περιοχών, οι οποίες εργάζονταν στις Μονές και πολλές από αυτές με την πάροδο του χρόνου έγιναν
μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Επίσης καταφύγιο στις Μονές αυτές έβρισκαν Έλληνες Χριστιανοί διωχθέντες και κυνηγημένοι από Οθωμανούς ή
αλλόθρησκους. Με την ίδρυση αυτών των Ιερών Μονών ενισχύθηκε και
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί όπως προαναφέραμε η Ι.Μ. Γεννήσεως
της Παναγίας στο Λάμποβο ήταν Σταυροπηγιακή. Το Λάμποβο ή Λάμποβο του Σταυρού βρίσκεται στη Β. Ήπειρο (Βόρεια του Αργυροκάστρου)
στην ευρύτερη περιοχή της Δρόπολης (Αρχαία Ανδριανούπολη) και ήταν
κέντροβορειοηπειρωτών ορθοδόξων Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση
η Παναγία η Λαμποβίτισσα χτίστηκε από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου
Ιουστινιανό τον Μέγα (482-565) τον 6ο αιώνα. Ως προς τον κτήτορα πρέπει να διατηρηθούν κάποιες επιφυλάξεις γιατί οι κάτοικοι μιας περιοχής
πολλές φορές προκειμένου να αποκτήσει φήμη ο Ναός και η περιοχή τους
αναφέρουν σαν κτήτορα κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Ο Ιουστινιανός σύμφωνα με την παράδοση χάρισε στην εκκλησία τεμάχιο Τίμιου Ξύλου από
τον Σταυρό που σταυρώθηκε ο Χριστός. Το Τίμιο αυτό Ξύλο τοποθετήθηκε
στα θεμέλια της εκκλησίας και για αυτό η Μονή χαρακτηρίστηκε Σταυροπηγιακή (Σταυρός+ πήγνυμι). Η εκκλησία της Παναγίας στο Λάμποβο του
Σταυρού γιορτάζει το Γενέθλιον της Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου) και είναι
από τις σπουδαιότερες Βυζαντινές εκκλησίες που σώζονται στην Ήπειρο.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Λάμποβο Αργυροκάστρου είναι η γενέτειρα
των δύο Ηπειρωτών ευεργετών Ευαγγέλου και Κωνσταντίνου Ζάππα.
Ο σημερινός Ιερός Ναός στον Άσσο κατά πάσα πιθανότητα χτίστηκε
από Χριστιανούς κατοίκους του Λαμπόβου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να
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εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους και να βρουν καταφύγια στα Μετόχια
της Παναγίας της Λαμποβίτισσας, όταν ο Αλή Πασάς κυρίεψε το 1774 το
Λάμποβο και το Χόρμοβο, έκαψε τα περισσότερα σπίτια και σκότωσε τους
περισσότερους κατοίκους. Πρόσφυγες της περιόδου αυτής εγκαταστάθηκαν και στη Λαμποβίτισσα του Άσσου φέρνοντας μαζί τους την εικόνα της
Παναγίας της Λαμποβίτισσας. Αυτοί μάλλον έχτισαν ή επισκεύασαν τον
σημερινό Ιερό Ναό. Με τον ερχομό αυτών των προσφύγων ενισχύθηκε στο
χωριό μας και η επικράτηση αρβανίτικης διαλέκτου την οποία μιλούσαν
πολλοί κάτοικοι του χωριού μέχρι προ ολίγων ετών. Σύμφωνα με την παράδοση η Λαμποβίτισσα του Άσσου λειτούργησε ως ανδρικό Μοναστήρι και
όταν δεν υπήρχαν μοναχοί, ήταν κατοικία ιερέων του χωριού μας και ιδιαίτερα αυτών που δεν κατάγονταν από τον Άσσο. Στα κελιά της λειτούργησε
και καφενείο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 την ευθύνη λειτουργίας
του καφενείου είχαν ο π. Δημήτριος Ζήκας (Παπά Δημήτρης) και ο Χρήστου ή Μήτσιου Αναστάσιος του Χρήστου (Ναστάση Χρήστος). Ο περιμαντρωμένος χώρος της Ι.Μ. χρησιμοποιήθηκε από τους κατοίκους και ως
νεκροταφείο, ιδιαίτερα με την επιδημία της γρίπης το 1917-1918 και την
περίοδο της κατοχής 1941-1944. Τάφοι στον χώρο αυτό υπάρχουν μέχρι και
σήμερα. Στο χαγιάτι της Ι. Μ. κατασκήνωναν περιφερόμενοι επικασσιτερωτές (καλαντζήδες ή γανωτές). Οι γανωτές αυτοί έρχονταν στο χωριό είκοσι περίπου ημέρες πριν από την 8η Σεπτεμβρίου (ημέρα εορτής της Ι.Μ.),
εγκαθίστατο στο χαγιάτι της Ιεράς Μονής, εκεί τοποθετούσαν τα εργαλεία
τους, έστηναν το πρόχειρο εργαστήριό τους και επικασσιτέρωναν όλα τα
χάλκινα οικιακά σκεύη των κατοίκων του χωριού.
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Η Ιερά Μονή λειτουργεί προγραμματισμένα δύο φορές τον χρόνο: 1) Την
8ην Σεπτεμβρίου, ημέρα εορτής της Ιεράς Μονής, (όπως προαναφέραμε η
Ιερά Μονή είναι αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου). Την εορταστική Θεία λειτουργία συνοδεύει ολοήμερο πανηγύρι το πρωί, στον χώρο της
Μονής, με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων του χωριού αλλά και πιστών
από τη γύρω περιοχή (Νικολίτσι, Μελιανά, Πολυστάφυλο, Παπαδάτες,
Γαλήνη (Χάλασμα) κ.λ.π.. Το πανηγύρι αυτό είναι το ετήσιο εορταστικό
πανηγύρι του χωριού μας και γι’ αυτό οι Ασσιώτες εκτός από το προσωνύμιο Λαμποβίτισσα την αποκαλούν και Πανηγυρίστρια. Το απόγευμα το
πανηγύρι συνεχίζονταν στο κέντρο του χωριού. Παλαιότερα πιστοί διανυκτέρευαν εντός του Ναού την παραμονή της εορτής. 2) την Τρίτη της
Διακαινησίμου (Τρίτη ημέρα του Πάσχα). Την εορταστική Θεία λειτουργία συνοδεύει ολοήμερη μουσικοχορευτική εκδήλωση (χασομέρι του Λαμπόβου) με ζωντανή μουσική από ντόπιους οργανοπαίκτες. Την ημέρα της
εορτής επισκέπτονταν τον Ναό και πιστοί από τα γύρω χωριά (Νικολίτσι,
Μελιανά, Πολυστάφυλο, Παπαδάτες και ιδιαίτερα από τον συνοικισμό των
Παπαδατών τη Γαλήνη (Χάλασμα). Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αυτή
φιλοξενούνται για ποτό και για φαγητό σε γειτονικά στην Ι.Μ. σπίτια. Συγκεκριμένα την ημέρα αυτή δέχονταν επισκέπτες τα σπίτια των:
1) Γάκη ή Σταύρου Κωνσταντίνου του Σταύρου και της Μαρίας (Κώτση
Σταύρου ή Κώτση Μάρου),
2) Δήμα Χρήστου του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Τάκη Θόδωρου),
3) Ζήκα Αλέξανδρου του Σπύρου και της Γεωργίας (Λέξη Ζήκα),
4) Ζήκα Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας (Πήλιο Ζήκα)
5) Ζήκα Γεωργίου του Αναστασίου και της Χρυσαυγής (Γάκη Ζήκα),
6) Ζήκα Θωμά του Αναστασίου και της Χρυσαυγής (Θωμά Ζήκα),
7) Κατσάνου Λάμπρου του Γεωργίου και της Βάιας (Λάμπρο Βάγια),
8) Κατσάνου Νικολάου του Βασιλείου και της Πανάγιως (Νίκο Τσίλη ή
Νίκο Βασίλη),
9) Κατσάνου Παναγιώτη του Βασιλείου και της Πανάγιως (Ντουλτσίλη ή
Ντουλα-Βασίλη),
10) Κατσάνου Παναγιώτη του Χρήστου και της Βάιας (Πάνο Κίτσου),
11) Κατσάνου Χρήστου του Αναστασίου και της Θεοδώρας (Τάκη Σιούλα),
12) Κατσάνου Χρήστου του Παναγιώτη (Κίτσο Πάνη),
13) Κούση Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας (Πάνο Κώτση),
14) Λαμπρούση Γεωργίου του Δημητρίου και της Βασιλικής (Γούση Μη
τρούση),
15) Λαμπρούση Γεωργίου του Λάμπρου και της Πανάγιως (Γάκη Λάμπρου),
16) Λαμπρούση Γεωργίου του Παναγιώτη και της Φωτεινής (Γάκη Πανέλη),
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17) Λαμπρούση Δημητρίου του Κωνσταντίνου και της Αλεξάνδρας (Δημητράκη Κωνσταντή),
18) Λαμπρούση Δημητρίου του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Δημητράκη Πάνου),
19) Λαμπρούση Ιωάννη του Αθανασίου και της Μαρίας (Νάκο Νάσιου),
20) Λαμπρούση Κωνσταντίνου του Αθανασίου και της Μαρίας (Κώτση
Νάσιου),
21) Λαμπρούση Μιλτιάδη του Δημητρίου και της Βασιλικής (Τάδη Βάση),
22) Λαμπρούση Στέφανου του Λάμπρου και της Πανάγιως (Στέφη),
23) Νάκια Δημητρίου του Λάμπρου και της Μαρίας (Τούση Λάμπρο Νάκια),
24) Νάκια Ευαγγέλου του Φωτίου και της Γεωργίας (Βαγγέλ’ Φώτη),
25) Νάκια Ευθυμίου του Φωτίου και της Γεωργίας (Θύμιο Φώτη),
26) Νάκια Φωτίου του Λάμπρου και της Μαρίας (Φωτ’-Νάκια),
27) Παφίλα Σπυρίδωνα του Δημητρίου και της Χρυσαυγής (Σπύρο Μήτρου
ή Σπύρο Παφίλα),
28) Παφίλα Χρήστου του Νικολάου και της Βασιλικής (Κίτσο Παφίλα),
29) Χρήστου Γεωργίου του Αναστασίου και της Πανάγιως (Γάκη Ναστάση
Χρήστου),
30) Χούθη ή Χούση Δημητρίου του Ιωάννη και της Μάνθας (Τούση Νάκη
Τούση).
Επίσης τελείται θεία λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα
του ναού προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα. Το άνοιγμα του ναού από
κάποιον πιστό και η τέλεση θείας λειτουργίας γινόταν για να εκφράσει ο
πιστός τις ευχαριστίες για κάποια βοήθεια ή να απευθύνει δέηση στη Μεγαλόχαρη για την επίλυση κάποιου προβλήματος που αντιμετωπίζει. Συνήθως το άνοιγμα γινόταν από κατοίκους του χωριού μας και σπανίως από
κατοίκους γειτονικών χωριών. Αρκετές φορές στην Ι.Μ. τελείται και το μυστήριο του γάμου. Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι του χωριού φρόντιζαν τον
ναό και τον περιβάλλοντα χώρο (καθαριότητα, άναμμα καντηλιών κ.λ.π),
περισσότερο όμως αυτοί που κατοικούσαν στον συνοικισμό του Λαμπόβου.
Ο περίβολος της Ιεράς Μονής βόρεια και δυτικά συνορεύει με αγροτικούς δρόμους, νότια και ανατολικά με ιδιοκτησία Κατσάνου Παναγιώτη
του Βασιλείου και της Πανάγιως (Ντούλα Βασίλη). Νότια της Μονής και
σε απόσταση 30 με 35 μέτρα βρίσκεται η φυσική πηγή της Σέας. Το νερό της
πηγής χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του συνοικισμού για οικιακή
χρήση και για την άρδευση καλλιεργήσιμων χωραφιών ολίγων στρεμμάτων. Από την πηγή αυτή εξυπηρετούνταν και η Ιερά Μονή.
Με τη φροντίδα του Ιερέα του χωριού μας π. Αλέξανδρου Σιάρκου και
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της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου έχει
εκπονηθεί, τον Ιανουάριο του 2010, μελέτη συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής και διαμορφώσεως του περιβάλλοντος χώρου από το Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών
-Μνημείο ΕΠΕ Σταύρος Μαμαλούκος - Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου & Συνεργάτες.
Παραθέτω τον πρόλογο της ανωτέρω μελέτης:
«Αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης που ακολουθεί είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Μονής Γενεσίου Θεοτόκου (Λάμποβο) στο χωριό Άσσος (Νάσσαρη) Πρεβέζης και η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Η μελέτη εκπονήθηκε, κατόπιν σχετικής αναθέσεως από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Άσσου, από το Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτόνων Μελετών
«Σταύρος Μαμαλούκος-Αναστασία Καμπόλη-Μαμαλούκου & Συνεργάτες
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί – Αναστηλωτές». Στην αποτύπωση συνεργάσθηκαν οι κ. Ζήκας, Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων, Uhiversity of Middesex,
Εμ. Μαραγκάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστηλωτής Ε.Μ.Π. και Σ. Παράσχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Στη σύνταξη της
Μελέτης συνεργάσθηκε οι Εμ. Μαραγκάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστηλωτής Ε.Μ.Π.
Για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας επί τόπου, οφείλονται ευχαριστίες στον εφημέριο του Άσσου π. Αλέξανδρο Σιάρκο.
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Α1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για την τοπική ιστορία αλλά και
για την αρχιτεκτονική του το μονύδριο του Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία Λαμποβίτισσα ή απλώς Λάμποβο) Άσσου Πρέβεζας παραμένει ελάχιστα γνωστό στη βιβλιογραφία. Ο Άρτης Σεραφείμ απλώς μνημονεύει ονομαστικά τον ναό (Σεραφείμ Ξενόπουλος ο Βυζάντιος, Δοκίμιον ιστορικόν
περί Άρτης και Πρεβέζης, Αθήνα 1884). Επανέκδοση Μουσικοφιλολογικού
συλλόγου Άρτας «Σκουφάς», Άρτα 1986, 63). Σύντομες αναφορές στο μνημείο έχουν γίνει από την Φραγκίσκα Κεφαλλωνίτου, (Φρ. Κεφαλλωνίτου,
Τοπογραφία των εκκλησιαστικών μνημείων περιοχής Λάκκας του Μπότσαρη και Κάτω Λάκκας Σούλι, στο: Ν. Καράμπελας (επιμ.), Ημερίδα για τα
ιστορικά μνημεία της Λάκκας Σούλι νομού Πρεβέζης και τη διάσωσή τους,
(Αθήνα, Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 1996), Πρέβεζα 1997, 139 και εικ. 22) και
τον Σταύρο Μαμαλούκο (Στ. Μαμαλούκος, Καταγραφή των μνημείων της
Λάκκας Σούλι νομού Πρεβέζης και τη διάσωσή τους, (Αθήνα, Κυριακή 11
Φεβρουαρίου 1996), Πρέβεζα 1997, 190 και εικ. 22, 23).
Α2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Το μονύδριο του Γενεσίου της Θεοτόκου βρίσκεται στην περιοχή του
χωριού Άσσου (τ. Νάσσαρη) Πρέβεζας και συγκεκριμένα στην πλαγιά που
εκτείνεται ανάμεσα στον οικισμό Κεράσοβο Άσσου και στο ποτάμι που διαρρέει τη Λάκκα.
Στοιχεία για την ιστορία του μονυδρίου παρέχει μόνο η ανάγλυφη στο
επίχρισμα του αετώματος του ανατολικού τοίχου χρονολογία 1828. Ελλείψει άλλων δεδομένων από ιστορικές πηγές η μελέτη της ιστορίας του μνημείου δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην εξέταση του ίδιου του κτίσματος
και των φτωχών λειψάνων του τοιχογραφικού του διακόσμου. Από αυτήν
προκύπτει ότι το κεντρικό τμήμα του ανατολικού τοίχου με την κόγχη του
Αγίου βήματος αποτελεί υπόλειμμα παλαιότερης εκκλησίας, το οποίο έχει
ενσωματωθεί στον σημερινό ναό, ο οποίος κτίσθηκε το 1828. Στον όψιμο,
πιθανότατα, 19ο αιώνα, ο ναός φαίνεται ότι δέχθηκε επεμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η διάνοιξη των δύο παραθύρων του βορείου τοίχου
του και ενδεχομένως, η κατασκευή του τέμπλου. Οι εικόνες του τέμπλου
είναι, ωστόσο, παλαιότερες, όπως προκύπτει από επιγραφή στην εικόνα
της Θεοτόκου Οδηγητρίας, η οποία αναφέρει: «ΔΕΗΣΙΣ Τ(ΟΥ ΔΟΥΛΟΥ)
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΩ(ΡΓΙ)ΟΥ ΚΥΡ/ ΛΟΓΟΘΕ(ΤΗ ΕΤΟ)Σ 1815». Στη δεκαετία του 1980 ο ναός δέχθηκε σχετικά εκτεταμένες επεμβάσεις, εξ αιτίας
των οποίων αλλοιώθηκε εν μέρει ο χαρακτήρας του και χάθηκαν ορισμένα
αυθεντικά στοιχεία του. Στις επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η κατεδά72 							
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φιση του μεταξύ του κυρίως ναού και του νάρθηκα («γυναικείου») τοίχου, η
καταστροφή της στέγης του χαγιατιού, η κατασκευή της σημερινής ξύλινης
στέγης του ναού και του δαπέδου από άοπλο σκυρόδεμα και η κατασκευή
νέων σιδηρών κουφωμάτων στις θύρες του.
Α.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το μικρό οικοδομικό συγκρότημα περιλαμβάνει το καθολικό, τα κελιά
και τον μαντρότοιχο του περιβόλου.
Το καθολικό είναι ένα μικρό μονόχωρο δρομικό κτίσμα με ερειπωμένο
σήμερα χαγιάτι κατά μήκος της νότιας πλευράς του. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι περίπου 8.50 Χ 13.50μ., χωρίς την προεξέχουσα ημιεξαγωνική
κόγχη του ιερού. Εξωτερικά ο ναός παρουσιάζεται βαρύς και αδιάρθρωτος
με χαμηλές αναλογίες. Καλύπτεται με νεωτερική ξύλινη δίριχτη στέγη με
επικάλυψη από γαλλικού τύπου κεραμίδια. Η κατεστραμμένη σήμερα στέγη του χαγιατιού αποτελούσε συνέχεια αυτής του ναού. Οι όψεις του ναού
είναι απλές και αδιάρθρωτες. Οι τοίχοι του είναι από επιχρισμένη αργολιθοδομή. Τα γείσα της στέγης ήταν από σχιστόπλακες. Επάνω από αυτά
έχουν κατασκευασθεί νεωτερικά γείσα από σκυρόδεμα. Όπως φαίνεται από
τα διατηρούμενα εσωτερικά στο νότιο και στο βόρειο τοίχο ίχνη ενός κατεδαφισμένου εγκάρσιου τοίχου, ο ναός ήταν αρχικά διαρθρωμένος σε δύο
μέρη, τον κύριο ναό και τον νάρθηκα («γυναικείο»). Λείψανο της αρχικής
αυτής διάρθρωσης του εσωτερικού του ναού είναι η διατηρούμενη ως σήμερα ανισοσταθμία του δαπέδου του.
Η προσπέλαση στο εσωτερικό του ναού γίνεται από δύο θύρες, οι οποίες
ανοίγονται αντίστοιχα στη δυτική γωνία του βόρειου τοίχου και στο μέσον
περίπου της νότιας πλευράς του. Ο φωτισμός του γίνεται από δύο μικρά
ορθογωνικά παράθυρα που ανοίγονται στον βόρειο τοίχο και αντιστοιχούν
στον κυρίως ναό και ένα μικρό παράθυρο που ανοίγεται στην κόγχη του ιερού. Ο ναός έχει ξύλινο τέμπλο. Το δάπεδό του είναι νεωτερικό, από άοπλο
σκυρόδεμα. Στην κόγχη του ιερού και στο γύρω από αυτήν κεντρικό τμήμα
του ανατολικού τοίχου διασώζονται λαϊκής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες του
18ου αιώνα (Φρ. Κεφαλλωνίτου, Τοπογραφία των εκκλησιαστικών μνημείων περιοχής Λάκκας του Μπότσαρη και Κάτω Λάκκας Σούλι, στο: Ν.
Καράμπελας (επιμ.), Ημερίδα για τα ιστορικά μνημεία της Λάκκας Σούλι
νομού Πρεβέζης και τη διάσωσή τους, (Αθήνα, Κυριακή 11 Φεβρουαρίου
1996), Πρέβεζα 1997, 139 και εικ. 22) και τον Σταύρο Μαμαλούκο (Στ. Μαμαλούκος, Καταγραφή των μνημείων της Λάκκας Σούλι νομού Πρεβέζης
και τη διάσωσή τους, (Αθήνα, Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 1996), Πρέβεζα
1997, 139).
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Στα βορειοδυτικά του ναού και σε μικρή απόσταση από αυτόν διατηρούνται σε χαμηλό ύψος οι τοίχοι του κτίσματος των κελιών. Πρόκειται για μικρό ισόγειο κτίσμα του πρώτου πιθανώς μισού του 19ου αιώνα, με εξωτερικές διαστάσεις 9.90 Χ 5,85μ. Λιθόχτιστος μεσότοιχος χωρίζει το εσωτερικό
του κτηρίου σε δύο άνισους χώρους διαμονής με τζάκια. Ο δυτικός τοίχος
του κτηρίου αποτελεί τμήμα του μαντρότοιχου του μοναστηριού.
Το οικοδομικό συγκρότημα του μονυδρίου ορίζει ημιερειπωμένος σήμερα περιμετρικός μαντρότοιχος από αργολιθοδομή (κουλούρι), στο βόρειο
άκρο της δυτικής πλευράς του οποίου ανοίγεται μια μικρή πύλη.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η μονή Γενεσίου Θεοτόκου Άσσου
είναι αναμφίβολα σημαντικό ιστορικό μνημείο της περιοχής της Πρέβεζας
καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ναοδομίας του 18ου και 19ου
αιώνα στην ευρύτερη περιοχή.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ:
Ο ναός αντιμετωπίζει αρκετά δομικά (όπως ρηγματώσεις και τοπικές μικροπαραμορφώσεις των τοίχων) καθώς και οικοδομικά προβλήματα (όπως
φθορές σε επιμέρους στοιχεία, στα επιχρίσματα κλπ). Επίσης αντιμετωπίζει
αισθητικά προβλήματα καθώς και προβλήματα αναδείξεως της ιστορικής
και αρχαιολογικής του αξίας. Τα παραπάνω οφείλονται τόσο στις κακότεχνες νεωτερικές επεμβάσεις που έχει υποστεί (νεωτερική στέγη, γείσο,
δάπεδα) όσο και στην εγκατάλειψη του χώρου.
Το κτήριο των κελιών διατηρείται σε ερειπιώδη κατάσταση, επίσης λόγω
της εγκατάλειψης.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στόχοι της επεμβάσεως αποτελούν η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων των κτισμάτων του μνημειακού συνόλου, προκειμένου να επανορθωθούν κατά το δυνατόν οι ζημιές που αυτό έχει υποστεί,
η αισθητική αναβάθμιση και η ανάδειξη της ιστορικής και αρχαιολογικής
τους αξίας. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στον ναό περιλαμβάνουν την κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου κατά μήκος της δυτικής πλευράς του
ναού, τη διατήρηση και συντήρηση των τοίχων με συρραφή των ρωγμών
και εφαρμογή ενεμάτων, τη διατήρηση και συμπλήρωση των αρχικών επιχρισμάτων εσωτερικών και εξωτερικών, την κατασκευή αφανούς διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη των τοίχων, την αποξήλωση του
γείσου από οπλισμένο σκυρόδεμα και την κατασκευή νέου από πλακοειδείς λίθους, την αποκατάσταση των τοίχων και των πεσσών του χαγιατιού
με συμπλήρωση ή τοπική ανακατασκευή αρμολογημάτων, την αποξήλωση
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της νεώτερης στέγης και την κατασκευή νέας ενιαίας από ξυλεία καστανιάς,
την κατασκευή νέας επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες, τη διατήρηση και
συντήρηση του ξύλινου τέμπλου, την κατασκευή νέου χωρίσματος μεικτής
κατασκευής μεταξύ του κυρίως ναού και του «γυναικείου», στη θέση του
κατεδαφισμένου τοίχου, την κατασκευή νέων παραδοσιακής μορφής ξύλινων κουφωμάτων θυρών και τη διατήρηση των αρχικών παραθύρων, την
κατασκευή νέου σιδηρού παραθύρου στο άνοιγμα της κόγχης του ιερού, την
αποξήλωση του υφιστάμενου δαπέδου και τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού, αν αυτό σώζεται ή την κατασκευή νέου δαπέδου από σχιστόπλακες τύπου Κορφοβουνίου, αν το παλαιό δάπεδο έχει καταστραφεί.
Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο κτήριο των κελιών περιλαμβάνουν τη
διατήρηση, συντήρηση των σωζόμενων τμημάτων των τοίχων με μικροσυμπληρώσεις της τοιχοποιίας και κατασκευή νέων αρμολογημάτων την ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων των τοίχων και διαμόρφωση
των ανοιγμάτων θυρών και παραθύρων, την κατασκευή αφανούς διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη των τοίχων, την κατασκευή γείσου από πλακοειδείς λίθους, την κατασκευή ξύλινου στεγάστρου στις θύρες και τετράριχτης στέγης με φ. ο. από ξυλεία καστανιάς, την κατασκευή
επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες, την κατασκευή πλινθόκtιστου τοίχου
για τη δημιουργία χώρου wc, την κατασκευή τζακιού, την κατασκευή εσωτερικών επιχρισμάτων, την κατασκευή νέων παραδοσιακής μορφής ξύλινων κουφωμάτων θυρών και παραθύρων, την κατασκευή νέου πατώματος
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα και νέου δαπέδου τύπου Κορφοβουνίου κατασκευής ξύλινης πέργκολας.
Για τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου προτείνονται περιορισμένες επε
μβάσεις αναμορφώσεως με τρόπο κατά το δυνατόν διακριτικό, ώστε αφ’ ενός
να υποβοηθηθεί η ανάδειξη του μνημείου και αφ’ ετέρου να αναβαθμισθεί αισθητικά ο χώρος. Η επέμβαση προβλέπει, την αποκατάσταση της αυλόθυρας
και τη διατήρηση, συμπλήρωση του μαντρότοιχου, τη διάνοιξη νέας λειτουργικής εισόδου στα βόρεια του περιβόλου, την κατασκευή λιθοστρώσεων με
τοπικές αποχωματώσεις–επιχωματώσεις, την κατασκευή λιθόστρωτης αυλής
και καθιστικών πεζουλιών νότια του ναού και την κατασκευή λιθόστρωτου
καταστρώματος νοτιοανατολικά του κτηρίου των κελιών.
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
ΝΑΟΣ:
- Αποξήλωση νεωτερικού δαπέδου από σκυρόδεμα
- Αποξήλωση των νεωτερικών κουφωμάτων
- Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου
- Καθαίρεση νεωτερικής στέγης
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- Αποξήλωση νεωτερικών γείσων από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Συντήρηση και συμπλήρωση των αρχικών επιχρισμάτων
- Συρραφή των ρωγμών και εφαρμογή ενεμάτων
- Κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη των τοίχων
- Αποκατάσταση των ανοιγμάτων των θυρών
- Επεμβάσεις (μικροσυμπληρώσεις και αρμολογήματα) στους τοίχους του
χαγιατιού
- Κατασκευή εκλιπόντων πεσσών χαγιατιού και συμπλήρωση των σωζόμενων
- Κατασκευή νέων γείσων από πλακοειδείς λίθους
- Κατασκευή νέας ενιαίας ξύλινης στέγης
- Κατασκευή νέας επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες
- Συντήρηση και αποκατάσταση αρχικού δαπέδου ή κατασκευή νέου
- Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων θυρών και μεταλλικού κουφώματος παραθύρου ιερού.
ΚΕΛΙΑ:
- Καθαρισμός του χώρου
- Αρμολογήματα στα σωζόμενα τμήματα των τοίχων
- Ανακατασκευή του εκλιπόντος τμήματος των τοίχων και διαμόρφωση
των ανοιγμάτων
- Κατασκευή τζακιού
- Κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη των τοίχων
- Κατασκευή γείσων από πλακοειδείς λίθους
- Κατασκευή πατώματος από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
- Κατασκευή ξύλινης στέγης και στεγάστρου
- Κατασκευή επικάλυψης στέγης με σχιστόπλακες
- Κατασκευή επιχρισμάτων στο εσωτερικό
- Κατασκευή δαπέδου
- Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων θυρών και παραθύρων
- Κατασκευή ξύλινης πέργκολας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ:
- Αποκατάσταση της αυλόθυρας
- Διάνοιξη νέας αυλόθυρας
- Διατήρηση και συμπλήρωση του μαντρότοιχου
- Διαμόρφωση επιπέδων και εδάφους με αποχωματώσεις – επιχωματώσεις
- Κατασκευή κτιστών καθιστικών πεζουλιών
- Κατασκευή λιθόστρωτου.»
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Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος, αποκαλούμενος από την ορθόδοξη εκκλησία μεγα- λομάρτυς και
τροπαιοφόρος είναι προστάτης και
πολιούχος του χωριού μας. Είναι ο λαοφιλέστερος και δημοφιλέστερος Άγιος για τους Ασσιώτες. Συνήθως στον
Άγιο Γεώργιο προσεύχονται για να τον
δοξάσουν, να τον ευχαριστήσουν και
να τον παρακαλέσουν να τους προστατεύει και να τους χαρίζει υγεία και
δύναμη. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου
δεν λείπει από το σπιτικό εικονοστάσι κάθε Ασσιώτη. Το όνομα Γεώργιος
είναι το συνηθέστερο στον Άσσο και
αυτό λόγω του Αγίου προστάτη μας. Η
μνήμη του Αγίου γιορτάζεται με μεγάλη λαμπρότητα στον Άσσο και επειδή
αρκετές φορές συμπίπτει με τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, οι Ασσιώτες δεν
σουβλίζουν το πασχαλινό αρνί την Κυριακή του Πάσχα αλλά τη Δευτέρα
γιορτάζοντας συγχρόνως την Ανάσταση του Θεανθρώπου και τη μνήμη
του Αγίου. Ως τροπαιοφόρος και ελευθερωτής συγκεντρώνει πολλές θαυμάσιες διηγήσεις και παραδόσεις με σπουδαιότερη αυτή που μιλάει για τον
φόνο του δράκοντα και τη σωτηρία της βασιλοπούλας.
Η παράδοση αυτή τραγουδιέται από τα λαζαρούδια του Άσσου το Σάββατο του Λαζάρου.
Αγιώργη - Αγιώργη αφέντη μου και γριβοκαβαλάρη
αρματωμένος με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
Έκθαμβος είσαι στη θωριά και άγιος στη θεότη,
παρακαλώ βοήθα μας βρε άγιε στρατιώτη,
από το άγριο το θεριό τον δράκο τον μεγάλο,
όπου του δίνουν άνθρωπο κάθε πρωί και άλλον.
κανέναν δεν αφήνει νερό να πάει στη χώρα
και έριξαν την πολυψηφιά σε ποιον θα πέσει ο κλήρος.
Ο κλήρος πήγε κι έπεσε μες στη βασιλοπούλα,
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όπου την είχε η μάνα της μια και μοναχούλα.
Ο βασιλιάς σαν τ’ άκουσε βαριά του κακοφάγκε.
Πάρτε το στέμμα μου κι όλο τον θησαυρό μου
κι αφήστε το παιδάκι μου ελεύθερο να ζήσει.
Λαός σηκώθη αμέτρητος στον βασιλιά πηγαίνει.
Για σώπα-σώπα βασιλιά μην πάρουμε κι εσένα.
Πάρτε το στολίστε το και κάντε το σαν νύφη,
για να το δει ο δράκοντας να το γλυκομασήσει.
Την πήρανε, την έντυσαν, την στόλισαν σαν νύφη.
Στα μάρμαρα του πηγαδιού, ρίξαν τις αλυσίδες,
εκεί πήγαν και την έδεσαν την άμοιρη κοπέλα.
Αγιώργης εβουλήθηκε την κόρη για να σώσει,
και από το άγριο το θεριό να την ξελευθερώσει.
Αγιώργης εκαβάλησε το γρίβα του να πάει.
Στα μάρμαρα του πηγαδιού πηγαίνει και καθίζει,
η κόρη τον εκοίταξε με δακρυσμένο βλέμμα.
Για φύγε-φύγε αφέντη μου να μη σε φάει κι εσένα,
τούτο το άγριο το θεριό που θα με φάει κι εμένα.
Για σώπα-σώπα κόρη μου λίγο ύπνο για να πάρω
και εγώ σκοτώνω το θεριό κι από ‘δω σε βγάζω.
Αγιώργης εκοιμήθηκε στα γόνατα της κόρης.
Για σήκω-σήκω αφέντη μου γιατί το νερό αφρίζει
κι ο δράκοντας για μένανε τα δόντια του τροχίζει.
Αγιώργης εσηκώθηκε σαν παραλογισμένος
και το κοντάρι του άρπαξε σαν να ‘ταν μαθημένος.
Μια κονταριά τον χτύπησε τον πήρε μες στο στόμα
κι αμέσως τον εξάπλωσε κάτω στης γης το μαύρο χώμα.
Σύρε κόρη μου στο σπίτι σου, σύρε και στους γονείς σου
και πες τους ποιος σου έσωσε σήμερα τη ζωή σου.
Κι αν σε ρωτήσουν κόρη μου ποιο είναι τ’ όνομά μου,
Γιώργης είναι τ’ όνομά μου απ’ την Καππαδοκία
κι αν θέλουν να κάνουν χάρισμα να κάνουν μια εκκλησία
να ζωγραφίσουν τον Χριστό - Χριστό και Παναγία
και από τη δεξιά τη μεριά να βάλουν καβαλάρη
αρματωμένο με σπαθί και με χρυσό κοντάρι.
Στην πλατεία του χωριού, εκτός από τον ενοριακό ναό, υπάρχουν και
άλλοι δύο παλαιότεροι ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Γεώργιο.
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Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Α)

παλαιότερος ναός βρίσκεται ανατολικά του σημερινού ενοριακού.
Από την τοιχοποιία και τον εσωτερικό ζωγραφικό διάκοσμο του
κυρίως ναού το κτίσμα χρονολογείται μάλλον στο τέλος του 17ου
ή στις αρχές του 18ου αιώνα (εποχή του Αλή Πασά).
Μονόχωρος, πέτρινος, ξυλόστεγος ναός, με νάρθηκα (γυναικωνίτη) και
χαγιάτι κατά μήκος της βόρειας πλευράς, όπου ήταν και η κύρια είσοδος
του ναού. Ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1945, τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου(την ημέρα που ετελέσθη το 40/ήμερο μνημόσυνο
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των εκτελεσθέντων χωριανών μας στις 25 Ιανουαρίου στη θέση Νταλαμάνι). Από την πυρκαγιά σώθηκε ο νάρθηκας και
το χαγιάτι. Ο ναός μετά την πυρκαγιά έμεινε αστέγαστος με αποτέλεσμα να
καταστραφεί ό,τι γλίτωσε από την πυρκαγιά. Ο ναός ήταν αγιογραφημένος.
Δείγματα αγιογραφιών σώζονται στη δυτική πλευρά του νάρθηκα. Σήμερα
σώζεται μόνο ο νάρθηκας εξωτερικών διαστάσεων (5,65ΜΧ5,20ΜΧ2Μ),
μισοερειπωμένος, αστέγαστος με τοιχογραφίες στη δυτική πλευρά. Τοξωτή
θύρα από τη νότια πλευρά οδηγεί στο νάρθηκα. Από την ανατολική πλευρά υπάρχει ορθογώνια θύρα που οδηγούσε στον νάρθηκα από τον κυρίως
ναό. Με τη φροντίδα του Ιερέα του χωριού μας π. Αλέξανδρου Σιάρκου
και της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου
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έγινε προσπάθεια διάσωσης των αγιογραφιών. Τοποθετήθηκε κεραμωμένο
στέγαστρο και τις προφυλάσσει από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που για
πολλά χρόνια ήταν εκτεθειμένες. Το χαγιάτι ήταν ο τόπος ξεκούρασης και
προφύλαξης από τις άσχημες καιρικές συνθήκες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου την ώρα των διαλειμμάτων. Τη δεκαετία του 50 και του 60
ήταν ο χώρος μαγειρέματος των μαθητικών συσσιτίων. Στο χαγιάτι ξεκου
ράζονταν και πολλές φορές διανυκτέρευαν οι αγωγιάτες (κερατζήδες).
Εκεί ξεφόρτωναν την πραμάτεια τους και ξεκουράζονταν αυτοί και τα ζώα
τους. Ήταν επίσης ο τόπος συνέλευσης των κατοίκων του χωριού. Εκεί συζητούσαν κάθε Κυριακή, μετά τη θεία λειτουργία, και παίρνονταν οι αποφάσεις
για διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Μέχρι το 1950 ήταν ο ενοριακός ναός του χωριού μας. Είναι το παλαιότερο κτίσμα του χωριού μας.

Στον περίβολο του Ναού υπήρχε το κοιμητήριο του χωριού μέχρι
και το έτος 1991. Ο Ιερός Ναός με τη με αριθμό ΥΑΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/
Φ33/29672/946/10-6-1997 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 700/Β/19-8-1997
έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

80 							

Παύλου Χρήστου

Ο

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (Β)

νεότερος ναός πέτρινος, δρομικός, επιβλητικός, μονόχωρος, ρυθμού Βασιλικής, κτίσμα 1920-1954 βρίσκεται δίπλα στον σημερινό
ενοριακό Ναό εξωτερικών διαστάσεων 19,55μ.Χ 9μ. Χ 5μ. (στις διαστάσεις δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του Ιερού).
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου άρχισε να κτίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Προκειμένου να στηρίξουν τα θεμέλια - το έδαφος ήταν
χαλικώδες- έβαλαν στη βάση δένδρινους κορμούς που έκοψαν και μετέφεραν από το Ντούσκο. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε νάρθηκα (γυναικωνίτη) και η τοιχοποιία να έχει μεγαλύτερο ύψος. Το 1928 απεβίωσε ο ταμίας της εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Λαμπρούσης Λάμπρος
του Βασιλείου (Λάμπρο Βάσης) και οι εργασίες με το τέλος της τοιχοποιίας
σταμάτησαν. Την περίοδο εκείνη το χωριό μας δεν είχε ιερέα και εξυπηρετούνταν από ιερείς γειτονικών χωριών. Το γεγονός αυτό μαζί με τον θάνατο του Λάμπρο Βάση, που ήταν η ψυχή αυτού του έργου, σήμαινε το τέλος
των περαιτέρω εργασιών. Ο Ναός έμεινε μόνο με την τοιχοποιία χωρίς στέγη για είκοσι δύο ολόκληρα χρόνια. Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου
το 1949 οι εργασίες για την ανέγερση του Ιερού Ναού συνεχίστηκαν.
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Αφαιρέθηκαν αρκετές πέτρινες σειρές από την κορυφή της τοιχοποιίας,
γιατί είχαν διαβρωθεί, χωρίς να τις αντικαταστήσουν στο σύνολό τους, με
αποτέλεσμα το ύψος της να είναι μικρότερο από το αρχικά σχεδιαζόμενο.
Επίσης δεν κατασκευάστηκε νάρθηκας (γυναικωνίτης), όπως αρχικά είχε
σχεδιαστεί. Οι εργασίες του Ναού τελείωσαν το 1954 καθώς και η αγιογράφησή του με αγιογράφο τον Ηλία Τάτση. Ο ναός έχει τρεις τοξωτές εισόδους, από βόρεια, από δυτικά και νότια. Κύρια είσοδος η βόρεια. Ως κύρια
είσοδος χρησιμοποιήθηκε και η δυτική, που είναι υπερυψωμένη από τον
κυρίως Ναό και για να εισέλθεις σε αυτόν πρέπει να κατέβεις δύο σκαλιά.
Πάνω από τις εισόδους υπάρχει πέτρινο ισοσκελές τρίγωνο που προεξέχει
της τοιχοποιίας και η βάση του πέτρινου τριγώνου εφάπτεται του τόξου των
θυρών. Για τον φωτισμό υπάρχουν στη βόρεια και νότια πλευρά από τέσσερα τοξωτά παράθυρα και στη δυτική πλευρά δύο. Η βάση των παραθύρων
βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τη βάση του πέτρινου ισοσκελούς τριγώνου.
Τα παράθυρα βρίσκονται εκατέρωθεν των θυρών αναλογικά. Στο μέσο της
δυτικής και ανατολικής πλευράς μισό μέτρο περίπου κάτω από τη στέγη
υπάρχει κυκλική οπή διαμέτρου πενήντα εκατοστών (50 εκ) μάλλον για τον
εξαερισμό. Η προεξέχουσα κόγχη του Ιερού αποτελείται από εννέα πέτρινα μονόστηλα. Στο μεσαίο μονόστηλο υπάρχει φεγγίτης για τον φωτισμό
του Ιερού. Στη δυτική πλευρά υπάρχει το καμπαναριό από σκυρόδεμα και
πάνω από το καμπαναριό τσιμεντένιος σταυρός. Η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα που υπάρχει στο εξωτερικό μέρος του Ιερού Ναού στο αριστερό
μέρος της βορινής εισόδου αναφέρει: «ο Ιερός Ναός ανηγέρθη τη συνδρομή εράνου αρχιεπίσκοπου
Αθηνών Σπυρίδωνος και
των ευσεβών κατοίκων
χωρίου Άσσου και εγκαινιάσθη υπό Μητροπολίτου Πρεβέζης Στυλιανού
τη 19 Σεπτεμβρίου 1954».
Ιερέας στο χωριό μας ήταν
ο π. Ευθύμιος Χούθης
(παπά Θύμιος). Ο ναός
ήταν αγιογραφημένος σε
όλες τις πλευρές του. Σήμερα σώζονται τοιχογραφίες (ολόσωμοι άγιοι) στη
βόρεια πλευρά του ναού και συγκεκριμένα: Αγίας τριάδος (δέηση Βασιλείου Πανούση), προφήτη Ηλία (δέηση Ευθυμίου Χρ. Κατσάνου), Άγιος
Σπυρίδων (δέηση Χρυσαυγής Λαμπρούση), Άγιος Αναστάσιος (δέηση Ευαγγέλου Κ. Λαμπρούση), Αγία Παρασκευή (δέηση Δημητρίου Λάμπρου
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Νάκια), Αγία Αικατερίνη (δέηση Αικατερίνης Χούθη πρεσβυτέρας), Αγίου
Ιωάννου Προδρόμου (δέηση Δήμητρας Ιωαννη Παφίλα στη μνήμη Ιωάννη Ευγ. Παφίλα), Αγίου Γεωργίου Ιωαννίνων, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
(δέηση Χρίστου Ευαγγ. Κάλιοση στη μνήμη του Πατέρα του Ευαγγέλου
Κάλιοση),Αγίας Άννας (δέηση Πανάγιω Βασ. Κατσάνου), Άγιος Ελευθέριος (δέηση Ελευθερίου Ρόιμπα). Επίσης σώζεται και ο Δεσποτικός θρόνος
(δέηση Γεωργίου Αν. Χρήστου). Υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο και το ιερό
είναι υπερυψωμένο κατά τρία σκαλιά από τον κυρίως ναό. Ο Ιερός Ναός
έπαθε μεγάλες ζημιές από τον σεισμό 5,6 Ρίχτερ που χτύπησε το χωριό και
τη Λάκκα στις 10-3-1981 και ώρα 17.17. και αρχικά θεωρήθηκε μη επισκευάσιμος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν ενέργειες για την ανέγερση
νέου Ναού, του σημερινού ενοριακού. Με τη φροντίδα του Ιερέα του χωριού μας π. Αλέξανδρου Σιάρκου και της εκκλησιαστικής επιτροπής το έτος
2009 έγιναν σημαντικές εργασίες για τη συντήρηση και αναστήλωση του
πέτρινου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες.
1) Καθαίρεση κεραμιδιών, ξυλότυπης στέγης και ταβανιού.
2) Καθαίρεση τοιχοποιίας για την υποδοχή οπλισμένου διαζώματος (σενάζ).
3) Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων με βάση στη στέψη του σενάζ.
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4) Κατασκευή στέγης με υγρομόνωση. Χωρίς τις εργασίες αυτές ήταν
θέμα χρόνου η κατάρρευση του Ιερού Ναού. Ο νέος αναστηλωμένος Ναός,
εκτός από ένα πολιτιστικό θρησκευτικό μνημείο που ομορφαίνει το χωριό
μας, υπάρχει δυνατότητα πλέον να χρησιμοποιείται και για λατρευτικούς
σκοπούς. Όλοι μας οφείλουμε να συγχαρούμε και να πούμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ στην εκκλησιαστική επιτροπή του ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου
Γεωργίου Άσσου, γιατί παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατόρθωσαν με τις
εργασίες αυτές να προσφέρουν στην περιοχή ένα πολιτιστικό μνημείο, το
οποίο για πολλούς από εμάς έχει και συναισθηματική αξία. Ο Ιερός Ναός
του Αγίου Γεωργίου (Β) ήταν ενοριακός Ναός στο χωριό μας από το 1950
μέχρι και τον Μάρτιο του 1997. Ο Ιερός Ναός με τη με αριθμό ΥΑΥΠΠΟ/
ΑΡΧ/Β1/Φ33/29680/954/10-6-1997 Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 700/Β/198-1997 έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
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Ο Ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου και τα παρεκκλήσια του

Ο

ενοριακός ναός του Αγίου Γεωργίου στον Άσσο βρίσκεται στην κε
ντρική πλατεία του χωριού, δυτικά και βόρεια των δύο ομώνυμων
Ναών, εξωτερικών διαστάσεων 13,50Χ10,70Χ12,50 μ. Ο σεισμός
5,6 Ρίχτερ που χτύπησε το χωριό και τη Λάκκα στις 10-3-1981 και ώρα
17:17. προξένησε ανεπανόρθωτες ζημιές και στον ενοριακό Ναό του Αγίου
Γεωργίου, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε μη επισκευάσιμος.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αρχίσουν ενέργειες για την ανέγερση νέου
Ναού, του σημερινού ενοριακού.
Στις 2-9-1987 από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης υπε
βλήθη αίτηση στο Γραφείο Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας
της Ελλάδος για έκδοση σχετικής άδειας και αυτό εξέδωσε την με αριθμό
537/9-91987 άδεια ανεγέρσεως νέου Ιερού Ναού Αγίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργίου Άσσου Πρεβέζης..
Τη γενική επίβλεψη του έργου σύμφωνα με την άδεια θα είχε ο Πρεβεζιάνος πολιτικός Μηχανικός Αναστάσιος Τσουμάνης.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Άσσου θεμελιώθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. κ Μελέτιο στις 28
Αυγούστου 1988 και από τις 6 Απριλίου 1997 οι Ασσιώτες εκκλησιάζονται
σε αυτόν. Στην πρώτη Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης π.
Βαρνάβας Λαμπρόπουλος και ο εφημέριος του Ιερού Ναού π. Αλέξανδρος
Σιάρκος.
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Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Άσσου είναι βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής μετά τρούλου και οι εργασίες έγιναν με οπλισμένο σκυρόδεμα. Έχει
τρεις εισόδους, από βόρεια, δυτικά και νότια. Σήμερα ως κύρια είσοδος
χρησιμοποιείται η δυτική. Στο νοτιοδυτικό μέρος του Ναού βρίσκεται το
καμπαναριό.
Τα εγκαίνια του ιερού Ναού έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 31η
Μαΐου 2008 ημέρα Σάββατο από τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. κ. Μελέτιο.
Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν: α) ο πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης πατήρ
Ιωαννίκιος Μπίλιας.
Β) Οι πρωτοπρεσβύτεροι: 1) π. Γεώργιος Πετσούκης από το Ριζοβούνι,
2) π. Φώτιος Μπάρκας εφημέριος Παναγιάς, 3) π. Χρήστος Μάνθος εφημέριος Παντάνασσας, 4) π. Σωτήριος Καραμέτσης εφημέριος Παναγίας Θεσπρωτικού.
Γ) Οι Ιερείς: 1) π. Αλέξανδρος Σιάρκος εφημέριος Άσσου, 2) π. Ανδρέας Μότσιος εφημέριος Ριζοβουνίου, 3) π. Νικόλαος Πετσούκης εφημέριος
Γαλατά- Ζερβού, 4) π. Θωμάς Σωτηρίου εφημέριος Γαλήνης (Χάλασμα), 5)
π. Δημοσθένης Ντάκουλας εφημέριος Ιερού Ναού Ελεούσας Άρτας, 6) π.
Απόστολος Κιτσαντάς εφημέριος Κρανιάς-Τύριας, 7) π. Χρήστος Σμπόνιας
εφημέριος Αηδονιάς, 8) π. Πέτρος Παπανικολάου εφημέριος Άνω Σκαφιδωτής, 9) π. Ξενοφών Ντούλας εφημέριος Παπαδατών, 10) π. Ιωσήφ Κοκκίνης εφημέριος Στεφάνης, 11) π. Χριστόδουλος Νίτσος εφημέριος Ελαίας.
δ) Οι Διάκονοι: Συμεών Ντούσκας Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλιού, 2) Γεώργιος Κατραχούρας από Φιλιππιάδα.
Ε) Οι ιεροψάλτες: 1) Νεκτάριος Θάνος, πρωτοψάλτης του Μη
τρο
πολιτικού Ναού Πρεβέζης, 2) Θεόδωρος Χρόνης από Πρέβεζα, 3) Γεώργιος
Αντωνίου από Δεσποτικά, 4) Ηρακλής Διαμάντης από Βαριάδες.
Επίσης παρακολούθησαν τη θεία Λειτουργία ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παπαχρήστος από το Θεσπρωτικό και ο Ιερέας Κωνσταντίνος Τούσης εφημέριος Σερζιανών.
Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος συγκινημένος απηύθυνε λόγο μεστών νοημάτων, ευχαρίστησε τους συλλειτουργούντες που έλαβαν μέρος στην τελετή των Ιερών εγκαινίων και στην πρώτη θεία λειτουργία που τελέστηκε
στην καθηγιασμένη Αγία Τράπεζα. Συνεχάρη τον εφημέριο του Ναού π.
Αλέξανδρο Σιάρκο και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και όλους τους
ενορίτες του Άσσου για το τεράστιο έργο τους. Την τελετή των εγκαινίων
παρακολούθησαν όλοι οι πιστοί της ενορίας και αρκετοί πιστοί από γειτονικές ενορίες.
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Στον Σεβασμιώτατο, τους σεβαστούς πατέρες και τους λοιπούς επισήμους το εκκλησιαστικό συμβούλιο παρέθεσε γεύμα στην ταβέρνα του χωριού μας «το καταφύγιο».
Στον Ναό πριν από το Πάσχα του 2002 τοποθετήθηκε πανέμορφο ξυλό
γλυπτο τέμπλο, αξίας 9.000.000 δραχμών, το οποίο φιλοτέχνησε ο Γιαννιώτης γλύπτης Αθανάσιος Κόκκαλης. Στον Ναό έχουν τοποθετηθεί καθίσματα για να κάθονται οι πιστοί, κλιματιστικό για θέρμανση και ψύξη και
στον τρούλο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορα. Με προσφορές των
κατοίκων συνεχίζεται η αγιογράφηση του Ιερού Ναού από τους Ηπειρώτες
αγιογράφους αδελφούς Μιχάλη και Δημήτριο Ανδρούτσο. Όλες οι εργασίες έγιναν αποκλειστικά με προσφορές των κατοίκων του χωριού μας.
Στον αύλειο χώρο και στο βόρειο μέρος του Ναού δεσπόζει η προτομή
του επί σαράντα χρόνια (Φεβρουάριος 1943-Μάρτιος 1983) ποιμενάρχη
του χωριού μας π. Ευθυμίου Χούθη (1906-1985).
Στο βορειοδυτικό μέρος του αυλείου χώρου του Ναού έχει κατασκευαστεί πέτρινη ράμπα για την ευκολότερη και πιο άνετη πρόσβαση στον
Ιερό Ναό των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
Η ράμπα κατασκευάστηκε το έτος 2006 και όλα τα έξοδα κατασκευής
προσέφερε ο χωριανός μας Αθανάσιος Γ. Χρήστου.
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Τ

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

ο παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού xτίστηκε από τους
Ασσιώτες για να τιμήσουν τον Άγιο και παράλληλα να τον εξευ
μενίσουν δηλώνοντας τη μετάνοιά τους.
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός (1714-1779), γνωστός ως Πατροκοσμάς, ήταν ελληνορθόδοξος μοναχός. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο
εξισλαμισμό των Χριστιανών άρχισε περιοδείες στη Δυτική και Βόρεια
Ελλάδα και στην Ήπειρο. Προέτρεπε με θέρμη τους Χριστιανούς να ιδρύσουν σχολεία τα οποία θα διδάσκουν την ορθοδοξία. Μέσω των εράνων
που διενήργησε υπολογίζεται ότι ίδρυσε περίπου 250 σχολεία.
Στην τελευταία του περιοδεία την άνοιξη του έτους 1779 ο Πατροκοσμάς
πέρασε και από το χωριό μας ακολουθώντας τη διαδρομή Καντζάς (Στεφάνη) - Λέλοβα - Παπαδάτες - Νάσσιαρη - Νικολίτσι - Ντάρα - Λέλοβα Κρανιά. Έτυχε μεγάλης υποδοχής από τους κατοίκους των Παπαδατών και
ατενίζοντας τον Άσσο μίλησε «για ευλογημένο τόπο». Όταν έφθασε στη
Νάσσιαρη δεν έτυχε ανάλογης υποδοχής παρότι οι κάτοικοι του χωριού
ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μάλλον φοβήθηκαν την εκδίκηση των αλλόφυλων και αλλόθρησκων κατακτητών. Σύμφωνα με μια παράδοση, όταν ο
Πατροκοσμάς έφθασε στο χωριό μας και δεν είδε κόσμο να τον περιμένει
ρώτησε «πού είναι ο κόσμος; γιατί είναι σκόρπιοι;» και συνεχίζοντας είπε:
«Θεέ μου όλο τον καιρό να είναι σκόρπιοι». Πράγματι οι κάτοικοι του χωριού
πιστεύουν ότι η κατάρα αυτή έπιασε. Το χωριό μας είναι αραιοκατοικημένο
και τα σπίτια καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και υπάρχουν περιπτώσεις η
απόσταση από σπίτι σε σπίτι να είναι ακόμα και μερικά χιλιόμετρα.
Ο αείμνηστος Οδυσσέας Μπέτσος, Δάσκαλος από Θεσπρωτικό, στο βιβλίο του «ΛΕΛΟΒΑ (Το σημερινό Θεσπρωτικό) και η κάτω ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ η ιστορία της περιόδου της Τουρκοκρατίας των εξ εγγράφων πηγών»
που εκδόθηκε στην Πρέβεζα το 1975, γράφει για την επίσκεψη του Αγίου
Κοσμά στο χωριό μας:
«Εις το χωρίον αυτό μετέβη, μετά το κήρυγμά του εις Παππαδάτες. Μαθό
ντες οι Νασσιαρίται, περί της επικειμένης αφίξεως του π. Κοσμά, εφοβήθησαν
να παρουσιασθούν ενώπιόν του. Άλλοι λέγουν δια τας πολλάς των αμαρτίας
και άλλοι δια τον φόβον μήπως επικριθούν υπό των Τούρκων, διότι δεν εγνώριζον το υπό του Κοσμά κήρυγμα, που επρόκειτο να κάμη. Και εκρύβησαν
μόλις έφθασεν εις το χωρίον των. Ουδείς εκ των κατοίκων παρουσιάσθη να
τον υποδεχθή ή ακούση. Κάπου μακράν της θέσεως, όπου εστάθμευσε, είδε
άνδρα απομακρυνόμενο και τον κατηράσθη λέγων: «Ένας να μείνης στο σπίτι
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σου και στο σόι σου». Και πράγματι, εκ της οικογενείας εκείνου ένας υπάρχει
έκτοτε εις το χωρίον. Οι άλλοι άρρενες ή ενωρίς αποθνήσκουν ή αποδημούν.
Οι κάτοικοι του χωρίου πιστεύουν, ότι η «ανεπροκοπιά» των έκτοτε οφείλεται
εις την κατάραν εκείνην του Αγίου Κοσμά, την οποίαν, όμως, ουδείς ήκουσε
να εκστομίζη, ει μη μόνον την ανωτέρω κατά του απομακρυνομένου ανδρός».
Επίσης αναφέρει ο Αρχιμ. Βιτάλης της Μητροπόλεως Πρεβέζης εις το
βιβλίο του:
«Ο Εθνεγέρτης της Ηπείρου Άγιος Κοσμάς, ο Ισαπόστολος,»γράφει ότι «οι
κάτοικοι του Νάσσιαρη (ο σημερινός Άσσος) τον εξεδίωξαν. Δεν συμφωνεί
τούτο με την σωζομένην παράδοσιν, η οποία λέγει ότι δεν τον υποδέχθησαν
και δεν επήγαν να ακούσουν το κήρυγμά του, όταν, ως φαίνεται, τους προ
σκάλεσε να έλθουν πλησίον του. Εξ άλλου τον ναόν, τον οποίον του έκτισαν
βραδύτερον, προς μετάνοιαν, κατηδάφισεν ο εργολάβος, που διήνοιξε τον
αυτοκινητόδρομον, προ 2-3 ετών, χωρίς να υποχρεωθεί να τον ανεγείρει εκ
νέου. Δι΄ό και σήμερον δεν υπάρχει ναός».
Ο εθναπόστολος Άγιος Κοσμάς είχε το χάρισμα να προφητεύει, να
προβλέπει γεγονότα και με το χάρισμα αυτό εντυπωσίαζε, ηλέκτριζε και
ξεσήκωνε τα πλήθη. Η δράση του αυτή δημιούργησε εχθρότητα και προκάλεσε διωγμούς εναντίον του. Οι αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι δεν έβλεπαν καθόλου με καλό μάτι τη δράση του αυτή. Ήδη ο πάτερ Κοσμάς με τις
διδαχές του, τις προφητείες του και το κήρυγμά του είχε προκαλέσει την
οργή των Τούρκων, των Εβραίων, των Ενετών, των Κοτζαμπάσηδων, των
πλουσίων και όσων θίγονταν τα συμφέροντά τους από τη διδασκαλία του.
Αποτέλεσμα, να τον καταδικάσουν σε θάνατο και να τον θανατώσουν δια
απαγχονισμού στο χωριό Κολικόντασι κοντά στην πόλη του Βερατίου στη
σημερινή Αλβανία.
Πρώτος σταθμός του Πατροκοσμά στον Άσσο ήταν εκεί που είναι κτισμένο σήμερα το παρεκκλήσι και σύμφωνα με την παράδοση δείχνοντας
προς τον κάμπο (Σουμουλήρια) έναν χωριανό μας, τον Φώτη Θανάση, που
όργωνε, αν και ήταν Κυριακή, είπε: «Κανένας να μη μείνει από το σόι του
στον τόπο αυτόν». Πράγματι κανείς δεν υπάρχει από την οικογένεια αυτή
στο χωριό. Ο τελευταίος από την οικογένεια αυτή (Γάκη Φώτη Θανάσης)
μετοίκησε στις Χαλκιάδες πριν πολλά χρόνια. Ο Πατροκοσμάς επισκέφθηκε για προσκύνημα και την εκκλησία του Αγίου Μηνά.
Στις 20 Ιουλίου 1961 με συνοδική πράξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ανακηρύχτηκε και επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Με την
επίσημη ανακήρυξη του Πατροκοσμά σε Άγιο της ορθοδόξου εκκλησίας
μας οι Ασσιώτες αποφάσισαν την ανέγερση παρεκκλησίου αφιερωμένο
στον Άγιο.
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To παρεκκλήσιο ανεγέρθη στη βόρεια είσοδο του χωριού (στην Τζούμα
Βάρη) δυτικά της 10ης Επαρχιακής οδού Θεσπρωτικού-Άσσου-Δερβιζιάνων σε οικόπεδο που δώρισε η Ελένη Σωτηρίου Λαμπρούση (Σωτηράκαινα) και σε απόσταση ολίγων περίπου μέτρων από αυτήν, πενήντα περίπου
μέτρα βορείως του σημερινού Ιερού Ναού. Ο Ιερός Ναός ήταν πέτρινος και
χτίστηκε από τους Πραμαντιώτες αρχιμάστορες Κώστα Πάτρα και Φώτη ή
Τσιλιγιάννη Αθανάσιο και τα συνεργεία τους το 1967.
Η ανέγερση έγινε με προσωπική εργασία και με προσφορές των ευσεβών κατοίκων του Άσσου. Εφημέριος στο χωριό μας ήταν ο μακαριστός
π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος). Το 1971 κατά τη διάνοιξη της 10ης
επαρχιακής οδού έγιναν κατολισθήσεις και το παρεκκλήσιο υπέστη σοβαρές ζημιές. Λόγω των ζημιών που θεωρήθηκαν ανεπανόρθωτες και προκειμένου να αποφύγουν μια επικίνδυνη στροφή, ο εργολάβος του έργου Ηλίας
Κατσιμπόκης από την Πρέβεζα το κατεδάφισε χωρίς την υποχρέωση να το
χτίσει εκ νέου αλλά για αποζημίωση κατέθεσε το ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων δραχμών.
Στις 3-11-1987 από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης υπε
βλήθη αίτηση στο Γραφείο Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας
της Ελλάδος για έκδοση σχετικής άδειας. Το γραφείο Ναοδομίας εξέδωσε
την με αριθμό 654/25-11-1987 άδεια ανεγέρσεως του Ιερού παρεκκλησίου
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.
Αργότερα χτίστηκε νέος ναός του Αγίου Κοσμά 50 περίπου μέτρα νοτιότερα, σε οικόπεδο που δώρισε η Ελένη Σωτηρίου Λαμπρούση (Σωτηράκαινα).
Τη γενική επίβλεψη του έργου σύμφωνα με την άδεια θα είχε ο Πρεβεζιάνος Πολιτικός Μηχανικός Αναστάσιος Τσουμάνης. Τη μελέτη για την
ανέγερση επιμελήθηκε ο Ασσιώτης Πολιτικός Μηχανικός Λαμπρούσης Λάμπρος του Σωτηρίου και της Ελένης.
Η ανέγερση έγινε με προσωπική εργασία και με προσφορές των ευσεβών
κατοίκων του Άσσου και με τα χρήματα από την αποζημίωση της κατεδάφισης του πρώτου Ιερού Ναού.
Το παρεκκλήσιο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού της ενορίας του Αγίου
Γεωργίου Άσσου βρίσκεται στη βόρεια είσοδο του χωριού, δυτικά της 10ης
Επαρχιακής οδού Θεσπρωτικού-Άσσου-Δερβιζιάνων και σε απόσταση τριάντα περίπου μέτρων από αυτήν, εξωτερικών διαστάσεων 8μ.Χ5,40μ. Ο αύλειος χώρος του παρεκκλησίου είναι περιφραγμένος, τσιμεντοστρωμένος
και εφάπτεται της κοινοτικής οδού που οδηγεί στον οικισμό του Ριζού.
Το παρεκκλήσι έκτισαν οι χωριανοί Κατσάνος Αθανάσιος του Ευθυμίου
(Νάσιο Θύμιος) και Παφίλας Αθανάσιος του Χρήστου (Νάσιο Καράβας ή
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Από την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας του παρεκκλησίου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Διακρίνονται από αριστερά: Λαμπρούσης Γεώργιος του Νικολάου (Γιώργο Κολιό
Κώστας), Κατσάνος Βασίλειος του Νικολάου (Βασιλ’- Νίκο Τσίλης), Φώτης ή Τσιλιγιάννης Δημήτριος (μάστορας από τα Πράμαντα Ιωαννίνων), Χρήστου Γεώργιος του
Αναστασίου (Γακη-Ναστασ’-Χρήστος, Γραμματέας κοινότητας), Λαμπρούσης Χρήστος
του Ιωάννη (Τακη-Νάκο Νάσιος), Νάκιας Ευάγγελος του Φωτίου (Βαγγελ’-Φώτης),
Κατσάνος Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτσο Γάκη Ναστάσης), ο εφημέριος του χωριού
μας π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος), Παφίλας Σπυρίδων του Δημητρίου (Σπύρο
Μήτρος ή Σπύρο Παφίλας), Κατσάνος Κωνσταντίνος του Αναστασίου (Κωσιούλας,
πρόεδρος κοινότητας), Νάκιας Ευθύμιος του Φωτίου (Θύμιο Φώτης), Λαμπρούσης
Σπυρίδων του Γεωργίου (Πήλιο Γάκης), Φώτης ή Τσιλιγιάννης Αθανάσιος (μάστορας
από τα Πράμαντα Ιωαννίνων), Λαμπρούσης Μιλτιάδης του Δημητρίου (Ταδ’-Βάσης),
Λαμπρούσης Βασίλειος του Σωτηρίου (Βασιλακ’-Βάσης) και Θεοδώρου Ευάγγελος του
Ιωάννη (Βαγγελ’-Νάκης).
Καθιστοί από αριστερά: Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου (Ποστολ’-Κολιός), Πάτρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (γιος του αρχιμάστορα), Πάτρας Κωνσταντίνος (αρχιμάστορας από τα Πράμαντα Ιωαννίνων), Κατσάνος Νικόλαος του Βασιλείου (Νίκο
Τσίλης ή Νίκο Βασίλης), Δήμας Θωμάς του Παναγιώτη (Θωμά Νότης) με το βιολί. Στην
πρώτη σειρά: Δήμας Δημήτριος του Χρήστου (Μήτσο Τακη-Θόδωρος) και Δήμας Αθανάσιος του Λάμπρου (Νάσιο Λάμπρο Νάσιος) και στην πίσω σειρά: Χούθης Ελευθέριος
του Χρήστου (Λευτερ’ παπάς), Δήμας Νικόλαος του Λάμπρου (Νίκο Λάμπρο Νάσιος),
Κούσης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Κώστα Πάνος) και Δήμας Λάμπρος του Αθανασίου. Γλεντάνε, παίζοντας βιολί ο Θωμά Νότης, για την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας.
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Από την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας του παρεκκλησίου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά: Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου (Ποστολ’-Κολιός), Λαμπρούσης Γεώργιος του Νικολάου (Γιώργο Κολιό Κώστας), Πάτρας
Κωνσταντίνος (αρχιμάστορας από τα Πράμαντα Ιωαννίνων), Πάτρας Ιωάννης του
Κωνσταντίνου (γιος του αρχιμάστορα), Νάκιας Ευθύμιος του Φωτίου (Θύμιο Φώτης),
Φώτης ή Τσιλιγιάννης Δημήτριος (μάστορας από τα Πράμαντα)), Κούσης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Κώστα Πάνος).
Καθιστοί από αριστερά: Κατσάνος Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτσο Γάκη Ναστάσης),
Χούθης Ελευθέριος του Χρήστου (Λευτερ’-παπάς) και Δήμας Θωμάς του Παναγιώτη
(Θωμά Νότης). Διακρίνεται και το αρνί στη σούβλα.

Νασιο Τάκη Βγένης) και τα μάρμαρα τοποθέτησε ο Παφίλας Χρήστος του
Ευαγγέλου (Τάκη Βάγιας). Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τούβλα, έχει ξύλινο ταβάνι και στέγη κεραμοσκεπή. Έχει δύο εισόδους, από νότια και δυτικά. Επίσης στη νότια και δυτική πλευρά υπάρχουν κεραμοσκεπή υπόστεγα.
Για τον φωτισμό στη νότια πλευρά υπάρχουν δύο τοξωτά παράθυρα
εκατέρωθεν της εισόδου και τρία επίσης τοξωτά παράθυρα στη βόρεια
πλευρά. Στο νότιο υπόστεγο και συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό άκρο
κρέμεται μία μικρή ορειχάλκινη καμπάνα, που αγόρασε στα Ιωάννινα η εκκλησιαστική επιτροπή του ενοριακού ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου και η
οποία έχει κατασκευαστεί στα Ιωάννινα από τον Μαρίνο Παπαφωτίου το
έτος 2003.
Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί εννέα ξύλινα καθίσματα (στασίδια),
πέντε στη βόρεια πλευρά και τέσσερα στη νότια. Τα καθίσματα της βόρεια
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πλευράς είναι από τον πέτρινο Ναό του Αγίου Γεωργίου (Β). Επίσης υπάρχουν δύο μικροί πολυέλαιοι, πέντε καντήλια καθώς παγκάρι και αναλόγιο
ξυλόγλυπτα.
Ο ναός είναι αγιογραφημένος σε όλες τις πλευρές του. Η αγιογράφηση
έγινε με προσφορές των κατοίκων από τους Ηπειρώτες (Γιαννιώτες) αγιογράφους αδελφούς Μιχάλη και Δημήτριο Ανδρούτσο.
Στον Ιερό Ναό υπάρχουν οι εξής τοιχογραφίες (ολόσωμες) και συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά: Προφήτης Ηλίας (δέησις Ελευθερίας Σωτ. Θεοδώρου), Άγιος Αθανάσιος (δέησις Χριστίνας Αθαν. Παφίλα και Γεωργίου
Σταύρου Δήμα), Άγιος Νικόλαος (δέησις Ιωάννη και Σπυριδούλας Θεοδώρου), Αγία Παρασκευή (δέησις Αθανασίου και Θεοδώρας Σταθουλοπούλου), Αγ. Κων/νου και Ελένης (δέησις οικ. Αχιλλέα, Νικολάου, Ιωάννη,
Αποστόλου και Ελένης Θεοδώρου), Άγιος Ευθύμιος (δέησις Κων/νου και
Μαρίας Παφίλα).
Στη δυτική πλευρά: Άγιος Δημήτριος (δέησις Φωτεινής και Ελένης Παφίλα και Δημητρίου Κων. Γκούση), Άγιος Φανούριος (δέησις Γεωργίου και
Αικατερίνης Λαμπρούση), Ιησούς Χριστός ο Αναπεσσών, Άγιος Ραφαήλ,
Άγιος Νικόλαος και Αγία Ειρήνη (δέησις οικ. Κων/νου και Βασιλικής Χούθη), Αγία Μαρίνα (δέησις Ελευθερίας Σωτ. Θεοδώρου).
Στη νότια πλευρά: Άγιος Χριστόφορος, Άγιος Γεώργιος (δέησις Βάιας
Χρήστου Παφίλα και Μάρκου Σιντόρη), στη νότια είσοδο εξαπτέρυγα, Άγιος Σπυρίδων (δέησις Σπυριδώνου Κων/νου Ντάκουλα), Αγία Αικατερίνη
(δέησις οικ. Αθανασίου, Αριστέας και Αικατερίνης Τσαγκανά), Άγιος Δομέτιος (δέησις οικ. Σωτηρίου και Γιαννούλας Τζαμουράνη).
Το ιερό είναι υπερυψωμένο κατά ένα σκαλί από τον κυρίως ναό. Το τέμπλο είναι χτιστό και αγιογραφημένο. Στη νότια πλευρά του τέμπλου:
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (δέησις εις μνήμη Ευαγγέλου Κων. Κατσάνου), Ιησούς Χριστός (δέησις Γεωργίου και Αθηνάς Κατσάνου). Στη βόρεια
πλευρά του τέμπλου: η Παναγία (δέησις Σωτηρίου και Γιαννούλας Τζαμουράνη), Άγιος Κοσμάς (δέησις Φωτεινής Χρήστου Παφίλα).
Εντός του Ιερού στη νότια πλευρά: Άγιος Αλέξανδρος (δέησις Αλεξάνδρας και Δημοσθένη Θεοδώρου), Άγιος Μάξιμος (δέησις αδελφών Μαρίας-Ιωάννη-Χριστίνας και Σταύρου Σιάρκου). Στο αριστερό μέρος της δυτικής εισόδου υπάρχει μικρό προσκυνητάρι στο οποίο είναι τοποθετημένη η
εικόνα του Αγίου Κοσμά.
Από το 2010 ο ναός είναι ηλεκτροδοτημένος.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο φορές τον χρόνο:
1) Την 24ην Αυγούστου, ημέρα μνήμης του Αγίου Κοσμά και 2) την Κυριακή της Διακαινησίμου (Κυριακή του Θωμά).
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Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα του Ναού προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα.
Στις 23 Αυγούστου, παραμονή της εορτής του Αγίου Κοσμά, μετά τον
εσπερινό πραγματοποιείται από το 2002 ανελλιπώς μουσικοχορευτική εκδήλωση με στερεοφωνική μουσική. Η εκδήλωση αυτή έχει γίνει θεσμός και
καθιερώθηκε πλέον να γιορτάζει και ουσιαστικά να πανηγυρίζει το χωριό
μας την ημέρα αυτή. Οι Ασσιώτες την περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον
και η συμμετοχή τους είναι καθολική.
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Τ

Το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου

ο Ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου της ενορίας του Αγίου Γεωργίου Άσσου βρίσκεται σε απόσταση 850 μ. ΒΔ από την κεντρική
πλατεία του χωριού και τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Στις 19 Αυγούστου1985 από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και
Πρεβέζης υπεβλήθη αίτηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗ
ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΟΔΕΠ) - Δ/ΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για χορήγηση αδείας ανεγέρσεως Νέου Ιερού παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου σε εκκλησιαστικό οικόπεδο της ενορίας του Αγίου Γεωργίου Άσσου
εκτάσεως 2,5 στρεμμάτων. Ο οργανισμός χορήγησε την με αριθμό 278/85
– 28 Αυγούστου1985 άδεια ανεγέρσεως (άνευ αυτοψίας) Νέου Ιερού παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου Τύπου ΟΔΕΠ αρ. Μελ.1/37.
Τη γενική επίβλεψη του έργου σύμφωνα με την άδεια είχε ο Πρεβεζιάνος
Πολιτικός Μηχανικός Αναστάσιος Σπ. Τσουμάνης.
Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους, έχει ξύλινο ταβάνι και η
στέγη είναι κεραμοσκεπής. Ο ναός, εξωτερικών διαστάσεων μήκους 8μ και
5μ, έχει μία είσοδο από τη νότια πλευρά καθώς και κεραμοσκεπές υπόστεγο (χαγιάτι). Για τον φωτισμό υπάρχουν τέσσερα τοξωτά παράθυρα από τη
βόρεια πλευρά και τρία από τη νότια καθώς και ένας φεγγίτης στο Ιερό από
την ανατολική πλευρά. Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες. Το τέμπλο είναι χτιστό και το Ιερό είναι υπερυψωμένο κατά
ένα σκαλί από τον κυρίως ναό. Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί δέκα
ξύλινα καθίσματα (στασίδια). Τα καθίσματα είναι από τον πέτρινο Ναό του
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Αγίου Γεωργίου (Β). Επίσης υπάρχουν δύο μικροί πολυέλαιοι, πέντε καντήλια και αναλόγιο.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο φορές τον χρόνο: την
6ην Δεκεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου και το Σάββατο της
Διακαινησίμου (το πρώτο Σάββατο μετά το Άγιο Πάσχα).
Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα του Ναού προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα.
Η ανέγερση του Ι. Ναού έγινε με τη συνδρομή εράνου των ευσεβών κατοίκων του Άσσου. Το Ιερό Ναό έκτισε εξ ολοκλήρου ο χωριανός μας Κατσάνος Δημήτριος του Γεωργίου και της Λαμπρινής (Μήτσο Γάκη Ναστάσης, 1922-1999).
Στον αύλειο χώρο του παρεκκλησίου από τον Ιανουάριο του 1992 μέχρι
και σήμερα βρίσκεται το ένα από τα δύο κοιμητήρια του χωριού μας (κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου). Σε απόσταση 5,5μ βόρεια του Ιερού παρεκκλησίου υπάρχει οστεοφυλάκιο διαστάσεων 4,85 μ.Χ 1,60μ. με κεραμοσκεπές χαγιάτι, το οποίο κτίστηκε με χρήματα της κοινότητάς μας.
Ανατολικά του υπάρχοντος σήμερα Ιερού παρεκκλησίου και σε απόσταση πέντε περίπου μέτρων υπήρχε πέτρινο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου. Το πέτρινο παρεκκλήσιο με κτιστό τέμπλο λειτουργούσε ως το τέλος
της δεκαετίας του 1960 δύο φορές το χρόνο: την 6ην Δεκεμβρίου, ημέρα
μνήμης του Αγίου Νικολάου και το Σάββατο της Διακαινησίμου (το πρώτο
Σάββατο μετά το Άγιο Πάσχα).
Οι ζημιές που υπέστη από το πέρασμα του χρόνου δεν αποκαταστάθηκαν με αποτέλεσμα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 να ερειπωθεί. Το
παρεκκλήσι αυτό είχε ενσωματωθεί σε υπόλειμμα παλαιότερου ναού, τον
οποίο αναφέρει ως ερείπιο προ πολλού ο Μητροπολίτης Άρτης Σεραφείμ

Το οστεοφυλάκιο
Αγίου Νικολάου
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Ξενόπουλος στο βιβλίο του «ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1884».
Από τη μορφή της τοιχοποιίας του υποθέτουν οι αρχαιολόγοι ότι χρονολογείται μάλλον στον 17ον ή στις αρχές του 18ου αιώνα. Η επίσκεψη στο
Ιερό παρεκκλήσιο για προσκυνηματικούς λόγους και το άναμμα ενός αγιοκεριού είναι συγχρόνως και ένας ευχάριστος περίπατος απολαμβάνοντας
την υπέροχη φυσική ομορφιά που διαθέτει η περιοχή. Παλαιότερα κάθε
απόγευμα ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των κτηνοτρόφων του χωριού περιμένοντας τα ζωντανά τους από το βουνό και τη ράχη.
Δυτικά του Ιερού παρεκκλησίου, στους πρόποδες του βουνού, και σε
απόσταση περίπου 200μ. υπάρχουν σε ασβεστολιθική πέτρα μεγάλων διαστάσεων αποτυπωμένες πελματιαίες επιφάνειες άκρου ποδός με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Σύμφωνα με την παράδοση οι κάτοικοι του
χωριού πιστεύουν ότι οι πελματιαίες επιφάνειες ανήκουν στον Άγιο Νικόλαο και για τον λόγο αυτό κτίστηκε προς τιμήν του το ιερό παρεκκλήσιο.
Την παράδοση μου διηγήθηκε ο Θεοδώρου Χρήστος του Σπύρου και της
Αικατερίνης (Τάκη Πήλιος) ετών 75. Από ό,τι γνωρίζω η επίσκεψη σε αυτόν
τον χώρο είναι δύσκολη, για να μην πω αδύνατη.

Η διάνοιξη ενός μονοπατιού-ώστε ο χώρος αυτός να είναι προσβάσιμος
από άτομα όλων των ηλικιών-είναι επιβεβλημένη. Ας το φροντίσει αυτό η
τοπική κοινότητα. Αρκετοί είναι αυτοί που επιθυμούν να το επισκεφτούν.
Παραθέτω φωτογραφίες που εικονίζονται νεαρές κοπέλες του χωριού
μας με τη δασκάλα Ευαγγελία Καραλή να έχουν επισκεφτεί για προσκυνηματικό σκοπό την πέτρινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
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Διακρίνονται όρθιες από αριστερά: Χούθη Ελευθερία του Γεωργίου και της Ευγενίας
(Λευτερία του Γάκη Νάκη Τούση), Λαμπρούση Πολυάνθη του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Θούλη του Πανέλη Μήτση), Κατσάνου Βαρβάρα του Θωμά και της Λαμπρινής
(Βαρβάρω του Θωμά Χρήστου), Θεοδώρου Βάια του Ηλία και της Αναστασίας (Βάια
του Λία Νάκη), Νάκια Πανάγιω του Ευθυμίου και της Δήμητρας (Πανάγιω του Θύμιο
Φώτη), Ζήκα Μαρία του Μάνθου και της Βαρβάρας (Μαρία του Μάνθο Ζήκα), Λαμπρούση Βασιλική του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας (Βάσω του Δημητράκη Πάνου), Αργυροπούλου Αργυρώ του Παναγιώτη και της Βησσαρίας (Ανθούλα της Θοδωρηβάσαινας), Παφίλα Χρυσαυγή του Σπυρίδωνα και της Αλεξάνδρας (Χρύσω του Σπύρο
Μήτρου), Δήμα Αλεξάνδρα του Μάρκου και της Λαμπρινής (Λέξω του Μάρκο Θόδωρου), Οικονόμου Μαρία του Αθανασίου (κόρη του παπά Νάσιου από το Νικολίτσι) και
Καραλή Ευαγγελία (Δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Άσσου από το Αίγιο).
Καθιστές από αριστερά: Λαμπρούση Ευαγγελία του Σπυρίδωνα και της Άννας (Βαγγελή
του Σπύρο Χρηστάκη), Λαμπρούση Ευαγγελία του Κωνσταντίνου και της Ευφροσύνης
(Βαγγελή του Κώτση Νάσιο Μήτου), Λαμπρούση Μαρία του Δημητρίου και της Γιαννούλας (Μαρία του Δημητράκη Κωνσταντή), Παφίλα Κωνσταντίνα του Χρήστου και
της Φωτεινής (Κωνστάντω του Κίτσο Σπύρου), Κατσάνου Γλυκερία του Κωνσταντίνου
και της Χριστίνας (Γλυκερία του Κώτση Γάκη Ναστάση) και η Ζήκα Μαρία του Γεωργίου
και της Βασιλικής (Μαρία του Γάκη Ζήκα).
Διακρίνεται από αριστερά: Οικονόμου Μαρία
του Αθανασίου (κόρη του παππά Νάσιου από το
Νικολίτσι), και η δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Άσσου Ευαγγελία Καραλή με φόντο την
πέτρινη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Έτος
1961.
Φωτογραφίες, από το αρχείο του Λεωνίδα Γ.
Χρήστου.
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Ο

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά

Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Βρίσκεται στη θέση Μπογόρτσα, στα βόρεια του χωριού, σε απόσταση 2Km περίπου από την κεντρική πλατεία του χωριού και τον
ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Είναι κτισμένος σε ένα πανέμορφο μικρό λοφίσκο εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας, εκτάσεως δυόμισι στρεμμάτων, με πανοραμική θέα και πλούσια
βλάστηση, στις βόρειες υπώρειες του όρους Μπαλτενέζι και σε απόσταση
διακοσίων (200) περίπου μέτρων από τη διακλάδωση προς Πολυστάφυλο
της 10ης επαρχιακής οδού (Θεσπρωτικού-Δερβιζιάνων). Ο Ιερός Ναός σήμερα είναι ερειπωμένος, έχει καταρρεύσει η στέγη και η τοιχοποιία και σώζεται μόνον σχεδόν άθικτος ο τοίχος της νότιας πλευράς. Ναός πέτρινος,
δρομικός, μονόχωρος εξωτερικών διαστάσεων μήκους 7,5μ. (δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 6μ, ύψους 2,2μ. και το πάχος της τοιχοποιίας 70 cm. Ο Ναός έχει μία είσοδο από τη δυτική πλευρά.
Η Ελληνική επανάσταση του 1821 είχε φουντώσει στον Μοριά. Οι Σουλιώτες προκειμένου να στηρίξουν τον απελευθερωτικό αγώνα αποφάσισαν
να επεκτείνουν τη ζώνη επιρροής των στον ηπειρωτικό χώρο, να προβούν
σε αντιπερισπαστικές κινήσεις στα σουλτανικά στρατεύματα και τον ξεσηκωμό όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Με βάση αυτή τη στρατηγική προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διώξουν τις φρουρές των Τούρκων από την περιοχή της Λάκκας και πρώτα να κτυπήσουν το οχυρωμένο
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κάστρο της Μπογόρτσας που ήταν το πλησιέστερο προς το Σούλι. Δεν
ήθελαν να έχουν τόσο κοντά οχυρωμένο τουρκικό κάστρο. Ήταν 18 Απριλίου του 1821 μετά τη Λαμπρή (απόλαμπρα) όταν οι Σουλιώτες με αρχηγούς τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Νότη Μπότσαρη και τον Γεώργιο Δράκο
επεχείρησαν να διώξουν τους Τούρκους από το κάστρο της Μπογόρτσας.
Πολιόρκησαν πρώτα οι Σουλιώτες ένα μικρό εκκλησάκι στους πρόποδες
του λόφου. Το εκκλησάκι αυτό ήταν ο Άγιος Μηνάς, που το φρουρούσαν
ενενήντα Γκέκηδες και αφού τους αφόπλισαν, τους άφησαν ελεύθερους.
(Περισσότερα για τη μάχη της Μπογόρτσας στο φύλλο 21 της εφημερίδας ο Άσσος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2004). Οι κάτοικοι του Άσσου, στο
σύνολό τους κτηνοτρόφοι, καθημερινά τις περισσότερες ώρες την ημέρα
βρίσκονταν στην περιοχή της Μπογόρτσας να βοσκήσουν τα ζώα τους,
γιατί η περιοχή ήταν κατάλληλη για κτηνοτροφία (πλούσια σε βλάστηση,
μεγάλη σε έκταση). Εκεί είχαν εγκατασταθεί οι περισσότεροι Ασσιώτες
(Νασσιαρίτες) σε πρόχειρα ξύλινα καταλύματα προκειμένου να είναι άγρυπνοι φύλακες των ζώων τους, τα οποία κινδύνευαν από τα άγρια ζώα (λύκοι, τσακάλια, λυκόσκυλα κλπ) αλλά και από τους ζωοκλέφτες. Λόγω των
παραπάνω κινδύνων η απομάκρυνση των κτηνοτρόφων από την περιοχή
ήταν πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη. Αυτός μάλλον ήταν ο λόγος που προέβησαν, προκειμένου να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, στην
ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Μηνά.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά από τη μορφή της τοιχοποιίας του χρονολογείται μάλλον στον 17ο αιώνα ή στις αρχές του 18ου αιώνα. Σύμφωνα
με τα λεγόμενα των Ευθυμίου Ιωάννη Χούθη (π. Ευθύμιου Χούθη), Σπυρίδωνα Δημητρίου Παφίλα (Σπύρο Μήτρου) και Αναστασίου Γεωργίου Σιάρκου (Τάσιο Σιάρκου) βορειανατολικά του Ιερού Ναού και σε απόσταση
πενήντα (50) μέτρων από αυτόν υπήρχε παλαιότερα άλλος ναός ο οποίος
καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνό.
Ο σημερινός ερειπωμένος ναός υπέστη σοβαρές ζημιές στη μάχη της
Μπογόρτσας το 1821. Εκεί είχαν οχυρωθεί οι Γκέκηδες και αμύνονταν από
την πολιορκία των Σουλιωτών. Μάλιστα στη νότια τοιχοποιία που σώζεται
υπάρχουν πέντε- έξι πολεμίστρες μικρών διαστάσεων και σήμερα. Οι κάτοικοι του χωριού μας δεν αποκατέστησαν τις ζημιές που υπέστη ο ναός
με αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου να ερειπωθεί, γιατί μάλλον πίστευαν ότι δεν πρέπει να εκκλησιάζονται σε ναό εντός του οποίου χύθηκε
αλλόθρησκο αίμα. Προφανώς δυσκολεύονταν να προβούν στην ανέγερση
νέου ναού στην περιοχή και για αυτό μάλλον έχτισαν, βορειανατολικά του
ναού και σε απόσταση τριάντα περίπου μέτρων, πέτρινο εικονοστάσι (προσκυνητάρι) το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.
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Ο Ιερός Ναός είναι κτίσμα του 18ου αιώνα ή του πρώιμου 19ου αιώνα και
με την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/29678/952/10-6-1997 Υπουργική από
φαση ΦΕΚ 700/Τ.Β/19-8-1997 έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Σύμφωνα με διάφορες παραδόσεις στον Ιερό χώρο είναι θαμμένα χρυσά
αντικείμενα (νομίσματα, όπλα, καπέλα, γουρούνα με γουρουνόπουλα, αγελάδα με μοσχάρι, καζάνια με λίρες κλπ).
Είναι και αυτός ένας λόγος που διάφοροι τυμβωρύχοι παλαιότερα και
ακόμη και σήμερα προσβάλλουν την ιερότητα του χώρου ανασκάπτοντας
τον ιερό χώρο πιστεύοντας στην ανεύρεση των θησαυρών ή διαφόρων κειμηλίων. Οι βέβηλοι έχουν σκάψει τον χώρο μέσα και έξω από τον Ιερό Ναό
ακόμη και τα θεμέλια του πέτρινου εικονοστασίου και έχουν προξενήσει
μεγάλες ζημιές εντός του ιερού χώρου και ιδιαίτερα στην τοιχοποιία της
ανατολικής πλευράς στον χώρο του ιερού βήματος και της κόγχης του ιερού.
Αρκετοί Ασσιώτες υποστηρίζουν ότι ο Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά ήταν
παλαιότερα ενοριακός. Την άποψη αυτή (δεν υπάρχει καμιά γραπτή πηγή)
υποστηρίζουν, γιατί ο Ιερός Ναός λειτουργούσε πολλές φορές τον χρόνο
και όχι μόνο μια φορά, την 11η Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου. Η
άποψη αυτή δεν υιοθετείται από όλους, γιατί την ίδια περίοδο σύμφωνα
με γραπτές πηγές ενοριακός Ναός στο χωριό μας ήταν ο Ιερός Ναός του
Αγίου Γεωργίου. Δύο ενοριακοί Ναοί την ίδια χρονική περίοδο στο χωριό
δεν νομίζω ότι μπορούσαν να υπάρξουν. Εξάλλου οι θεοσεβείς κάτοικοι
του χωριού μας δεν θα άφηναν τον ενοριακό τους Ναό να ερειπωθεί. Στον
Ιερό Ναό ίσως να τελούνταν πολλές λειτουργίες (χωρίς να είναι ενοριακός)
μέσα στον χρόνο προκειμένου να εκκλησιάζονται οι σχεδόν μόνιμα κατοικούντες στην περιοχή κτηνοτρόφοι της Νάσσιαρης (Άσσου), οι οποίοι για
λόγους που παραπάνω αναφέρονται δεν μπορούσαν να απομακρύνονται
από την περιοχή και να αφήνουν τα ζωντανά τους μόνα τους προκειμένου
να εκκλησιαστούν στον ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Το καλοκαίρι στο χωριό πληροφορήθηκα κάτι πολύ ευχάριστο. Πρόκειται σύντομα να υπάρξει πρωτοβουλία από ευσεβείς κατοίκους του χωριού
για την ανέγερση πανομοιότυπου πέτρινου Ναού, στην τοποθεσία αυτή,
αφιερωμένου στον Άγιο Μηνά. Εύχομαι η πρωτοβουλία αυτή γρήγορα να
πάρει σάρκα και οστά. Πρέπει όλοι οι Ασσιώτες να την πλαισιώσουν και να
την συνδράμουν ώστε γρήγορα να δούμε και να απολαύσουμε τους καρπούς της.
Ο Άγιος Μηνάς απεικονίζεται έφιππος ως Ρωμαίος στρατηγός και η μνήμη του τιμάται την 11η Νοεμβρίου.
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Το παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων

ο Ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων της ενορίας του Αγίου
Γεωργίου Άσσου βρίσκεται σε μια πανέμορφη τοποθεσία σε απόσταση 2.000 μ. ανατολικά του ενοριακού ναού του Αγίου Γεωργίου
και 150 μ. ανατολικά της πηγής της Σπέλας, με τον αυτοκινητόδρομο η
απόσταση είναι 2.500μ. Η πηγή της Σπέλας είναι μία από τις δύο πηγές που
υδρεύεται το χωριό μας από το 1991. Κτισμένο στην περιοχή της Σπέλας
θέση Βρέτος εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας, εκτάσεως οκτώ στρεμμάτων.
Το παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στους Ενδόξους και Πανευφήμους
δώδεκα Αποστόλους και η ανέγερσή του έγινε με τη συνδρομή εράνου των
ευσεβών κατοίκων του Άσσου.
Οι εργασίες για την ανέγερσή του άρχισαν το έτος 2007 και τελείωσαν
φέτος.
Το δάπεδο και η τοιχοποιία κατασκευάστηκε από τον Καλέσιο Γεώργιο του Κων/νου (Γάκη Κάλιοση) και τον Κατσάνο Αντώνιο του Κων/νου
(Ντων’-Κώτσο Θωμά), την σκεπή τοποθέτησε ο Απόστολος Πάνου (από
τα Μελιανά), το ταβάνι ο Ευθύμιος Καραγιώτης και τα μάρμαρα ο Παφίλας
Χρήστος του Ευαγγέλου (Τάκη Βάγιας).
Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους, η στέγη είναι κεραμοσκεπής τετράκλιτη. Ο ναός εξωτερικών διαστάσεων μήκους 8,15 μ.(δεν
υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 5, 10 μ και ύψους
3,5 μ. έχει μία είσοδο (τοξωτή πόρτα) από τη δυτική πλευρά.
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Για τον φωτισμό υπάρχουν τρία τοξωτά παράθυρα από τη βόρεια πλευρά
και τρία από τη νότια. Ο ναός είναι μονόχωρος, με χτιστό τέμπλο, ταβάνι
θαλάσσης (μπετφόρμ), το δάπεδο πλακόστρωτο και το Ιερό είναι υπερυψωμένο από τον κυρίως ναό κατά ένα σκαλί.
Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως φορητές εικόνες: του Ιησσού Χριστού (δέησις οικ. Χρήστου Κων. Σκανδάλη), της Παναγίας (δέησις οικ.
Κωνσταντίνου Σωτ. Λαμπρούση), του Ιωάννη του Πρόδρομου (δέησις Μαρίας Χα Αναστασίου Δήμα) και η Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων (δέησις
της οικ. Παύλου Γεωργίου Χρήστου) Εντός του ναού υπάρχει αναλόγιο,
προσκυνητάρι, κηροπήγιο και δέκα τέσσερα (14) καθίσματα (καρέκλες).
Λειτούργησε για πρώτη φορά την 30η Ιουνίου του 2017, ημέρα μνήμης
των Ενδόξων και Πανευφήμων δώδεκα Αποστόλων. Την παραμονή εψάλη
εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα μία φορά τον χρόνο: την 30η Ιουνίου, ημέρα μνήμης των δώδεκα Αποστόλων. Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το
άνοιγμα του ναού προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα.
Στην τοποθεσία αυτή δεν υπάρχουν μνήμες για παρεκκλήσιο, ούτε ίχνη
βρέθηκαν κατά τη θεμελίωση του νεόδμητου ναού. Από την μακραίωνη
παράδοση έρχεται μια μαρτυρία που θέλει στην τοποθεσία αυτή να υπήρχε
παλαιότερα ναός των Αγίων Αποστόλων και αυτή ενισχύεται από την ονομασία της τοποθεσίας (Άγιοι Απόστολοι). Μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση εκεί διανυκτέρευαν, προκειμένου να ξεκουραστούν, οι απεσταλμένοι
από την πόλη της Αρχαίας Νικόπολις στο Μαντείο της Δωδώνης προκειμένου να λάβουν κάποιο χρησμό από την πρωθιέρεια (Πυθία) του Θεού
Απόλλωνα. Πράγματι το χωριό μας βρίσκεται στο μέσον της απόστασης
(Αρχαία Νικόπολις-Μαντείο της Δωδώνης).
Οι δώδεκα Απόστολοι ήταν μαθητές του Ιησού τους οποίους κάλεσε κοντά του και τον ακολούθησαν μέχρι την ανάληψή του. Μετά την επιφοίτηση του Αγίου πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν Θεόκλητοι
διδάσκαλοι και κήρυκες στην οικουμένη της νέας Πίστεως και μάρτυρες
της διδασκαλίας, των έργων και της Αναστάσεώς του Κυρίου ως αυτόπτες
και αυτήκοοι.
Οι δώδεκα θεόκλητοι μαθητές ήταν: Ανδρέας ο πρωτόκλητος, Πέτρος ο
πρωτόθρονος, Ιάκωβος του Ζεβεδαίου, Ιωάννης ο ευαγγελιστής, Φίλιππος
ο θεσπέσιος, Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, Θωμάς (ο λεγόμενος Δίδυμος),
Ματθαίος ο ευαγγελιστής, Ιάκωβος ο του Αλφαίου, Ιούδας ο Λεββαίος ή
Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης ή Ζηλωτής και ο Ματθίας, ο οποίος αντικατέστησε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη μετά την προδοσία και το τραγικό τέλος
του.
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Λίγα μέτρα νότια του νεόδμητου
ιερού παρεκκλησίου υπάρχει πέτρινο
εικονοστάσι. Η βάση του είναι τετράγωνη με πλευρά 0,70μ. και το ύψος
του 1μ. Στη νότια πλευρά του είναι χαραγμένος ένας Σταυρός και το όνομα
ΜΑΡΙΑ. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για την Καλεσίου Μαρία του
Κων/νου συζ. του Λαμπρούση Αθανασίου του Δημητρίου (Νάσιο Μήτου), η
οποία διέμενε στην περιοχή (πενήντα
περίπου μέτρα νοτίως του εικονοστασίου) και η οποία θα κάλυψε τη δαπάνη της ανέγερσής του.
Στη βόρεια το όνομα Γαΐρις Μάρας
(μάλλον το ονοματεπώνυμο του μάστορα που το έχτισε) και η χρονολογία 1918 (ίσως η χρονολογία ανέγερσής του).
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Ο Ενοριακός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
και τα παρεκκλήσια του

Ο

ενοριακός Ι. Ναός των Αγίων Κων/νου και Ελένης στον Άσσο,
βρίσκεται στον συνοικισμό του Κερασόβου εκατό περίπου μέτρα
ανατολικά της 10ης επαρχιακής οδού Θεσπρωτικού- Άσσου- Δερβιζιάνων και στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον κάμπο του Άσσου.
Ο Ιερός Ναός είναι κτισμένος σε ιδιόκτητο εκκλησιαστικό χώρο συνολικής εκτάσεως σαράντα περίπου στρεμμάτων με πολλά ελαιόδεντρα στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία. Ο ναός περίλαμπρος, πέτρινος, δρομικός, επιβλητικός, μονόχωρος, ρυθμού Βασιλικής με τετράκλιτη στέγη, εξωτερικών
διαστάσεων 17 Χ 8,30 Χ 4,80 μ.
Έχει δύο εισόδους, από δυτικά και νότια. Σήμερα ως κύρια είσοδος χρησιμοποιείται η δυτική. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο βορειοδυτικό
μέρος του Ναού κατασκευάστηκε καμπαναριό και τοποθετήθηκε καμπάνα,
κατασκευής χυτηρίων Ευαγγέλου Σπύρου, την οποία αγόρασε η εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού από κατάστημα του Πειραιά. Στη νότια
πλευρά υπάρχει πέτρινο υπόστεγο (χαγιάτι) με καμάρες (οκτώ στο νότιο
μέρος και μία στο ανατολικό), επίσης υπόστεγο υπάρχει και στη δυτική
πλευρά με τέσσερις καμάρες δυτικά και μία βόρεια. Στο νότιο μέρος έχει
σταυρό που φέρει την ημερομηνία 31-7-1970.
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Στον πρόναο, που υπάρχει στη δυτική πλευρά, είναι τοποθετημένα τα
κηροπήγια για να ανάβουν τα κεριά οι εκκλησιαζόμενοι προφυλάσσοντας
έτσι τις αγιογραφίες που υπάρχουν στον κυρίως Ναό από τη φθορά που
προκαλεί ο καπνός κατά την καύση των κεριών.
Ο Ιερός Ναός των Αγίων
Κων/νου και Ελένης στον
Άσσο θεμελιώθηκε από τον
τότε Μητροπολίτη Νικο
πό
λεως και Πρεβέζης (+Στυ
λιανό) στις 8 Μαρτίου 1966,
επί προεδρίας της κοινότητάς
μας του αείμνηστου Θεοδώρου Θεόδωρου του Σωτηρίου
(Θοδωράκη Σωτήρη).
Η εντοιχισμένη μαρμάρινη
πλάκα που υπάρχει στο εξωτεΑπό τα εγκαίνια της θεμελίωσης του Ναού,
από τον Σεβασμιώτατο και
ρικό μέρος του Ιερού Ναού στο
τον
πρόεδρο
Θεόδωρο Σ. Θεοδώρου.
δεξιό μέρος της Δυτικής εισόδου αναφέρει:
Τα εγκαίνια του ιερού Ναού έγιναν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 21η
Μαΐου 1973 ημέρα Δευτέρα από τον τότε Μητροπολίτη Νικοπόλεως και
Πρεβέζης (+Στυλιανό).

Μαθητές του ∆ημοτικού Σχολείου Κερασόβου - Άσσου
στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου.
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Στον Ναό έχει τοποθετηθεί πανέμορφο ξυλόγλυπτο τέμπλο και ξυλό
γλυπτα καθίσματα τα οποία φιλοτέχνησαν οι Γιαννιώτες γλύπτες Δημήτριος και Χρήστος Καρατζάς
(Εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα,
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων). Στον Ναό
έχουν τοποθετηθεί αιρκοντίσιον για θέρμανση και ψύξη
και στον τρούλο δεσπόζει η εικόνα του Παντοκράτορα. Με
προσφορές των κατοίκων συνεχίζεται η αγιογράφηση του
Ιερού Ναού από τους Ηπειρώτες αγιογράφους αδελφούς Μιχάλη και Δημήτριο Ανδρούτσο. Όλες οι εργασίες έγιναν αποκλειστικά με προσφορές των κατοίκων του χωριού μας.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 14/12/1982 και δημοσιεύθηκε στις 30/12/1982 στο Φ.Ε.Κ 153 τεύχος Α΄ ιδρύθηκε ενορία του Ιερού
Ενοριακού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο συνοικισμό Κερασόβου της κοινότητας Άσσου Πρεβέζης. Μολονότι η ενορία αυτή έχει ζωή τριάντα πέντε
χρόνια η Ιερά Μητρόπολις δεν έχει τοποθετήσει μέχρι τώρα τακτικό εφημέριο και η ενορία εξυπηρετείται από τον εφημέριο της άλλης ενορίας του
χωριού μας, του Αγίου Γεωργίου. Από το έτος 1960 ανατολικά του Ναού
υπάρχει το κοιμητήριο του συνοικισμού Κερασόβου.

Από αριστερά: Λαμπρούσης Χρηστ. Σπυρίδων, Γούλας Κων/νου Σπυρίδων,
Καλέσιος Φώτιος (αρχιμάστορας), ∆ήμας Μάρκος, Κατσάνος Αντώνιος,
Αδάμ Χρήστος, Λαμπρούσης Χαράλαμπος.
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Το παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία

Τ

ο Ιερό παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία της ενορίας των Αγίων
Κων/νου και Ελένης Άσσου βρίσκεται στον συνοικισμό Κερασόβου και σε απόσταση 200 περίπου μέτρα ανατολικά του ενοριακού
ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και 1.900 από τον ενοριακό
ναό του Αγίου Γεωργίου. Κτισμένο σε ένα πανέμορφο μικρό λοφίσκο εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας, εκτάσεως σαράντα στρεμμάτων, με πανοραμική θέα, τη δεκαετία του 1970. Στη θέση του υπήρχε πέτρινο παρεκκλήσιο, κτίσμα του 18ου ή πρώιμο του 19ου αιώνα. Με τις παρεμβάσεις
που έγιναν το σημερινό παρεκκλήσιο δεν θυμίζει τίποτε από το πρώτο
κτίσμα. Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους, η στέγη είναι κεραμοσκεπής δίκλητη, η οποία επισκευάστηκε πριν από πέντε χρόνια. Ο
ναός εξωτερικών διαστάσεων μήκους 7μ. (δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 5μ και ύψους 3 μ. Έχει μία είσοδο από τη
δυτική πλευρά (τοξωτή πόρτα) καθώς και κεραμοσκεπές υπόστεγο (χαγιάτι). Για τον φωτισμό υπάρχουν τέσσερα τοξωτά παράθυρα (δύο από
τη βόρεια πλευρά και δύο από τη νότια), φεγγίτης στο Ιερό δεν υπάρχει.
Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες, αναλόγιο
και προσκυνητάρι.
Το τέμπλο είναι χτιστό και το Ιερό δεν είναι υπερυψωμένο από τον κυρίως ναό. Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί δέκα ξύλινα καθίσματα.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο φορές τον χρόνο:
την 20ην Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Προφήτη Ηλία και την Τετάρτη της
Διακαινησίμου (την πρώτη Τετάρτη μετά το Άγιο Πάσχα). Επίσης τελείται
Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα του Ιερού Ναού
προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα. Τη θεία λειτουργία αυτή την ημέρα
παρακολουθούσαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Άσσου αλλά και πολλοί
κάτοικοι των γειτονικών χωριών. Με το τέλος της θείας λειτουργίας στο
προαύλιο του Ιερού Ναού και κάτω από την σκιά των δένδρων έπαιρναν
θέση οι Ασσιώτες μουσικοί και άρχιζε το ημερήσιο γλέντι που διαρκούσε
σχεδόν όλη την ημέρα (χασομέρι). Για τους Ασσιώτες ήταν μια ξεχωριστή
ημέρα. Ήταν μέρα γιορτινή, μέρα χαράς και διασκέδασης. Ιδιαίτερα γιορτινή ήταν για τους Ασσιώτες που κατοικούσαν στη γειτονιά του παρεκκλησίου. Στα σπίτια τους φιλοξενούνταν και γευμάτιζαν οι επισκέπτες του Ιερού
παρεκκλησίου την ημέρα αυτή. Συγκεκριμένα την ημέρα αυτή δέχονταν
επισκέπτες τα σπίτια των:
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1) Γούλα Δημητρίου του Χρήστου και της Γεωργίας (Δημητράκη Γούλα)
2) Γούλα Ευαγγέλου του Χρήστου και της Γεωργίας (Βαγγελ’-Γούλα)
3) Δήμα Βασιλείου του Παναγιώτη και της Θεοδώρας (Βασιλ’-Παναγιώτη)
4) Δήμα Ευαγγέλου του Σωτηρίου και της Μαρίας (Βαγγελ’-Σωτηρ’-Κίτσου)
5) Δήμα Θεοδώρου του Δημητρίου και της Μαρίας (Θοδωρή Γιωρδήμου)
6) Δήμα Λάμπρου του Χρήστου και της Μαρίας (Λάμπρο Κιτσούλη)
7) Δήμα Μάρκου του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Μάρκο Θόδωρου)
8) Δήμα Μιλτιάδη του Ευθυμίου και της Κων/νας (Μιλτιάδ’- Θύμιου)
9) Δήμα Πέτρου του Θεοδώρου και της Γεωργίας (Πέτρο Θόδωρου)
10) Δήμα Σωτηρίου του Χρήστου και της Μαρίας (Σωτηρ’-Κίτσου ή Σωτηρ’-Δήμα)
11) Δήμα Χρήστου του Λάμπρου και της Βασιλικής (Κιτσο - Λάμπρου)
12) Ζήκα Σωτηρίου του Γεωργίου και της Βασιλικής (Σωτηρ’-Γάκη Ζήκα)
13) Καλέσιου Γεωργίου του Κων/νου και της Γιαννούλας (Γάκη Κάλιοση)
14) Καλέσιου Γεωργίου του Χρήστου και της Αικατερίνης (Γιώργου Τάκη
Βαγγέλη)
15) Καλέσιου Δημητρίου του Χρήστου και της Αικατερίνης (Μήτσο Τάκη
Βαγγέλη)
16) Καλέσιου Ευστρατίου του Κων/νου και της Γιαννούλας (Στράτο Κάλιοση)
17) Καλέσιου Θωμά του Κων/νου και της Γιαννούλας (Θωμά Κάλιοση)
18) Καλέσιου Ιωάννη του Κων/νου και της Γιαννούλας (Γιανν’-Κάλιοση)
19) Καλέσιου Φωτίου του Κων/νου και της Γιαννούλας (Φωτ’- Κάλιοση)
20) Κατσάνου Αθανασίου του Ιωάννη και της Ελένης (Νασγιάννη)
21) Κατσάνου Αθανασίου του Νικολάου και της Αικατερίνης (Νασιο-Κολιού)
22) Κατσάνου Βασιλείου του Αθανασίου και της Βάιας (Βασιλ’-Νάσιου)
23) Κατσάνου Ευθυμίου του Χρήστου και της Μάνθας (Θύμιο Χρήστου)
24) Κατσάνου Κλέαρχου του Ιωάννη και της Ελένης (Κλεογιάννη)
25) Κωλέτση Χρήστου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης (Τάκη Βαγγέλη)
26) Κώστα Ευθυμίου του Χρήστου και της Μαρίας (Θύμιο Κίτσου),
27) Κώστα Κωνσταντίνου του Αναστασίου και της Χριστίνας (Κώτσο Ναστάση),
28) Κώστα Χρήστου του Αναστασίου και της Χριστίνας (Κίτσο Ναστάση)
29) Μήτου Αθανασίου του Δημητρίου και της Αναστασίας (Νάσιο Τόκα)
30) Μήτσιου Κων/νου του Δημητρίου και της Αναστασίας (Κωτσο-Τόκα ή
Κώτση Μήτρου
31) Σταύρου Περικλή του Κων/ου και της Αικατερίνης (Περικλή Κώτση
Μάρου)
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Ο Ηλίας ο Θεσβίτης ήταν προφήτης του Ισραήλ και έζησε κατά τον
9ο-10ο αιώνα π. Χ. Ο προφήτης Ηλίας έχει ξεχωριστή θέση μεταξύ των
προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ και στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται αρκετές φορές από τον Κύριο και άλλα ιερά πρόσωπα. Τα εκκλησάκια
που είναι αφιερωμένα στον προφήτη Ηλία ως επί το πλείστον βρίσκονται
στις κορυφές λόφων, υψωμάτων και βουνών, πάντα σε υψόμετρο γιατί σύμφωνα με μια παράδοση ο προφήτης Ηλίας είναι ρυθμιστής των καιρικών
συνθηκών καθότι αντικατέστησε τον Δία τον νεφεληγερέτη (Θεό των αρχαίων Ελλήνων), κύριο ρυθμιστή των καιρικών συνθηκών. Μία άλλη παράδοση θέλει τον προφήτη Ηλία να είναι ναυτικός και επειδή κινδύνεψε να
πνιγεί πολλές φορές αποφάσισε να πάει να ζήσει σε μέρη που οι κάτοικοι
να μη γνωρίζουν τι είναι καράβια και τι θάλασσα. Παίρνει στον ώμο του
ένα κουπί και βγαίνει στη στεριά. Όποιον συναντούσε του έδειχνε το κουπί
και τον ρωτούσε «τι είναι αυτό»; Όταν του απαντούσαν «κουπί» πήγαινε ψηλότερα, ώσπου έφτασε στην κορυφή του βουνού. Εκεί οι κάτοικοι
στην ερώτησή του τι είναι αυτό του απάντησαν «ξύλο». Τότε διαπίστωσε
ότι οι κάτοικοι δεν γνώριζαν τίποτε για θάλασσα και ναυτικά κουπιά, και
αποφάσισε πλέον να ζήσει στις κορυφές των βουνών και των λόφων για
να μη του θυμίζει τίποτε τη θάλασσα και τα καράβια. Σύμφωνα με άλλη
παράδοση τιμάται στις κορυφές των βουνών, γιατί όταν ζούσε του άρεσε
να βρίσκεται στα βουνά και δεν πάτησε ποτέ σε κάμπο ούτε σε χώμα τον
θάψανε. Άλλη λαϊκή παράδοση θέλει ο Μωάμεθ να τον κυνηγάει και στους
κάμπους τον φτάνει, αλλά στις κορυφές των βουνών δεν μπορεί και έτσι ο
Προφήτης βρίσκει ασφαλές καταφύγιο. Η ορθόδοξη παράδοση θέλει τον
προφήτη Ηλία να μην έχει πεθάνει, αλλά να έχει αναληφθεί με άρμα πυρός
στον ουρανό. Γι΄ αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος τον αποκαλεί επίγειο άγγελο
και επουράνιο άνθρωπο. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, άλλη παράδοση, ο προφήτης Ηλίας ζει στη γη με φθαρτό σώμα. Έτσι ως εκπρόσωπος
των ζώντων εμφανίστηκε στη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβώρ. Στις 20 Ιουλίου κατά την ορθόδοξη παράδοση εορτάζεται η μνήμη
του προφήτη. Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν εορτάζουν την κοίμηση αλλά
την ανάληψή του. Οι αγιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε
ρούχα από προβιά και στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη (Δ’ Βασ. 1,8).
Οι πιο συνηθισμένες απεικονίσεις του Προφήτη Ηλία στις τοιχογραφίες
ή τις φορητές εικόνες είναι: Τον εμφανίζει να κάθεται μέσα σε σπηλιά πάνω
στο όρος Χωρήβ. Έχει στραμμένη την κεφαλή του δεξιά στο άνω αριστερό
μέρος της εικόνας, προς τον κόρακα ο οποίος του φέρνει τροφή (Βυζαντινής τεχνοτροπίας). Άλλη νεότερη συνήθως λαϊκής τεχνοτροπίας, είναι
εμπνευσμένη από τη σχετική διήγηση του Δ΄ Βασιλειών για την αρπαγή
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του Ηλία με πύρινο άρμα στον ουρανό. Εμφανίζει τον προφήτη με το άρμα
να υψώνεται προς τον ουρανό, ο οποίος αφήνει να πέσει από πάνω του ο
μανδύας (μηλωτή) για να τον πάρει ο μαθητής και διάδοχός του στο προφητικό αξίωμα Ελισαίος. Απεικονίζεται επίσης όρθιος, μαζί με άλλους προφήτες της Π. Διαθήκης, φορώντας μακρύ ελληνικό χιτώνα και από πάνω τη
μηλωτή, ευλογεί με το δεξί χέρι και κρατά με το αριστερό ειλητάριο.
Πολλές παροιμίες συνδέονται με τον προφήτη Ηλία όπως:
Τ’ Άι Λιός, γυρίζει ο καιρός αλλιώς.
Άπου τ’ Άι Λιά, μπαίνει το λάδι στην ελιά.
Της Αγίας Μαρίνας σύκα, και τ’ Άι Λιός σταφύλι, και τ’ Άγιου Παντελεήμονα γεμάτο το μαντήλι κλπ.
Όπως προανέφερα, τα εκκλησάκια που είναι αφιερωμένα στον προφήτη
Ηλία βρίσκονται πάντα σε υψόμετρο και ως επί το πλείστον σε ψηλότερο
σημείο από όλες τις κατοικίες.
Στο χωριό μας όμως το παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στον προφήτη Ηλία είναι κτισμένο μεν σε λόφο αλλά υψομετρικά χαμηλότερα από
όλες σχεδόν τις κατοικίες του χωριού και αυτό γιατί όταν πρωτοκτίστηκε
το πέτρινο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία τα κατοικήσιμα σπίτια του χωριού μας ήταν παραποτάμια και υψομετρικά χαμηλότερα από τον λόφο που
βρίσκεται το παρεκκλήσιο.
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Το παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Τ

ο Ιερό παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου της ενορίας των Αγίων Κων/νου και Ελένης Άσσου βρίσκεται στο συνοικισμό Κερασόβου και σε απόσταση 850 μ. νοτιοανατολικά του ενοριακού ναού
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 2,5χιλ. νοτιοανατολικά από τον ενοριακό ναό του Αγίου Γεωργίου και 600 μ. ανατολικά της 10ης επαρχιακής
οδού (Θεσπρωτικού-Δερβιζιάνων) κτισμένο στη θέση Στόκο εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας, εκτάσεως τριάντα έξι στρεμμάτων. Το παρεκκλήσιο είναι
κτισμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πάνω στα θεμέλια πετρόκτιστου παρεκκλησίου, κτίσματος του 18ου ή πρώιμο του 19ου αιώνα. Με τις
παρεμβάσεις που έγιναν το σημερινό παρεκκλήσιο δεν θυμίζει τίποτε από
το πρώτο κτίσμα.
Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τσιμεντόλιθους, η στέγη είναι κεραμοσκεπής δίκλητη. Ο ναός εξωτερικών διαστάσεων μήκους 12,70 μ.(δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού), πλάτους 5, 5 μ και ύψους 4 μ.
Έχει δύο εισόδους, μία από τη δυτική και μία από τη νότια πλευρά (τοξωτές
πόρτες).
Ο Ναός είναι ηλεκτροδοτούμενος και επί πλέον για τον φωτισμό υπάρχουν δύο τοξωτά παράθυρα από τη βόρεια πλευρά και τέσσερα από τη νότια και ένας φεγγίτης στο Ιερό. Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες, αναλόγιο προσκυνητάρι, παγκάρι, τέσσερα καντήλια
και ένα μανουάλι.
Το τέμπλο είναι χτιστό, το ταβάνι ξύλινο, το δάπεδο πλακόστρωτο και το
Ιερό είναι υπερυψωμένο από τον κυρίως ναό κατά δύο σκαλιά. Εντός του
ναού έχουν τοποθετηθεί δέκα πέντε ξύλινα καθίσματα (στασίδια) τα οποία
μετέφεραν από τον ενοριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στο νότιο προαύλιο του ναού και από ένα ελαιόδεντρο κρέμεται μία
ορειχάλκινη καμπάνα προσφορά του Κατσάνου Νικόλαου του Κων/νου
και της Βασιλικής (Νικολάκη Κώτση) το έτος 1966 κατασκευασμένη στα
Ιωάννινα από τον Μαρίνο Παπαφωτίου. Ο μεγάλος σεισμός του 1981 και
άλλοι μικρότεροι αργότερα προξένησαν ρωγμές στην τοιχοποιία του ναού
(εσωτερικά και εξωτερικά) ανεπανόρθωτες.
Η εκκλησιαστική επιτροπή του ενοριακού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αποφάσισε την ανέγερση νέου ναού δίπλα στον υπάρχοντα
στη νότια πλευρά. Όπως με πληροφόρησε ο ιερέας του χωριού μας π. Αλέξανδρος Σιάρκος, πρόσφατα η αρμόδια δασική υπηρεσία γνωμοδότησε ότι
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ο χώρος της ανέγερσης δεν είναι χαρακτηρισμένος ως δασική έκταση και
πολύ σύντομα ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα βρίσκεται στη
ναοδομία για την έκδοση της σχετικής άδειας ανεγέρσεώς του. Πιστεύω
πολύ σύντομα ο νέος ναός θα είναι γεγονός.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα δύο φορές τον χρόνο: την
15ην Αυγούστου, ημέρα μνήμης της Θεομήτορος (Κοίμηση της Θεοτόκου)
και την Πέμπτη της Διακαινησίμου (την πρώτη Πέμπτη μετά το Άγιο Πάσχα).
Τη θεία λειτουργία αυτή την ημέρα παρακολουθούσαν σχεδόν όλοι οι
κάτοικοι του Άσσου αλλά και πολλοί κάτοικοι των γειτονικών χωριών. Με
το τέλος της θείας λειτουργίας στο προαύλιο του Ιερού Ναού και κάτω από
την σκιά των δένδρων έπαιρναν θέση οι Ασσιώτες μουσικοί και άρχιζε το
ημερήσιο γλέντι που διαρκούσε σχεδόν όλη την ημέρα (χασομέρι). Για τους
Ασσιώτες ήταν μια ξεχωριστή ημέρα. Ήταν μέρα γιορτινή, μέρα χαράς και
διασκέδασης. Ιδιαίτερα γιορτινή ήταν για τους Ασσιώτες που κατοικούσαν
στη γειτονιά του παρεκκλησίου. Στα σπίτια τους φιλοξενούνταν και γευμάτιζαν οι επισκέπτες του Ιερού παρεκκλησίου την ημέρα αυτή. Συγκεκριμένα
την ημέρα αυτή δέχονταν επισκέπτες οι:
1) Αδάμ Κων/νος του Χρήστου (Κωνσταντή Δάμης)
2) Αδάμ Λάμπρος του Κων/νου και της Γεωργίας (Λάμπρο Δάμης)
3) Αδάμ Χρήστος του Κων/νου και της Γεωργίας (Τάκη Δάμης)
4) Δήμας Ιωάννης του Σπύρου και της Ελένης (Γιάνν-Σπύρος)
5) Δήμας Λάμπρος του Αναστασίου και της Μάνθας (Λάμπρο Δήμας)
6) Δήμας Παναγιώτης του Θωμά και της Χριστίνας (Πάνο Νότης)
7) Ζήκας Μάνθος του Κων/νου και της Αγγελικής (Μάνθο Ζήκας)

Φωτογραφία από εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Νικολιτσίου, στο πέτρινο
παρεκκλήσιο, με τους δασκάλους Βασίλη Γιάτση και Ηλέκτρα Σιώζη,
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8) Καλέσιος Ευθύμιος του Ευαγγέλου και της Χριστίνας (Θύμιο Κάλιοσης)
9) Καλέσιος ή Κολιός Ευάγγελος του Ευθυμίου και της Γιαννούλας (Βαγγέλ’ Κάλιοσης)
10) Κατσάνος Απόστολος του Νικολάου και της Αικατερίνης (Ποστολ’
-Κολιός)
11) Κατσάνος Ευθύμιος του Χρήστου κα της Μάνθας (Θύμιο Χρήστος)
12) Κατσάνος Θωμάς του Χρήστου και της Μάνθας (Θωμά Χρήστος)
13) Κατσάνος Κων/νος του Θωμά και της Λαμπρινής (Κώτση Θωμάς),
14) Κατσάνος Νικόλαος του Κων/νου και της Βασιλικής (Νικολάκη Κώτσης)
15) Κατσάνος Χρήστος του Ιωάννη και της Μαρίας (Χρηστάκη Νάκος)
16) Κίτσος Κων/νος του Νικολάου και της Φωτεινής (Κώστα Κολιός)
17) Κίτσος Νικόλαος του Ευαγγέλου και της Μαρίας (Νικολάκη Βαγγέλης)
18) Κίτσος Χρήστος ή Χρηστάκης του Ευθυμίου και της Μάνθας (Χρηστάκη Θύμιος),
19) Κωλέτσης Χρήστος του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης (Τάκη Βαγγέλης)
20) Κώστας Χρήστος του Χρήστου και της Μαρίας (Τάκη Κίτσος)
21) Λαμπρούσης Αντώνιος του Γεωργίου και της Ελένης (Ντων’-Γάκη Θόδωρος)
22) Λαμπρούσης Γεώργιος του Θεοδώρου και της Πανάγιως (Γάκη Θόδωρος)
23) Λαμπρούσης Γεώργιος του Σπύρου και της Άννας (Γάκη Σπύρος)
24) Λαμπρούσης Δημήτριος του Αντωνίου (Μήτρο Ντώνης)
25) Λαμπρούσης Θεόδωρος του Γεωργίου (Θόδωρο Ανόστης)
26) Λαμπρούσης Ιωάννης του Γεωργίου (Νάκια Ανόστης)
27) Λαμπρούσης Ιωάννης του Παναγιώτη και της Αικατερίνης (Γιάννη Πανέλης)
28) Λαμπρούσης Κων/νος του Αντωνίου (Κώτση Ντώνης)
29) Λαμπρούσης Κων/νος του Παναγιώτη και της Φωτεινής (Κώτσο Πανέλης)
30) Λαμπρούσης Λάμπρος του Γεωργίου και της Ελένης (Λάμπρο Γάκη Θόδωρος)
31) Λαμπρούσης Παναγιώτης του Δημητρίου και της Ελένης (Πανέλη Μήτσης)
32) Λαμπρούσης Σπυρίδων του Χρήστου και της Πανάγιως (Σπύρο Χρηστάκης)
33) Λαμπρούσης Χαράλαμπος του Παναγιώτη και της Ελένης (Μπούση
Πανέλης)
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34) Λαμπρούσης Χρήστος του Παναγιώτη και της Φωτεινής (Τάκη Πανέλης)
35) Μήτρου Χρήστος του Δημητρίου και της Αναστασίας (Τάκη Μήτρος),
36) Παφίλας Κων/νος του Νικολάου και της Βασιλικής (Κώτση Παφίλας).
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Το παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής

Η

Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλή ή Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
είναι Ιερό Χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη έξω από τη Δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν
τα λεγόμενα «Παλάτια των Πηγών» στα οποία παραθέριζαν την Άνοιξη
οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Πήρε την ονομασία από το Τουρκικό balik
που σημαίνει ψάρι, πιθανότατα λόγω ύπαρξης ψαριών στα νερά της περιοχής και αποτελείται από το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα.
Το αγίασμα βρίσκεται στον υπόγειο Ναό σε μαρμαρόκτιστη πηγή, το νερό
της οποίας θεωρείται αγιασμένο. Για το αγίασμα υπάρχουν οι εξής εκδοχές:
Σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλλιστο την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής
έκτισε ο Αυτοκράτορας Λέων ο Θραξ ή Λέων ο Μέγας (457-474) κοντά σε
μια πηγή που τα νερά της ήταν θαυματουργά. Σύμφωνα με τον ιστορικό
Προκόπιο το μοναστήρι και την εκκλησία έκτισε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Πιθανότερη εκδοχή είναι ο Λέων να έκτισε για πρώτη φορά την
εκκλησία και η εκδοχή του Ιουστινιανού να ανάγεται στην ανακαίνιση και
επέκταση των κτισμάτων το έτος 559. Ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής είναι
αφιερωμένος στην Παναγία και ονομάζεται έτσι, γιατί γέννησε τη ζωή που
είναι ο Χριστός. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη Ζωοδόχο Πηγή πέντε ημέρες
μετά το Άγιο Πάσχα, την Παρασκευή της Διακαινησίμου.
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Η Ζωοδόχος Πηγή είναι κινητή εορτή και εξαρτάται από την εορτή του
Πάσχα και καθιερώθηκε σε ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού από τον
Αυτοκράτορα Λέοντα τον Μέγα. Είναι γιορτή προς τιμήν της Παναγίας
που δεν αναφέρεται στη ζωή της όπως οι άλλες Θεομητορικές εορτές,
αλλά στις θαυμαστές επεμβάσεις της υπεραγίας Θεοτόκου για τη σωτηρία εκείνων που την επικαλούνται με πίστη. Οι αγιογράφοι της εκκλησίας
μας προκειμένου να αγιογραφήσουν την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, μας
παρουσιάζουν την Παναγία μέσα σε ένα συντριβάνι από το οποίο χύνεται
άφθονο νερό και να κρατεί στην αγκαλιά της τον Χριστό που ευλογεί. Δύο
άγγελοι τη στεφανώνουν και κρατούν ειλητάριο που γράφει. «Χαίρε ότι
υπάρχει Βασιλέως καθέδρα, Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα».
Γύρω από το συντριβάνι εικονίζεται ο αυτοκράτορας και ασθενείς με ποικίλες ασθένειες. Στην άκρη, υπάρχει μία δεξαμενή με ψάρια, αφού η τοποθεσία που χτίστηκε ο Ναός λέγεται Μπαρουκλή, που σημαίνει, τόπος ψαριών.
Από την Κωνσταντινούπολη διαδόθηκε ο τύπος της Ζωοδόχου Πηγής σε
όλον τον ορθόδοξο κόσμο. Έτσι σε πολλά μέρη ανεγέρθηκαν Ναοί προς
τιμήν της Παναγίας «της Ζωοδόχου Πηγής». Ένας τέτοιος Ναός χτίστηκε
και στο χωριό μας.
Το Ιερό παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής της ενορίας των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Άσσου βρίσκεται στον κάμπο του Άσσου στη
θέση Λάκκα, ανατολικά του ποταμού που διασχίζει τον κάμπο του Άσσου.
Ο ναός είναι πέτρινος, δρομικός, μονόχωρος, εξωτερικών διαστάσεων μήκους 7,5μ. και πλάτους 5,2μ. Στις διαστάσεις δεν υπολογίζεται η προεξέχουσα κόγχη του ιερού. Έχει μία είσοδο από τη δυτική πλευρά και για τον
φωτισμό τρία παράθυρα, ένα βόρειο και δύο νότια. Μέχρι στιγμής δεν έχει
ηλεκτρικό ρεύμα.
Δεν έχει ταβάνι και η στέγη είναι ξύλινη κεραμοσκεπής, φέρει γαλλικό
κεραμίδι. Δεν είναι αγιογραφημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες.
Το τέμπλο είναι χτιστό και το Ιερό είναι υπερυψωμένο κατά ένα σκαλί από
τον κυρίως ναό. Το δάπεδο είναι στρωμένο με τετράγωνα πλακάκια.
Εντός του ναού έχει τοποθετηθεί ένα ξύλινο κάθισμα (στασίδι) τεσσάρων θέσεων και πέντε καρέκλες. Επίσης υπάρχει ένας πολυέλαιος, πέντε
καντήλια και αναλόγιο.
Πριν από δέκα περίπου χρόνια αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχε υποστεί ο ναός από τον αείμνηστο αρχιμάστορα του χωριού μας Γεώργιο Κάλιοση (Γάκη Κάλιοση).
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα μία φορά τον χρόνο την
Παρασκευή της Διακαινησίμου (την πρώτη Παρασκευή μετά το Άγιο Πάσχα).
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Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα του παρεκκλησίου προκειμένου να εκπληρώσει ένα τάμα.
Ο Ιερός Ναός είναι κτίσμα του 18ου αιώνα ή του πρώιμου 19ου αιώνα και
με την με αριθμό ΥΠ.ΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/29679/953/10-6-1997 Υπουργική
απόφαση ΦΕΚ 700/Τ.Β/19-8-1997 έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σύμφωνα με την παράδοση οι εκκλησίες της Ζωοδόχου Πηγής κτίζονται κοντά σε πηγές θαυματουργές ή ζωοδόχες. Έτσι και το παρεκκλήσι
του Άσσου κτίστηκε βορειοανατολικά της πηγής του μύλου σε απόσταση
(300) περίπου μέτρων. Η πηγή του μύλου έχει γάργαρο και δροσερό νερό
και είναι σε ποσότητα η μεγαλύτερη από τις εξήντα και πλέον φυσικές πηγές που έχει το χωριό μας. Είναι η πηγή που έδινε ζωή (ζωοδόχος πηγή) στο
χωριό μας. Με τα νερά της λειτουργούσε ο αλευρόμυλος, η νεροτριβή και
το μαντάνι, αρδεύονταν όλα τα χωράφια του κάμπου του Άσσου και μέρος
από τον κάμπο του Νικολιτσίου, πότιζαν τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι. Επίσης από την πηγή του Μύλου προμηθεύονταν το πόσιμο νερό οι κάτοικοι
της περιοχής καθώς και νερό για τις οικιακές τους ανάγκες. Ήταν πράγματι
πηγή ζωής για το χωριό μας.
Σήμερα δεν λειτουργεί ο αλευρόμυλος, η νεροτριβή, το μαντάνι. Τα
χωράφια του κάμπου (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) δεν καλλιεργούνται,
ζώα ελάχιστα υπάρχουν και στην περιοχή αυτή δεν κατοικεί κανείς πλέον.
Η επίσκεψη στο Ιερό παρεκκλήσιο για προσκυνηματικούς λόγους και το
άναμμα ενός αγιοκεριού είναι συγχρόνως και ένας ευχάριστος περίπατος,
γιατί η περιοχή διαθέτει ομορφιά απείρου κάλλους και έχει πανοραμική
θέα. Το ιερό παρεκκλήσιο συνδέεται με την 10η επαρχιακή οδό Θεσπρωτικού Άσσου με αυτοκινητόδρομο και απέχει από την κεντρική πλατεία του
Άσσου 4,3 χλμ. Ο αυτοκινητόδρομος μέχρι τη γέφυρα της Στρίκας (3,1χλμ.)
είναι ασφαλτοστρωμένος και με λίγη συντήρηση στο υπόλοιπο μη ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο παρεκκλήσιο με αυτοκίνητο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Όπως προαναφέραμε το Ιερό παρεκκλήσιο λειτουργεί προγραμματισμένα μια φορά τον χρόνο, την πρώτη Παρασκευή μετά την εορτή του Πάσχα.
Τη θεία λειτουργία αυτή την ημέρα παρακολουθούσαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Άσσου αλλά και πολλοί κάτοικοι των γειτονικών χωριών Νικολιτσίου, Μελιανών, Χαλάσματος, Παπαδατών κλπ. Με το τέλος της θείας
λειτουργίας στο προαύλιο του Ιερού Ναού και κάτω από τον ίσκιο των δέ
νδρων έπαιρναν θέση οι Ασσιώτες μουσικοί και άρχιζε το ημερήσιο γλέντι
που διαρκούσε σχεδόν όλη την ημέρα (χασομέρι). Για τους Ασσιώτες ήταν
μια ξεχωριστή ημέρα. Ήταν μέρα γιορτινή, μέρα χαράς και διασκέδασης.
Ιδιαίτερα γιορτινή ήταν για τους Ασσιώτες που κατοικούσαν ανατολικά
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Το στέγαστρο της Ζωοδόχου Πηγής

του ποταμού. Στα σπίτια τους φιλοξενούνταν και γευμάτιζαν οι επισκέπτες
του Ιερού παρεκκλησίου την ημέρα αυτή. Συγκεκριμένα την ημέρα αυτή
δέχονταν επισκέπτες τα σπίτια των:
1) Γούλα Αναστασίου του Αθανασίου (Σουλ’- Γούλα)
2) Γούλα Γεωργίου του Δημητρίου (Γιώργο Γούλα)
3) Γούλα Γρηγορίου του Αναστασίου (Γρηγορ’-Γούλα)
4) Γούλα Περικλή του Αναστασίου (Περικλη-Γούλα)
5) Γούλα Χρήστου του Γεωργίου (Χρηστακη-Γούλα)
6) Δήμα Αθανασίου του Αναστασίου (Νασ’- Δήμα)
7) Δήμα Αθανασίου του Δημητρίου (Νασιο-Γιωρδήμου)
8) Δήμα Αναστασίου του Γεωργίου (Τασιο-Γιωργάκη)
9) Δήμα Ελένη του Σπύρου (Σπυροτούσαινα)
10) Δήμα Ευθυμίου του Δημητρίου (Θυμιο-Τούση)
11) Δήμα Θεόδωρου του Δημητρίου (Θοδωρη-Γιωρδήμου)
12) Δήμα Θωμά του Δημητρίου (Θωμα-Γιωρδήμου)
13) Δήμα Θωμά του Παναγιώτη (Θωμα-Νότη)
14) Δήμα Ιωάννη του Σπύρου (Γιανν’-Σπύρου)
15) Δήμα Λάμπρου του Αθανασίου (Λαμπρο-Νάσιου)
16) Δήμα Παναγιώτη Αθανασίου (Παναγιωτη-Δήμα)
17) Δήμα Σπύρου του Ευθυμίου (Πήλιο Θύμιου)
18) Δήμα Σταύρου του Θωμά (Σταυρο-Νότη)
19) Δήμα Χρήστου του Ευθυμίου (Τακη-Θυμιοτούση)
20) Ζήκα Ιωάννη του Αναστασίου (Γιανν’- Ζήκα)
21) Ζήκα Νικολάου του Αναστασίου (Κολιο-Ζήκα)
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22) Θεοδώρου Γεωργίου του Ιωάννη (Γάκη Θοδωρή)
23) Καλέσιου Ευστρατίου του Κων/νου (Στρατο-Κάλιοση)
24) Καλέσιου Κων/νου του Ευθυμίου (Κωνσταντή Κάλιοση)
25) Κατσάνου Αντωνίου του Χρήστου (Ντων’-Κωνσταντή)
26) Κατσάνου Απόστολου Νικολάου (Ποστολ’-Κολιού)
27) Κατσάνου Ευθυμίου του Νικολάου (Θυμιο-Κολιού)
28) Κατσάνου Κωνσταντίνου του Γεωργίου (Κωτση - Βάγια)
29) Κατσάνου Κωνσταντίνου του Νικολάου (Κωτση-Κολιού)
30) Κατσάνου Νικολάου του Ευθυμίου (Νικολακη-Θυμιοκολιού)
31) Κατσάνου Νικολάου του Κων/νου (Νικολακη-Κώτση)
32) Κατσάνου Χριστόδουλου του Ευθυμίου (Χρηστο-Θυμιοκολιού)
33) Λαμπρούση Αναστασίου του Δημητρίου (Τασιουλ’-Τούση)
34) Λαμπρούση Γεωργίου του Αθανασίου (Λιωλ’-Νάσιου),
35) Λαμπρούση Ευαγγέλου του Κων/νου (Βαγγελ’-Τούση ή Βαγγελ’-Κωνσταντή)
36) Λαμπρούση Ευθυμίου του Δημητρίου (Θυμιο-Λώλη)
37) Λαμπρούση Θεοδώρας του Θεοδώρου (Θοδωρηβάσαινας)
38) Λαμπρούση Κωνσταντίνου του Δημητρίου (Κωνσταντη-Τούση)
39) Λαμπρούση Μιχαήλ του Λάμπρου (Μιχαλ’- Λάμπρου)
40) Λαμπρούση Σταύρου του Παναγιώτη (Σταυρο-Πανέλη)
41) Μάρκου Αναστασίου (Τασιουλ’- Χριστούλα)
42) Πανούση Ευαγγέλου του Παναγιώτη (Βαγγελ’-Πανοβαγγέλη)
43) Πανούση Ευαγγέλου του Φίλιππα (Βαγγελ’-Φίλη)
44) Πανούση Νικολάου του Παναγιώτη (Νικολακη-Πανοβαγγέλη)
45) Πανούση Παναγιώτη του Ευαγγέλου (Πανο–Βαγγέλη)
46) Πανούση Φίλιππα του Ευαγγέλου (Φιλ’-Βαγγέλη)
47) Πανούση Χρήστου του Κων/νου (Τακη-Πανούση)
48) Παπαθανασίου Θεόδωρου του του Κων/νου (Θοδωρη-Ντώνη ή Θοδωρή Κατσάνο).
Όλα τα παραπάνω σπίτια είναι ανατολικά του ποταμού. Επισκέπτες
δέχονταν και μερικά παραποτάμια σπίτια δυτικά του ποταμού των:
1) Κατσάνου Δημητρίου του Ιωάννη (Μητσο-Γιάννη)
2) Κατσάνου Ευθυμίου του Χρήστου (Θυμιο-Χρήστου)
3) Κατσάνου Ιωάννη του Κων/νου (Γιανν’-Κώτση
4) Μήτσιου ή Χρήστου Πανάγιω του Αναστασίου (Ναστασ’-Χρήσταινα).
Τα περισσότερα από τα ανωτέρω σπίτια σήμερα δεν υπάρχουν, είναι ερείπια, μερικά έχουν συντηρηθεί αλλά δεν κατοικούνται. Κατοικούνται μόνο
δύο από τα προαναφερόμανα σπίτια: Νικολάου Πανούση (Νικολάκη Πα120							
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Ο παπα-Θύμιος με τον αστυνομικό Θεοχάρη Βόιδαρη.
Στο βάθος τμήμα της παλιάς πέτρινης εκκλησίας.

νοβαγγέλη) και Λαμπρούση Σταύρου (Σταύρο Πανέλη). Το όμορφο αυτό
προγονικό έθιμο δεν συνεχίζεται πλέον. Έχει σταματήσει από τα τέλη της
δεκαετίας του 1960. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες με πρωτοβουλία της εκκλησιαστικής επιτροπής του ενοριακού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης και κατοίκων της περιοχής έγινε αναβίωση του προγονικού αυτού εθίμου, μεταλλαγμένο σε μεγάλο βαθμό. Δεν φιλοξενούνται στα σπίτια, γιατί πλέον δεν κατοικούνται. Γλεντάνε και χορεύουν τις περισσότερες
φορές με στερεοφωνική μουσική.
Έχουν διαμορφώσει τον χώρο γύρω από το παρεκκλήσι και κατασκεύασαν κιόσκι (στέγαστρο) διαστάσεων 10 μ. μήκους και 5 μ. πλάτους, στην
σκιά του οποίου έχουν τοποθετήσει μεταλλικά τραπέζια και καθίσματα
απολαμβάνοντας έτσι το φαγητό και το ποτό την ημέρα αυτή ανεξάρτητα
από τις καιρικές συνθήκες. Η πρωτοβουλία αυτή αξίζει συγχαρητηρίων και
μέλημα των κατοίκων του Άσσου το πατροπαράδοτο αυτό έθιμο όχι μόνο
να έχει συνέχεια αλλά να εμπλουτιστεί και ενδυναμωθεί.
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των Ασσιωτών»				

121

Το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής

Η

Αγία Παρασκευή είναι ένα όμορφο παρεκκλήσι, της ενορίας των
Αγίων Κων/νου και Ελένης, βρίσκεται στον κάμπο του Άσσου απέναντι από τον ερειπωμένο νερόμυλο. Σύμφωνα με την παράδοση
στη θέση αυτή υπήρχε παλαιότερα άλλο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής το οποίο κανείς δεν θυμάται. Θυμόμαστε στη θέση αυτή ένα μικρό πέτρινο εικόνισμα (προσκυνητάρι).
Το 1998 τα αδέλφια Αλέξανδρος (Λέξη Θύμιο Κολιός) και Γεώργιος Κατσάνος (Γιώργο Θύμιο Κολιός) του Ευθυμίου και της Λαμπρινής ανέλαβαν
τη συνολική δαπάνη για την ανέγερση παρεκκλησίου αφιερωμένo στην
Αγία Παρασκευή. Το οικόπεδο για την ανέγερση του παρεκκλησίου δώρισε
ο Δήμας Λάμπρος του Χρήστου και της Μαρίας (Λαμπράκη Κιτσούλης). Το
παρεκκλήσι, διαστάσεων, 8μ. μήκος και 5μ. πλάτος το έκτισαν οι χωριανοί
Καλέσιος Γεώργιος του Κων/νου (Γάκη Κάλιοσης) και Κατσάνος Αντώνιος
του Κων/νου (Ντων’-Κώτσο Θωμάς) και τα μάρμαρα τοποθέτησε ο Παφίλας Χρήστος του Ευαγγέλου (Τάκη Βάγιας).

Η τοιχοποιία είναι κτισμένη με τούβλα, έχει ξύλινο ταβάνι και στέγη
κεραμοσκεπή Ο ναός έχει μία είσοδο από τη δυτική πλευρά. Δεν είναι
αγιογραφημένος, έχει όμως αρκετές φορητές εικόνες και χτιστό τέμπλο.
Για τον φωτισμό υπάρχουν τρία τοξωτά παράθυρα στη νότια πλευρά και
τρία τοξωτά παράθυρα μικρότερων διαστάσεων στη δυτική πλευρά πάνω
από την πόρτα της εισόδου στον Ναό. Το τέμπλο είναι χτιστό και το Ιερό
είναι υπερυψωμένο κατά ένα σκαλί από τον κυρίως ναό.
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Μια παράδοση θέλει την Αγία Παρασκευή να προστατεύει τους κατοίκους του χωριού μας: όταν οι Τούρκοι έρχονταν από τον κάμπο του Θεσπρωτικού για το χωριό μας καλπάζοντας με τα άλογά τους μόλις έφταναν
κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής τα άλογα σταματούσαν να
βαδίζουν και δεν προχωρούσαν παρά μόνον όταν τα αφεντικά τους έκαναν
κάποιο τάμα στην Αγία και έδιναν την υπόσχεση ότι δεν θα προξενούσαν
κανένα κακό στους κατοίκους του χωριού μας.
Το παρεκκλήσι λειτουργεί προγραμματισμένα μία φορά τον χρόνο: την
26ην Ιουλίου, ημέρα μνήμης της Αγίας Παρασκευής.
Επίσης τελείται Θεία Λειτουργία όταν κάποιος πιστός ζητήσει το άνοιγμα.
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Πέτρινα Εικονοστάσια-Προσκυνητάρια

Υ

πάρχουν και πέτρινα προσκυνητάρια:

Το προσκυνητάρι εκατό περίπου μέτρα βορειοδυτικά του
ενοριακού ναού του Αγίου
Γεωργίου εκεί που βρίσκεται
το πηγάδι και ένας πελώριος
πλάτανος. Χρονολογικά δεν
γνωρί
ζουμε πότε χτίστηκε.
Από την μα
κραίωνη παράδοση γνωρίζουμε ότι υπήρχε
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Από το πηγάδι
αυτό την περίοδο της Τουρκοκρατίας προμηθεύονταν οι
Νασσαρίτες πόσιμο νερό. ΜέΠροσκυνητάρι στον πλάτανο
χρι και τη δεκαετία του 1960
στο πηγάδι.
την εορτή των Θεοφανείων
γινόταν και η ρήψη του Τίμιου Σταυρού και ίσως για τον λόγο αυτό να
χτίστηκε και το προσκυνητάρι. Επίσης οι κάτοικοι του χωριού με το πρόσχημα της προμήθειας του πόσιμου νερού είχαν τη δυνατότητα, χωρίς να
δημιουργούν υποψίες στους
κατακτητές, να προσεύχονται
καθημερινά και να ανάβουν το
καντήλι του εικονοστασίου.
Πέτρινο εικονοστάσι υπάρχει και σε απόσταση τριάντα
περίπου μέτρων βορειοανατολικά από τον ερειπωμένο ναό
του παρεκκλησίου του Αγίου Μηνά. Μάλλον χτίστηκε
μετά την ερείπωση του ιερού
παρεκκλησίου το οποίο υπέΠροσκυνητάρι στον Άγιο Μηνά.

124							

Παύλου Χρήστου

στη σοβαρές ζημίες κατά τη μάχη της
Μπογόρτσας ή της Βογόριτσας ή της
Νάσσαρης (18-4-1821), τις οποίες δεν
αποκατέστησαν οι θεοσεβείς κάτοικοι του Άσσου (Νάσσιαρης), γιατί πίστευαν ότι δεν πρέπει να εκκλησιάζονται σε ναό εντός του οποίου χύθηκε
αλλόθρησκο αίμα. Προφανώς δυσκολεύονταν να προβούν στην ανέγερση
νέου παρεκκλησίου στην περιοχή και
για αυτό μάλλον έχτισαν το πέτρινο
αυτό εικονοστάσι.
Άλλο πέτρινο εικονοστάσι υπάρχει λίγα μέτρα νότια του νεόδμητου
ιερού παρεκκλησίου υπάρχει πέτρινο εικονοστάσι. Η βάση του είναι
τετράγωνη με πλευρά 0,70μ. και το
ύψος του 1μ. Στη νότια πλευρά του
είναι χαραγμένος ένας Σταυρός και
Προσκυνητάρι στους
το όνομα ΜΑΡΙΑ. Κατά πάσα πιθαΑγίους Αποστόλους.
νότητα πρόκειται για την Καλεσίου
Μαρία του Κων/νου συζ. του Λαμπρούση Αθανασίου του Δημητρίου
(Νάσιο Μήτου), η οποία διέμενε στην περιοχή (πενήντα περίπου μέτρα
νοτίως του εικονοστασίου) και η οποία θα κάλυψε τη δαπάνη της ανέγερσής του.

Στη βόρεια το όνομα Γαΐρις Μάρας (μάλλον το ονοματεπώνυμο του μάστορα που το έχτισε) και η χρονολογία 1918 (ίσως η χρονολογία ανέγερσής του).
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Προσκυνητάρι στο Λάμποβο.

Προσκυνητάρι στο Λάμποβο.

Πέτρινο προσκυνητάρι υπάρχει και στο Λάμποβο 50 μ. ανατολικά της
Παναγίας Λαμποβίτισσας και αριστερά του δρόμου που οδηγεί στην Ι.Μ.
Έχει προσανατολισμό νότιο. Η βόρεια πλευρά είναι ολόκτιστη, η δε ανατολική και δυτική είναι κτισμένες μέχρι το μέσο και το υπόλοιπο σε σχήμα
πέτρινου σταυρού. Χτίστηκε το 1982 από τον χωριανό μας Αθανάσιο Ευθυμίου Κατσάνο και τα έξοδα ανέγερσής του κάλυψε η Ζήκα Βασιλική
του Γεωργίου (Γάκη Ζήκαινα).
Απέναντι από το πέτρινο αυτό
εικονοστάσι, δεξιά του δρόμου, χτίστηκε το 1984 από τον Σπύρο Γεωργίου Ζήκα κι άλλο προσκυνητάρι.
Επίσης το νεόδμητο εικονοστάσι
στην Τσούκαζη στον τοίχο της γερόντισας Σοφίας (Σοφτσάλια) υπάρχουν και αρκετά μεταλλικά εικονοστάσια.
Πέτρινο προσκυνητάρι υπήρχε
(δεν υπάρχει πλέον) και στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής.
Οι ενοριακοί ναοί, τα παρεκκλήσια και τα πέτρινα στον Άσσο έχουν
ανεγερθεί αποκλειστικά με προσφοΠροσκυνητάρι της Αγία Σοφίας
ρές των ευσεβών Ασσιωτών.
στην Τσούκαζη.
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Τα Κοιμητήριά μας

Μ

έχρι και το έτος 1960 στον Άσσο υπήρχε ένα κοιμητήριο στο ανατολικό μέρος του αύλειου χώρου του ενοριακού ναού του Αγίου
Γεωργίου. Το 1960 το κοινοτικό συμβούλιο όρισε και νέα τοποθεσία για κοιμητήριο σε ιδιοκτησιακό χώρο του ιερού παρεκκλησίου του
Προφήτη Ηλία και έτσι από το 1961 είναι σε χρήση και δεύτερο κοιμητήριο στον Άσσο στον συνοικισμό του Κερασόβου, ενταφιάστηκαν στο νέο
κοιμητήριο το έτος 1961 οι: 1) Κατσάνου Αικατερίνη του Κων/νου και της
Ευτυχίας, 2) Αδάμ Κων/νος του Χρήστου (Κωνσταντή Δάμης), 3) Κίτσιου
Μάνθα του Ευθυμίου (Θύμιο Κίτσαινα) και 4) Πανούσης Φίλιππος του Ευαγγέλου και της Βασιλικής (Φιλ’- Βαγγέλης). Δυτικά του κοιμητηρίου ανεγέρθη ο ναός των Αγίων Κων/νου και Ελένης. Ο ναός αυτός θεμελιώθηκε
στις 8 Μαρτίου 1966 και εγκαινιάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την 21η
Μαΐου 1973 ημέρα Δευτέρα από τον τότε Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης (+ Στυλιανό).
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 14/12/1982 και δημοσιεύθηκε στις 30/12/1982 στο Φ.Ε.Κ 153 τεύχος Α΄ ιδρύθηκε και δεύτερη ενορία
στον Άσσο με ενοριακό ναό τον Ιερό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης.
Το παλαιό κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου είναι σε χρήση μέχρι και το
έτος 1991 με τελευταίο ενταφιασμένο τον Τσόγκα Γεώργιο του Παναγιώτη.
Το 1992 το κοιμητήριο μεταφέρθηκε σε νέα τοποθεσία, που όρισε το τότε
κοινοτικό συμβούλιο, στο ιερό παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Ο νέος
χώρος παραχωρήθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ιερού ναού
του Αγίου Γεωργίου. Επειδή όμως δεν ήταν επαρκής η κοινότητα προέβη
στην αγορά και γειτονικής έκτασης από τον Σιάρκο Ιωάννη του Αναστασίου και της Πανάγιως (Γιανν’- Σιάρκου) αντί του ποσού των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) δραχμών. Ολόκληρο το χρηματικό ποσό ο Ιωάννης Σιάρκος το δώρισε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Άσσου. Στο νέο κοιμητήριο ενταφιάστηκαν τον πρώτο χρόνο (1992) οι: 1) Κατσάνου Σπυριδούλα
του Κων/νου (Κωσιούλαινα), 2) Λαμπρούσης Δημήτριος του Γεωργίου και
της Χρυσαυγής(Δημητράκη Γάκη Πήλιος), 3) Παφίλα- Λαϊνά Βάια(Κωνσταντή Πήλαινα), 4) Θεοδώρου Ελένη του Θωμά (Θωμά Θοδωράκαινα),
5) Λαμπρούσης Κων/νος του Γεωργίου και της Χρυσαυγής (Κωτσ’- Γάκη
Πήλιος), 6) Λαμπρούσης Δημήτριος του Κων/νου και της Αλεξάνδρας
«Η Εκκλησιαστικοθρησκευτική Ζωή των Ασσιωτών»				

127

(Δημητράκη Κωνσταντής), 7) Λαμπρούση Γιαννούλα του Δημητρίου (Δημητράκη Κωνσταντέσια) και 8) Παφίλας Χρήστος του Δημητρίου και της
Δήμητρας (Τακη-Βγένης ή Τακη Μήτρο Νάκος). Ως τόπος ενταφιασμού
χρησιμοποιήθηκε και ο αύλειος χώρος της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Παναγία η Λαμποβίτισσα) την περίοδο της γρίπης (1917-18) και της
Γερμανικής κατοχής (1941-44). Βόρεια του κοιμητηρίου του Αγίου Νικολάου και ανατολικά της ομβροδεξαμενής υπάρχουν τάφοι. Πιθανολογείται
ότι εκεί ετάφησαν οι πεσόντες Σουλιώτες κατά τη μάχη της Μπογόρτσας
ή Βογόριτσας ή μάχη της Νάσσαρης (18-4-1821). Επίσης πολλοί Ασσιώτες
γεωργοί όταν τελευταία χρησιμοποίησαν σκαπτικά μηχανήματα για την
καλλιέργεια των χωραφιών τους στη θέση Τζούμα Βάρη (ύψωμα με μνήματα) έγιναν μάρτυρες αρκετών τάφων. Μάλλον ενταφιάστηκαν στη θέση
αυτή οι πεσόντες Τουρκαλβανοί κατά την ανωτέρω μάχη.
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Τα περιουσιακά στοιχεία του ενοριακού ναού Αγίου Γεωργίου
Άσσου και τα εισοδήματά του

Ο

Ευθύμιος Λαμπρούσης του Σπυρίδωνος (Θύμιο Πήλιος) ως πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Άσσου και με την ιδιότητα αυτή και για λογαριασμό αυτού
του ναού, στο διανεμητήριο που συντάχθηκε στον Άσσο την 5η Μαρτίου
1937 ημέρα Παρασκευή στην οικία του Κατσάνου Κων/νου του Σπυρίδωνος (Κωνσταντή Πήλιου) από τον συμβολαιογράφο Φιλιππιάδος Αλέξιο
Αθ. Παπαλεύκα παρουσία των μαρτύρων Σωτηρίου Γεωργίου Παπαδήμα
δασκάλου από το Θεσπρωτικό (υπηρετούσε στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Άσσου) και Αντωνίου Αθανασίου Λαμπρούση (Ντων’-Νάσιου) κατοίκου Άσσου, δήλωσε ότι ο ιερός ναός έχει την αποκλειστική κυριότητα,
νομή και κατοχή των παρακάτω εκτάσεων:
1) Αγρόν εις θέσιν Άγιος Γεώργιος εκτάσεως δύο στρεμμάτων εξ ών δασώδους ενός στρέμματος οριζόμενον με Γ. Λαμπρούσην, Ιωάν. Κατσάνον
και Σχολείον και Γ. Παφήλαν 2) αγρόν εις θέσιν Αλώνι Αποστόλη εκτάσεως 8 στρεμμάτων εξ ών έν καλλιεργήσιμον το δε υπόλοιπον θαμνώδες οριζόμενον Λ. Νάκιαν, Κ. Λαμπρούσην, ρεύμα και Κοινοτ. δρόμον 3)
αγρόν εις θέσιν Άγιος Νικόλαος εκτάσεως δύο στρεμμάτων οριζόμενον με
Ι. Θεοδώρου Αναστ. Σιάρκον, Κοινοτ. βουνόν, Πανάγιων Τούση, 4) αγρόν
Σοφιτσιάλα εκτάσεως 4 στρεμμάτων ολοκλήρου δασώδους οριζόμενον
με Κ. Λαμπρούσην, Ιωάνν. Κατσάνον, Ν. Κατσάνον και πρόποδας βουνού
5) αγρόν εις θέσιν Αημηνά εκτάσεως 2 ½ στρεμμάτων δασώδους εκτάσεως εκ τούτου 1 ½ οριζόμενον με Ι. Λαμπρούσην, Αναστ. Σιάρκον, Σπ.
Παφήλαν και Γ. Παφήλαν. 6) αγρόν εις θέσιν Κοίμησις Θεοτόκου εκτάσεως στρεμμάτων τριάκοντα εξ ών δέκα στρεμμάτων δασώδους οριζόμενον
με Κ. Αδάμ, Θ. Χρήστον, Π. Δημήτρην και Χρ. Θύμιον 7) αγρόν εις θέσιν
Αγίας Παρασκευής εκτάσεως 30 στρεμμάτων εξ ών δασώδους στρεμμάτων πέντε οριζόμενον Θεόδ. Δήμον Γεώργιον Δήμον Θ. Δήμον και ρεύμα
8) αγρόν εις θέσιν Προφήτης Ηλίας εκτάσεως 40 στρεμμάτων εξ ών δασώδους είκοσι στρεμμάτων οριζόμενον με κοινοτ. δρόμον και ρεύματα.
Η στρεμματική έκταση της εκκλησιαστικής περιουσίας του ιερού ναού
έγινε κατ’ εκτίμηση και όχι μετά από ακριβή μέτρηση. Γι’ αυτό υπάρχουν
παρεκκλίσεις αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες.
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Στην κτηματική περιουσία του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου δεν αναφέ
ρεται η κτηματική έκταση της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Λαμποβίτισσας, γιατί όλες σχεδόν οι Ιερές Μονές με το προσωνύμιο Λαμποβίτισσα είναι Μετόχια της φημισμένης Σταυροπηγιακής Μονής του Λαμπόβου στη Β.
Ήπειρο. Οι Σταυροπηγιακές Μονές είναι ανεξάρτητες και υπάγονται απευ
θείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι στην τοπική Αρχιεπισκοπή.
Έσοδα: Από την πώληση κηρού και κυτίων. Από την ενοικίαση του υπαί
θριου χώρου της Παναγίας της Λαμποβίτισσας (Τρίτη της Διακαινησίμου)
και των υπαιθρίων χώρων των παρεκκλησίων Προφήτη Ηλία (Τετάρτη της
Διακαινησίμου), Κοιμήσεως Θεοτόκου (Πέμπτη της Διακαινησίμου), Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή της Διακαινησίμου) και Αγίου Νικολάου (Σάββατο της Διακαινησίμου), για χρήση ημερήσιου υπαίθριου καφενείου.
Από την ενοικίαση του εκκλησιαστικού (βακουφικού) καταστήματος,
για χρήση καφενείου. Το κατάστημα βρίσκεται στο βόρειο μέρος της κεντρικής πλατείας του χωριού μας. Λειτούργησε ως καφενείο μέχρι το τέλος
της δεκαετίας του 1970 με τελευταίο μισθωτή τον Παφίλα Κων/νο του Ευγενίου (Κωνσταντή Βγένη).
Από την ενοικίαση των κελιών, για χρήση καφενείου, της Παναγίας της
Λαμποβίτισσας.
Από την ενοικίαση του νερόμυλου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1940. Αργότερα ο νερόμυλος παραχωρήθηκε εξ ημισείας στα δύο σχολεία
της ενορίας (Άσσου και προφήτη Ηλιού). Ο νερόμυλος βρίσκονταν στον
κάτω κάμπο του χωριού και λειτούργησε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1960 με τελευταίο μισθωτή τον Κατσάνο Απόστολο του Νικολάου (Ποστολ’ Κολιό).
Από την ενοικίαση του ελαιοκάρπου των ελαιοδένδρων. Από την ενοικίαση χορτολειβαδικών εκτάσεων. Όλες οι ενοικιάσεις γινόταν με δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό (Δημοπρασία) για ορισμένο κάθε φορά χρόνο.
Από την υλοτόμηση φυομένων αγρίων δένδρων. Από την κατασκευή
ασβεστοκάμινου στο παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία και την πώληση της
παραχθείσης ασβέστου. Η υλοτόμηση των δένδρων και η κατασκευή ασβεστοκάμινου γινόταν με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό. Η δε πώληση των
προϊόντων με πλειοδοτικό διαγωνισμό.
Έξοδα: Μισθούς ιεροψάλτη, νεωκόρου, λογιστού. Προμήθεια κηρού,
λαμπάδων, ελαίου, λιβανιού, οίνου και προσφόρων. Αγορά ιερών αμφίων,
εκκλησιαστικών και λογιστικών βιβλίων και γραφικής ύλης. Επισκευή και
συντήρηση του ενοριακού ναού και των παρεκκλησίων. Βοηθήματα εις ενδεείς, απόρους και σχολεία ενορίας υπέρ των μαθητικών συσσιτίων. Καθαριότης ενοριακού ναού και παρεκκλησίων. Εισφορές υπέρ Μητροπολιτικού
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Γραφείου και συνοδικού Μεγάρου. Συνδρομές εις εκκλησιαστικά περιοδικά. Δικαστικά, ταχυδρομικά και διάφορα απρόβλεπτα (οδοιπορικά, ημερομίσθια καταμετρήσεως ελαιοδένδρων) έξοδα.
Ενδεικτικά παραθέτω του απολογισμό της οικονομικής χρήσεως του
1939-1940. Αριθ. 10
Έγκρισις απολογισμού (αριθμ. 10)
Εν Άσσω σήμερον την 31ην του μηνός Μαρτίου του έτους 1940. Το εκκλησιαστικόν συμβούλιον του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Άσσου αποτελούμενον εκ του 1) Ευθυμίου Λαμπρούση προέδρου, 2) Σπύρου Ζήκα ταμίου,
3) Χρ. Διαμάντη ιερέως, και 4) Παναγιώτη Χούθη μέλους.
Συνελθόν σήμερον εν τω Γραφείω του Ι. Ναού, προέβη εις τον καταρτισμόν και ψήφισιν του απολογισμού της οικονομικής χρήσεως 1939-1940,
όστις βάσει των υπό του ταμίου του Ι. Ναού προσαχθέντων δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωμών, έχει ως ακολούθως.
Α΄ Έσοδα δραχμάς 42. 642
Ήτοι: 1). Εκ καταναλώσεως κηρίων κ΄ κυτία δρχ. 133
2). Εξ ενοικίου ελαιοκάρπου κτλ. δρχ. 42.509
σύνολον εσόδων δρχ. 42.642
Β’ Έξοδα δραχμάς 17.493
Ήτοι: 1) Μισθός ιεροψάλτου δραχ. 1800
2) Μισθός Νεωκόρου δραχ. 800
3) Δια προμήθειαν κηρού κ΄ λαμπάδων δραχ. 700
4) Δια προμήθειαν ελαίου δραχ. 2.275
5) Δι’ αγοράν προσφορών δραχ. 450
6) Δι’ επισκευήν παρεκκλησίων δραχ. 950
7) Βοηθήματα εις ενδεείς κ΄απόρους δραχ. 300
8) Εις Σχολεία ενορίας υπέρ Μαθητικών Συσσιτίων δραχ. 2.000
9) Εισφορές εις Μητροπολ. Γραφείον δραχ. 3.550
10) Δια μισθόν λογιστού δραχ. 800
11) Καθαριότης εκκλησίας δραχ. 65
12) Δι’ αγοράν Γραφικής ύλης δραχ. 200
13) Δι’ αγοράν λογ/κών βιβλίων δραχ. 125
14) Συνδρομή εις περιοδικόν Εθν. Νεολαία δραχ. 300
15) Διάφορα απρόβλεπτα ήτοι οδοιπορικά, ημερομίσθια καταμετρήσεως
ελαιοδένδρων κλπ. δραχ. 1376
16) Έξοδα κεκλεισμένης χρήσεως ήτοι αγορά ελαίου χρήσεως 1938-39.
δραχ. 1802
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Σύνολον εξόδων δραχ. 17.493
Ανακεφαλαίωσις
Έσοδα δραχμαί 42.642, Έξοδα δραχμαί 17. 493
Αποθεματικόν υπόλοιπον εις νέαν χρ. 25.149 ήτοι δραχμάς είκοσι πέντε
χιλιάδες εκατόν σαράκοντα εννέα «25.149»
Εφ’ ω συνετάγη η παρούσα υπογράφεται ως έπεται.
Το εκκλησιαστικό Συνβούλιο
Πρόεδρος Ο Ταμίας τα μέλη
Ευθ. Σ. Λαμπρούσης Σπ. Ζήκας ιερεύς Χρ. Διαμάντης
Παναγιώτης Κ. Χούθης

Βακούφιο Καφενείο. ∆ιακρίνονται από αριστερά όρθιοι: Κούσης Ευάγγελος του Παναγιώτη (Βαγγελ’- Πάνος), στο βάθος Ζήκας Γεώργιος του Αναστασίου (Γακη-Ζήκας). Καθιστοί: Θεοδώρου Ευάγγελος του Ιωάννη (Βαγγελ’-Νάκης, έχει στην αγκαλιά του τον
γιο του Θοδωρή), ∆ήμας Μάρκος του Θεοδώρου (Μάρκο Θόδωρος), Νάκιας Φώτιος
του Λάμπρου (Φωτ’-Νάκιας), Λαμπρούσης Χρήστος του Ιωάννη (Τακη-Νάκο Νάσιος),
Θεοδώρου Βούλα συζ. του Θεοδώρου Χρήστου του Νικολάου (Χρηστακη-Κολιό Νάκη),
ο εφημέριος του χωριού μας π. Ευθύμιος Χούθης (παπά Θύμιος), Βαλσαμίδης Θεοδόσης από την Ιεράπετρα Κρήτης, δάσκαλος στο ∆ημ. Σχολ. Άσσου, ο οποίος ταυτόχρονα
υπηρετούσε και τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, Ζήκας Θωμάς
του Αναστασίου (Θωμά Ζήκας), ∆ήμας Χρήστος του Θεοδώρου (Τακη-Θόδωρος), Θεοδώρου Θεόδωρος του Σωτηρίου (Θοδωρακη-Σωτήρης) Λαμπρούσης ∆ημήτριος του
Παναγιώτη (∆ημητρακη-Πάνος) και ο μικρός στο παράθυρο Νικολάου Νικόλαος του
Ευθυμίου (Νίκο Παπάς).
Στο βάθος διακρίνεται το παλιό πέτρινο εκκλησιαστικό κατάστημα (Βακούφιο καφενείο). Φωτ. 25 Μαρτίου 1950.
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Η κολυμπήθρα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Σ

τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου υπάρχει κολυμπήθρα με επιγραφή
του 1900 που έχει ως εξής:
«Δώρον του Αυτοκρατορικού Ρωσικού Προξενείου Ιωαννίνων 1900 Ιουλίου 10. Χωρίον ΝΙΑΣΙΑΡΗ εκκλησίας Αγ. Γεώργιος».
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Επιλογικά Λόγια
Αγαπητοί μου αναγνώστες,
πιστεύω ότι πως έτσι ξόφλησα μερικό χρέος σ’ όλους εκείνους που έγραψαν τη δική τους ιστορία ο καθένας στα εκκλησιαστικοθρησκευτικά πράγματα του χωριού μας.
Παράλληλα παραδίνω στις σύγχρονες και στις νεότερες γενιές ολοκληρωμένη και όσο μπόρεσα την εκκλησιαστικοθρησκευτική ζωή του τόπου
μας.
Ευελπιστώ να υπάρξει ανάλογη συνέχεια από νεότερους Ασσιώτες.
Ζητώ την επιεική κρίση όλων σας για τα οποιαδήποτε λάθη και τις τυχόν
παραλείψεις.
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Βιογραφικό
Ο Παύλος Γεωργίου Χρήστου γεννήθηκε
στον Άσσο το 1952. Τελείωσε το Δημοτικό
Σχολείο του χωριού του και το Γυμνάσιο Θεσπρωτικού. Φοίτησε στο Λύκειο Θεσπρωτικού και αποφοίτησε από το 3ο Γυμνάσιο
Αρρένων Θεσσαλονίκης το 1970.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία
στο Σώμα της Ελληνικής Αεροπορίας με τον
βαθμό του Σμηνίτη ως χειριστής ραντάρ.
Είναι παντρεμένος με τη δασκάλα Σταματίνα Τράκα από τη Νεστάνη Αρκαδίας και
έχει δύο κόρες, τη Λαμπρινή, Πτυχιούχο του παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων που υπηρετεί ως Δασκάλα σε σχολεία των
Αθηνών και τη Δήμητρα, Φοιτήτρια Ιατρικής.
Σπουδές
• Πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
• Πτυχιούχος Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής
Αγωγής.
• Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας.
Εργασιακή εμπειρία
• 1980 -1986: Υπηρέτησε ως μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών σε διάφορες οικονομικές εφορίες Λεκανοπεδίου Αττικής.
• 1986-2015: Διορίστηκε ως Δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
εργάστηκε σε σχολεία της Αττικής.
• 1999-2000: Διευθυντής στο 4ο και 2007-2011 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Παπάγου.
• 2004: Πήρε μετάθεση για τον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και
υπηρέτησε μέχρι το 2007 και από 2012 μέχρι τη συνταξιοδότησή του (2015)
σε Τμήμα Ένταξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού.
Συγγραφικό έργο
• Άσσος (Νάσσαρη) / οικογενειακές αναδρομές
• Σύντομη θεώρηση του γλωσσικού ζητήματος από τον 19ο έως τις αρχές
του 20ου αιώνα. Συν συγγραφείς: Διονύσης Λουκέρης & Παναγιώτης Σαγρής. Αθήνα, 1999.
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• Συμμετοχή στην ομάδα Εκπαιδευτικών για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών-Ερευνών της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδας. Αθήνα, 2003.
• Γλωσσική κληρονομιά-Λεξιλόγιο Λάκκας Σουλίου. Συν συγγραφείς:
Γιώργος Γιάννος & Θανάσης Στράτης. Αθήνα, 2008.
• Συγγραφέας άρθρων τόσο παιδαγωγικού, ιστορικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού, κοινωνικού και θρησκευτικού περιεχομένου σε επιστημονικά περιοδικά όσο και άρθρα σε λαογραφικά περιοδικά και τοπικές εφημερίδες.
• Επιμελητής της εφημερίδας του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών Ο ΑΣΣΟΣ από εκδόσεως (1999) μέχρι και σήμερα.
Συνδικαλιστική δράση
Ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση και αγωνίστηκε για την προώθηση και λύση των αιτημάτων του διδασκαλικού χώρου.
Κατά τη συνδικαλιστική περίοδο 1993-95 εκλέχτηκε μέλος του Δ.Σ. της
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) και είχε το αξίωμα του Ειδικού Γραμματέα, ενώ τη συνδικαλιστική περίοδο 1995-97 εκλέχτηκε μέλος
του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και είχε το αξίωμα του Οργανωτικού Γραμματέα.
Κοινωνική και πολιτιστική δράση
• Πρόεδρος του Συλλόγου των εν Αθήναις Αποδήμων του χωριού του και
ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου
• Μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας Λάκκας Σουλίου ως Αντιπρόεδρος και
ως υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρα του δημοσιεύθηκαν
στις στήλες της εφημερίδας της Ομοσπονδίας).
• Πρόεδρος του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου του χωριού του
• Πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων του Ν. Πρέβεζας «Η ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ».
• Από το 1995 μέχρι το 2001 μέλος του Δ.Σ της κορυφαίας οργάνωσης
Αποδήμων Ηπειρωτών, της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας
(Π.Σ.Ε.) ως αναπληρωτής ταμίας.
• Ιδρυτικό μέλος της Βαλκανικής Ένωσης Φιλίας
• Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
• Ιδρυτικό μέλος και αναπληρωτής Γραμματέας του Περιβαλλοντικού Συλλόγου της περιοχής Κάτω Λάκας Σουλίου του Δήμου Θεσπρωτικού από
ιδρύσεως μέχρι και σήμερα
• Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών
• Μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Ηπειρωτών
• Μέλος του Συνδέσμου Αθηναίων Διαιτητών (Σ.Α.Δ.)
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Βιβλιογραφία
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• Βασίλης Κραψίτης: «ΖΩΗΣ ΠΑΝΟΥ Ο ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ (1765-1846)»
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΘΗΝΑΙ 1973.
• ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΟΥΡΤΗ: «Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ (1881-2000 μ.Χ)», Έκδοση Ιεράς
Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2000.
• Ευαγγέλου Π. Λέκκου: «ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ οι θεόκλητοι διδάσκαλοι της
οικουμένης ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ». Εκδοτική παραγωγή
CAΪΤΗC.
• Ευαγγέλου Π. Λέκκου: «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ επίγειος άγγελος και
επουράνιος άνθρωπος ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ». Εκδοτική
παραγωγή CAΪΤΗC.
• Κωστής Μ. Σιώζης: «ΜΝΗΜΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ», Β΄έκδοση αυξημένη. Εκδοτική επιμέλεια apiroshora, Αθήνα 2008.
• ΝΙΚ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΛΕΛΟΒΑ (σημερινό Θεσπρωτικό), ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1920-40», Έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσπρωτικού Οκτώβριος 1995.
• «Ο ΑΣΣΟΣ»: Τριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Αποδήμων Ασσιωτών.
• ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΠΕΤΣΟΥ: «ΛΕΛΟΒΑ (Το σημερινόν Θεσπρωτικόν) και η
κάτω ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ, η ιστορία της περιόδου της Τουρκοκρατίας των εξ
εγγράφων πηγών» ΤΟΜΟΣ Α΄. ΤΥΠΟΙΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΚΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ 1975.
• ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΠΕΤΣΟΥ: «ΛΕΛΟΒΑ (Το σημερινόν Θεσπρωτικόν) και η
κάτω ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙ, (η ιστορία της περιόδου της Τουρκοκρατίας των εξ
εγγράφων πηγών» ΤΟΜΟΣ Β΄. ΜΕΡΟΣ Γον: Η εκκλησία εις την ζωήν της
περιοχής. Γραφικές τέχνες, εκδοτικές επιχειρήσεις Λύχνος, Αθήναι 1978.
• Πρακτικά: Της εκκλησιαστικής επιτροπής του ενοριακού ναού Αγ. Γεωργίου Άσσου.
• Πρακτικά: Της εκκλησιαστικής επιτροπής του ενοριακού ναού των Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης
• ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: «ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ» ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1884, ΕΚΔΟΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ «ΣΚΟΥΦΑΣ» ΑΡΤΑ
1986.
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• ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΟΥ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ
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