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Θ Ε Σ Χ Ο Υ Ρ Ε

Ένα πρωϊνό του Ιανουαρίου στο τζάκι στο χωριό πί-
νοντας το καφεδάκι, ενώ ψιλοχιόνιζε, αναπολώντας με 
νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια τότε που το χωριό 
έσφιζε από ζωή, πόσα δε θυμήθηκα;

Ιστορίες παλιές, ήθη και έθιμα που δυστυχώς χάθη-
καν και χάνονται στην πορεία του χρόνου, τους αείμνη-
στους γονείς μου, συγχωριανούς που έφυγαν για το αι-
ώνιο ταξίδι και τόσα άλλα.

Σημείωσα σε ένα πρόχειρο χαρτί πολλές συνήθειες 
των συγχωριανών μας, ήθη και έθιμα και θεώρησα σω-
στό να αρχίσω σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας να 
αποτυπώσω ορισμένα έτσι απλά να τα θυμηθούμε οι 
παλαιότεροι και οι νεότεροι να γνωρίσουν την ιστορία 
του χωριού, τα ήθη και τα έθιμα των προγόνων τους 
για να μην τα ξεχάσουν.

Λαός που ξεχνά την ιστορία του, τα ήθη και τα έθι-
μα παύει να είναι λαός ελεύθερος (αυτό προσπαθούν να 
επιτύχουν ξένες δυνάμεις).

- 6 Ιανουαρίου γιορτή των Θεοφανείων. Η Θεία Λει-
τουργία τελούνταν στον Άγιο Χαράλαμπο (τελευταία 
θυμάμαι το 1975) ίσως να γίνανε και άλλες πλην όμως 
λόγω επαγγελματικών μου υποχρεώσεων δεν γνωρίζω). 
Μετά τη θεία λειτουργία με βαθειά θρησκευτική ευλά-
βεια όλοι οι εκκλησιαζόμενοι ξεκινώντας εν πομπή από 
τον Άγιο Χαράλαμπο ακολουθώντας μια αρκετά μεγάλη 
διαδρομή με προπομπό το μεγάλο λάβαρο της 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
             Γράφει ο Ευθύμιος Πουποβίνης  

Καλό Πάσχα

Πότε ακριβώς κτίσθηκε το χωριό μας όπως και άλλα χω-
ριά και συνοικισμοί της Ηπείρου δεν είναι ακριβώς γνωστόν.

Η παράδοση του χωριού μας, μας αναφέρει ότι αρχικά 
ιδρύθηκαν δύο συνοικισμοί της «Μπαϊάσας» και της «Σκαρ-
βένας». Με το πέρασμα των χρόνων οι συνοικισμοί αυτοί με-
γάλωσαν πληθυσμιακά και δημιουργήθηκαν και άλλοι τρεις, 
ο συνοικισμός «Μανώλη», ο συνοικισμός «Πρίσκος» και 
του «Λιποχωρίου» ο οποίος ήταν και ο μικρότερος. Οι κάτοι-
κοι όλων αυτών των συνοικισμών ασχολούνταν με την γεωρ-
γία και την κτηνοτροφία.

Αργότερα στην Βυζαντινή εποχή ο κάθε συνοικισμός έκτι-
σε και την δική του Εκκλησία. Έτσι στον συνοικισμό «Μπαϊά-
σα» κτίσθηκε ο Άγιος Μηνάς, στον συνοικισμό «Σκαρβένα» 
ο Άγιος Τρύφωνας, στον συνοικισμό «Πρίσκος» ο Άγιος Γε-
ώργιος, στον συνοικισμό «Μανώλη» ο Άγιος Αθανάσιος και 
στον συνοικισμό «Λιποχώρι» η Παναγία που αργότερα την 
είπαν Πάνω Παναγία ή Μεγάλη Παναγία.

Το πότε ακριβώς όλοι αυτοί οι συνοικισμοί συνενώθηκαν 
και μεταφέρθηκαν στην περιοχή του συνοικισμού «Μανώλη» 
δεν είναι γνωστόν. Μάλλον κατά τον 8ο μ.Χ. αιώνα που στην 
Βυζαντινή αυτοκρατορία οργανώθηκαν οι κοινότητες. Έτσι 
δημιουργήθηκε το χωριό μας στην σημερινή του θέση από 
την θέση «Μιρμήντου» ως το σπίτι του Θύμιου Πουπουβίνη 
και πιο πάνω και από τη θέση «Τσιλίστα» έως «Γκότση» ή και 
πιο πάνω. Το αρχικό όνομα του χωριού μας ήταν Άγιος Αθα-
νάσιος. Το όνομα Λεσινίτσα το έδωσαν οι Σλάβοι κατά την 
διάρκεια της κατοχής της Ηπείρου.

Σε ανάμνηση δε της συνένωσης των συνοικισμών σε μια 
Κοινότητα, ετελείτο η εορτή της «Μετοικεσίας» κάθε χρό-
νο στις 30 Ιουνίου, με χορούς στην πλατεία «Χοροστασίου».

«Το χωριό μας και η 
Εκκλησιαστική του παράδοση»

Γράφει ο Γεώργιος Βακάρος  

Συνέχεια στη σελ. 6 Συνέχεια στη σελ. 6

Το χωριό μας το Βρυσοχώρι, στη μακρά πορεία του μέσα 
στο χρόνο, έχει να επιδείξει μια καλά οργανωμένη κοινωνική 
ζωή με σημαντικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, ήθη, έθιμα 
και συνήθειες, που συνθέτουν και αποτυπώνουν μία πλούσια 
πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά.

Ένα σημαντικό, πρωτότυπο και μοναδικό έθιμο είναι το 
«ΘΕΣΧΟΥΡΕ».

Είναι αφιερωμένο στους άρρενες νεκρούς του χωριού 
μας. Είναι κατά κάποιον τρόπο ένα προσκλητήριο, που 
γίνεται με σκοπό να τιμήσει τους ανθρώπους που έφυγαν, 
να επαναφέρει ακουστικά στη μνήμη τα ονόματά τους και 
τελικά να θυμίζει στους ζώντες τη σκληρή, μοιραία και 
αναπόφευκτη πορεία του ανθρώπου.

Το Θέσχουρε γίνεται στον αυλόγυρο της εκκλησίας του 
Αγίου Χαραλάμπους και από το καμπαναριό, που είναι το πιο 
ψηλό από τ’ άλλα δύο καμπαναριά του χωριού. Η καμπάνα 
ακούγεται σε πολύ μεγάλη απόσταση και η τοποθεσία στο 
Ανατολικό μέρος του χωριού δεσπόζει όλης της περιοχής.

Το έθιμο τελείται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα και 
συγκεκριμένα το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, της Μ. Τρίτης 
και της Μ. Τετάρτης. Αρχίζει μία περίπου ώρα πριν τη δύση 
του ήλιου και τελειώνει λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα.

Στο Θέσχουρε συμμετέχουν οι μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου. Χρησιμοποιούν την καμπάνα της εκκλησίας ενώ 
παλαιότερα είχαν στη διάθεσή τους και ένα μεταλλικό 
σήμαντρο. Τα ονόματα που μνημονεύονται είναι γραμμένα 
σ’ ένα τετράδιο. Είναι γραμμένα ονόματα αρρένων νεκρών 
του χωριού μας, ενώ ονόματα γυναικών δεν μνημονεύονται. 
Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άντρας γράφεται το όνομά 
του στο τετράδιο και εκφωνείται την επόμενη χρονιά.

Μνημονεύεται στο τέλος, το όνομα του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου και ονόματα ηρώων του 1821 με πρώτο του 
Γρηγορίου του Ε’ του Κολοκοτρώνη και άλλων.

Τη Μ. Δευτέρα λοιπόν το απόγευμα μαζεύονται οι 
μαθητές στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Τρία παιδιά, τα πιο 
μεγάλα, ανεβαίνουν επάνω στο καμπαναριό. Το ένα κρατάει 
το τετράδιο και υπαγορεύει τα ονόματα, το δεύτερο με 
καθαρή και τραγουδιστή φωνή εκφωνεί ένα - ένα όνομα 
και το τρίτο χτυπάει την καμπάνα. Μία φορά μετά από κάθε 
όνομα και τρεις φορές αργά, πένθιμα για το όνομα κάποιου 
σημαντικού προσώπου. Πρώτο όνομα που εκφωνείται είναι 
το όνομα του ΜΑΝΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ.

Μετά την εκφώνηση του ονόματος και τον κτύπο της 
καμπάνας, όλα μαζί τα παιδιά πάλι αργά, τραγουδιστά 
φωνάζουν Θέεεεσχουρεεεε!

Παλαιότερα, για κάθε όνομα ηχούσε το σήμαντρο και 

μόνο για τα σημαίνοντα πρόσωπα ηχούσε η καμπάνα.

Αφού ακουστούν όλα τα ονόματα το Θέσχουρε τελειώνει. 
Επαναλαμβάνεται το απόγευμα της Μ. Τρίτης και της Μ. 
Τετάρτης.

Την Μ. Πέμπτη το πρωί μία ομάδα παιδιών, με καλαθάκια 
στο χέρι, περνάει από όλα τα σπίτια του χωριού. Μετά 
τις απαραίτητες ευχές η κάθε νοικοκυρά προσφέρει στα 
παιδιά γλυκά, καραμέλες, λουκούμια και οποσδήποτε ένα 
ή και περισσότερα αυγά. Τα αυγά μοιράζονται σε όλα τα 
παιδιά ή πωλούνται και μοιράζονται τα χρήματα ή συνήθως 
διατίθενται για κάποιο σκοπό. Στα νεώτερα χρόνια οι 
νοικοκυρές προσφέρουν και χρήματα.

Πότε, πώς και γιατί ξεκίνησε το έθιμο κανείς δεν μπορεί 
με σιγουριά να πει. Και οι πιο ηλικιωμένοι συγκεχυμένες και 
πολλές φορές αντικρουόμενες πληροφορίες έδιναν. 

Πρώτος που ασχολήθηκε με το Θέσχουρε ήταν ο πατέρας 
μου Γιώργης Στ. Οικονόμου. Το 1951 τοποθετήθηκε 
δάσκαλος στο χωριό. Αναβίωσε και οργάνωσε το έθιμο, που 
για χρόνια είχε σταματήσει να γίνεται, λόγω της ταραγμένης 
δεκαετίας του 1940 και της ερήμωσης του χωριού από τον 
εμφύλιο.

Συνέταξε το τετράδιο με τα ονόματα και τη βοήθεια της 
γερόντισσας Χάϊδως Κουνάβου Καπράντζιου (1855-1955) 
και δημοσίευσε τις μνήμες, τις εμπειρίες και τα ακούσματά 
του, για το θέσχουρε, σε δύο συνέχειες, στην ημερήσια 
εφημερίδα των Ιωαννίνων «Ηπειρωτικός Αγών» στις 10 και 
11 Απριλίου του 1960.

Με το έθιμο ασχολήθηκε το 1973 και ο αείμνηστος 
Δημήτρης Αθ. Κουνάβος, δάσκαλος και τριτοετής φοιτητής 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στο βιβλίο του «Βρυσοχώρι» εκδ. 1975 ο Νίκος Εξάρχου 
δίδει τις δικές του εξηγήσεις και μαρτυρίες για το έθιμο.

Ακόμη σχετικό άρθρο έχει δημοσιευθεί και στην 
εφημερίδα μας «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου» αριθμ. φύλλου 
7 το 1994 από τον κ. Αναστάσιο Δημητράκη.

Στο έθιμο χρησιμοποιείται η ελληνική λέξη «Θέσχουρε» - 
Θεέ συγχώρεσε- προσαρμοσμένη στη βλάχικη προσφορά 
και όχι η αντίστοιχη βλάχικη DUMLIARTU LU. Αυτό 
δημιουργεί ερωτηματικά για το συμβιβασμό, αφού στα 
πολύ παλιά χρόνια η καθημερινή ομιλία, οι ευχές, τα 
κάλαντα των Χριστουγέννων και τα τραγούδια του γάμου 
ήταν βλάχικα. Ακόμη και το Ευαγγέλιο της Ανάστασης 
διαβάζονταν στη βλάχικη γλώσσα για καλύτερη κατανόηση 
από το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων.

Το Θέσχουρε τελείται μόνο στο χωριό μας. Κανένα 
από τα γύρω βλαχόφωνα και μη χωριά δεν υιοθέτησε το 

έθιμο, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο σημείο του Ελλαδικού 
χώρου πραγματοποιείται. Από αυτό συμπεραίνουμε πως 
κάποιο συγκεκριμένο, σημαντικό και τοπικό περιστατικό 
δημιούργησε την ανάγκη, ώστε μικρά παιδιά να ικετεύουν 
και να εύχονται τη συγχώρεση και την άφεση των αμαρτιών, 
όπως γίνεται και στα μνημόσυνα της εκκλησίας.

Όμως το Θέσχουρε δεν υποκαθιστά τα μνημόσυνα. 
Στα μνημόσυνα μνημονεύονται και οι γυναίκες. Ακόμη οι 
νεκροί αναφέρονται με το βαπτιστικό τους όνομα, ενώ στο 
Θέσχουρε με το βαπτιστικό και το επίθετο.

Η μνημόνευση των ανθρώπων που έφυγαν είναι μία 
πανάρχαια και παγκόσμια συνήθεια. Στο Θέσχουρε η 
μνημόνευση των ονομάτων επαναφέρει στη μνήμη των 
χωριανών τον άνθρωπο που έφυγε πρόσφατα ή στο απώτερο 
παρελθόν. Υπενθυμίζει τα έργα του, την προσφορά του και 
συνδέει τα νέα παιδιά με το παρελθόν και την ιστορία του 
τόπου.

Δημιουργεί τη συλλογική και ιστορική μνήμη, που βαθιά 
τυπώνεται στο νου και στην καρδιά και δεν ξεχνιέται ποτέ.

Μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, είχα 
πάρει μέρος αρκετές φορές στο Θέσχουρε. Περίμενα, 
θυμάμαι με αγωνία, με χαρά αυτές τις μέρες και για την 
παιδική μου αντίληψη η ομαδικότητα της τέλεσης του 
εθίμου ήταν γιορτή και ευχαρίστηση.

Πολλές φορές έβλεπα άντρες του χωριού, να κάθονται 
στον πλάτανο και συγκινημένοι να παρακολουθούν την 
εξέλιξη του Θέσχουρε. Επίσης μαυροφορεμένες γυναίκες, 
να κάθονται στις εξώπορτες των σπιτιών τους και να 
ξεσπούν σε λυγμούς στο άκουσμα κάποιου αγαπημένου 
ονόματος. Δεν μπορούσα τότε να καταλάβω και να εξηγήσω 
τη συμπεριφορά τους.

Πού να ήξερα, πώς να το φανταζόμουνα, ότι πολλά 
χρόνια, δεκαετίες αργότερα, θα άκουγα κι εγώ το Θέσχουρε 
με συγκίνηση, με συναισθηματική φόρτιση και ποτάμι τα 
δάκρυα. Του χρόνου και της ζωής τα γυρίσματα!

Με τη φροντίδα του ΜΟΣ το έθιμο πραγματοποιείται και 
στις μέρες μας. Επειδή όμως δεν υπάρχουν μαθητές στο 
Δημοτικό Σχολείο, αφού από χρόνια δεν λειτουργεί, το 
συνεχίζουν μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, που έρχονται 
στο χωριό για τις γιορτές του Πάσχα.

Περιμένουμε και φέτος ν’ ακούσουμε το γνωστό Μάντης 
Διαμάντης  Θέσχουρε

Πόση συγκίνηση, πόσες σκέψεις, πόσες μνήμες!

Για τη Συντακτική Επιτροπή

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
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στο Βρυσοχώρι
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Γνωστός Γενάρχης της οικογένειας ΠΑΡΙΠΟΥ είναι ο 
ΑΝΤΩΝΗΣ. Ο Αντώνης είχε το σπίτι εκεί που ήταν το σπίτι 
του αείμνηστου Αδαμάντιου Ν. Εξαρχόπουλου, του οποί-
ου η μητέρα ήταν το γένος Παρίπου.

Σήμερα, αν και υπάρχουν πολλοί απόγονοι της οικο-
γένειας, κανείς δεν φέρει το επίθετο «Παρίπος» λόγω θη-
λυγονίας.

Ο Αντώνης Περίπος είχε δύο γιους: το Νίκο και το 
Στέργιο. Ο Νίκος έμεινε στο πατρικό σπίτι. Παντρεύτη-
κε τη Δέσποινα Στ. Πασχάλη και απόκτησαν μία κόρη τη 
Σταμάτω. Η Σταμάτω παντρεύτηκε το Νίκο Εξαρχόπου-
λο (Νταϊ - Νίκος) και ήταν η μητέρα του Αντώνη, που χά-
θηκε μετανάστης στην Αμερική, του Αδαμάντιου και της 
Μαρίας συζύγου του Στέργιου Ρέμου.

Ο αδερφός του Νίκου, ο Στέργιος παντρεύτηκε τη 
Σταματία (Στάμω) Δημήτρη και έκτισε το σπίτι του εκεί 
που ήταν αργότερα το εργαστήριο υποδηματοποιϊας του 
αείμνηστου Αθανασίου Δ. Κουνάβου. Ο Στέργιος και η 
Στάμω απόκτησαν τρία αγόρια και ένα κορίτσι τη Μαρία. 

Τι έγινε η Μαρία κανείς πια δεν γνωρίζει. Τα αγό-
ρια ήταν: 1) ο Αντώνης παντρεύτηκε τη μοναχοκόρη 
του Γιώργου Μπούκη την Τσίβω (Τσιβίκα) και πήγε γα-
μπρός στην οικογένεια. Με τον πεθερό του έκτισε το τερά-
στιο για τα δεδομένα της εποχής σπίτι, που ανακαινισμένο 
κατά καιρούς υπάρχει και σήμερα και είναι γνωστό σαν το 
σπίτι της Στάμως. Σήμερα ανήκει στους κληρονόμους του 
Απόστολου Δ. Νούτσου. Ο Αντώνης Παρίπος και η Τσί-
βω Μπούκη απόκτησαν μία κόρη τη Σταματία που όλοι 
στο χωριό τη φώναζαν Στάμω όπως και τη γιαγιά της.

Η Στάμω παντρεύτηκε το Δημήτριο Ν. Νούτσο και 
ήταν η μητέρα του Αντώνη, του Απόστολου και του Νί-
κου Νούτσου.

2) Ο Κώστας κράτησε το πατρικό σπίτι. Παντρεύτη-
κε τη Σταματία Αντ. Μπιδέρη και δεν απόκτησαν παιδιά. 
Πέθανε σχετικά νέος και η χήρα του παντρεύτηκε σε δεύ-
τερο γάμο το Χριστόδουλο Χαδόλιο. Στο χωριό ήταν γνω-
στό ως Τσαλ -Τουζίκου (η γυναίκα του Τόζιου -η Τόζιε-
να).

Η Τσαλ Τουζίκου χάρισε την οικία που κληρονόμησε 
από το σύζυγό της στην αδελφότητα «η Ελπίς» του χω-
ριού μας. Σ’ αυτό το σπίτι στεγάστηκε το υφαντήριο, που 
δημιούργησε η αδελφότητα «Ελπίς» με σκοπό να μαθαί-
νουν οι νέες του χωριού αργαλειό, πλέξιμο, ράψιμο και 
κέντημα.

Αντιγράφω από τον κώδικα της Κοινότητας σελ. 271 
του Κώστα Παρίπου δια διαθήκης αυτής εν τω συμβο-
λαιογραφείον του Αχιλλέως εις Ιωάννινα μετά τον θάνα-
τόν της αφήνει όλην την περιουσίαν της εις την Αδελφό-
τητα. Την δε οικίαν αυτής παρεχώρησεν από τούδε δια 
μνημόσυνον Στεργίου, Στάμω, Κωνσταντίνου, Αντωνίου, 
Ιωάννου και Μαρίας το γένος Παρίπου και Αντωνίου και 
Μαρίας το γένος Μπιδέρη».

25 Ιουλίου 1926.

Η Σταματία Χαδόλιου, αυτή η ευαίσθητη, ευγενική και 
καλοσυνάτη γυναίκα του χωριού μας, δυστυχώς δεν αντα-
μείφθηκε για τις καλές της πράξεις. Βρήκε τραγικό θάνα-
το στο χωριό μας στα χρόνια του εμφυλίου.

3) Ο Ιωάννης (1853/24-2-1926). Ήταν προεστός στο 
χωριό μας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Παντρεύτηκε τη Σταματία Αδ. Κουνάβου, αδελφή του 
Δημ. Κουνάβου και της Χάϊδως Καπράντζιου. Απόκτη-
σαν μία κόρη τη Μαρία σύζυγο του Μιχάλη Χρ. Πασχάλη.

Η Μαρία απόκτησε τέσσερα κορίτσια και δύο αγό-
ρια. Τα αγόρια πέθαναν μικρά και τα κορίτσια ήταν η 
Βασιλική συζ. Χριστ. Πασχάλη, η Σταματία σύζυγος Νικ. 
Αντ. Νούτσου και Γιάννη Παπαχρήστου, η Σοφία σύζυ-
γος Χρ. Δούμα και η Δέσποινα σύζυγος του Στέργιου 
Κουλιού.

Ο Ιωάννης Παρίπος έκτισε στο χωριό το μεγάλο, διώ-
ροφο πέτρινο σπίτι, που βρίσκεται στο δρόμο για το χορο-

στάσι και ανακαινισμένο κατά καιρούς, σώζεται σε πολύ 
καλή κατάσταση ως σήμερα. Το κτίσιμο αυτού του σπι-
τιού έγινε αιτία για ομηρικούς καβγάδες με τον αδερφό 
του τον Κώστα. Θεώρησε πως το καινούριο σπίτι του στε-
ρούσε τον ορίζοντα προς τη Δύση και τη θέα, προς τα 
βουνά.

Ο Ιωάννης από πολύ μικρός ταξίδεψε στην Ανατο-
λική Θράκη, όπου από πολύ παλαιά ταξίδευε ο πατέρας 
του, ο παππούς του και άλλα μέλη της οικογένειας Πα-
ρίπου. Εγκαταστάθηκε στο Ινελτζικ. Ασχολήθηκε με το 
εμπόριο και είχε μεγάλο χάνι με εστιατόριο, καφενείο, 
παντοπωλείο κ.λ.π.

Όλοι οι Βρυσοχωρίτες που ταξίδευαν για την Κων/
πολη και τα άλλα μέρη της Ανατολικής Θράκης ή και αντί-
στροφα έβρισκαν εκεί ένα γνωστό καταφύγιο, με πατρική 
θαλπωρή, συμβουλές χρήσιμες για το δύσκολο ταξίδι και 
ότι άλλο χρειαζότανε.

Ευφυής, εργατικός, με αρχοντική εμφάνιση, υπομο-
νή και γνώσεις, ενέπνεε το σεβασμό, την εκτίμηση και την 
αγάπη των ανθρώπων που τον γνώριζαν.

Αγαπούσε τα γράμματα και συνεχώς διάβαζε. Έμαθε 
Γαλλικά, Βουλγάρικα και φυσικά τα Τούρκικα.

Στις αποσκευές του για το Βρυσοχώρι, εκτός των αντι-
κειμένων για τον οικιακό εξοπλισμό, κάποτε κουβάλησε 
και τους τόμους μιας ολόκληρης εγκυκλοπαίδειας.

Με τις σκέψεις του, τις ιδέες του αλλά προπαντός με 
τις ενέργειές του, επηρέασε όλη την κοινωνική και πολιτι-
στική ζωή του χωριού μας τόσο στα τέλη του 19ου αιώνα 
όσο και το πρώτο τέταρτο του 20ου.

Το 1911, παράλληλα με την Φιλεκπαιδευτική Αδελφό-
τητα «Αγάπη» ίδρυσε στο χωριό την Βιοτεχνική Αδελφό-
τητα «Ελπίς» με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση των θη-
λέων. Λειτούργησε τότε υφαντήριο και τμήματα ραπτι-
κής και πλεκτικής. Εκτός από την εκπαίδευση των νε-
ανίδων δημιουργήθηκε και η πρώτη παραγωγική μονά-
δα στο χωριό, αφού τα έργα των μαθητριών πωλούνταν 
στους κατοίκους του χωριού και όχι μόνο.

Πρόεδρος της Αδελφότητας από την ίδρυσή της 
ήταν ο Ιωάννης Παρίπος ως και το θάνατό του το 1926.

Αντιγράφω από τον κώδικα σελ. 269

«Ο πρόεδρος Ιωάννης Στ. Παρίπος μετά δεκαπενθή-
μερον ασθένειαν απέθανεν την 23η νύκτα προς 24 Φε-
βρουαρίου και εκηδεύθη σήμερον. Ετέθη υπό της Αδελ-
φότητος Στέφανον δάφνης επί του σωρού και ηκολού-
θησαν όλα τα κορίτσια του υφαντηρίου μετά της υφάν-
τριας τον νεκρόν μέχρι του χείλους του τάφου.

Εν Λεσινίτση τη 25 Φεβρουαρίου 1926
Ο Γραμματεύς

Νικόλαος Δ. Εξαρχόπουλος»
Το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας σχηματίζεται 

ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΙΠΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Χριστοδ. Πασχάλης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ν. Νούτσος 

Ιωαν Παπαχρήστος

ΣΟΦΙΑ
Χρ. Δούμας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Στεργ. Κουλιός

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΡΙΠΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Σταματία (Στάμω) Δημήτρη

ΝΙΚΟΣ
Δέσποινα Στ. Πασχάλη

ΚΩΣΤΑΣ
Σταματία Αντ. Μπιδέρη 

Δεν άφησαν απογόνους

ΜΑΡΙΑ
Μιχάλης Χρ. Πασχάλης

ΙΩΑΝΝΗΣ (1853-1926)

Σταματία Αδ. Κουνάβου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Στάμω)
Δημήτρης Νούτσος

ΑΝΤΩΝΗΣ
Δέσποινα Χρ. Οικονόμου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Σταματία Αντ. Μπιδέρη

ΝΙΚΟΣ
Ευανθία Νάσιου

ΑΝΤΩΝΗΣ
Τσίβω Μπούκη

ΑΝΤΩΝΗΣ
Χάθηκε στην Αμερική

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Μαρία Ράδου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Νίκος Εξαρχόπουλος

ΜΑΡΙΑ
Στέργιος Ρέμος

ΜΑΡΙΑ
Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

για τη ζωή της

Ιωάννης Παρίπος, προεστός στη Λεσινίτσα (Βρυσοχώρι) 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
              Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης

                      Ευθύμιος Πουποβίνης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 29/1/2013

 

Προς

ΛΑΓΗΕ 

Κάστορος 72 Πειραιάς

Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Βρυσοχωρίου σας γνωρίζει ότι,στην Κοινότητα μας 

λειτουργεί υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής 

ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ από το έτος 2010.

Το ΥΠΕΚΑ με την με αριθ.Πρωτ.Υ.Α.Π.Ε/Φ1/

οικ.28287 Απόφαση, μας κάνει γνωστό ότι, πρέπει 

να γίνετε παρακράτηση ποσοστού 1% υπέρ 

των οικιακών καταναλωτών σε όποια Κοινότητα 

λειτουργεί σταθμός ΑΠΕ,καθώς και τον τρόπο 

απόδοσης στους Δικαιούχους.

Στην Κοινότητα Βρυσοχωρίου στο Ρέμα 

της οποίας λειτουργεί από το έτος 2010 

Υδροηλεκτρικός σταθμός ΑΠΕ με την επωνυμία 

(ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ) το ποσοστό 

παρακράτησης υπέρ του Δήμου Ζαγορίου έχει 

αποδοθεί στον Δήμο, ενώ το ποσοστό που 

πιθανόν να παρακρατείτε υπέρ των οικιακών 

καταναλωτών της Κοινότητας δεν έχει αποδοθεί 

ακομη.

Επειδή οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την μη 

απόδοση της παρακράτησης σας παρακαλούμε 

να μας γνωρίσετε αν γίνεται η προβλεπόμενη 

παρακράτηση και αν ναι πότε θα αποδοθεί στους 

κατοίκους που βιώνουν και αυτοί τις δυσκολίες της 

οικονομικής κρίσης.

Ο Εκπρόσωπος

Απόστολος Σιαμπίρης

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 
Δ.Ε. ΤΥΜΦΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής 

του Κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-

ΔΗ» της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου, κα-

λεί όλους τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές 

που δικαιούνται υποτροφία να υποβάλλουν μέχρι 

22 Μαΐου 2013 στον πρόεδρο της Διαχειριστικής 

Επιτροπής τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκει-

μένου να τους χορηγηθεί υποτροφία για το σχο-

λικό έτος 2012-2013.

1. Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολείο Μέσης 
Εκπαίδευσης ή ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές 
σπουδές, που να φαίνεται και ο χρόνος εγγρα-
φής τους στη Σχολή (μόνο για τους φοιτητές 
των ΑΕΙ - ΤΕΙ).

2. Πιστοποιητικό ότι είναι Δημότης ή Δημό-
τισσα του Τοπικού Διαμερίσματος Βρυσοχωρί-
ου.

3. Αίτηση με την οποία να ζητείται υποτρο-
φία (σε περίπτωση ανηλίκων, αίτηση γίνεται 
από τον κηδεμόνα) Υποτροφία δικαιούνται: 

Α) Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Νο-
μού Ιωαννίνων, που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυσο-
χωρίου.

Β) Όσοι αποφοιτούν από Λύκεια του Νομού 
Ιωαννίνων και επιτύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή 
TEΙ της Ελλάδος, εφ' όσον είναι εγγεγραμμένοι 
στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυ-
σοχωρίου.

Γ) Παιδία που αποφοιτούν από οποιοδήπο-
τε Λύκειο της Ελλάδος και είναι εγγεγραμμένα 
στο Δημοτολόγιο της Τοπικής Κοινότητας Βρυ-
σοχωρίου τουλάχιστον προ πενταετίας και επι-
τύχουν σε οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος.

Δ) Όσα από τα παραπάνω παιδιά συνεχίσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του 
εσωτερικού ή εξωτερικού για τέσσερα χρόνια 
και μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών. 

Ε) Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για 
μεν τους μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου στα 
1.200,00 ευρω, για δε τους σπουδαστές - φοι-
τητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ποσό των 1.400,00 
ευρώ.

Τα ανωτέρω δύνανται να αυξομειωθούν ανα-
λόγως των εσόδων του Κληροδοτήματος και 
του αριθμού των υποτρόφων που θα καταθέ-
σουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι να απευθύνονται στον εκπρόσωπο της 
Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου Δήμου Ζαγο-
ρίου Δ.Ε. Τύμφης κ. Απόστολο Σιαμπίρη στα τη-
λέφωνα 26510 25120 & 6945035199

Βρυσοχώρι 26 -02- 2013
Ο Πρόεδρος της Διαχ/κής Επιτροπής 

Του Κληροδοτήματος
Γαβριήλ Παπαναστασίου

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Τ.Κ.ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 19/12/2012

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΣΠΡΑΓΓΕΑΟΙ

Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βρυσοχωρίου σαν Διαχ/στής 
του Κληρ/τος Χρ. Αθανασιάδη σας γνωρίζω ότι,πρέπει 
να προβούμε σε εξώδικη καταγγελία του συμβολαίου 
του κ. Τριαντάφυλλου Ιωάννη,ενοικιαστή του Ιατρείου 
86τ.μ.στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό 
Παπαναστασίου στην Λάρισα Ιδιοκτησίας του Κληρ/τος 
Χρ. Αθανασιάδη.

Στον κ. Τριαντάφυλλου Ιωάννη είχαμε στείλει την με 
αριθ. πρωτ.899/26-1-2012 Συστατική επιστολή την οποία 
και αγνόησε παντελώς, σε προσπάθεια να επικοινωνήσω 
τηλεφωνικά μαζί του δεν κατέστη δυνατόν παρότι το 
τηλέφωνο του καλούσε.

Στην Λαϊκή Συνέλευση τις 19/8/2012 παρουσία του κ. 
Δημάρχου συμφωνήσαμε να του δοθεί πίστωση χρόνου 
μέχρι την 31/12/2012.

Από τον έλεγχο των καταθέσεων μέχρι σήμερα δεν 
έχει καταθέσει κανένα μίσθωμα. Οι οφειλές του κ. 
Τρινταφύλλου μέχρι σήμερα είναι οι εξής. 

1ον Για το έτος 2011 ποσό 2477,16€ ήτοι 
2μήνεςΧ399,77€= 799,54€ 4   «    Χ 419,75€=1679,00€ 
Σύνολο 2478,54€

2ον Για το έτος 2012 ποσό 5037,00€ ήτοι 12μήνες Χ 
419,75€= 5037,00€

Συνολικό ποσό οφειλής 
2478,54€+5037,00€=7514,16€.

Επειδή όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν 
τηρούνται οι όροι του συμβολαίου πρέπει να γίνει 
εξώδικη καταγγελία για άμεση καταβολή ολόκληρου 
του ποσού της οφειλής του,σε αντίθετη περίπτωση να 
μας παράδοση το ακίνητο.

Συνημμένα

α) Αντίγραφο Συμβολαίου β) Αντίγραφο Επιστολής

Ο Εκπρόσωπος 

Αποστ. Σιαμπίρης
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Προγραμματισμός εκδηλώσεων 2013

Σας στέλνουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για 
την φετινή χρονιά

1) Πολιτιστικά:
- 24 Ιουνίου, Δευτέρα Αγ. Πνεύματος, προσκύνημα 

στο μοναστήρι της Αγ.Τριάδος 
- 26 εώς 28 Ιουλίου παραδοσιακό πανηγύρι Αγ. Πα-

ρασκευής (στις 28 Κυριακή στη Μαγούλα) -10 Αυγού-
στου, Σάββατο βράδυ, η Λαϊκή Βραδιά

- 24 Αυγούστου, Σάββατο βράδυ, όπως κάθε χρόνο 
η 22η Γιορτή Ζαγορίσιας Πίτας.

2) Ορειβατικά:
- 10 Αυγούστου, Σάββατο, η ετήσια πορεία στο μο-

νοπάτι Ι.Τσουμάνης (Βρυσοχώρι-Τσουκαρόσια)
- 17 Αυγούστου, Σάββατο, πορεία Βρυσοχώρι-

Βρύση Χρύσως.

Για το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου
      Ο Πρόεδρος   Ο Γραμματέας
   Ευθ. Πουποβίνης     Λαμ. Τάτσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

Ιωάννινα 14 121 2013 

Αρ. πρωτ: 14354/130

ΠΡΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαρι-
στήσουμε για την ευγενική και πολύτιμη προσφορά σας 
στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Με τη χορηγία σας σε είδη πρώτης ανάγκης αποδεί-
ξατε έμπρακτα την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο 
που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη φτώχεια και τον κοινω-
νικό αποκλεισμό. Από την πλευρά μας φροντίσαμε να αξι-
οποιήσουμε με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης την ανε-
κτίμητη συνεισφορά σας διαθέτοντας τη σε ιδρύματα και 
συσσίτια.

Πράξεις σαν τις δικές σας που διακρίνονται από ανιδι-
οτέλεια και ανθρωπισμό έχουν διπλό νόημα και αξία αφού 
παράλληλα ενθαρρύνουν και ενισχύουν τις προσπάθειες 
μας για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της 
περιοχής μας και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Σήμερα που οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 
στη χώρα μας είναι πιο δύσκολες παρά ποτέ και που τα 
προβλήματα ολοένα και αυξάνονται, αισιοδοξούμε πως 
θα εξακολουθήσετε να στηρίζεται το έργο μας προκει-
μένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη διατήρηση της κοι-
νωνικής συνοχής και στην αποφυγή φαινομένων περαι-
τέρω εξαθλίωσης. Με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία σας 
θα είναι συνεχής και σύντομα θα τύχουμε της ίδιας υπο-
στήριξης, ευελπιστούμε στην άμεση και θετική ανταπό-
κριση σας.

Με εκτίμηση ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου έκοψε στα Γιάννενα την Πρωτο-
χρονιάτικη πίτα των χορευτικών του ομίλων (παιδικό 
- εφηβικό και κυριών).

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε εν συντο-
μία στις δραστηριότητες του Συλλόγου, ευχαρίστησε τα 
μέλη των χορευτικών ομίλων παροτρύνοντας να συνεχί-
σουν την παρουσία τους διατηρώντας την παράδοση και 
ευχήθηκε καλή χρονιά.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Απόστολος Σιαμπίρης. 

Ο Ιερέας της ενορίας μας πατήρ Ιωάννης Λιοντά-
ρης έκοψε την πίτα και ευχήθηκε ο πανάγαθος Θεός 
να χαρίζει υγεία, καλή πρόοδο στους μαθητές και να 
συνεχίσουν την συμμετοχή τους στα χορευτικά τμήματα, 
διατηρώντας την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και 
της πατρίδας μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
που διέρχεται η χώρα μας.

Μέλη του Δ.Σ. μοίρασαν σε όλους τους παρευρισκο-
μένους πίτα, γλυκά και άλλα εδέσματα που προσέφε-
ραν κυρίες του χωριού και του χορευτικού.

Τυχερή της χρονιάς η κ. Αθανασία Χριστογιάννη, 
φίλη από πολλά χρόνια του Βρυσοχωρίου και μέλος του 
χορευτικού τμήματος Κυριών.

Ακολούθησε γλέντι με την κομπανία του Σταύρου 
Ντέρου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά:

- Τον Ιερέα της Ενορίας μας

- Τον Σταύρο Ντέρο (κλαρίνο), Γιάννη Νίνη (βιολί) 
και το Γεώργιο Πότση (Ντέφι) για την αφιλοκερδή δια-
σκέδασή μας και

- Τον τηλεοπτικό σταθμό ITV Ιωαννίνων για την τη-
λεοπτική κάλυψη.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ευθύμιος Πουποβίνης, Πρόεδρος

ANAKOIΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου λόγω 
της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας 
και εν όψει των εορτών του Αγίου Πάσχα, καλεί 
τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους να προ-
σφέρουν έστω και από το υστέρημά τους είδη δι-
ατροφής μακράς διάρκειας και υγιεινής, τα οποία 
μετά τη συγκέντρωσή τους θα παραδοθούν στη Δι-
εύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου για να διατεθούν σε συνανθρώπους μας 
που σήμερα δυστυχώς δεν μπορούν να εξοικονο-
μήσουν ούτε τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.

Η πρώτη μας προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών 
τα Χριστούγεννα με τη δική σας προσφορά είχε με-
γάλη επιτυχία και απέσπασε τα κολακευτικότερα 
σχόλια για το χωριό.

Οι Βρυσοχωρίτες πάντα φιλόξενοι να συμπαρα-
στέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις και είμαστε βέ-
βαιοι εκ των προτέρων ότι και τώρα όλοι μαζί θα 
πράξουμε το καθήκον μας προς τους συνανθρώ-
πους μας. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν να 
επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλό-
γου.

Για το Δ.Σ.

Ευθύμιος Πουποβίνης

Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προσκαλεί 
τα μέλη του και τους κατοίκους του χωριού σε έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 6 Μαϊου 2013 και 
ώρα 11 π.μ. που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του κοινοτικού γραφείου στο Βρυσοχώρι για συζήτη-
ση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Ενοίκιο ιδιόκτητων βοσκοτόπων για τη θερινή περί-
οδο 2013.

2. Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων και αναγκών 
του χωριού εν όψει καλοκαιρινής περιόδου 2012 
(πυρκαγιές, καθαριότητα), πολιτιστικές εκδηλώσεις 
κ.λ.π.

Η παρουσία των μελών του Συλλόγου και των κα-
τοίκων του χωριού στη Συνέλευση κρίνεται απαραίτη-
τη (καθ’ όσον τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει) για 
να συζητηθούν ευρύτερα και διεξοδικά όλα τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και όλα τα θέματα που απα-
σχολούν το χωριό, να κατατεθούν προτάσεις και να 
ληφθούν σωστές αποφάσεις και όχι εκ των υστέρων 
να συζητούνται σε διάφορα άλλα στέκια του χωριού.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όλα τα θέματα και οι 
αποφάσεις θα παρθούν στην ΕΤΗΣΙΑ γενική συνέ-
λευση του Συλλόγου.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, 
εξουσιοδοτημένο από τους κατοίκους του χω-
ριού για την ενοικίαση των ιδιόκτητων αγροκτη-
μάτων (βοσκοτόπων) προσκαλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους κτηνοτρόφους την Κυριακή 28 Απρι-
λίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του 
Συλλόγου στο Βρυσοχώρι να καταθέσουν προ-
σφορές για την ενοικίαση των δύο ζωνών.

Α’ ΖΩΝΗ
Άνω Παναγία - Κατούνιστα - Χαρδαλιά με 

όριο ράχη Μπούρδα - όρια τοπικής κοινότητας 
Ηλιοχωρίου - Ρασιανίτη ποταμό - Ρέμα Σκαρβέ-
νας, Μπόρκα - Ράχη Κοάστας για βοσκή αιγο-
προβάτων. Τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ.

Β’ ΖΩΝΗ
Ράχη Μπούρδας - Μπάλτα - Λαπτάσα - Ράχη 

Αντιμάνου - Αγιο Μηνά Χροστίτσα - Τσιορτίνο-
βο Τσιέλα - Σιάνιστα για βοσκή αιγοπροβάτων. 
Τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ.

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι 
ακόλουθοι:
1. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να 

καταβάλουν στην Επιτροπή ως εγγύηση συμ-
μετοχής 500,00 ευρώ για κάθε ζώνη.

2. Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και κάθε προ-
σφορά θα είναι 50,00 ευρώ και άνω.

3. Το μίσθωμα που θα προκύψει θα καταβληθεί 
ολόκληρο με την υπογραφή των συμφωνητι-
κών μίσθωσης μέχρι 30 Απριλίου 2013.

4. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο τελευταίος 
πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητι-
κού μίσθωσης κηρύσσεται έκπτωτος και ο δια-
γωνισμός κατακυρώνεται στον αμέσως επόμε-
νο πλειοδότη.

5. Τα όρια των Ζωνών που περιγράφονται στο 
συμφωνητικό μίσθωσης θα τηρούνται αυστη-
ρά και ο κτηνοτρόφος που θα προκαλέσει ζη-
μιές εκτός ζώνης είναι υποχρεωμένος να κα-
ταβάλει ανάλογες αποζημιώσεις στους θιγό-
μενους κατοίκους.
Σε περίπτωση που στις παραπάνω ημερομη-

νίες δεν εμφανισθούν ενδιαφερόμενοι κτηνοτρό-
φοι το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για αναζήτηση άλλων κτηνο-
τρόφων.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. αποφάσισε να πραγματοποι-
ήσει ΗΜΕΡΗΣΙΑ εκδρομή στις 19 Μαϊου 2013, ημέ-
ρα Κυριακή.

Μετά από επικοινωνία με διάφορα ταξιδιωτικά 
γραφεία της πόλης μας, έκρινε πιο συμφέρουσα την 
προσφορά, αυτή του ΚΤΕΛ (τμήμα Τουρισμού).

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Κυριακή 19/5/2013 ώρα 07.00 αναχώρηση από 
Άλσος- Καλαμπάκα - Μετέωρα - μεσημέρι Τρίκαλα 
- απόγευμα Μέτσοβο -βράδυ επιστροφή Γιάννενα.

Το Δ.Σ. καλεί τους συγχωριανούς και φίλους να 
δηλώσουν συμμετοχή ως το τέλος Απρίλη. Θα τηρη-
θεί σειρά προτεραιότητας.

Τιμή συμμετοχής 10 ευρώ το άτομο. Πληροφορί-
ες: 6979322848 και 26510-64927 Ευθ. Πουποβίνης, 
Πρόεδρος του Μ.Ο.Σ.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ ΙΚΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΕΩΣ 12 ΜΑΪΟΥ 2013

Όπως είναι γνωστό δυστυχώς εδώ και ένα χρό-
νο τρία (3) χωριά (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι και Σκα-
μνέλι) εξυπηρετούνται από έναν (1) ιερέα.

Εν όψει των εορτών της Σαρακοστής και του 
Αγίου Πάσχα οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές των 
ως άνω Ενοριών συνέταξαν το ακόλουθο πρό-
γραμμα λειτουργιών, έτσι ώστε όσοι είναι δυνα-
τόν να εκκλησιαστούν οι πιστοί αυτές τις άγιες 
μέρες.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Παρασκευή 5-4-13 Γ’ Χαιρετισμοί Ηλιοχώρι

Κυριακή 7-4-13 Σκαμνέλι

Παρασκευή 12-4-13 Δ’ Χαιρετισμοί Σκαμνέλι

Κυριακή 14-4-13 Βρυσοχώρι

Πέμπτη 18-4-13 Μέας Κανών Σκαμνέλι

Παρασκευή 19-4-13 Ακάθιστος Ύμνος Βρυσο-
χώρι

Σάββατο 20-4-13 Βρυσοχώρι

Κυριακή 21-4-13 Ηλιοχώρι

Σάββατο 27-4-13 του Λαζάρου Ηλιοχώρι

Κυριακή 28-4-13 των Βαϊων Σκαμνέλι

ΜΑΪΟΣ

Μ. Τετάρτη 1-5-13 Προηγιασμένη Θεία Κοινωνία 
Ηλιοχώρι

Μ. Πέμπτη 2-5-13 ώρα 08.00 π.μ. Θεία Κοινω-
νία Βρυσοχώρι

Μυστικός Δείπνος (Δώδεκα Ευαγγέλια) 

ώρα 16.00 Βρυσοχώρι

ώρα 18.00 Ηλιοχώρι

ώρα 20.00 Σκαμνέλι

Μ. Παρασκευή 3-5-13 τα Άγια Πάθη του Κυρίου

Α’ Αποκαθήλωση

ώρα 07.00 π.μ. Σκαμνέλι

ώρα 09.30 π.μ. Ηλιοχώρι

ώρα 11.30 π.μ. Βρυσοχώρι

Β’ Επιτάφιος Θρήνος

ώρα 16.00 μ.μ. Βρυσοχώρι

ώρα 18.00 μ.μ. Ηλιοχώρι

ώρα 20.00 μ.μ. Σκαμνέλι

Μ. Σάββατο 4-5-13

ώρα 07.00 π.μ. Σκαμνέλι

Ανάσταση του Κυρίου

ώρα 22.00 μ.μ. Βρυσοχώρι

ώρα 23.00 μ.μ. Ηλιοχώρι

ώρα 00.00 μ.μ. Σκαμνέλι

Δευτέρα 6-5-13 Αγίου Γεωργίου Ηλιοχώρι

Παρασκευή 10-5-13 Ζωοδόχου Πηγής Βρυσο-
χώρι

(Εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν ο 
εκκλησιασμός θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πα-
ναγία).

Κυριακή 12-5-13 Του Θωμά Σκαμνέλι

Σημείωση: Παρακαλούνται όσοι έχουν να 
πραγματοποιήσουν άλλες θείες λειτουργίες ή 
μυστήρια (μνημόσυνα κ.λ.π.) να επικοινωνούν 
έγκαιρα με την Εκκλησιαστική Επιτροπή για τον 
αντίστοιχο προγραμματισμό.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ «ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας 
Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου ανακοινώνει 
ότι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 εορτή του Αγίου 
Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τρι-
άδος.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα λειτουρ-
γηθούμε στο μοναστήρι εφ’ όσον ο καιρός και η 
πρόσβαση (λόγω καταπτώσεων) το επιτρέψουν, 
διαφορετικά η Θεία Λειτουργία θα πραγματοποι-
ηθεί κάποια άλλη μέρα του καλοκαιριού.

Παρακαλούνται όλοι οι χωριανοί και φίλοι του 
Βρυσοχωρίου να προσέλθουν στην Αγία Τριάδα 
για ένα ευλαβικό προσκύνημα.

ΕΣΟΔΑ

1. Εκ κηροπωλησίας και Δίσκου     3.307,00 €
2.  Από  Ιεροπραξίες        214,00 €
3.  Από Κληροδότημα Αθανασιάδη          350,00 €
4.  Από Επιχορήγηση ΜΟΣ (Βοσκότ.)   1.000,00 €
5.  Υπόλοιπο παρελθούσης χρήσης      3.066,30 €

      ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ              7.937,30 €

ΕΞΟΔΑ

1.  Αμοιβή ιεροψάλτη και Νεοκόρου          850,00 €
2.  Αγορά κηρού             182,78 €
3.  Φωτισμός ΔΕΗ        115,00 €
4.  Έξοδα θέρμανσης        762,00 €
5.  Προμήθεια Εκκλ. Βιβλίων-Γραφ. υλ.       72,60 €
6.  Νομικές υποχρεώσεις        402,38 €
7.  Δαπάνη συντήρησης Ι. Ναού και
     παρεκκλησίων της ενορίας μας            1.928,40 €
8.  Γιορτές και Πανηγύρεις             230 €
9.  Εξοπλισμός κελλιού     1.054,80 €
10. Απρόβλεπτα        241,00 €
     ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ          5.838,96 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2012
Α’ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:     7.937,30 €
Β’ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:     5.838,96 €
Γ’ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-12     2.098,34 €

Βρυσοχώρι 10-1-2013 

Το μέλος
Σουλ. Νότη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012
Ο οικονομικός Απολογισμός του παρελθόντος έτους 2012 της Ενορίας Αγίου Χαραλάμπους Βρυσο-

χωρίου έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος
π. Ιωαν. Λεοντάρης

Ο Αντιπρόεδρος
Ευθ. Πουποβίνης

Ο Γραμματέας
Γεωργ. Βακάρος

Ο Ταμίας
Κων. Χαντόλιος

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίδες – περιοδικά)

- ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ

- ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

- ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

- Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ

- ΚΟΝΙΤΣΑ

- ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ (Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου Αθηνών)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο υπ’ αριθ. 81 φύλλο της εφημερίδας μας 
έγιναν τα παρακάτω λάθη:

- Στη σελίδα 7 υπηρετεί την στρατιωτική του 

θητεία: Αντί ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ το σωστό είναι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ του Δήμου.

- Στη σελίδα 16 Προσφορές – Συνδρομές για 

την εφημερίδα: Αντί ΜΠΛΗΝΤΑ – ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 

Αλεξάνδρεια 15 ευρώ. Το σωστό είναι ΜΛΗΝΤΑ – 

ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15 ευρώ Αλεξάνδρεια.

- Στο προηγούμενο φύλλο στο άρθρο «Αγώνες 

δρόμου» παραλείφθηκε το όνομα του συντάκτη 

του άρθρου Απόστολου Γεωργίου Βασδέκη.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στο υπ’ αριθ. 81 φύλλο της εφημερίδας 
μας στη σελίδα 15 στο άρθρο του κ. Ζήση 
Ηλία Παπαζήση ο δαίμων του τυπογραφείου 
«ανηλεής», έβαλε το χέρι του και στη δεύτερη 
παράγραφο κατέγραψε «Λιτή» αντί του σωστού 
«Αυτή» (Παμμήτωρ γη). Επίσης στην τρίτη στήλη 
προς το τέλος: «Τελειώνοντας την παρέμβαση» 
αντί του σωστού «παρέκβαση».

Ζητάμε συγγνώμη από τον τακτικό και 
αγαπητό μας συνεργάτη για την παρέκβαση 
την οποία ακούσια δημιουργήσαμε στη ροή της 
διήγησής του.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το όνομα Βρυσοχώρι δόθηκε το 1927. Οι κάτοικοι πρόγο-
νοι του χωριού μας άρχισαν σιγά - σιγά να αναπτύσσουν και 
να καλλωπίζουν το χωριό τους με δρόμους (καλντερίμια), γέ-
φυρες, βρύσες και κυρίως με νέες εκκλησίες όπως ο Άγιος 
Νικόλαος, ο Άγιος Δημήτριος, η Κάτω Παναγία (Μικρή Πα-
ναγία), η Αγία Παρασκευή, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος 
και το στολίδι του χωριού μας ο Άγιος Χαράλαμπος, μια από 
τις μεγαλύτερες και ωραιότερες εκκλησίες της περιοχής μας. 
Μετά την συνένωση των συνοικισμών τα εξωκκλήσια ανέλα-
βαν να συντηρούν οι πιο εύπορες οικογένειες που προέρχο-
νταν από αυτούς. Έτσι τον Άγιο Μηνά ανέλαβε η οικογένεια 
Βραχίδη ή Μπράχα, τον Άγιο Τρύφωνα η οικογένεια Μπίρη, 
τον Άγιο Γεώργιο η οικογένεια Φουλίνα. Όλες οι υπόλοιπες 
εκκλησίες συντηρούνταν από όλους τους κατοίκους του χω-
ριού. Και στον κλήρο προσήλθαν αρκετοί από τους προγό-
νους μας. Έτσι κατά τον μακαριστό Γεώργιο Νότη (Παπαλέ-
τσιο) που ήταν μια ζωντανή ιστορία του χωριού μας, από το 
1860 και μετά χειροτονήθηκαν οι εξείς: 
Α) Επίσκοποι
1) Νικόδημος Νότης (1860-65) στη Νάουσα
2) Δωρόθεος Γκόγκος (1860-65) στο Μελένικο (Βουλγαρία)
3) Βλάσιος Παπαποστόλου άγνωστο πότε διετέλεσε και σε 
ποια Μητρόπολη (Επίσκοπος).
Β’ Ιερείς
1) Παπαγιώργης Γούσιος (πρόγονος του Αναγνώστη)
2) Παπακώστας (άγνωστου επωνύμου)
3) Παπαμίχος Πηλίκας (πεθερός του Γ. Βράχα)
4) Παπαθόδωρος (αγνώστου επωνύμου)
5) Παπαστέργιος Κλέτσιος - Οικονόμος
6) Παπακώστας Κασσαβέτης
7) Παπαγιώργης Νότης
8) Παπαγιάννης Τράμας
9) Παπαστέργιος Γκαράνης
10) Παπακώστας Μπέκας
11) Παπακώστας Μπιζακίδης
12) Παπανικόλαος Κασσαβέτης
13) Παπαστέργιος Κασσαβέτης
14) Παπαπόστολος Βασδέκης
15) Παπανικόλαος Σ. Κασσαβέτης
16) Παπαδημήτρης Γ. Βακάρος
17) Βησσαρίων Γ. Βακάρος ιεροδιάκονος της Ι.Μ. Ιωαννί-
νων.

Από όλους αυτούς οι περισσότεροι διακόνησαν στο χω-
ριό μας και σ’ άλλα χωριά της περιοχής μας εκτός από τον 
μακαριστό Παπαστέργιο Γκαράνη, ο οποίος ήταν ιερέας στην 
Αγία Τριάδα στην πιο αριστοκρατική ίσως συνοικία της Κων-
σταντινούπολης το «ΠΕΡΑΝ» και τον Παπαδημήτρη Βακάρο 
προτοπρεσβύτερο στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης και επί 
25ετία γενικό αρχιερατικό επίτροπο της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης 
και ο Ιεροδιάκονος Βησσαρίων Βακάρος που είναι διάκονος 
στον προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα Αγίου Γε-
ωργίου στα Ιωάννινα.

Επίσης και στο ανάλόγιο διακόνισαν αρκετοί από τους 
προγόνους μας όπως οι μακαριστοί Μπάρμπα Αναγνώστης 
Παπαγεωργίου (Γεώργιος), Δημήτριος Παπαγεωργίου, 
Στέργιος Παπαγεωργίου, Ιωάννης Καπράντζιος (παππούς 
του Γιάννη Καπράντζιου), Δημήτρης Κουνάβος (παππούς 

των Δημήτρη, Μαρίας, Δέσποινας κ.ά.), Αδαμάντιος Εξαρ-
χόπουλος (παππούς του Μαντούλη, Ιφιγένειας, Χαρίκλει-
ας), Αριστείδης Κουνάβος, Απόστολος Στ. Γκαράνης, Κων-
στνατίνος Βακάρος, Νικόλαος Κ. Τσιομίδης.

Σήμερα αυτό το διακόνημα το συνεχίζουν οι Γεώργιος Κ. 
Βακάρος, Ευθύμιος Πουπουβίνης, Άττης Ευάγγελος, Λά-
μπρος Τάτσης και ο κοντοχωριανός μας από το Ηλιοχώρι 
Γιώργος Τριανταφύλλου. Με το πέρασμα όμως των χρόνων 
όλες αυτές οι εκκλησίες και τα εξωκκλήσια χρειάζονταν διά-
φορες επισκευές, οι μακαριστοί γονείς μας με επικεφαλείς 
τον μακαριστό Παπανικόλα Κασσαβέτη και την τότε εκκλησι-
αστική επιτροπή συγκρότησαν το 1970 μια Ερανική Επιτρο-
πή αποτελούμενη από τους μακαριστούς Αδαμάντιο Κουνά-
βο, Νικόλαο Τσιομίδη, Κων/νο Βακάρο, Ιωάννη Καραγιαν-
νόπουλο, Χρυσόστομο Βασδέκη, Γεώργιο Τσιομίδη και άλ-
λους με σκοπό τη διενέργεια εράνου για την αναστύλωση κυ-
ρίως του Αγίου Χαραλάμπους, ο οποίος είχε και τις μεγαλύ-
τερες ζημιές και ήταν εσωτερικά υποστυλωμένη. Τα αποτελέ-
σματα όμως εκείνης της προσπάθειας ήταν ελάχιστα, γι’ αυτό 
το 1994 επαναδραστηριποιήθηκε αυτή η Επιτροπή και κατά-
φερε να συγκεντρώσει 14.000.000 δραχμές.

Στις 10 Φεβρουαρίου του 1996 ημέρα της εορτής του 
πολιούχου του χωριού μας Αγίου Χαραλάμπους ανανεώθηκε 
ξανά η Ερανική Επιτροπή την οποία αποτέλεσαν 23 άτομα με 
επικεφαλής τον εφημέριο του χωριού μας Παπαβασίλη Πα-
παγιανόπουλο, τον Παπαδημήτρη Βακάρο, τον Αδαμάντιο 
Τσιομίδη, τον Δημήτρη Αδαμ. Κουνάβο, τον Δημήτριο Αθ. 
Κουνάβο, τον Σταύρο Γκαράνη κ.ά. Η Ερανική αυτή Επιτρο-
πή εγκρίθηκε από την Ι.Μ. Ιωαννίνων καθώς και από τη Νο-
μαρχία Ιωαννίνων και έτσι στις 2 Ιουνίου του 1996 υπέγραψε 
συμφωνητικό με τον ανάδοχο εργολάβο κ. Θεοχάρη Μπου-
μπουγιάννη και άρχισαν οι εργασίες αναστύλωσης του Αγί-
ου Χαραλάμπους. Συγχρόνως άρχισαν να επισκευάζονται και 
τα άλλα εξωκκλήσια του χωριού μας, Δύο από αυτά ο Άγιος 
Μηνάς και ο Άγιος Γεώργιος καθώς και το κελί στην Κάτω 
Παναγία έγιναν από τα θεμέλια. Στον Άγιο Δημήτριο, Κάτω 
Παναγία, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νικόλαο, Άγιο Αθανάσιο, 
Αγία Τριάδα έγιναν οι στέγες. Στον Άγιο Τρύφωνα το δάπε-
δο και τέμπλο, ο Άγιος Αθανάσιος επισκευάστηκε σχεδόν εξ’ 
ολοκλήρου και στην Παναγία επάνω έγιναν διάφορες εργα-
σίες. Όλα αυτά έγιναν με τις προσπάθειες της Ερανικής Επι-
τροπής, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του τότε Κοινοτι-
κού Συμβουλίου με τον πρόεδρό του Δημήτριο Μπάρκα αλλά 
κυρίως με τις χρηματικές προσφορές των απανταχού Βρυσο-
χωριτών και φίλων του χωριού μας τους οποίους πάρα πολύ 
ευχαριστούμε.

Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό και φίλο του 
χωριού μας περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, ο οποί-
ος ενέταξε δύο φορές τον Άγιο Χαράλαμπο στο πρόγραμ-
μα της Βόρειας Πίνδου με πάρα πολύ μεγάλη χρηματοδότη-
ση που είχε σαν αποτέλεσμα να τελειώσει η βασική και πλέ-
ον δαπανηρή προσπάθεια αναστύλωσης αυτού του μνημείου 
του χωριού μας. Τώρα απομένει το δάπεδο, η επισκευή και 
τοποθέτηση του τέμπλου και η διαμόρφωση του αύλειου χώ-
ρου. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια του Αγίου μας και την 
δική σας συνεισφορά και βοήθεια το φετινό καλοκαίρι να 
λειτουργηθούμε στον Άγιο Χαράλαμπο το πραγματικό αυτό 
κόσμημα που με πολλούς κόπους και θυσίες μας κληροδό-
τησαν οι πρόγονοί μας. Αγαπητοί μου συγχωριανοί όλα αυτά 
αποδεικνύουν ότι οι Βρυσοχωρίτες από τα πολύ παλιά χρό-
νια είχαν και έχουν αναπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα 
και αν και ο τόπος στον οποίο ζούσαν είναι ορεινός και πάρα 
πολύ φτωχός, εν τούτοις έχτισαν έντεκα εκκλησίες μικρές και 
μεγάλες. Εμείς τώρα οι νεότεροι Βρυσοχωρίτες έχουμε χρέ-
ος το θρησκευτικό αυτό συναίσθημα και παράδοση να το δια-
τηρήσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά και εγ-
γόνια μας έτσι ώστε το Βρυσοχώρι να συνεχίσει να υπάρχει.

Ο Θεός, δια πρεσβιών του πολιούχου μας Αγίου Χαρα-
λάμπους και των τιμωμένων Αγίων της Ενορίας μας, να δώ-
σει ώστε αυτή η αγάπη προς την Εκκλησία του να συνεχίζε-
ται από τους συγχωριανούς μας, παιδιά μας, εγγόνια μας κ.ά. 
αιώνια.

«Το χωριό μας και η 
Εκκλησιαστική του παράδοση»

Γράφει ο Γ.Κ. Βακάρος 

Συνέχεια από 1η σελ.

εκκλησίας που αναπαριστάνει τη Βάπτιση του Χριστού, 
αγόρια με τα εξαπτέρυγα ντυμένα παπαδάκια (έτσι τα λέ-
γανε) ο Ιεράς (θυμάμαι τον αείμνηστο παππά -Στέργιο και 
παππά -Νικόλαο Κασσαβέτη) τους ιεροψάλτες (αείμνη-
στους Αδαμάντιο Εξαρχόπουλο και Αριστείδη Κουνάβο) 
τους πιστούς ψάλλοντας το «Εν Ιορδάνη» και από το δρό-
μο προς τοποθεσία Πέτσιου το παλιό μονοπάτι στη βρύση 
Βρομονέρι και πρώτη στάση στον Άγιο Νικόλαο.

Εκεί περίμεναν τα κοπάδια του χωριού. Οι βοσκοί προ-
σκυνούσαν το Σταυρό, ο ιερέας άγιαζε τα ζωντανά και 
αναχωρούσαν για τη βοσκή. Η πομπή συνέχιζε τη διαδρο-
μή προς Κάτω Παναγία, γέφυρα Γκαράνη και τερματισμό 
στο Χοροστάσι. Σε όλη τη διαδρομή έξω από κάθε σπίτι 
οι νοικοκυρές τοποθετούσαν πάνω στο φτυαράκι που σκά-
λιζαν τα ξύλα στο τζάκι, κάρβουνα και λιβάνι, ο συμβολι-
σμός: Η ευλογία του σπιτιού και ο εξορκισμός των καλικα-
ντζαραίων που κυκλοφορούσαν τις νύχτες των Χριστου-
γέννων και συνήθως κατέβαιναν από την καμινάδα του 
τζακιού (εξού και το φτιαράκι). Τους καλικαντζαραίους 
στο χωριό τους λέγανε στη βλάχικη γλώσσα «Απελιχώνες» 
κακές μάγισσες γι’ αυτό το δεκαπενθήμερο των εορτών 
των Χριστουγέννων τοποθετούσαν εξωτερικές βούρτσες 
στις βρύσες για να μην πίνουν νερό και κάνουν μάγια στο 
χωριό, επίσης τα παιδιά για να μην αργούμε το βράδυ να 
γυρίσουμε σπίτι μας φοβέριζαν λέγοντάς μας πως θα σε 
πάρουν οι απελιχώνες.

Στο Χοροστάσι γίνονταν ο αγιασμός των υδάτων, τα 
αγόρια παίρνανε την ευλογία του Ιερέα το σταυρό και πε-
ριφέρονταν στα σπίτια ψάλλοντας το «Εν Ιορδάνη βαπτι-
ζομένου σου Κύριε κ.λ.π.) παίρνοντας και το σχετικό φιλο-
δώρημα (συνήθως μήλα, καρύδια, καμιά καραμέλα και κά-
που από τους έχοντες καμιά δραχμούλα (χαράς Ευαγγέ-
λια) οι μεγαλύτεροι κάποια επίσκεψη σε κάποιο συγγενή ή 
φίλο για ένα καφεδάκι ή τσιπουράκι, κάπως έτσι περνούσε 
αυτή η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

- 2 Φεβρουαρίου εορτή Υπαπαντής Ιησού Χριστού. 
Αυτή τη μέρα όλο το χωριό πρακτικοί μετεωρολόγοι παρα-
κολουθούσαν τα καιρικά φαινόμενα ως εξής:

- Στο ηλιοβασίλεμα εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες το 
επέτρεπαν συγκεντρώνονταν στην είσοδο από το χαγιάτι 
(πρώναο) του Αγίου Χαραλάμπους ή στη γωνία από το κα-
μπαναριό και παρακολουθούσαν τη δύση του ήλιου στην 
κορυφή της Τσουκαρόσιας. Εάν ο ήλιος έδυε και δεν ξα-
ναεμφανίζονταν εξηγούσαν το φαινόμενο ότι αναμένονται 
πολλές χιονοπτώσεις και θα συνεχιστεί η βαρυχειμωνιά, 
εάν όμως εμφανίζονταν έστω και για λίγο τότε η βαρυχει-
μωνιά τελειώνει και αναμένεται γρήγορη Άνοιξη.

Την συνήθεια αυτή τη συνεχίζει μέχρι και σήμερα η 
κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ παρ’ όλη την ηλι-
κία της (ογδόντα και), η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, η κ. 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΛΗΝΤΑ (ζητώ συγγνώμη εάν ξεχνώ κά-
ποιους) και οι προβλέψεις τους πάντα σωστές. Επίσης 
τα καιρικά φαινόμενα της 2ας Φεβρουαρίου τα συνδυά-
ζανε με την ημέρα του Πάσχα.

Τέλος λέγανε και την γνωστή παροιμία «Παπαντή κα-
λοβρεμένη η κοφίνα γεμισμένη», δηλαδή καλή σοδειά σε 
σταφύλια. Εάν κάπου κάνω λάθος θα ήθελα κάποιος από 
τους παλαιότερους να με διορθώσει. Έτσι τα θυμάμαι έτσι 
τα περιγράφω.

Ζητώ συγγνώμη εάν σας κούρασα με τα γραφόμενά 
μου. Στο επόμενο φύλλο ίσως περιγράψω άλλα ήθη και 
έθιμα.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Συνέχεια από 1η σελ.

Ο ήλιος 

ξαναφάνηκεν 

ολόλαμπρος, η 

βαρυχειμωνιά 

τελείωσε και 

αναμένεται 

γρήγορη 

η Άνοιξη

(Υπαπαντή)
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Πότε λες να μπει στο ορειβατικό πρόγραμμα;» 
με ρώτησε ο Έφορος Αναβάσεων. Έχω δει διάφορα 
φθινόπωρα. Τα τελευταία δύο είχαν λίγη διάρκεια λόγω 
καταιγιστικών βροχών ή παγωνιάς. Επίσης έπρεπε να 
λάβω υπ’ όψη μου και το παρατεταμένο καλοκαίρι. 
Πότε λοιπόν; Υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα γύρω στις 
25 Οκτώβρη. Οι οξυές ψηλά τελειώνουν πρώτες. «Στην 
πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη» απάντησα. Και είχα 
δίκιο. Το φετινό φθινόπωρο ήταν αργόσυρτα μαγικό. Έχω 
παρατηρήσει πως κάθε χρονιά είναι το φθινόπωρο ενός 
δέντρου και ενός τόπου. Πέρυσι «κάηκαν» από τον πρώϊμο 
παγετό όλες οι οξυές. Δεν πρόλαβαν να χρυσαφίσουν 
και κρυστάλλωσαν. Όμως πιο χαμηλά, στο Μιτσικέλι 

για παράδειγμα έγινε η πανδαισία των χρωμάτων από 
τα σφεντάμια και τους φράξους. Τα αγριοπλατάνια και 
οι οξυές φέτος πήραν την ρεβάνς. Δεν ξέρω πως να το 
πω, απλά το δάσος έγινε παραμυθένιο. Δεν θα ήτανε 
ιδιαίτερα μεγάλη ορειβασία, δεν πηγαίναμε να πατήσουμε 
κορυφή. Μια άλλη φορά, τώρα πηγαίναμε να χαρούμε 
το φθινόπωρο που είναι μοναδικό στην Τύμφη, και ίσως 
το καλύτερο και πιο προσβάσιμο μέρος ήταν τα ριζά της 

Τσούκα Ρόσσα.

Υπήρχαν δύο ομάδες, η άλφα που δεν θα ανέβαινε την 
σκληρή τελική ανηφόρα, με αρχηγό την Λαμπρινή Νάτσικα 
και η βήτα με αρχηγό εμένα. Το μονοπάτι ήταν όχι μόνον 
σηματοδοτούμενο αλλά και καθαρισμένο. Συμμετείχαν 
παλιοί ορειβάτες αλλά η πλειοψηφία ήταν νέα παιδιά, 
φοιτητές, που ήθελαν να βγουν λίγο στην φύση. Άλλωστε 
αν δεν γνωρίσεις, δεν βιώσεις την φύση πως θα την 
προστατέψεις αργότερα; Η μέρα που ήταν πανώρια, το 
χρυσαφένιο δάσος που μας τύλιγε, οι νέοι άνθρωποι που 
μυόταν στην φύση με έκαναν να νοιώθω πολύ χαρούμενη. 
Ξεκινήσαμε από τον δασικό δρόμο, βγάλαμε τα παπούτσια 
για να περάσουμε το βρυσοχωρίτικο ποταμάκι, σε λίγο 
κόψαμε αριστερά μέσα στο μονοπάτι και δεν αργήσαμε 
να μπούμε στο πρώτο δάσος των σκιερών οξυών που θα 

μας έβγαζε στα οροπέδια που αγναντεύουν τα βουνά 
(Αλάκο;). Τα αγριοπλατάνια ήταν στο κύκνειο άσμα τους, 
κόκκινα και πορτοκαλιά, μόλις που τα προλαβαίναμε. 
Κόψαμε τον δασικό δρόμο κι ανεβήκαμε στο οξύ δάσος 
ακολουθώντας το μονοπάτι «Ιωάννης Τσουμάνης». 
Εναλλασσόταν τα κοκκινοπορτοκάλια με τα χαλκόχρυσα. 
Και ψηλά ορθωνόταν η αινιγματική κορυφή. Πού αλλού 
να δουν τέτοιο θέαμα; Βγήκαμε από το οξυόδασος για 
την τελευταία ανάβαση. Λίγο αγκομάχημα τώρα. Και να, 
για τους πιστούς, τα ριζά της κορυφής. Σταθήκαμε. Το 
μάτι μας περιπλανήθηκε ολόγυρα, να το Αυγό Βοβούσας, 
να το Φλάμπουρο Λάιστας, η Μόσια, ο γεροΣμόλικας, 
ο Κλέφτης, ο Λάκμος, ανοιχτοί οι ορίζοντες, γαλανός ο 

ουρανός με λίγα περιπλανώμενα σύννεφα. Μα το θέαμα 
που σε καθήλωνε ήταν οι ορθοπλαγιές δίπλα μας της 
Τσούκα Ρόσσας - Γκούρας. «Δεν μας... πιάνεται που δεν 
ανεβαίνω στην κορυφή», μου είπε αξιόμαχος ορειβάτης. 
«Η κορυφή από εδώ είναι αναρριχητική κι από την 
πίσω πλευρά τόσο επικίνδυνη που ελάχιστοι ορειβάτες 
την επιχείρησαν. Βολέψου με λίγο σκαρφάλωμα από 
εδώ και καμιά φωτογραφία». Αφήσαμε τους ορειβάτες 

ν’ αγναντεύουν και σκαρφαλώσαμε όσο πήγαινε γιατί η 
όψη είναι σαθρή και αστεία με τίποτε δεν γίνονται με τα 
βουνά. Άλλωστε έχω απόλυτο σεβασμό για την Τσούκα 
Ρόσσα. Το βλέμμα μας πλανήθηκε κάτω κι εκεί ήταν 
όλη η μαλακωσιά του φθινοπώρου, η καλύτερη ώρα του 
φυλλοβόλου δάσους, εκεί απλωνόταν τα πιο πλουμιστά 
χαλιά της ανατολής. Ξεκίνησε η κάθοδος και γυρίσαμε 
από την Μαγούλα, κάνοντας έναν γύρο, για ν’ αλλάξουμε 
λίγο. Φτάνοντας ο Κωστής ήταν όπως πάντα παραπάνω 
από άψογος. Ήπιαν και έφαγαν στην ζεστασιά ενός 
παραδοσιακού καφενείου με αυθεντικούς ανθρώπους. Το 
πρώτο λεωφορείο έφυγε γύρω στις πέντε και το δεύτερο 
μετά από μία ώρα. Εγώ φυσικά έμεινα. Όσο για το πόσες 
ώρες κράτησε το περπάτημα, 5 ώρες η άλφα και 7 ώρες η 
βήτα. Ήταν 4 Νοεμβρίου.

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΣΤΑ ΡΙΖΑ ΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΙΑ
                                                                                        ΚΑΙΤΗ ΣΤΑΤΗΡΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του αειμνήστου 
Ιωάννη και της Γιάννας (εγγονός του Γεωργίου 
και της Αλεξάνδρας Σιαμπίρη) κατετάγη στις 
23 Ιανουαρίου 2013 στο Κέντρο Εκπαίδευσης 
Πυροβολικού στη Θήβα για να υπηρετήσει την 
στρατιωτική του θητεία.

Μετά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο 
μετετέθη και υπηρετεί σε μονάδα των Αγίων 
Αναργύρων στην Αθήνα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ καλή θητεία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ ΜΑΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της 
Μαρίας (εγγονός του Ιωάννη και της αειμνήστου 
Χαρίκλειας Ρέμου) (τηλ. κιν. 6934280033 σταθ. 
2651030609) από το μήνα Ιούλιο του 2012 
δραστηριοποιείται στο Λογιστικό γραφείο των 
κυριών Ευθυμίας Σιμούλη και Ιωάννας Κάλλη, 
Σταδίου 7 Ιωάννινα, τηλ.: 26510-30609, για 
λογιστικές - φοροτεχνικές εργασίες.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον ΒΑΣΙΛΗ καλή επιτυχία στο έργο του.

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της 
Μαρίας (εγγονός του Ιωάννη και της αειμνήστου 
Χαρίκλειας Ρέμου) απολύθηκε από τις τάξεις του 
Στρατού την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 από 
μονάδα των Ιωαννίνων. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο 
ΓΙΑΝΝΗ καλός πολίτης και γρήγορη επαγγελματική 
αποκατάσταση.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ του Δήμου και της 
Μαρίας (εγγονός του αειμνήστου Γεωργίου 
(Γιωργάρα) και της Λευκοθέας Τσιομίδου) έδωσε 
τον προβλεπόμενο όρκο και έλαβε το πτυχίο του 
Διεθνούς Εμπορίου από τα ΤΕΙ Καστοριάς.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο 
ΓΙΩΡΓΟ καλή σταδιοδρομία.

Ανεβαίνοντας προς τα Ριζά, σε συνεπαίρνει η φθινοπωρινή αίγλη των χρωμάτων

Κατεβαίνοντας το βλέμμα πλανιέται στην καλύτερη ώρα του φυλλοβόλου δάσους
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Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ 

ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
    Του Ευθύμιου Πουποβίνη

Την Πέμπτη (Τσικνοπέμπτη) 
7 Μαρτίου 2013 το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου 
αντί ετήσιου χορού (λόγω 
οικονομικής κρίσης) 
πραγματοποίησε συνεστίαση 
συγχωριανών και φίλων στην 
ταβέρνα – ψησταριά «ΑΛΕΚΟΣ» 
στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.

Τη εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους περίπου 
πενήντα (50) συγχωριανοί και 
φίλοι.

Η ωραία συνεστίαση παρά 
τις πολλές και σημαντικές 
απουσίες συγχωριανών μας, 
σημείωσε εξαιρετική επιτυχία 
και έδωσε την ευκαιρία στους 
Βρυσοχώριτες των Ιωαννίνων να 
συναντηθούν, να ανταλλάξουν 
απόψεις και να περάσουν μια 
ευχάριστη βραδιά.

Ο ΑΛΕΚΟΣ και η σύζυγός του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) (κόρη 

του αείμνηστου Νικολάου και 
της Αριάδνης Μπίρη) πέραν 
από τους εκλεκτούς μεζέδες 
προσέφεραν σε όλους τους 
παρευρισκομένους ωραίο 
σπιτικό γλυκό φτιαγμένο από τη 
ΝΤΙΝΑ.

Επόμενη συνάντησή μας στο 
χωριό το Πάσχα. 

Και του χρόνου να 
ξαναβρεθούμε όλοι στο μέτρο 
όπως λέει και η παροιμία για 
νέα συνεστίαση.

Μερικές από τις παρέες Βρυσοχωριτών και φίλων της συνεστίασης της Τσικνοπέμπτης στο κέντρο «ΑΛΕΚΟΣ»

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Τα τελευταία χρόνια έχει ατονίσει ο εορτασμός των Απόκρεω στο χωριό 

μας. Ίσως θα πρέπει, με πρωτοβουλία βέβαια του Συλλόγου από του 

χρόνου να αναβιώσουμε τα ήθη και έθιμα των Απόκρεω στο χωριό για να τα 

μεταδώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

Παρ’ όλα αυτά το τριήμερο των Απόκρεω επισκέφτηκαν και διέμειναν, 

απολαμβάνοντας τη φύση και τους εκλεκτούς μεζέδες του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ:

- Οι τακτικοί επισκέπτες, φίλοι του Βρυσοχωρίου και κουμπάροι του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ,

- ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΑΚΑΣ με τη σύζυγό του ΙΣΙΔΩΡΑ (Ρούλα) και τις κόρες 

τους ΕΥΔΟΚΙΑ και ΑΘΑΝΑΣΙΑ από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης που 

διέμεναν στους ξενώνες της Μαριάνας Χαντόλιου.

- Μια οκταμελής παρέα για πρώτη φορά αποκριές στο χωριό από τη 

Θεσσαλική αποτελούμενη από τις αδελφές ΚΑΤΕΡΙΝΑ και ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ με 

το σύζυγό της ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΖΟ του Ιωάννη και της Δήμητρας (Τούλα) Λένου 

(εγγονές του αειμνήστου Αποστόλου και της Ελπίδας Λένου).

- Οι κουμπάροι της ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ και του ΙΩΑΝΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ με τη σύζυγό του ΓΙΩΤΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και ΧΑΡΑ ΒΑΖΥΡΙΔΟΥ 

και ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΙΖΟΣ (δίδυμος αδελφός του Γιάννη) με τη σύζυγό του 

ΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ οι οποίοι διέμεναν στο πατρικό της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ και 

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απόλαμβανοντας πέραν των άλλων και το ωραίο τζάκι.

Αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους περιμένει και το καλοκαίρι στη 

γιορτή πίτας.

Για τη Συντακτική Επιτροπή

Ευθύμιος Πουποβίνης
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μιλά στην εφημερίδα του πρωτοσέλιδα σα να 
είναι πρόσωπο ο Λάμπρος Τάτσης εκ μέρους της 
συντακτικής ομάδας. «Γεννήθηκες», της λέει, «και 
κυκλοφόρησες τέλη Γενάρη του 1993. Όμως ήσου-
να στα όνειρα του συλλόγου μας από παλιά από 
την ίδρυσή του μια οπρασία ψηλή ωσάν την Τσου-
καρόσια».  Η εφημερίδα «Τα Νέα του Βρυσοχωρί-
ου» έγινε 20 χρονών. Ωραίο ως σκέψη και άξιο λό-

γου τούτο το κείμενο με όλα όσα περιλαμβάνονται 
σ’ αυτό για κείνα που έγιναν στο χωριό. Πρόκειται 
για την καλή προσπάθεια που κάνουν οι Βρυσο-
χωρίτες ως Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλο-
γος και εκδίδουν την ανά τρίμηνο εφημερίδα τους.

Καλή συνέχεια και κουράγιο στο δύσκολο εγχεί-
ρημα.

ΛΟΥΚΙΑ ΤΖΙΑΛΛΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η κυρία Αδαμαντία Πετροπούλου - Παπαβασι-
λείου, Αθηναία στην καταγωγή και κάτοικος σή-
μερα των Αθηνών, υπηρέτησε ως νηπιαγωγός στο 
χωριό μας από το Σεπτέμβρη του 1955 και κατά 
διαστήματα ως το 1960.

Αγάπησε πολύ το Βρυσοχώρι και συνδέθηκε 
στενά με τους κατοίκους, που και εκείνοι την αγά-
πησαν και δεν την ξεχνούν ποτέ. Εξάλλου πολλές 
φορές έχει επισκεφτεί το χωριό με το σύζυγό της 
κ. Ηλία Παπαβασιλείου.

Σε μία τυχαία συνάντηση που είχε στην Αθήνα 
με το Θανάση Αναστ. Δημητράκη, χαιρετήθηκαν 
εγκάρδια και ο Θανάσης σύστησε την Αδαμαντία 
στους φίλους του: «Παιδιά η κυρία είναι η δασκά-
λα του πατέρα μου». Τούλα σου εύχομαι να σε συ-
στήσουν και ως δασκάλα του παππού μας. 

Σταματία Τσουμάνη

Οι πολεμικές επιχειρήσεις του 1912-1913 είχαν 
αναστατώσει την ήρεμη και ήσυχη καθημερινότη-
τα των κατοίκων του χωριού μας. Συνεχώς έφτα-
ναν μηνύματα, πληροφορίες και ειδήσεις για τις 
μάχες του ελληνικού στρατού στο Μπιζάνι, για τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα που υπήρχαν ακό-
μη και από την κακοκαιρία. Μάλιστα πέντε χωρια-
νοί μας, ξεκίνησαν εθελοντικά να πάνε και αυτοί 
να πολεμήσουν.

Συνάντησαν Τούρκους μετά το Σκαμνέλι και 
δόθηκε εκεί μία πολύ σκληρή μάχη. Σ’ αυτή τη 
μάχη σκοτώθηκε ο μουσικός Γιάννης Καρακα-
τσούλης, ο Νικόλας Τσιάμης και ο Βαγγέλης Τό-
σκας. Τραυματισμένοι επέστρεψαν στο χωριό, ο 
Αθανάσιος Εξάρχου, ο Απόστολος Ν. Νούτσος 
(Τόλας) και ο Μιχάλης Μπιζιάκης.

Το πένθος απλώθηκε σε όλο το χωριό και όλοι 
ζούσαν με φόβο, αγωνία και ανασφάλεια. Πότε και 
πώς θα τελείωναν οι μάχες; Θα νικούσε ο ελληνι-
κός στρατός; Είχε έρθει η ώρα για τη λευτεριά;

Μία μεγάλη παρέα Βρυσοχωριτών, εκεί στα 
μέσα του Φλεβάρη του 1913, πήγαν στα Γιάννινα 
για δουλειές και ψώνια. Ανάμεσά τους και η Δέ-
σπω Κλιέτσου-Μπουλιάνα και η Μάτω Κυρτσάλη. 
Φοβήθηκαν  από την αναστάτωση της πόλης, τε-
λείωσαν γρήγορα τις δουλειές τους και πήραν το 
δρόμο της επιστροφής.

Είχαν φτάσει στο Σκαμνέλι όταν έμαθαν το συ-
νταρακτικό νέο. «Ο Ελληνικός Στρατός νικητής 
μπήκε στα Γιάννινα». Τα Γιάννινα ήταν ελεύθερα! 
Ελληνικά! Μαζί με τα Γιάννινα όλη η περιοχή φυ-
σικά και το χωριό μας.

Φτερά έβαλαν στα πόδια τους. Έπρεπε να φτά-
σουν γρήγορα στο χωριό, να μάθουν όλοι τα συ-
νταρακτικά νέα.

Όταν έφτασαν στη βρύση του Τσιόμου, η Δέ-
σπω Κλιέτσου - Μπουλιάνα και η Μάτω Κυρτσά-
λη άρχισαν να φωνάζουν δυνατά: Κ’τζού Ιάνα, 
Κ’τζού Ιάνα, Κ’τζού Ιάνα: Έπεσαν τα Γιάννινα, 
έπεσαν τα Γιάννινα:

Η κόρη, από το πρώτο σπίτι του χωριού, άκουσε 
τις φωνές, άφησε τις δουλειές της, αφουγκράστη-
κε καλύτερα και κατάλαβε. Άρχισε τότε να φωνά-
ζει και αυτή στον ίδιο σκοπό Κ’τζου Ιάνα!...

Ο άνεμος πήρε τη φωνή, την έκανε τραγούδι 
και τη μετέφερε απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλο το χω-
ριό.

Σε λίγο όλοι είχαν μάθει το ευχάριστο, το ανέλ-
πιστο το συνταρακτικό νέο, που γενιές και γενιές 
περίμεναν ν’ ακούσουν.

Νέοι, γέροι, άντρες, γυναίκες και παιδιά μαζεύ-
τηκαν στην πλατεία του χωριού. Ακόμη και οι λε-
χώνες πήραν τα μωρά τους στις σαρμανίτσες και 
βγήκαν να χαρούν και να συμμετάσχουν στη γιορ-

τή που στήθηκε και στο πανηγύρι που ακολούθη-
σε. Επίσης έφτασε στην πλατεία και ο Σκαμνελιώ-
της Θεοφάνης Φραγκούλης, που είχε καταφύγει 
στο χωριό μας με την οικογένειά του, για να προ-
στατευτεί από τους Τούρκους του Ζαγορίου. Ανέ-
βηκε σ’ έναν τοίχο κι άρχισε να εκφωνεί πανηγυ-
ρικούς, ενθουσιώδεις εθνικούς λόγους. Οι καμπά-
νες άρχισαν να ηχούν χαρούμενα. 

Στη μέση της πλατείας άναψαν μία μεγάλη φω-
τιά και κανείς δεν κατάλαβε που βρέθηκαν τόσα 
ξύλα. Οι τρεις ιερείς άνοιξαν τα βαρέλια με το 
κρασί της εκκλησίας από τα βακούφικα αμπέλια 
και το μοίραζαν στους χωριανούς να πιουν, να με-
θύσουν και να γλεντήσουν. Οι άνθρωποι έκλαι-
γαν από χαρά, από συγκίνηση, από υπερηφάνεια. 
Αγκαλιάζονταν, χόρευαν και τραγουδούσαν τον 
ίδιο πάντα σκοπό. Κ’τζου Ιάνα, Κ’τζου Ιάνα!..

Μόνο σε μια γωνιά της πλατείας δέκα περίπου 
άντρες καθότανε μουδιασμένοι, προβληματισμέ-
νοι, ανέκφραστοι. Τους πλησίασε ο παππούς μου 
και τους ρώτησε τι έχουν και γιατί είναι στενοχω-
ρημένοι.

-Στέργιο, του είπαν, καλά όλα αυτά που συμ-
βαίνουν και εμείς χαιρόμαστε. Όμως έχουμε τις 
περιουσίες μας, τις δουλειές μας, τα σπίτια μας 
και τις οικογένειές μας, στην Ανατολική Θράκη, 
στη Ραιδεστό, στην Κεσσάνη, στην Κωνσταντι-
νούπολη. Τι θα γίνουμε; Πώς θα ζήσουμε από εδώ 
και πέρα με τους Τούρκους όταν επιστρέψουμε 
εκεί; Ήταν ένα σοβαρό ερώτημα που κανείς δεν 
μπορούσε τότε να τους απαντήσει.

Εκείνη την ημέρα αρκετοί χωριανοί, ήταν έξω 
από το χωριό για γεωργικές δουλειές.

Άκουσαν τις καμπάνες, είδαν τη φωτιά και 
τον καπνό και φοβήθηκαν. «Έφτασαν ως εδώ οι 
Τούρκοι» σκέφτηκαν. Έτρεξαν τότε να κρυφτούν 
βαθιά μέσα στο δάσος. Η Αγγελική Πέκη, έγγυος 
και μάλιστα στον ένατο μήνα, έφτασε με την πα-
ρέα της στην τοποθεσία «Κ’ρλίτζε» που βρίσκεται 
στο ΒΔ μέρος και σε απόσταση τουλάχιστον τρι-
ών ωρών από το χωριό μας. Εκεί γέννησε και το 
μωρό της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι τη Χάϊδω, σύ-
ζυγο αργότερα του Γιάννη Δ. Τσουμάνη.

- Αυτές τις ιστορίες μου διηγούνταν με συγκί-
νηση και κάθε λεπτομέρεια ως τα βαθιά της γε-
ράματα, η γιαγιά μου Δέσποινα Παντίση - Οικο-
νόμου (1893-1990) που εικοσάχρονη γυναίκα το 
1913, έζησε τα συνταρακτικά γεγονότα και ανεξί-
τηλα χαράχτηκαν στη μνήμη της.

- Κοιμήθηκαν Οθωμανοί υπήκοοι, έλεγε, και ξύ-
πνησαν Έλληνες πολίτες.

Ξεχνιούνται ποτέ αυτές οι στιγμές, αυτά τα γε-
γονότα από ανθρώπους που τα έζησαν!

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

«Κ’τζου Ιάνα, Κ’τζου Ιάνα, Κ’τζου Ιάνα!»
Έπεσαν τα Γιάννινα, έπεσαν τα Γιάννινα, έπεσα τα Γιάννινα

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-
ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε μας, μια τσικουδιά, ένα κρασάκι, μια δεκαριά 
ελίτσες, ένα παξιμάδι και ένας – δυο φίλοι για 
παρέα αρκούν. Ας κλαίνε εκείνοι που δεν μπορούν 
να ζήσουν χωρίς αστακούς. Εμείς θα βρούμε τον 
τρόπο να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Και για να 
ΔΩΣΩ ένα παράδειγμα: Διαθέτω μια γκαρσονιερίτσα 
ημιυπόγεια. Την προσφέρω λοιπόν ΔΩΡΕΑΝ 
σε όποιο παιδί από το Βρυσοχώρι περάσει στο 
ΤΕΙ ή το Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου Κρήτης 
και διστάζει να συνεχίσει τις σπουδές του λόγω 
εξόδων και κόστους.

Όσο για το φαγητό, ότι μαγειρεύει η κυρία 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ αρκεί να χορτάσουμε ακόμα ένα παιδί.

Η μόνη υποχρέωση από τους γονείς του παιδιού 
είναι να δεχτούν να τους ΕΝΤΑΞΩ στους φίλους 
μου.

Ακόμη όποιος Βρυσοχωρίτης θέλει να γνωρίσει 
την Κρήτη, προσφέρω ένα δωμάτιο για διαμονή 
και το αυτοκίνητό μου, και αν ταιριάζουν τα χνώτα 
μας παρέα και κρασάκι. Σε ποιόν ανήκουν τα 
γραφώμενα; Στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΝΑΚΗ από το 
Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ επισκέφτηκε μια φορά το 
Βρυσοχώρι και φιλοξενήθηκε από τον φίλο του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΧΑΝΤΟΛΙΟ, όπου και έχει 
τακτική επικοινωνία ανταλλάσσοντας τηλέφωνα 
και επιστολές.

Αγάπησε, λάτρεψε το Βρυσοχώρι και έγινε τακτικός 
αναγνώστης της εφημερίδας μας. Στις δύσκολες 
ώρες που περνά η χώρα μας, η μεγαλοψυχία του κ. 
ΓΙΩΡΓΟΥ στο έπακρον. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τον 
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του, είθε να 
τον μιμηθούν και άλλοι πατριώτες και φίλοι και τον 
περιμένουμε να τον φιλοξενήσουμε με τη σειρά 
μας στο όμορφο Βρυσοχώρι που αγάπησε.

Για τη Συντακτική Επιτροπή

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ «ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»
Αναδημοσίευση από τον «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ» 

στις 9-10 Φεβρουαρίου 2013
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Από το υπ’ αριθ. 63 φύλλο της εφημερίδας 

μας (σελ. 11) είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε 

πίνακες Μαθητολογίου του Δημοτικού Σχολείου 

Βρυσοχωρίου κατά Σχολικά έτη και τάξεις μετά το 

έτος 1950.

Δυστυχώς πριν τη χρονολογία αυτή δεν 

υπάρχουν στοιχεία καθ’ όσον τα αρχεία του 

Σχολείου και της Κοινότητας έχουν καταστραφεί 

λόγω πυρκαγιάς στη διάρκεια της κατοχής και 

εμφυλίου πολέμου.

Σχολικό έτος 1967 – 1968.

Δ/ντής του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου ο 

συγχωριανός μας δάσκαλος αείμνηστος Γεώργιος 

Στ. Οικονόμου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Απόστολος Γεω. Καραγιαννόπουλος Α΄τάξη

2. Δέσποινα Αριστ. Κουνάβου Α΄τάξη

3. Αλέκα Μιχ. Σιαμπίρη Γ΄τάξη

4. Γεώργιος Ιωά. Πουποβίνης Γ΄τάξη

5. Δανάη Νικ. Κασσαβέτη  Γ΄τάξη

6. Φρειδερίκη Γεω. Καραγιαννοπούλου Δ΄τάξη

7. Αθανασία Γεω. Καραγιαννοπούλου Δ΄τάξη

8. Μαριάνα Δημ. Τσιομίδη Ε΄τάξη

9. Αλκμήνη Νικ. Κασσαβέτη Ε΄τάξη

10. Σουλτάνα Ιωά. Καραγιαννοπούλου Ε΄τάξη

11. Ιωάννης Αρισ. Κουνάβος  ΣΤ΄τάξη

12. Αναστάσιος Γεω. Τσιομίδης ΣΤ΄τάξη

Σημ. Το Σχολικό αυτό έτος ήταν και το τελευταίο 
για τον αείμνηστο δάσκαλό μας.

Το 1968 ο Δάσκαλός μας Γεώργιος Στ. 

Οικονόμου (1913-2005) συνταξιοδοτήθηκε.

Τελείωσε το Δημοτικό στο Βρυσοχώρι και 

στη συνέχεια φοίτησε στο Ελληνικό Σχολείο 

(Σχολαρχείο) Τσεπελόβου, στη Ζωσιμαία Σχολή 

στα Γιάννινα και το 1934 απόκτησε το πτυχίο του 

Δασκάλου από το Διδασκαλείο Κοζάνης.

Την ίδια χρονιά υπηρέτησε στο 

Μουσουλμανικό Σχολείο Σαππών Κομοτηνής. 

Το 1936 στο Μουσουλμανικό Σχολείο Κύκνου 

Ωραίου Ξάνθης (Πομάκοι). Το 1938 στο θερινό 

σχολείο Μελισσουργών Άρτας και στη συνέχεια 

στο Μονοθέσιο σχολείο Μονολιθίου Άρτας (τότε 

– τώρα Ιωαννίνων).

Το 1939 στα Καβάσιλα Κόνιτσας.

Στις 10-9-1941 με απόσπαση τοποθετήθηκε 

στο μονοθέσιο Αρμάτων Κόνιτσας και το 1945 

στο διθέσιο Λάϊστας. Στις 17 Ιανουαρίου 1945 

αποσπάστηκε στη Νομαρχία Ιωαννίνων.

Την 1η Μαρτίου 1951 μετατέθηκε στο 

Μονοθέσιο Βρυσοχωρίου ως το 1968.

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟ Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
                        ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Αναλογίστηκα ποιος Βρυσοχωρίτης έφθασε πρώτος 
στην Ξεχασμένη Βεροίας και ποιοι ακολούθησαν.

Χωρίς να αποκλείω προγενέστερη παραμονή 
κάποιου ή κάποιων, φαίνεται ότι το 1900-1901 έμεινε 
στην Ξεχασμένη σαν Γραμματοδιδάσκαλος, ο Γεώργιος 
ΠΑΝΤΙΣΗΣ του Νικολάου, ή Πάπιας (γεν. 1860). Σ’ αυτό 
το χωριό γεννήθηκε ο τρίτος γιος του Θεόδωρος το 
1902. Αργότερα πήγε στη Μελίκη, όπου σήμερα ζουν 
πολλοί απόγονοί του. Ο Χρήστος ΜΠΙΔΕΡΗΣ του 
Αποστόλου (1868-1937) διατηρούσε ποτοποιείο στη 
Βέροια. Είχε μαζί του τον ανεψιό του Αντώνιο (χοντρό) 
ΜΠΙΔΕΡΗ του Μιχαήλ (1892-1956) και το γιο του 
Απόστολο (ας μπει) (1900-94).

Το 1917, επί κυβερνήσεως Αμύνης του Βενιζέλου, 
στη Θεσ/νίκη, έγινε φασαρία με τα συμμαχικά Γαλλικά 
στρατεύματα λόγω μέθης. Έτσι ο Χρήστος φυγάδευσε 
το ζωηρό γιο του Απόστολο στο Λουτρό και μετά από 
μήνες εγκαταστάθηκαν όλοι στην Ξεχασμένη. Εκεί ζουν 
βασικά οι απόγονοί τους σήμερα.

Το 1928 έφτασε απ’ το χωριό Κορυφή στην 
Ξεχασμένη ο πάππος μου Κων/νος ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του 
Νικολάου (Μπουτσιοβάλης) 1872 – 1932. Άνοιξε 
παντοπωλείο στο παλιό χάνι, όπου σήμερα το σπίτι 
Χαράλαμπου ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ. Μετά δύο χρόνια 
αγόρασε οικόπεδο απ’ τον Μανώλη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ και 
έκανε δικό του μαγαζί και σπίτι.

Το διάστημα 1945-50 στο «ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ» βορεινά 
του κοινοτικού Μεγάρου, λειτούργησε παντοπωλείο ο 
Νικόλαος ΝΟΥΤΣΟΣ του Αποστόλου γνωστός και ως 
ΤΡΟΥΜΑΝ (γεν. 1897). Αργότερα εγκαταστάθηκε στο 
διπλανό χωριό Κεφαλοχώρι (ΠΟΖΑΡΙΤΕΣ).

* * *
Το 1960 στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσοχωρίου, 

έκανε μάθημα ο δάσκαλος Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του 
Στεργίου (1913-2005). Μεταξύ των μαθητών ο Ευθύμιος 
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, που όμως μιλούσε και πείραζε ένα άλλο 
παιδί!...

Το κατάλαβε ο πολύπειρος δάσκαλος και σύμφωνα 
με την τότε διδακτική τακτική τον έδειρε για τιμωρία.

Ο Θύμιος προσβεβλημένος, από αντίδραση 
μουρμούριζε!..

- Τι νομίζει ορέ ο δάσκαλος, εγώ θα φύγω απ’ την 
τάξη!..

Κάποιο παιδί μαρτύρησε στο δάσκαλο τα 
τεκταινόμενα και έτσι για εκτόνωση της έντασης ο 
παλαίμαχος εκπαιδευτικός λέει αυστηρά στο παιδί 
αυτό!..

- Τι είπε τάδε! Θα φύγει!.. Πήγαινε εσύ και άνοιξε 
την πόρτα να φύγει!..

Περιχαρής ο Θύμιος τρέχει προς την πόρτα, αλλά 
στο χωλ ανάμεσα στην αίθουσα και το Γραφείο!.. 
αντικρύζει τον πατέρα του Γιάννη και παγώνει!..

Ο καημένος ο μπαρμπα-Γιάννης είχε έλθει στο 
Σχολείο περαστικός, να ρωτήσει για την πρόοδο του 
γιου του!..

Ο Δάσκαλος: Καλώς ήρθες κυρ Γιάννη. Ο γιος σου 
θέλει να φύγει από το σχολείο γιατί τον έδειρα για 
ζαβολιά. Και ο μπαρμπα-Γιάννης: Έτσι δάσκαλε άστον 
και έχω την κάμπα για τα γίδια έτοιμη.

* * *
Κάπου στα μέσα της 10ετίας του 1950, όταν κύριο 

μέλημα των Ελλήνων πατεράδων, ήταν τα αγόρια 
τους να «μάθουν γράμματα» δηλαδή να σπουδάσουν 
για καλή επαγγελματική αποκατάσταση, ο Αθανάσιος 
ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου, ενώ ήταν Κυριακή και ήταν 
καλοφορεμένος με γραβάτα κοίταζε μια τσάπα που 
σκάβουν περιεργαζόμενος αν είναι κοφτερή η λάμα 
του μετάλλου. 

Τον κοίταζε προσεκτικά ο γιος του Δημήτρης 
(γνωστός και σαν Μητρόλας), (1944-1998).

Μετά από λίγο ρωτάει ο Μητρόλας το Νάσιο:

- Τι κάνεις ωρέ πατέρα σήμερα κοιτάς την τσάπα!..

- Όχι γιε μου, θέλω να σου δείξω τις δύο πλευρές 
της ζωής!.. Απαντάει ο Νάσιος. Ή σπουδάζεις και μετά 
φοράς συνέχεια γραβάτα και καλοπερνάς… ή κάθεσαι 
στο χωριό και σκάβεις όλη μέρα τα χωράφια!..

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
              Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

Μόλις έχει ανοίξει στην Αθήνα ένα κατάστημα που 
πουλάει… νέους συζύγους.

Στην είσοδο υπάρχει μια πινακίδα που περιγράφει 
πως λειτουργεί το κατάστημα: «Μπορείτε να 
επισκεφθείτε το κατάστημα ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ! 
Υπάρχουν έξι όροφοι και η τιμή των «προϊόντων» 
αυξάνεται ανεβαίνοντας τους ορόφους. Ο αγοραστής 
μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε «προϊόν» από έναν 
όροφο ή μπορεί να διαλέξει να ανέβει στον επόμενο, 
αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει, παρά μόνο για να 
εξέλθει από το κτίριο».

Μια γυναίκα, λοιπόν, πηγαίνει στο κατάστημα 
συζύγων για να βρει σύζυγο.

Στον 1ο όροφο, σε πινακίδα στην πόρτα διαβάζει: 
«Άντρες με δουλειά», ανεβαίνει.

Στον 2ο όροφο, διαβάζει: «Άντρες με δουλειά και 
σεξαπίλ», ανεβαίνει.

Στον 3ο όροφο διαβάζει: «Άντρες με δουλειά, 
σεξαπίλ και σπάνια ομορφιά».

Ενθουσιασμένη η γυναίκα συνεχίζει στον 4ο όροφο: 
«Άντρες με δουλειά, σεξαπίλ και σπάνια ομορφιά, που 
βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού».

Πολύ ενθουσιασμένη, συνεχίζει στον 5ο όροφο: 
«Άντρες με δουλειά, σεξαπίλ και σπάνια ομορφιά, 
που βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού και δε θα σας 
απατήσουν ποτέ».

Η γυναίκα σκέφτεται σοβαρά, να σταματήσει στον 
5ο όροφο, φανερά εντυπωσιασμένη, την τελευταία 
στιγμή όμως αλλάζει γνώμη και ανεβαίνει στον 6ο 
όροφο. Η πινακίδα γράφει: «Δεν υπάρχουν άντρες εδώ. 
Αυτός ο όροφος λειτουργεί μόνο και μόνο ως απόδειξη 
ότι οι γυναίκες είναι μονίμως ανικανοποίητες».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ του Στ. Γκαράνη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
   του Στ. Γκαράνη

Από τα παλαιά: Να μαθαίνουν οι νέοι 
και να θυμούνται οι παλαιότεροι

ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ ΤΗΣ ΛΙΛΙΚΑΣ
Η Λιλή είχε ένα γατάκι μαύρο, μαύρο κατσαρό 
με ένα κόκκινο φιογκάκι, με ένα κόκκινο φιογκάκι
Πω! Πω! Πω ! να το χαρώ.

Το είχε πάντοτε κλεισμένο σε φωλιά μεταξωτή
Και δεν άφηνε κανέναν, και δεν άφηνε κανέναν
Να τις πιάσει το γατί, να τις πιάσει το γατί.

Και όπως το είχα βάλλει πίκα
να πειράζω την Λιλίκα
Την Λιλίκα την κακιά.

Αχ Λιλίκα το γατί σου, το γατί το πονηρό, το γατί το 
πονηρό
Θά ’μπω μες την κάμαρά σου, θά ‘μπω μες την κάμαρά 
σου
Και θα ψάξω να το βρω και θα ψάξω να το βρω.

Ποντικάκι της γυρεύει, κι η Λιλίκα το κτυπά
Το γατάκι αγριεύει, το γατάκι αγριεύει κλπ και τα λοιπά.

Η ζωή κυλά σαν σβούρα και τα νειάτα αφήνουν γεια
Η Λιλή είναι πια καμπούρα, η Λιλή είναι πια καμπούρα
Και η γατούλα της γιαγιά

Και όπως το είχαν βάλλει πίκα
Να πειράζουν την Λιλίκα
Την Λιλίκα την γριά

Αχ Λιλίκα το γατί σου
Το γατί το κατσαρό
Γέρασε και αυτό μαζί σου (δις)
Και δεν είδε ποντικό.

Ποντικάκι, ήταν μοιραίο,
Στη ζωή να μην χαρεί
ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟ
ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΝ (Ε) ΒΡΕΙ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 81)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1.  AΠΛΙΑΜΠΤΣΑ

2. ΔΕΛΤΙΟ - Σ.Υ.Π.

3. ΑΚ - ΝΑΥΣΙΚΑ

4. ΜΗΛΑ - ΣΟΛΕΣ

5. ΥΓΕΙΑ

6. ΝΤΑΛΛΑ

7. ΤΑΣΙΑ - ΑΤΩΝ

8. ΙΝΚΑΣ - ΜΑΤΩ

9. ΑΝ - ΚΑ - ΗΝ

10. ΣΩ - ΟΝΟΜΑΖΩ

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

2. ΠΕΚΗ - ΤΑΝ

3. ΛΛ - ΛΙΑΣΚΑ

4. ΙΤΝΑ - ΛΙΑΝΟ

5. ΑΙΑ - ΥΛΑΣ

6. ΜΟΥΣΓΑ - ΚΟ

7. ΣΟΕ - ΑΜΑΜ

8. ΤΣΙΛΙΣΤΑ

9. ΣΥΚΕΑ - ΩΤΗΖ

10. ΑΠΑΣ - ΕΝΩΝΩ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Τοποθεσία προς τη Μαγούλα - Τόπος σφραγίδας

2. Ο χώρος στην Κάτω Παναγιά - Ατέλειωτο άστρο

3. Άφησέ το - Έτος

4. Η Τροία - Στάσιμα νερά

5. Τόπος θυσίας - Βραχονησίδα μας (ανιστρ.)

6. Η μητέρα του Έκτορα - Μεγάλα φίδια

7. Γυναικ. χαϊδευτικό - Πολύ στα βλάχικα

8. ΑΑΟ - Προθ. με απόστροφο - Νεαρής

9. Άηχο νησάκι - Θεά της φιλονικείας

10. Πρόθεση - Ευνοϊκό - Αρχαίο και

11) Ιδιότητα που... έλκει

ΚΑΘΕΤΑ

1. Τοποθεσία προς το ποτάμι - Άηχη γόμα

2. Νησί μας - Μια από τις πέντε Ηπείρους

3. Τοποθεσία προς το μοναστήρι

4. Πάνω από τη δεξαμενή του νερού - Μισό ...κανένα

5. Αρχή ουραν. τόξου - Δίκαιη μεταχείριση 

     - 18 ελληνικά

6. Περιοχή Θεσ/νίκης - Καλύτερο (ξεν)

7. Στη Λάρισα βρίσκεται (αιτ.) - ΡΙΙ

8. Μήνας 

9. Ξέγνοιαστες

10. Τοποθεσία στον κάτω μαχαλά - Άρθρο

11. Δημοσιογράφος - Άγιες

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
     ΔΗΜ.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ Γιάννινα
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Τα φυτά ομορφαίνουν και στολίζουν ένα χώρο, 
ταυτόχρονα όμως κάποια από αυτά έχουν και θερα-
πευτικές ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό, τα 

γνωστά μας βότανα. Από την Αρχαία Ελλάδα ακόμα 

ήταν γνωστές οι ιδιότητες κάποιων βοτάνων. Ο κισ-

σός για παράδειγμα ήταν γνωστός από την εποχή του 

Όμηρου. 

Ο αρχαίος Έλληνας θεός Διόνυσος, που ήταν ο 

θεός της βλάστησης, του αμπελιού, του οίνου, του 
κεφιού και της διασκέδασης, παριστανόταν συνή-

θως φορώντας στο κεφάλι του στεφάνι από φύλλα 

κισσού. Με κλωνάρια κισσού επίσης στόλιζαν οι αρ-

χαίοι Έλληνες τους τοίχους της οικίας που γινόταν 

κάποιο συμπόσιο. Η επιλογή του κισσού δεν ήταν βέ-

βαια τυχαία, έρευνες της Nasa έχουν αποδείξει ότι τα 

φύλλα του κισσού απορροφούν τις βλαβερές ουσίες 

που αιωρούνται στους κλειστούς χώρους, καθαρίζο-

ντας έτσι την ατμόσφαιρα. Βότανα επίσης χρησιμο-

ποιούσαν και πολλοί άλλοι λαοί σε πολιτισμούς που 

αναπτύχτηκαν εκτός Ελλάδας. 

Στο Θιβέτ, το μεγαλύτερο και ψηλότερο υψίπε-

δο του κόσμου με υψόμετρο 5000 μέτρα, γνωστό και 

ως «Στέγη του κόσμου», οι μοναχοί Λάσα μάζευαν τα 

σπάνια βότανα, τα έκαναν σκόνη και τα αναμείγνυαν 

με άλλες ουσίες, παρασκευάζοντας έτσι θεραπευτι-

κές άλειφες.

Μπορούμε, λοιπόν, εμείς οι Ζαγορισιοι να είμαστε 

περήφανοι για την πατρίδα μας   για   έναν   ακόμη   

λόγο,   αφού   στο   Ζαγόρι   μας   την   περίοδο   της

Τουρκοκρατίας, από τον 17ο ως τον 19ο αι., 
έδρασαν διάσημοι πρακτικοί γιατροί, γνωστοί με το 

όνομα Κομπογιαννίτες, Βικογιατροί, Ματσουκά-
δες, Σακκουλαραίοι, Κα-ταφιανοί. Ζαγοριανοί. Θε-

ωρούνταν μάλιστα απόγονοι των αρχαίων Ασκληπιά-

δων, γιατί σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική μυθο-
λογία ο Μαχάων, ο γιος του Ασκληπιού, γεννήθη-
κε στην Πίνδο.

Ήταν αυτοδίδακτοι γιατροί και οι περισσότεροι 

κατάγονταν από τα χωριά του Ζαγορίου. Για την ετυ-

μολογία του ονόματος τους υπάρχουν δύο ερμηνεί-

ες: η πρώτη επειδή θεράπευαν τους αρρώστους με 

ρίζες (κόμπους) - (κόμπος + έγιανα = Κομπογιαν-
νίτης) και η δεύτερη επειδή οι γιατροί από τα Γιάν-

νενα μετέφεραν τα βότανα σε κόμπους στο μαντή-

λι τους. 

Θεράπευαν επίσης με άνθη, φύλλα και κοτσάνια 

από βότανα, που μάζευαν κατά προτίμηση από το φα-

ράγγι του Βίκου. Από εκεί προέρχεται και η δεύτερη 

ονομασία τους: Βίκος + γιατρός = Βικογιατρός.

Αυτοί οι εμπειρικοί γιατροί κατά μία παράδοση 

ασκούσαν το έργο τους από το 1690, κυρίως διέπρε-

ψαν όμως τα χρόνια πριν και μετά την Ελληνική Επα-

νάσταση  του   1821.   Ταξίδευαν  παντού:  Θράκη,  
Μακεδονία,  Βουλγαρία, Σερβία, Μ. Ασία, Στερεά 
Ελλάδα, Πελοπόννησο. Ήταν, λοιπόν, φημισμένοι 
σ’ όλα τα Βαλκάνια.

Ταξίδευαν παντού έφιπποι και είχαν πάντοτε μαζί 

τους σακούλες με βότανα (Σακκουλαραίοι). Φορού-

σαν «μέλαιναν και μαλλιαράν σεγκούναν» και έδεναν 

με πράσινη ταινία «την εις δασείς πλοκάμους κυμαί-
νουσαν χαίτην των». Από το μπράτσο τους κρεμόταν 

ένα ματσούκι, γι’ αυτό τους έλεγαν και ματσουκάδες 

ή ματσουκάρηδες. Όταν έφταναν σε ένα μέρος ο κό-

σμος έτρεχε να τους καλωσορίσει με φωνές, κουδου-

νίσματα και ζουρνάδες.

Αποτελούσαν ένα είδος αδελφότητας και οι γνώ-

σεις τους μεταδίδονταν προφορικά από πατέρα σε 

γιο ή σε μαθητή. Μερικά γιατροσόφια βέβαια γρά-

φτηκαν αργότερα με τη συνεργασία ιερομόναχων και 

προστέθηκαν σ’ αυτά προσευχές και εξορκισμοί.

Διαιρούνταν σε δυο τάξεις: τους εξοχότατους και 
τους παρακατιανούς. Οι πρώτοι ήταν οι ικανότεροι, 

ποτέ δεν αμφέβαλαν και παρείχαν πάντα το ασφαλές 

φάρμακο. Οι παρακατιανοί έκαναν εξορκισμούς ή χο-

ρηγούσαν αγιασμένα άνθη (Επιτάφιου, Αγιων Τόπων 
κλπ.).

Στα ιατρικά συμβούλια μιλούσαν μπροστά στους 

αρρώστους και τους δικούς τους μια ιδιαίτερη γλώσ-
σα, τα γνωστά κομπογιαννίτικα, που τους προσέδι-
δαν μεγάλη επισημότητα και κύρος.

Μάζευαν τα βότανα τους από τη Χαράδρα του Βί-
κου, που είναι ανεξάντλητη πηγή φαρμακευτικών βο-

τάνων. Έχουν καταγραφεί 219 είδη, τα 52 όμως είναι 
δηλητηριώδη. Οι Κομπογιαννίτες, που γνώριζαν τις 

θεραπευτικές ιδιότητες τους, μάζευαν τα κατάλληλα 

και τα φύλαγαν σε μεγάλα μαντήλια δεμένα με κό-

μπο. Φυσικά η «συνταγή» επεξεργασίας των βοτάνων 

ήταν μυστική. Κέρδιζαν πολλά χρήματα και δεν ήταν 

όλοι «τσαρλατάνοι». Κάποιοι υπήρξαν ευεργέτες, όχι 

μόνο των συγγενών και των συγχωριανών τους, αλλά 

και του Ζαγορίου γενικότερα. Μεταξύ αυτών διακρί-

θηκε ο Πανταζής Εξάρχου από το Λιασκοβέτσι, του 
οποίου «ο υιός Κων/νος παρακολουθήσαν (1784) 
Φιλιππουπολίτας εμπόρους ροδελαίου εις Ινδίας... 
συνεργήσας και προς προαγωγήν της Ορθοδοξίας 
εν Καλκούτη» ίδρυσε εμπορικούς οίκους και ο γιος 
του διηύθυνε εκεί «εμπορικόν δικαστήριον». 

Ο Καπεσοβίτης Πασχάλογλου «χρημάτισε ια-
τρός» και μυστικοσύμβουλος 4 Σουλτάνων και ευ-
εργέτησε πολλούς ανθρώπους. Φυλακίστηκε όμως 
το 1821 και πέθανε λίγο αργότερα από δυσεντερία. 
Μαρτυρικό θάνατο βρήκε στη φυλακή και ο Καπε-
σοβίτης εμπειρικός γιατρός Κ. Βρούζος.

Υπάρχουν πολλές ευτράπελες διηγήσεις για τους 

Κομπογιαννίτες, από τις οποίες φαίνεται η επιδεξιό-

τητα και η ευφυΐα τους, όπως αυτή με τον Βικογιατρό 
Καραβέλα: Η σουλτάνα ήταν έγκυος και ο σουλτά-
νος ήθελε να μάθει αν είναι αγόρι - για διάδοχο - ή 
κορίτσι. Οι γιατροί του φοβόταν να κάνουν πρόγνω-
ση, γιατί θα τους έπαιρνε το κεφάλι, αν δεν το πε-
τύχαιναν! 

Ο Σουλτάνος είχε ακούσει πολλά για τον Καρα-
βέλα και τον κάλεσε να τον ρωτήσει. Ο Καραβέλας 

δεν φοβήθηκε. Ζήτησε να δει την σουλτάνα και όταν 

αυτή εμφανίστηκε της ζήτησε να περπατήσει στον 

οντά και μετά είπε: «Πολυχρονεμένε μου, πρώτη 
φορά βλέπω τέτοιο πράγμα.

Όταν πάει προς τα εκεί φαίνεται ότι θα κάνει 
αγόρι, κι όταν έρχεται προς τα εδώ δείχνει για κο-
ρίτσι!». Μετά από λίγο καιρό ο σουλτάνος τον καλεί 

στο σεράι και του αναγγέλλει ότι η σουλτάνα γέννη-
σε δίδυμα, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι! Πέρασε μεγά-

λη αγωνία - ζωή ή θάνατος - αλλά μεγάλη ήταν και η 

αμοιβή του.

Δυστυχώς από κάποια χρόνια και μετά παρήκμα-
σαν οι Βικογιατροί και χάθηκε σιγά σιγά το «επάγ-
γελμα» τους. Και δυστυχώς χάθηκαν και οι πολύτι-
μες «συνταγές» τους...

Σίγουρα όμως η ιστορία τους δείχνει ότι τα βότα-

να είναι ευεργετικά και σημαντικά για τον ανθρώπινο 

οργανισμό και ίσως θα πρέπει να τα «ξαναβάλουμε» 
δυναμικά στη ζωή μας...

Βότανα: Μια πολύ παλιά ιστορία...
          ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Γ Α Μ Ο Ι

Στις 15 Σεπτεμβρί-

ου 2012 ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΣ, ιδιω-

τικός υπάλληλος του 

Κωνσταντίνου και της 

Δέσποινας (εγγονός 

του Γεωργίου και της 

Αλεξάνδρας Σιαμπίρη) 

παντρεύτηκε στην Κα-

λαμάτα τη ΜΑΙΡΗ ΦΙΛΙ-

ΠΟΠΟΥΛΟΥ, υπάλληλο 

Εθνικής Τράπεζας.

Στο ζευγάρι εύχο-

νται να ζήσουν ευτυχι-

σμένοι οι γονείς του, 

η αδελφή του, ο παπ-

πούς και η γιαγιά του, 

καθώς και οι οικογέ-

νειες Ιωάννας Σιαμπί-

ρη, Ευσταθίου και Άν-

νας Δήμου.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συ-

ντακτική Επιτροπή εύ-

χονται στους νεόνυμ-

φους βίον ανθόσπαρ-

τον, στους γονείς και 

λοιπούς συγγενείς τους 

κάθε ευτυχία.

Μπιζάνιος δρόμος 
2013

                                 ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΟΣ

  Με μεγάλη συμμετοχή και με σχετικά καλό 

καιρό έγινε και φέτος ο «Μπιζάνιος δρόμος».

Ένας αγώνας δρόμου, που την Κυριακή 17 

Φεβρουαρίου διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης 

των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα η Κοινωφε-

λής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος,  

Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών  

σε συνεργασία με διάφορους φορείς, την 

Ε.Α.Σ  Σ.Ε.Γ.Α.Σ  ΗΠΕΙΡΟΥ αλλά και τα σωμα-

τεία της πόλης (ΑΓΣΙ, ΕΚΑ «Δωδώνη», Σπάρ-

τακο, Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων) στα πλαί-

σια των εκδηλώσεων εορτασμού  για τα εκα-

τό χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης 

των Ιωαννίνων.

  Ο Μπιζάνιος δρόμος είναι μια διοργάνω-

ση που διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά  λαμβάνοντας ολοένα και μεγαλύτερη 

απήχηση στο αθλητικό κοινό της χώρας μας 

καθώς τη φετινή χρονιά συγκέντρωσε περισ-

σότερους από 600 δρομείς στη κύρια διαδρο-

μή των 11.300 μέτρων, αλλά και πλήθος μι-

κρών αθλητών στις μικρότερες διαδρομές.

   Στον αγώνα συμμετείχαν και τρείς αθλη-

τές από το χωριό μας, ο Αδαμάντιος Καπρα-

ντζιος, ο Βασίλης Ρέμος και ο Απόστολος 

Βασδέκης!

Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ

Η ΝΕΛΗ ΚΑΤΡΑΝΑ, σύζυγος του ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΥ ΠΕΠΕΛΑ του αειμνήστου Βασιλείου και 

της Χρυσούλας (εγγονός των αειμνήστων 

Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου) απέκτη-

σε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 απέ-

κτησε ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσά-

κι δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύ-

χονται στους ευτυχισμένους γονείς και παπ-

πούδες να τους ζήσει το νεογέννητο.

*   *   *

Στις 19 Φεβρουαρίου 2013 το ζεύγος Δη-

μητρίου Κ. Βακάρου και Μαριάνθης Δ. Πού-

λιου απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι, τρί-

το παιδί στην οικογένειά τους.

Ο Δημήτρης είναι γιος του Κίμωνα και της 

Βούλας Βακάρου, εγγονός του αείμνηστου 

Κων/νου Βακάρου και της Άννας Βακάρου.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχο-

νται στους αγαπητούς Δημήτρη και Μαριάν-

θη να τους ζήσει το νεογένητο.

Ο Βρυσοχωρίτης δρομέας

 Απόστολος Γ. Βασδέκης
Μπροστά οι Βρυσοχωρίτες Βασίλειος Ρέμος 

και Αδαμάντιος Καπράντζιος
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

«Το να έχεις ανακαλύψει έναν

επιτυχημένο τρόπο (έκφρασης) είναι ο

μεγαλύτερος κίνδυνος. Δεν πρέπει να

σταματήσεις εκεί. Το θέατρο είναι μία

τέχνη σε κίνηση, άστατη, μία τέχνη

του τυχοδιώκτη».

(Jean Vilar)

Σε ολόκληρο τον κόσμο η τέχνη του Θεάτρου είναι 
μια δημιουργική δύναμη στην καθημερινότητα των 
ανθρώπων.

Μας φέρνει κοντά και μας δυναμώνει. Όλοι 
χρειαζόμαστε το θέατρο για να εκφράσουμε εκείνα 
που αλλιώς θα έμεναν ανέκφραστα. Το χρειαζόμαστε 
επίσης για να ονειρευτούμε, να θρέψουμε την ελπίδα 
για έναν κόσμο καλύτερο, για να γνωρίσουμε τους 
εαυτούς μας και τους άλλους.

Το θέατρο, ο πραγματικός και φανταστικός 
κόσμος των ανθρωπίνων όντων, είναι ένας από 
τους πρωταρχικούς τρόπους με τον οποίο τα 
παιδιά μαθαίνουν για τη ζωή, για τις πράξεις και τις 
συνέπειές τους, για τις συνήθειες και τα πιστεύω, για 
τους άλλους και για τους εαυτούς τους.

Μαθαίνουν μέσα από το δικό τους «παιχνίδι» 
θεάτρου. Είναι δηλαδή ένας τρόπος διαφυγής από 
τις συσσωρευμένες αντιξοότητες και επιλογές 
κάθε κοινωνικής πραγματικότητας. Το θέατρο για 
ανήλικους θεατές δεν είναι μια κατώτερη εκδήλωση, 
παιδιάστικη και ανόητη. Αντίθετα, πρόκειται για 
μια παραγωγή που βασίζεται σε δραματουργικές 
γνώσεις και σε βαθύ σεβασμό του κοινού του. Εδώ 
χρειάζεται να θέσουμε κάποια βασικά ερωτήματα, 
όπως:

Το θέατρο για παιδιά αποτελεί μια καθαρή 
ψυχαγωγία ή μια τέχνη ζωής;

Πρέπει να στρέφεται έξω από την κοινωνική 
πραγματικότητα (παρουσιάζοντας έναν παιγνιώδη 
κόσμο περιπετειών και ονείρων) ή να προσπαθεί να 
δώσει στους νέους στοιχεία κατανόησης του κόσμου;

Πρέπει να είναι εργαλείο διδασκαλίας (μέσο 
κοινωνικής ενσωμάτωσης) ή πρόκληση κριτικής για 
τους στόχους αλλαγής;

Η αισθητική καλλιέργεια του ατόμου δεν είναι 
έμφυτη, ο θεατής δεν είναι ένα άγραφο χαρτί (tabula 
rasa), όπως πίστευε ο John Locke, τα αισθητικά 
γούστα του, η ευαισθησία, οι γνώμες του είναι 

συγκερασμός της οικογενειακής του κουλτούρας 
της εκπαίδευσής του και του περιβάλλοντός του.

Οι αναγνώστες μυθιστορημάτων, ακροατές 
μουσικής, θεατές θεάτρου, δεν είναι από τη φύση 
τους προικισμένοι να εκτιμούν και να κατανοούν 
(αυτό που διαβάζουν, ακούν ή βλέπουν).

Δεν θα ξέραμε να αγαπάμε τα πολιτιστικά προϊόντα 
χωρίς να μάθουμε τον τρόπο να το κάνουμε.

Η εισβολή των ΜΜΕ έχει αναμφίβολα επηρεάσει 
την κρίση των ανθρώπων και τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται αισθητικά την ποιότητα των 
πολιτιστικών αγαθών.

Μέσω του συμβατικού ρεαλισμού διαμορφώνουν 
ένα νόθο φανταστικό κόσμο που ενθαρρύνει την 
ομοιότητα και την ομογενοποίηση της σκέψης.

Αποκρύπτουν το ανθρώπινο και το πραγματικό υπό 
το κάλυμμα ότι τα εκφράζουν και τα αποκαλύπτουν.

Ως καλλιτεχνική πρακτική το θέατρο αντιστέκεται 
σε αυτόν τον επιβαλλόμενο «ρεαλισμό», θέτοντας 
σε κρίση την πλοκή και τον ήρωα δρων-πρόσωπο, 
απωθεί την άνεση των ψευδών βεβαιοτήτων και των 
ψευδών προφανών γεύσεων, επεξεργάζεται αυτό 
που συνιστά τη διαφορετικότητα, την ιδιαιτερότητα 
και την ίδια τη γλώσσα. Ζωντανή τέχνη, εφήμερη και 
έντονη.

Σ’ αυτό συνίσταται η ταύτιση του θεατή με το βασικό 
ήρωα, υπερνικώντας τις αποστάσεις που δημιουργεί 
η σκηνοθεσία καθώς και η φυσική παρουσία του 
ηθοποιού που επιβάλλεται στη μνήμη του.

Από εκεί, με την συγκράτηση και την κατανόηση 
της ιστορίας, οι ζωντανές εικόνες παραμένουν στη 
μνήμη ισχυρά προσκολλημένες, περίπλοκες και 
αδιαφανείς και επανέρχονται ως αναμνήσεις όταν ο 
θεατής εμπλέκεται νοητά σε μια ιστορία με πρόσωπα 
και καταστάσεις που του θυμίζουν την παλαιότερη 
αυτή του εμπειρία.

Επανερχόμαστε στην πεποίθησή μας, ότι ο 
βαθμός ενασχόλησης των νέων με τα πολιτιστικά 
αγαθά έχει να κάνει με το περιβάλλον από το οποίο 
προέρχονται, οικογενειακό και κοινωνικό και όχι με 
το αν γεννήθηκαν ευφυείς ή με κάποιες ιδιαίτερες 
κλίσεις (στις μέρες μας τέτοιες απόψεις έχουν πλέον 
πάρει τη θέση που τους αρμόζει - κατακριθεί και 
περιθωριοποιηθεί).

Η επαφή των μαθητών με το θέατρο εξαρτάται 
από τη φύση και την ποιότητα της καλλιτεχνικής 
παιδείας των εκπαιδευτικών τους. Η στάση και οι 

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών προσδιορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό την οξύτητα πνεύματος στην 
πρόσληψη των θεαμάτων των μαθητών τους όπως 
επίσης και την ορθότητα των δραστηριοτήτων τους 
στη δραματική έκφραση. Η συνεργασία δασκάλου 
- μαθητή μέσα στο θεατρικό παιχνίδι διευρύνει τη 
σχέση τους, εφόσον ο πρώτος παύει να είναι ένας 
στερεότυπος αγωγός γνωστικής ύλης και γίνεται 
εμψυχωτής, συνεργάτης, φίλος.

Το ζητούμενο εδώ είναι να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να «σχολιοποιηθεί» ο πολιτισμός αντί να 
«πολιτισμοποιηθεί» το σχολείο.

Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τους 
παρέχει τη δυνατότητα για άμεση μεταφορά της 
πείρας τους στους μαθητές τους και την ενεργή 
συμμετοχή στις διάφορες εκφάνσεις του θεάτρου 
ως προσωπική και συλλογική έκφραση.

Πολιτισμός και Εκπαίδευση συνιστούν δυο έννοιες 
αναπόσπαστες: η εκπαίδευση πρέπει να ανοίγει (και 
να ανοίγεται) στον πολιτισμό και ο πολιτισμός έχει 
ως αποστολή του την απελευθέρωση της παιδείας.

Συνεπώς, το θέατρο είναι Παιδεία.

Η δομική αστάθεια του σχολείου, με την επιθετική 
ιδεολογία του στεγνού ορθολογισμού και το 
σκληρό προγραμματισμό της εκπαίδευσης, με 
την απανθρωποίηση της σύγχρονης κοινωνίας και 
τα πρότυπα της υλιστικής κατανάλωσης και τις 
«ευκολίες» της τεχνολογίας αναδείχνουν, στον καιρό 
που αυτό βιώνουμε περισσότερο από ποτέ κρίση 
αξιών και έλλειψη ποιότητας, τη σπουδαιότητα της 
τέχνης και του πολιτισμού ως μοχλούς ερώτησης, 
δημιουργίας, έκφρασης και ελευθερίας.

Ύψιστη πρόκληση για την εκπαίδευση, την 
ανθρωπιστικά προσανατολισμένη, είναι η δημιουργία 
προτύπων επιμόρφωσης ανοιχτών στο στοχασμό, 
την δημιουργικότητα και την αυτονομία.

Η συνεισφορά του θεάτρου μέσω της εκπαίδευσης 
προσανατολίζεται σε τρεις στόχους: τη Δράση, το 
Μετασχηματισμό και την Απελευθέρωση θέτοντας 
τις βάσεις για την κοινωνική αλλαγή.

Το παιδί κατακτά τις έννοιες της ελευθερίας, 
της αγάπης, της δικαιοσύνης, όλο το φάσμα των 
αξιών, με τρόπο που καμία ηθική διδασκαλία δεν θα 
μπορούσε να συναγωνισθεί.

«Από το βιβλίο του κοινωνιολόγου του θεάτρου, Roger 

Deldime «Θέατρο για την Παιδική και Νεανική Ηλικία» μτφρ 

Θόδωρου Γραμματέα».

Η συνεισφορά του θεάτρου μέσω της Εκπαίδευσης: 
εφαλτήριο κοινωνικής αναδόμησης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΕΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) και 
δημοσιεύουμε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Σας αποστέλλουμε το συνημμένο δελτίο τύπου και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή 
του: 

Με αφορμή την σύγκλιση της 1ης Συνεδρίασης για το 2013 του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου, και Πίνδου, την 
Τετάρτη 6 (έξι) Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθεί η κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Φορέα Διαχείρισης στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, στο Κέντρο Πληροφορικής Ασπραγγέλων.

Παπιγκιώτη Αλεξάνδρα
Σύμβουλος Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά το 

Δ.Σ. του Φορέα για την αποστολή του δελτίου πλην όμως η εφημερίδα μας εκδίδεται 
κάθε τέλος τριμήνου και δεν ήταν δυνατόν η δημοσίευσή του στο προηγούμενο φύλλο.

Ο φορέας έκοψε την πίτα στις 6 Φεβρουαρίου 2013
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα καλή 

χρονιά και επιτυχίες στο δύσκολο έργο τους.
Για τη Συντακτική Επιτροπή
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2012, έφυγε για το αιώνιο 
ταξίδι του ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ. Γεννήθηκε το 
1925 στο Σπήλαιο Ιωαννίνων. Το 1952 παντρεύτηκε 
τη ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΤΣΙΟΥ και έκανε δύο παιδιά. Το 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (γαμπρό Βρυσοχωρίτη - σύζυγος της 
ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ) και τον ΚΩΣΤΑ.

Ευτύχησε να δει τέσσερα εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
στους οικείους και στους αγαπημένους ΔΗΜΟ - 
ΜΑΡΙΑ και ΠΑΙΔΙΑ τους θερμά συλλυπητήρια και 
να ‘ναι ελαφρύ το χώμα του χωριού του που τον 
σκεπάζει.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, στην Ξεχασμένη 

Ημαθίας πέθανε σε ηλικία 75 ετών, ο 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ του Στεφάνου 

και της Ευθαλίας, σύζυγος της Βασιλικής 

Τσαμπαζή απ’ την Καβάσιλα Βεροίας.

Ο Γρηγόρης γεννήθηκε στην Ξεχασμένη το 

1936. Μεγάλωσε και έζησε στο χωριό του, όπου 

τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Όταν ήταν 11 

χρονών πέθανε ο πατέρας του Στέφανος γι’ αυτό 

από μικρός έζησε τη βιοπάλη.

Μαζί με τα αδέλφια του Κων/νο και Μερκούριο 

βοηθούμενοι ενεργά απ’ τη μητέρα τους 

καλλιεργούσαν τα πατρικά αγροκτήματα, 

γνωστοί για την εργατικότητά τους.

Το 1975 παντρεύτηκε τη Βασιλική Τσαμπαζή 

του Κων/νου και της Τριανταφυλλιάς, εγγονή 

της πασίγνωστης στα χωριά «Λεβεντόβλαχας» 

(Βρυσοχωρίτισσας) Βασιλικής Τσαμπαζή - 

Κολιού.

Απόκτησαν δύο παιδιά, το Στέφανο και την 

Ευθαλία.

Το Νοέμβριο του 2005 πέρασαν απ’ το 

Βρυσοχώρι να γνωρίσουν έστω για λίγο 

το χωριό των προγόνων της Βασιλικής. Ο 

Γρηγόρης ήταν καλός, τίμιος και αγαπητός 

στους συγχωριανούς του.

Αιωνία η μνήμη του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
1925 - 2012

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
1936 - 2011

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2013.
Λυπητερά χτύπησε η καμπάνα του Αγίου 

Χαραλάμπους στο Βρυσοχώρι, αναγγέλοντας το 
θάνατο του συγχωριανού μας ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΙΔΕΡΗ.

Ήταν το τέταρτο παιδί (Χρυσή, Άννα, Μαρία, 
Αντώνιος, Κώστας και Βασιλική) του Δημητρίου και 
της Αικατερίνης Μπιδέρη - Μπέκα.

Γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι στις 27 Ιανουαρίου 1927 

όπου έκανε τα πρώτα του βήματα και εργάστηκε σε 
διάφορα επαγγέλματα (εργάτης - μέλος του Δασικού 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Βρυσοχωρίου). Άνθρωπος 
καλοκάγαθος, εργατικός και τίμιος, θρησκευτικών 
πεποιθήσεων.

Το 1954 παντρεύτηκε την ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΑΦΕΤΖΗ 
από την Κόνιτσα και τα πρώτα χρόνια ζήσανε 
στο Βρυσοχώρι. Μετακομίσανε στην Κόνιτσα και 
απέκτησαν τρία αγόρια τα οποία μαζί με τη σύζυγο 
άνεθρεψαν και αποκατέστησαν κατά τον καλύτερο 
τρόπο: Τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (απόστρατο Αξιωματικό) 
παντρεμένο με την ΟΛΓΑ ΣΤΑΜΟΥ.

Τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ (καθηγητή Σωματικής Αγωγής) 
παντρεμένο με την ΛΑΪΛΑ ΚΑΕΛΙΝ, και τον 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ (δάσκαλο) παντρεμένο με την 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΚΟΥΝΗ.

Ευτύχισε και καμάρωσε πέντε εγγόνια, την Ευτέρπη, 
πτυχιούχο φιλόλογο (εργάζεται ως συντάκτρια στην 
αθλητική εφημερίδα «το ΣΟΥΤ» Ιωαννίνων.

Την Αικατερίνη, πτυχιούχο Οικονομικών 
Πανεπιστημίου, (εργάζεται σε λογιστικό γραφείο 
στα Ιωάννινα), τον Αντώνη (σπουδαστής Ιατρικής 
σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 4ο έτος), 
τον Θωμά, που σπουδάζει μηχανικός αυτοκινήτων στη 
Νορβηγία και την Ευτέρπη, σπουδάστρια στο Χημικό 
τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τους γιου 
του ΚΩΣΤΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟ και ΑΠΟΣΤΟΛΟ αντίστοιχα.

Επί σειρά ετών λειτούργησε ως επιχειρηματίας το 
εξοχικό κέντρο «ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ» στην Πάνω Κόνιτσα, 
στη συνέχεια μετακόμισε στα Γιάννενα και εργάστηκε 
σαν σερβιτόρος στο ζαχαροπλαστείο «ΕΛΛΑΣ» από 
όπου το 1987 συνταξιοδοτήθηκε.

Από το 1987 έζησε στην Κόνιτσα με τη σύζυγό του 
και το 2006 μετακομίσανε στους Λογγάδες Ιωαννίνων, 
κοντά στο παιδί τους ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 22 Μαρτία 2013 
στους Λογγάδες Ιωαννίνων με τη συμμετοχή 
συγγενών, συγχωριανών και φίλων.

Καλό ταξίδι και να είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή και όλοι οι 
συγχωριανοί εύχονται στη σύζυγο Ευτέρπη, στα 
παιδιά και τα εγγόνια θερμά συλλυπητήρια, υπομονή 
και κουράγιο.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΔΕΡΗΣ
1927 - 2013

«Ο Γιώργος έφυγε». 

Τα πρώτα λόγια της χαροκαμένης μάνας μόλις το 
παιδί της ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι. Σαν εφιάλτης 
ηχούν ακόμα στ’ αυτιά μου τα λόγια αυτά χωρίς να 
μπορώ να το πιστέψω. Δικό μας παιδί, ΑΝΑΔΕΚΤΟΣ 
ΜΑΣ, πως να πιστέψεις ένα τόσο κακό νέο. Μικρό 
παιδί μωρό από τα χέρια μας βαπτίστηκε στο Μέτσοβο 
και το όνομα αυτού: «Γιώργος». Χαράς ευαγγέλια 
για τους γονείς και όλους τους φίλους. Αργότερα 
όταν οι εκπαιδευτικοί γονείς σου ήρθαν στα Γιάννενα 
μικρός στις πρώτες τάξεις του δημοτικού με το μικρό 
σου ακορντεόν, γιατί η μουσική ήταν η αγάπη σου, 
ερχόσουν χτυπούσες το κουδούνι και «νουνέ άνοιξε 
είμαι ο Γιώργος ήρθαμε με τον αδερφό μου να σου 
πούμε τα κάλαντα» παραμονές Χριστουγέννων και 
ηχούσε η πολυκατοικία από τις χαρούμενες φωνούλες 
και τον ήχο του ακορντεόν. Φτασμένος καθηγητής 
μουσικής, γιατί ήταν η μεγάλη σου αγάπη, δίδασκες τα 
παιδιά τα ωραία τραγούδια παίζοντας πολλά μουσικά 
όργανα. 

Με την αγαπημένη σου σύζυγο τη Χρύσα, γιατρό 
παθολόγο, δημιουργήσατε μια ωραία οικογένεια 
φέρνοντας στο κόσμο δύο υπέροχα παιδιά το Χρήστο 
και την Εύα που ήταν η χαρά της ζωής σας.

Βάσκανη μοίρα όμως σε χτύπησε στην πιο καλή 
σου ώρα, στην πιο δημιουργική και ωραία, χτύπησε τα 
νιάτα σου.

Η επάρατη νόσος ύπουλα τρύπωσε μέσα σου. Ασπίδα 
γύρω όλοι οι δικοί σου άνθρωποι για να διώξουν μακριά 
το κακό. Με ψηλά το κεφάλι και το ηθικό πάλαιψες 
σκληρά ώσπου τελικά η μοίρα είχε άλλο κακό σκοπό.

Πήρε τα ωραία σου νιάτα στις 15-11-2912 την αγάπη 
σου για όλους ήσουν το παιδί με τη χρυσή καρδιά 
και το ωραίο χαμόγελο. Αδύνατο να το πιστέψουμε. 
Αδύνατο να πιστέψουμε ότι πέταξες στην απέναντι 
όχθη αφήνοντας πίσω σου τόσο πόνο.

Ποιος θα δώσει απάντηση στο ερώτημα του γιου σου 
«γιατί αφού η μαμά είναι γιατρός δεν κάνει το μπαμπά 
καλά;».

Ποιός θα μαλακώσει την αθώα ψυχούλα του 
νιώθοντας την απουσία σου.

Ποιος ξέρει η μικρή Εύα που μιλάει με τη φωτογραφία 
σου τι να σου λέει και τι απάντηση να παίρνει από 
τον χρυσό πατέρα της. Ποιος να ξέρει τι επικοινωνία 
να έχουν οι δύο τους. Ποιος θα παρηγορήσει τους 
πικραμένους γονείς σου, τη Χρύσα και τον αδερφό σου 
που σε λατρεύουν όπως και όλοι μας. Με τι λόγια να 
απαλύνω τον πόνο τους, πού να βρω το κουράγιο σ’ 
αυτό που τους συνέβη.

Όμως εσύ Γιώργο μου να έρχεσαι τα βράδια στα 
όνειρά τους, να τους αγαπάς και να τους εμψυχώνεις 
να σε νιώθουν κοντά τους. Έτσι ο πόνος και η απουσία 
σου θα είναι μικρότερη. Να είσαι κοντά τους στα εύκολα 
και στα δύσκολα. Να εμψυχώνεις και να αγαπάς την 
αγαπημένη σου Χρύσα όπως κι όταν είσαστε μαζί να 
παίρνει κουράγιο και να προχωράει στη ζωή.

Είσαι κοντά μας, είσαι δίπλα μας, σε αγαπάμε έτσι 
θα είναι πάντα. Στο υποσχόμαστε αγαπημένε μας 
Γιώργο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Γιώργο μου καλό ταξίδι.

Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου - Παπαδάτου

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ...ΕΦΥΓΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Από το 2002 και στην εφημερίδα μας με αριθμό 
φύλλου 41, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε γενεαλογικά 
δέντρα οικογένεια του χωριού μας.

Η  προσπάθεια, για την εύρεση των στοιχείων και άλλων 
πληροφοριών, ήταν δύσκολη, επίμονη, συστηματική και 
είχε αρχίσει από πολλά χρόνια νωρίτερα.

Η δημοσίευση των γενεαλογικών δέντρων άρεσε 
πολύ, τόσο στους απογόνους των οικογένεια, όσο και 
σε άλλους αναγνώστες της εφημερίδας μας, που σε 
πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καν Βρυσοχωρίτες.

Δεχτήκαμε κατά καιρούς τηλεφωνήματα με 
ευχαριστίες για τις πληροφορίες που δίναμε και άλλα 
τηλεφωνήματα από απογόνους τέταρτης και πέμπτης 
γενιάς, που ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τους 
προγόνους και τις ρίζες τους.

Σ’ αυτό δημοσιεύουμε, το τεύχος και τη χρονολογία 
που γράφτηκε το γενεαλογικό δέντρο κάθε οικογένειες, 
καθώς και επίθετα οικογενειών του χωριού μας, για 
να διευκολύνουμε τους αναγνώστες μας να βρίσκουν 
ευκολότερα τις πληροφορίες που θέλουν για τις 
οικογένειες,

έτσι:

2002 φύλλο 41 οικ. Μπίρη

2003 φύλλο 42 οικ. Νικολάου Χαντόλιου

2003 φύλλο 43 οικ. Ιωάννη Χαντόλιου

2003 φύλλο 44 οικ. Στέριου Πασχάλη

2003 φύλλο 45 οικ. Χρήστου Πασχάλη

2004 φύλλο 46 οικ. Πασχάλη Πασχάλη 

(Πασχαλίδη)

2004 φύλλο 47 οικ. Νίκου Κοτρώτσιου

2004 φύλλο 48 οικ. Μιχάλη Σταμάτη

2004 φύλλο 49 οικ. Γιώργου Τριανταφυλλίδη 

(Χατζή)

2005 φύλλο 50 οικ. Νίκου Τσιόμου (Τσιομίδη)

2005 φύλλο 51 οικ. Απόστολου Τσιόμου 

(Τσιομίδη)

2005 φύλλο 52 οικ. Δημητρίου Ιωαν. Γκαράνη

2005 φύλλο 53 οικ. Γεωργίου Ιωαν. Γκαράνη

2006 φύλλο 54 οικ. Κασσαβέτη

2006 φύλλο 55 οικ. Παντίση

2006 φύλλο 56 οικ. Χάϊδως Τσιουμάνη

2006 φύλλο 57 οικ. Λαδαζάνη – Τσιαμπαλή 

Δημήτρη – Χρήσκου – Πατσιούρα – Γκόγκου

2007 φύλλο 58 οικ. Δημητρίου Αδ. Κουνάβου

2007 φύλλο 59 οικ. Χριστόδουλου Βασδέκη

2007 φύλλο 60 οικ. Γεωργίου Ζουμπούλη

2008 φύλλο 61 οικ. Νικολάου Νότη

2008 φύλλο 62 οικ. Στέργιου Τράμμα

2008 φύλλο 63 οικ. Δημητρίου Παπαγεωργίου

2008 φύλλο 64 οικ. Γεωργίου Πασχαλιώρη 

2008 φύλλο 65 οικ. Κων/νου Μπέκα

2009 φύλλο 66 οικ. Ιωάννου Δούμα

2009 φύλλο 67 οικ. Μιχάλη Μπιζιάκη

2009 φύλλο 68 οικ. Ευσταθίου Μπιζιάκη

2009 φύλλο 69 οικ. Χριστόδουλου Μπιζιακίδη

2010 φύλλο 71 οικ. Αθανασίου Πουποβίνη – 

Πάντου

2010 φύλλο 73 οικ. Χρήστου Ζιούπα

2011 φύλλο 74 οικ. Νικολάου Κουλιού

2011 φύλλο 75 οικ. Αναστασίου Παπαμίχα – 

Μήτρου Μπράχα

2011 φύλλο 76 οικ. Βενέτη

2011 φύλλο 77 οικ. Κώστα Διαμάντη

2012 φύλλο 78 οικ. Ιωάννη Μπίκα

2012 φύλλο 79 οικ. ……….. Μπούκη

2012 φύλλο 80 οικ. ……….. Βακάρου

2012 φύλλο 81 οικ. ……….. Γεωργούλη

2013 φύλλο 82 οικ. Αντώνη Παρίπου
Γενικά τα επίθετα των οικογενειών του χωριού μας 

που υπάρχουν στο Μητρώο, στον εκλογικό κατάλογο 
του 1920, στον Κώδικα της Κοινότητας που έμαθα 
ή ακόμη από προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων 
ανθρώπων είναι: Αθανασιάδης, Αποστόλου, Βίσια, 
Βράνα, Βακάρου, Βενέτη, Βασδέκη, Βραχίδη, 
Γκαράνη, Πάτρου, Γκαβρίκη, Γκότση, Γκάιου, 
Γεωργούλη, Γκόγκου, Γιάννα, Γκάτζιου, Γκαπάσιου, 
Δημήτρη, Διαμάντη, Δούμα, Δημητράκη, Εξάρχου, 
Εξαρχόπουλου, Ζιούπα, Ζουμπούλη, Θεμελή, Ήλου, 
Ιγκάτικου, Ιωαννίδη, Καρακατσούλη, Κολογιάννη, 
Κητρόπουλου, Κουκουζέλη, Κυράτση, Κοτσιομύτη, 
Καρβέλη, Καρανίκα, Κασσαβέτη, Καπράντζιου, 
Καμπούρη, Κλιέτσιου, Κουλιού, Κότσιου, Κουνάβου, 
Κυρτσάλη, Κουτσιάφτη, Καρμασούλη, Καρπούζη, 
Κουτρότσιου, Κουτσιονόρη, Καραγιαννοπούλου, 
Λένου, Λιόλου, Λούπα, Μόσκοβου, Μπίρη, Μέμου, 
Μπέκα, Μπίκα, Μπαμπίκη, Μπλήντα, Μπιζάκη, Μέρτζιου, 
Μπιδέρη, Μπράχα, Μπούκη, Μήτσικα, Μπουλιάνα, 
Μαργαρίτη, Μπάρκα, Μπρουσκέλη, Μπουρνάζη, Νότη, 
Ντανίκα, Νούτσου, Οικονόμου, Πίπη, Παρίπου, Παντίση, 
Τριανταφυλλίδη, Πασχάλη, Πασχαλίδη, Τσιγκουγιάννη, 
Πασχαλιώρη, Πάντου, Πουποβίνη, Θέρου, Πέτσιου, 
Πέκη, Παπαγεωργίου, Παπαθεοδώρου, Παπαλέτσιου, 
Παπαμίχα, Παπαποστόλου, Παποστόλου, Πουτσίου, 
Πατσιούρου, Παρλαφέστα, Ρέμου, Ρήμα, Ράπτη, 
Ρέσσου, Ράδου, Σταμάτη, Σέτα, Σιάννου, Σιαννίδη, 
Σιαμπίρη, Σιμήτη, Σίψιου, Τσιάμη, Τσιόμου, Τζιάχου, 
Τσιομίδη, Τσιαμπαλή, Τράμμα,, Τζουβάρα, Τσιουμάνη, 
Τσιουμέτη, Τόσκα, Φουλίνα, Φιλτσίκα, Χατζή, Χήτα, 
Χαδόλιου, Χαντόλιου, Χρήσκου.

Πολλά επίθετα δεν υπάρχουν πια λόγω θηλυγονίας 
και άλλα γιατί δεν υπάρχει κανένας απόγονος. Μερικοί 
άλλαξαν τα επίθετά τους όπως: 

Ο Νίκος Ιωάν. Χαντόλιος σε Ιωαννίδης

Το επίθετο Χατζής – έγινε Αθανασιάδης

Χατζής – Οικονόμου

Χατζής – Τριανταφυλλίδης

Σιάννος – Σιαννίδης

Νότης – Παπαγεωργίου – Παπαλέτσιου

Κότσιος έγινε Πελτέκης και Ιωαννίδης

Πέτσιος έγινε Πετσίδης, 

Τσιόμος – Τσιομίδης – Τσιμίδης

Σταμάτης – Σταματιάδης

Ντανίκα – Νούτσος

Γκότσης έγινε Αλβανός

Γκότσης – Κωνσταντίνου

Ακόμη υπάρχουν στο Μητρώο και τα επίθετα 
Μπακάλη, Σουγγέρη, Σκούα και Νίτσα που ήταν 
οικογένειες κτηνοτρόφων όπως έμαθα. Η οικογένεια 
Μπακάλη έχει κατά διαστήματα εγγραφές μελών και 
συγκεκριμένα από το 1866 έως και το 1920 με τελευταίο 
εγγεγραμμένο το Μπακάλη Σταύρο του Ευαγγέλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ
                                    ΓΡΑΦΕΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Αυτογνωσία είναι η απαραίτητη γνώση του 
ανθρώπου για τον εαυτό του. Είναι η αρετή της 
ταπεινοφροσύνης. Είναι η αρετή της υπακοής και 
πειθαρχίας στο θέλημα του θεού. Επίσης μέσω 
αυτής μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει πνευματική 
ηθική κατάσταση.

Στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα ως 
χώρα και ως λαός δε φθάσαμε από κακοτυχία 
αλλά καθαρά από έλλειψη αυτογνωσίας. 
Απομακρυνθήκαμε από το θεό και το θέλημά 
του γινόμενοι σκλάβοι του ίδιου του θελήματός 
μας, ενάντια στο θέλημα του θεού. Αγνοήσαμε 
εντελώς την κυριακάτικη προσευχή (Πάτερ ημών… 
και δος ημίν σήμερον τον άρτον τον επιούσιον) 
και προσπαθήσαμε χωρίς ηθικές αναστολές να 
αποκτήσουμε πλεόνασμα πλούτου για τις επί γης 
απολαύσεις μας. Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 
τωρινή κατάσταση που ζούμε, μια κατάσταση που 
κανείς δεν ξέρει που θα οδηγήσει εμάς και ίσως τις 
επόμενες γενιές. Άνθρωποι μπροστάρηδες που με 
εντολή του λαού ανέλαβαν να οδηγήσουν χώρα και 
λαό στη γη της επαγγελίας, σήμερα βρίσκονται στη 
φυλακή ή υπόλογοι των όσων έπραξαν εις βάρος 
του κοινωνικού συνόλου. 

Όλοι αυτοί είχαν χάσει την ταυτότητά τους, δεν 
εγνώριζαν καν τον εαυτό τους και σαφώς κάθε 
επαφή με το θέλημα του Θεού. Να λοιπόν η έλλειψη 
της αυτογνωσίας και των γνωρισμάτων της, τι κακό 
μπορεί να επιφέρει στον άνθρωπο αλλά και κατ’ 
επέκταση σ’ ένα κοινωνικό σύνολο. Ας αναλογιστεί 
ο καθένας μας την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα 
παιδιά μας εάν δεν προσπαθήσουμε να αλλάξει η 
κατάσταση. Ποτέ δεν είναι αργά. Ας κάνουμε τρόπο 
ζωής την αυτοεξέτασή μας και ας βάλουμε τη βάση 
ως μέσο της αυτογνωσίας για να επιτύχουμε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη πνευματική και ηθική ανάταση.

Ο λαός μας δοκιμάσθηκε πολλές φορές στο 
παρελθόν και έπαθε, αλλά με την πίστη του στο θεό 
ανάρρωσε και έγινε πιο δυνατός. Ως έθνος έχουμε 
υποστεί πάρα πολλά δεινά, πολέμους, σκλαβιά, 
διωγμούς και τα καταφέραμε πάντα με τη βοήθειά 
Του. 

Έτσι και αυτή τη φορά ο Θεός θα μείνει κοντά 
μας χαρίζοντάς μας δύναμη και αγάπη για ένα 
καλύτερο χριστιανικό αύριο για μας και τα παιδιά 
μας. Από εμάς το μόνο που θέλει είναι αγάπη και 
μεγάλη πίστη συμβαδίζοντας με το θέλημά του.

Τώρα που καταφθάνει η εορτή του Πάσχα και θα 
βρεθούμε όλοι μας τις ημέρες αυτές στους ναούς 
συμμετέχοντας στα φρικτά Του πάθη και τελικά 
στη νίκη επί του θανάτου, ας προετοιμάσουμε 
εαυτούς. Ας ταπεινώσουμε εαυτούς με το μέγιστο 
μυστήριο της μετανοίας και με καθαρή ψυχή να 
Τον συναντήσουμε και να ενωθούμε μαζί Του, στο 
μέγα δείπνο της αναστάσεως.

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. 
Τι είναι αυτογνωσία;
           Πατήρ Ιωάννης Λεοντάρης

Κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις Αξιωματικών 
των Σωμάτων ασφαλείας ο ταξίαρχος της Ελληνικής 
Αστυνομίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ του Μιχαήλ και 
της Ευαγγελίας, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος 
– Μηχανολόγος, προήχθη στο βαθμό του 
Υποστρατήγου και αποστρατεύτηκε ως ευδοκίμως 
τερματίσας την σταδιοδρομία του. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν 
τον αγαπητό ΝΙΚΟ για την ευδόκιμη υπαλληλική 
του σταδιοδρομία και εύχονται υγεία ατομική και 
οικογενειακή και μακροημέρευση για να χαρεί και 
απολαύσει τη σύνταξη, καρπό εργασίας και μόχθου 
τόσων ετών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Μετά τη μετανάστευση λόγω οικονομικής κρίσης 
στη Γερμανία της οικογένειας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΤΑΛΑ 
ΜΠΑΚΟΥ, και άλλη νέα από το χωριό μας αναζήτησε 
εργασία στο εξωτερικό.

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ του Κωνσταντίνου και της 
Σταυρούλας (εγγονή του αειμνήστου Νικολάου και 
της Σταυρούλας Τσιομίδη) Νηπιαγωγός την Δευτέρα 
7 Ιανουαρίου 2013 αναχώρησε για το Mietou Kegnes 
του Λονδίνου, όπου και βρήκε εργασία.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην 
αγαπητή ΓΕΩΡΓΙΑ καλή διαμονή, να ξεπεραστεί 
γρήγορα η οικονομική κρίση και να επιστρέψει 
στην πατρίδα και στην οικογένειά της.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
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Σίγγα Αικατερίνη 73,00 €
Καφέτσου Έλλη 50,00 €
Μπαξεβανίδης Χρυσάφης 50,00 €
Παπαγεωργίου Βασίλειος 50,00 €
Φιλιππίδης Γεώργιος 45,00 €
Ζαμπάκου Μαριάνθη 30,00 €
Κουνάβου-Μέττεν Άρτεμις 30,00 €
Πασχαλίδης Χριστόδουλος 30,00 €
Βακάρος Ευθύμιος 20,00 €
Ζήκας Δημήτριος 20,00 €
Θεοδωρακόπουλος Θωμάς 20,00 €
Ματσής Γεώργιος 20,00 €
Μπέκα - Δαυίδ Νίκη 20,00 €
Πασχαλίδης Παναγιώτης 20,00 €
Σακκάς Χρήστος 20,00 €
Τάτσης Γεώργιος 20,00 €
Τάτσης Μιχάλης 20,00 €
Τσιομίδου Χαρίκλεια 20,00 €
Τσομίδου Άννα 20,00 €
Χρηστογιάννης Δημήτριος 20,00 €
Μπέκας Βασίλειος 15,00 €
Παπαστράτος Ευστράτιος 15,00 €
Βακάρου-Κουβάτσου Χρυσάνθη 10,00 €
Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος 10,00 €
Εξαρχόπουλος Γεώργιος 10,00 €
Καραγιαννοπούλου Μαριάνθη τ. Απ. 10,00 €
Κιτσαρά Εμιόνη  10,00 €

Μπούλτης Στέργιος 10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 1-4-2013

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ 
ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ  
ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ  

Ì.Ï.Ó. ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ 
ÊÙÄ: 1979 - www.mosv.gr 

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:  
ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ & ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏÓ 

ÓÕËËÏÃÏÓ ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ  
Êõêëïöïñïýí óå 900 öýëëá  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296   

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ 
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó. 
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771

Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

1.  ÃêáñÜíçò  Óôáýñïò  
2.  Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá  
3.  ×áíôüëéïò Êùí/íïò  
4.  ÔÜôóçò ËÜìðñïò  
5.  ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò  
6.  Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò   
7.  Τσιομίδης Κων/νος

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò 
+  Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
+  Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò 
+  ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò 
+  Κων/νος  Κουνάβος

Ä É Á × Å É Ñ É Ó Ç

á)  ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò  
 ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓ Éãíáôßïõ

     ¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá  
 Ôçë.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
       ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
       Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
       Τηλ.: 6977922890

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ:  10 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Βακάρος Γεώργιος του Κων/νου        20,00 €

Πασχαλίδης Παναγιώτης      20,00 €

Βακάρου - Κουβάτσου Χρυσάνθη      10,00 €

Κιτσαρά Ερμιόνη      10,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

- Η κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ - ΠΑΣΧΑΛΗ 
και τα παιδιά της Πασχάλης και Σταματίνα 
προσέφεραν εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ, 
στη μνήμη του συζύγου και πατέρα Ιωάν. 
Πασχαλιώρη (Γιάγκου).

- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, Ιωάννινα, προσέφερε 
εκατό (100,00) ευρώ, στη μνήμη του 
αγαπημένου της συζύγου ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, με 
τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τον θάνατό 
του.

- Ανώνυμο ζευγάρι από το Βρυσοχώρι στη μνήμη 
του παιδιού της προσέφερε εκατό (100,00) 
ευρώ.

- Η κ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΥΝΑΒΟΥ-ΜΕΤΤΕΝ, 
Θεσσαλονίκη, προσέφερε πενήντα (50,00) 
ευρώ.

- Η κ. Βακάρου Χρυσάνθη Γιάννενα προσέφερε 
τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων 
της και λοιπών συγγενών.

- Ο κ. Γεώργιος Ράπτης, Κόνιτσα, προσέφερε 
είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων και 
αδελφών.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Πασχαλίδης Παναγιώτης      10,00 €

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της 

εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνερ-
γασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτί-
σεων, νεκρολογιών (κείμενα, φωτογραφίες) να 
τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

 nea@mosv.gr.

 Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την ένδειξη 

«άγνωστος» η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας 
και η Ερανική Επιτροπή των Εκκλησιών του χωριού, 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους αγαπητούς αναγνώστες και συν-
δρομητές, όσους αλλάζουν διεύθυνση και επιθυμούν 
να συνεχίσουν να παίρνουν την εφημερίδα να μας 
γνωρίζουν έγκαιρα τη νέα τους διεύθυνση.

 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημε-

ρίδας, που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συν-

δρομές για εκκλησίες του χωριού και του Σύλλόγου, 

επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Ερανικής επι-

τροπής κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠ.ΓΚΑΡΑΝΗΣ (Πατρ. Ευαγγε-

λίδου 10, Τ.Κ. 45444 Ιωάννινα, τηλ. 26510 38813) και 

ο ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 

(Ιγνατίου Άρτας 14, Τ.Κ 45333, τηλ. 26510 24605 Ιω-

άννινα). 

Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέ-

λονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο 

ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ (Ερανικής Επιτροπής ή Συλλό-

γου) και όχι στο Σύλλογο, εφημερίδα ή Εκκλησία που 

η εξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαμ-
βάνουν την εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινω-
νούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Συλλόγου 
για την αποστολή των φύλλων.

Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας ΠΛΗΡΗ συναίσθηση των υπο-
χρεώσεών του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημερίδα 
μας σ’ όλους τους Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς 
περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗ συμπαράστασή σας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν 
απαραίτητα την άποψη της Εφημερίδας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εύχονται στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης (Θεσσαλονίκη) 
προσέφερε πεντακόσια (500,00) ευρώ στη μνή-
μη του πατέρα του Δημάκη Θεοδωρίδη, (300 
ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο και 200 ευρώ για 

την εφημερίδα).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ

Στη μνήμη του ΠΑΥΛΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, 
φαρμακοποιού, Φιλιάτες Θεσπρωτίας, 
προσέφεραν:

- Η σύζυγός του ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 
πενήντα (50,00) ευρώ και η κουνιάδα του 
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ το γένος ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ, Παραμυθιά, πενήντα (50,00) 
ευρώ.


