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Εξόφλησα τα ναύλα με το ΓΕΛΙΟ

Της νιότης θυμητάρι μου,

Για να ΔΙΑΒΑΙΝΩ

Τους φράχτες που μου στήσανε

Και ν’ ανεβαίνω στων ματιών τον πήγασο, 

Στο ταξίδι της περίγλυφης ζωής…

Λ.Τ. 

Ποιη… πλανήσεις  1998

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αγαπητέ φίλε Λάμπρο,

Βουβοί και συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο και

αναπάντεχο θανάτο σου, είμαστε εδώ, συγγε-

νείς, χωριανοί, γνωστοί και φίλοι να σε συνοδέ-

ψουμε στην τελευταία κατοικία σου. Εκεί που

βασιλεύει η ηρεμία και η γαλήνη και δεν

υπά΄ρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός. Η τραγική

είδηση του θανάτου σου διαδώθηκε σαν

αστραπή, και έκανε τις καρδιές μας να ραγίοσυν

και τα μάτια μας να βουρκώσουν. Μεγάλος ο

πόνος τηςκαρδιάς μας που δύσκολα θα περά-

σει, αν περάσει και τα δάκρυα θα αργήσουν να

σταματήσουν αν σταματήσουν.

Και δικαιολογημένα γιατί νιώθουμε όλοι μας το

μεγάλο κενό που άφησε ο θάνατός σου. Τα

χωριά σου, το Παλαιοχωράκι και το Βρυσοχώρι

που τόσο αγάπησες, από σήμερα θα γίνουν

φτωχότερα.

Λάμπρο. Το πνεύμα μου είναι αδύνατο να

σκιαγραφήσει τη φυσιογνωμία σου και το χέρι

μου ανίσχυρο να γράψει. Γιατί δεν ήσουν ένας

απλός άνθρωπος, παρά μια ολοκληρωμένη

προσωπικότητα. Μια μορφή ανεπανάληπτης

ευγένειας με έντονες πνευματικές ανησυχίες.

Αγαπημένε μας Λάμπρο
Μετράω το κενό της απουσίας σου και χάνο-

μαι στο βαθύ σκοτάδι του πόνου. Το δυνατό
φαρμάκι πικραίνει το στόμα, μα δεν την άν-
τεχα τη σιωπή για έναν τελευταίο λόγο…
Σε θέλαμε όλοι κοντά μας... μας έφυγες μες

του Φθινοπώρου τη  μελαγχολία και το μαρα-
σμό της φύσης… της φύσης που με χίλια
λόγια η ποιητική σου έμπνευση τραγού-
δησε… της φύσης το διάλογο που χρόνια
τώρα εκεί ψηλά στη δεύτερη πατρίδα σου ήξε-
ρες να πλέκεις με το νήμα της ψυχής σου…
Εκεί στο Βρυσοχώρι που παίνεψες την ομορ-
φιά της Τσούκα – Ρόσιας, που γιάτρεψες κάθε
καημό σου στης Νεραϊδόβρυσης το μαγικό
αχό.

Πάντα μου έλειπαν οι Ποιη-πλανήσεις σου
από την εφημερίδα του χωριού, που στα
πρώτα χρόνια της έκδοσης άνοιγαν δρόμους
στο χώρο της ευαισθησίας… 
Λάμπρο, ήσουν ποιητής στη σκέψη…. και τα

έργα σου ποιήματα των χεριών σου… Το πέ-
τρινο το σπίτι σου σφράγισε η αξιοσύνη σου
την κάθε γωνιά του… Τα λουλούδια, τα κλή-
ματα, τον κήπο σαν παιδιά σου τα μεγάλωνες
καθώς τα πότιζε της ματιάς σου η καλοσύνη..
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Έσβησαν σαν  ίσκιος τα όνειρά σου.. Ο
απρόσμενος επισκέπτης, που αδειάζει τα
σπίτια από τη σκιά των ανθρώπων, χτύ-
πησε την πόρτα σου… 

Σε θυμάμαι την τελευταία φορά που σε

είδα, εκεί στο σπίτι στο χωριό καθισμένος

μπροστά στο παράθυρο – κάδρο του πρά-

σινου που πίσω σου θέριευε… κι εσύ μα-

ράζωνες… ήρεμα, με αξιοπρέπεια και

υπομονή όπως πάντα… Φεύγεις μα θα

είσαι κοντά μας…

Λάμπρο, δε θα σε ξαναδώ μα θα σε θυ-

μάμαι εκεί απέναντι στο σπίτι σου αεικίνητη

φιγούρα ολημερίς να δουλεύεις και το

βράδυ στης παρέας τη χαρά, στο ξαλά-

φρωμα με το έξυπνο χιούμορ σου, στον

προβληματισμό με την προχωρημένη

σκέψη σου,  στο δημιουργικό διάλογο… 

Λάμπρο, ήξερες να είσαι καλός γονιός,

σύζυγος, συγγενής … Ποιά  λόγια να βρω

να  απαλύνω της απουσίας σου το κενό;

Όποτε και να έφευγες πάντα θα ήταν

νωρίς. Ποτέ δεν είναι καιρός να φεύγουν

αγαπημένα πρόσωπα, όπως εσύ… Όμως,

μας έφυγες πολύ νωρίς… 

Λάμπρο, ήσουν λαμπρός Δάσκαλος σε

μικρούς και προπαντός σε μεγάλους. Μά-

θαμε από αυτό το  μεγαλείο της απλότητάς

σου, της ανεπιτήδευτης κουβέντας σου,

της μεγαλοψυχίας σου, της υπευθυνότη-

τας,  της αγάπης σου για τα απλά πράγ-

ματα. Μάθαμε μέσα από  αυτή την ήρεμη

δύναμη των πράξεων και του λόγου σου.

Το μαύρο ρίγος του θανάτου ματαίωσε την

ανεκτίμητη προσφορά σου στο χωριό και

τη συντροφιά σου σε όλους εμάς… 

Στα παγωμένα Τάρταρα ένα καυτό δάκρυ

κι από μένα Λάμπρο …
Μαρία Τσούπη- Ρέμου

Πολυσύνθετος στη μόρφωση, αγγελικά πλα-

σμένος, στην ψυχή άνθρωπος και με ανεξάντ-

λητο πλούτο, ως επιστήμονας άγγιζες την

τελειότητα.

Τέλειος μόνον ο Θεός.

Αμετακίνητος από τις ηθικές αξίες της ζωής

σου, υπερασπίστηκες με το παράδειγμά σου

πρώτα, αλλά και με το λόγο σου, σοβαρά και

μαχητικά όταν χρειάστηκε τις ιδέες σου και τις

αποφάσεις σου.

Δεν παραμέριζες τα εμπόδια που συναντού-

σες στη ζωή ούτε τα παρέκαμπτες αλλά τα ανέ-

τρεπες.

Η εντιμότητά σου, η μεγαλοψυχία σου, τα ορά-

ματά σου γίνονται  κληρονομιά και πολύτιμο

παράδειγμα για όλους μας.

Σας δάσκαλος είχες τη  σφραγίδα της διδασκα-

λικής δωρεάς και ενσάρκωνες τον τύπο του ιδε-

ώδους παιδαγωγού.

Με την επιστημονική σου συγκρότηση, το παι-

δαγωγικό σου ήθος, γαλούχησες γενιές μαθη-

τών. Υπήρχες υπόδειγμα καλού οικογενειάρχη,

στοργικού πατέρα, και αφοσιωμένου συζύγου.

Με τη λατρεμένη σου σύζυγο αγωνιστήκατε,

αποκαταστήσατε τα παιδιά σας και τους δώ-

σατε την πρέπουσα αγωγή ώστε να γίνουν

χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.

Χθες με το Άγγελμα του θανάτου σου, η καμ-

πάνα του Αγίου Χαραλάμπους του δεύτερου

χωριού σου χτύπησε πένθιμα, τα μάτια των

όπου γης Βρυσοχωριτών είναι αυτή τη στιγμή

βουρκωμένα, και όσοι δεν μπόρεσαν να έρ-

θουν να σε αποχαιρετήσουν βρίσκονται νοερά

κοντά σου και προσεύχονται στον πανάγαθο

Θεό να είναι η ψυχή σου ψηλά στον ουρανό

ήρεμη, γαλήνια και ευτυχισμένη.

Η τσουκαρόσια, η Γκαμήλα, οι πλαγιές και

τα λαγκάδια του χωριού που αγάπησες και

περπάτησες αναστενάζουν αυτή τη στιγμή και

στέλνουν τον τελευταίο ύστατο χαιρετισμό.

Για είκοσι (20) και πλέον χρόνια σαν γραμ-

ματέας του συλλόγου, συντάκτης της εφημερί-

δας μας, «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ»  το

ενδιαφέρον για τα κοινά του χωριού, για τις εκ-

κλησίες ήταν το πάθος σου.

Σε ρωτούσα ως πότε Λάμπρο θα είμαστε

μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλό-

γου; Αρχίσαμε να γεράζουμε; Και η απάντηση

σου:

Όταν τελειώσει ο Αγιος Χαράλαμπος

Δεν πρόλαβες. Κοιμήσου ήσυχος.

Σου υποσχόμαστε, το όνειρό σου σε λίγον

καιρό θα πραγματοποιηθεί.

ΛΑΜΠΡΟ φεύγεις. Θα μας λείψει το πηγαίο

χιούμορ σου, τα ποιητικά σου λόγια στα γρα-

φόμενά σου στην εφημερίδα, η καλοσύνη σου

και τόσα άλλα, γιατί συμμετείχες ενεργά στην

κοινωνική θρησκευτική και πολιτιστική ζωή του

χωριού μας.

Φεύγεις: βαρύς ο πόνος στη σύζυγό σου, τα

παιδιά σου, τα αδέλφια σου, συγγενείς και φί-

λους.

Φεύγεις: Μα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει

πως ένας βράχος κύλησε τόσος εύκολα

Φεύγεις από κοντά μας όμως αφήνεις πίσω

σου λαμπρό παράδειγμα. Η μνήμη σου θα μεί-

νει άσβεστη και ανεξίτηλη για πάντα στις καρ-

διές όσων σε γνώρισαν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίαση

αποφάσισε:

-Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακο-

λουθία σου και να καταθέσει στεφάνι

- Να μισθώσει λεωφορείο από τα Γιάννενα για

τη μεταφορά των Βρυσοχωριτών και φίλων

που τόσο πολύ επιθυμούν να βρίσκονται εδώ

για τον τελευταίο ύστατο χαιρετισμό και

-Να αναβάλει την έναρξη λειτουργίας των χο-

ρευτικών ομίλων

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας ΛΑΜΠΡΟ

Καλό ταξίδι καμάρι του Παλαιοχωράκι και του

Βρυσοχωρίου.

Καλή συνάντηση με τους σεβαστούς σου γο-

νείς και τους λοιπούς συγγενείς.

Ας είναι ιελαφτύ το χώμα που θα σε σκεπάσει

και σε διαβεβαιώνουμε πως θα μείνεις για

πάντα στην καρδιά και στις σκέψεις μας .

Αιωνία η μνήμη φίλε μου ΛΑΜΠΡΟ

“Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές!

Κι ότι σ’ απόμεινε ακόμα στη ζωή σου

Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!

Χτίσ’το παλάτι, δάσκαλε σοφέ! (...)

Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!”

Κ. Παλαμάς

“Στον δάσκαλο”  
Δάσκαλε... Μοναδική φιγούρα δασκάλου στο μικρό χωρίο μας.
Κιβωτός γνώσεων, με ήθος απροσπέλαστο και καρδιά γεμάτη καλο-
σύνη.
“Λάμπρε, τι πάθαμε εμείς και κάναμε προς τα εδώ πάνω;
Όλος ο κόσμος έκανε τον κατήφορο, εμείς γιατί κάναμε τον ανήφορο;”
τον πείραζε πάντα ο μπαμπάς μου. Ξεχωριστή η σχέση του με τον
μπαμπά μου, μια σχέση που μπορεί να της έλειπε η καθημερινή συ-
ναναστροφή, όμως εκείνο που είχε σε μεγάλες δόσεις ήταν ο αλληλο-
σεβασμός και η αμοιβαία εκτίμηση. Κι ίσως αυτό να ήταν  που έκανε
εμένα και τις αδερφές μου να τρέφουμε σεβασμό για το πρόσωπό του.
Σταθερή εικόνα του μυαλού μου η μόνιμη παρουσία και συμμετοχή του
στα δρώμενα του χωριού μας. Το χωριό του, σίγουρα δικό του χωριό.
Από μικρό παιδί τον θυμάμαι να είνα παρών σε όλα: στο παραδοσιακό
πανηγύρι του χωριού, στην γιορτή της πίτας, στις ορειβατικές πορείες
και στις εκδρομές που λόγω των γνώσεών του είχε αναλάβει σχεδόν
χρέη ξεναγού! Αξιόλογη η βοήθειά του στην εφημερίδα και αδιαμφι-
σβήτητη η συμβολή του στον σύλλογο του χωριού. Κι αυτό, η σταθερτή
συμμετοχή του σε ό,τι αφορούσε το χωριό, ήταν που ξεγελούσε το παι-
δικό μυαλό μου και με έκανε να πιστεύω πως ο κύριος Λάμπρος, ο άν-
τρας της κυρίας Στέλλας, όπως λέγαμε σαν παιδιά, καταγόταν απ’ το
Βρυσοχώρι.
Παιχνίδια του μυαλού και της παιδικής αφέλειας.
Μα ακόμα κι όταν μεγάλωσα, συνέχισα να πιστεύω για διαφορετικούς
λόγους πως ήτα νΒρυσοχωρίτης. Γέννημα θρέμμα ενός τόπου που σί-
γουρα  αγάπησε.
Ωστόσο, τίποτα δεν πεθαίνει όσο υπάρχει στις μνήμες μας.
και ο κύριος Λάμπρου θα μείνει στη θύμηση όλων τόσο για την προ-
σφορά του στο χωριό, όσο και για την ακέραιη προσωπικότητά του

Χριστίνα Βούρβου
Νικολίνα Βούρβου
Δήμητρα Βούρβου
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Με την επιβαλλόμενη θρησκευτική τάξη όπως απαιτούν τα το-
πικά έθιμα στο Παλαιοχώρι Άρτας, (γενέτειρα του αγαπητού
μας Λάμπρου) την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 παρουσία
τριών Ιερέων και χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αρτας

σεβασμιοτάτου κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, πλήθος κόσμου, συγγενών και
φίλων, συναδέλφων  (μεταξύ αυτών διακρίναμε την κ. Νταή
Χαρίκλεια με το σύζυγό της Βασίλη Γαρδίκη από το Αγρίνιο)
κ.λ.π. τελέσθηκε με κατάνυξη και συγκίνηση το 40νθήμερο

μνημόσυνο υπέρ αναπάυσεως της ψυχής του.
Σε όλους τους παρευρισκόμενους φάνταζε σαν ψέμα, ένα
κακό όνειρο.

Δεν είναι αλήθεια;Δεν είναι δυνατόν να έφυγε ο Λάμπρος; Δεν
πέρασαν σαράντα μέρες χωρίς αυτόν;
Και δεν περάσανε. Δεν είναι αλήθεια γιατί στη μνήμη και στις
καρδιές όλων μας είναι ζωγραφισμένη η καλοσύνη του, ο ακέ-
ραιος χαρακτήρας του, ο τέλειος οικογενειάρχης και εκπαιδευ-
τικός, ο λαμπρός πατριώτης. Δεν έφυγε αλλά ζει. Ζει και θα
ζει για πάντα στη μνήμη μας, όσο και εμείς θα ζούμε. Τούτη η
μεταθανάτια αναφορά μου ας είναι ψυχοκέρι στην ψυχή του
αγαπημένου μου φίλου ΛΑΜΠΡΟΥ.
Αιωνία σου η μνήμη.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Το δίσκο 
στόλισε 

με τα  αγαπημένα 
λουλούδια του 

ΛΑΜΠΡΟΥ  
η πολυαγαπημένη 

του ανηψιά 
ΑΡΓΥΡΩ

Ι. Μονή Στομίου 28-5-2011
Στην αυλή του σπιτιού του στο βρυσοχώρι 

που με την αξιοσύνη του σφράγιζε κάθε γωνιά

Το 40νθήμερο μνημόσυνο για τον ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧ. ΤΑΤΣΗ
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Εδώ και έναν χρόνο με τη σύμφωνη

γνώμη όλων των φορέων του χωριού

(τοπική κοινότητα - ΜΟΣ - Συντακτική

Επιτροπή της εφημερίδας και της εκ-

κλησιαστικής επιτροπής) προσκαλού-

σαμε τους απανταχού παλαιούς και

νέους υποτρόφους του Κληροδοτήμα-

τος, συγχωριανούς και φίλους (σχετική

πρόσκληση υπήρχε και στο υπ’ αριθ

88 φύλλο της εφημερίδας μας σε ΕΘΕ-

ΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ την 8η Νοεμ-

βρίου 2014 - ημέρα μνησύνου των

γονέων του ευεργέτη) για την τράπεζα

αίματος του ΜΟΣ που λειτουργέι στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννί-

νων ως ελάχιστος φόρος τιμής και ευ-

γνωμωσύνης στους γονείς του και τον

ευεργέτη.

Δυστυχώς και φέτος η ανταπόκριση

ήταν πολύ μικρή.

● Η πρόσκληση πέρασε στα ψιλα;

● Δεν μας ενδιαφέρει η τράπεζα αίμα-

τος;  

● Αυτή είναι η προσφορά μας σε αυ-

τούς που διαθέσανε την περιουσία

τους για τις σπουδές των νέων μας;

Για άλλη μια φορά απευθυνόμαστε

στους απανταχού Βρυσοχωρίτες και

φίλους, παλαιούς και ειδικά νέους

υπορτόφους, ας τιμήσουν τον ευερ-

γέτη και τους γονείς του προσφέρον-

τας μια μονάαδα αίμα το χρόνο. Οταν

θα το έχουμε ανάγκη ίσως τότε θα κα-

ταλάβουμε τη σημασία του.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΖΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 12/9/2014

ΠΡΟΣ

Τον Δήμο Ζαγορίου    Ασπράγγελοι

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σας υποβάλλουμε κατάσταση έργων για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του

έτους 2015 και πρέπει να συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο προϋπολογισμό Έτους

2015.

1) Από Παναγία έως οικία Αντ. Νότη και από Παναγία έως οικία Νικ. Μπίρη Ννα κατα-

σκευασθεί λιθόστρωτο περίπου 300τ.μ

2) Από οικία Νικ. Μπίρη έως πέτρινη τοξωτή γέφυρα Γκαράνη διάνοιξη - διαμόρφωση

και τσιμεντόστρωση.

3) Επίσης στα γενικά έργα πρέπει να γίνει συντήρηση του ασφαλτοτάπητα από Σκα-

μνέλι έως Βρυσοχώρι διότι είναι σε άθλια κατάσταση.

Η           

Εκπρόσωπος

Ελένη Κουκουστρίκα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015
Από τον Δήμο Ζαγορίου

Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και ενέ-
κρινε το τεχνικό πρόγραμμα έργων σε όλο το Δήμο για το έτος 2015.
Με το υπ’αριθ.16/2014 πρακτικό της συνεδρίασης για το χωριό μας  εγκρίθηκαν τα ακόλουθα
έργα:
– Συνέχεια το έργου από το 2014 κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Νεκροταφείο πόσού
1807,17 ευρώ και
– Κατασκευή καλντεριμιών ποσού 6000,00 ευρώ 
ΣΥΝΟΛΟ 7807,17 ευρώ

Σε σύγκριση με το τεχνικό πρόγραμμα που κατέθεσε η τοπική μας κοινότητα, θεωρούμε πως
τα έργα που εγκρίθηκαν είναι πολύ λίγα και μικρά.
Γνωρίζουμε την οικονομική δυνατότητα του Δήμου αν και το χωριό μας έχει ανάγκη και από
άλλα έργα, πλην όμως πιστέυουμε πως η νέα δημοκρατική αρχή θα προσέξει περισσότερο
την καθημερινότητα (χόρτα, σκουπίδια, φωτισμό) και ειδικά στη βλάστηση και τα χόρτα εντός
οικισμού. Το 2014 δεν έγινε από το Δήμο καμία προσπάθεια και τους καλοκαιρινούς μήνες
αντιμετωπίζουμε κινδύνους από ερπετά, πυρκαγιές και άγρια ζώα.

ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΗ

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2014 η πρό-
εδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου
του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της διαχειριστι-
κής επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗ-

ΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου το καθιερωμένο βάσει της
διαθήκης του ευεργέτη «ΜΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΤΟΥ» «την 8η Νοεμβρίου εκάστου έτους,
ημέρα θανάτου της φιλοστόργου μου μη-
τρός, να τελείται ιερατικό μνημόσυνο υπέρ
αναπάυσεως των ψυχών των γονέων μου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και των λοι-
πών συγγνεών μου».
Στη σεμνή τελετή στην οποία χοροστάτησε ο
αιδεσιμότατος πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑ-

ΡΗΣ και ιεροψάλτη τον κ. Γιώργο Τριαντα-

φύλλου από το Ηλιοχώρι, παρευρέθηκαν οι

φορείς του χωριού, συγχωριανοί, παλαιοί και
νέοι υπότροφοι. Μετά τη θεία λειτουργία στον
προάυλιο χώρο της Εκκλησίας μοιράστηκαν
στους παρευρισκόμενους από τις κυρίες του
χωριού τα προβλεπόμενα κόλυβα και αρτί-
δια. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο της
κοινότητας κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ -

ΚΥΡΑΤΣΗ και από τον πρόεδρο του Συλλό-
γου κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ στην προ-
τομή του ευεργέτη, και στη συνέχεια μικρή
δεξίωση στο καφενείο του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜ-

ΠΙΡΗ, με καφέ κονιάκ και βουτήματα. Ολοι
ευχήθηκαν ‘ΝΑ είναι αιώνια η μνήμη του‘ και
εξήραν τη μεγαλοψυχία τους για τα πατριω-
τικά αισθήματα που μετέδσαν στο γιό τους
ευεργέτη του χωριού μας.

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΤΟ Δ.Σ.  ΤΟυ ΜΟΣ ΒρυΣΟχωριΟυ, η ΣυΝΤακΤικη επιΤρΟπη 
ΤηΣ εφηΜεριΔαΣ «Τα Νεα ΤΟυ ΒρυΣΟχωριΟυ», Ο πρΟεΔρΟΣ ΤηΣ 

ΤΟπικηΣ κΟιΝΟΤηΤαΣ και η εκκληΣιαΣΤικη επιρΟπη 
ευχΟΝΤαι ΣΤΟυΣ απαΝΤαχΟυ ΒρυΣΟχωριΤεΣ και φιλΟυΣ 

ελπιΔΟφΟρΟ και ευΤυχιΣΜεΝΟ ΤΟ ΝεΟ εΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
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Πράξη 3η/2910-2014
ΘΕΜΑ

Ενέργειες Διοικητικού Συμβουλίου για
να τιμηθεί η μνήμη του εκλιπόντος

Γεν. γραμματέα του Συλλόγου 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧ. ΤΑΤΣΗ

Βρυσοχώρι, σήμερα 29 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε έκτακτη

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου,

έπειτα από πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία των

τεσσάρων (4) μελών ήτοι:

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ προέδρου

ΑΘΑΝΑΣΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Αντιπροέδρου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ  ταμία και 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ Έφορα εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διά-

ταξης ως ακολούθως:

Το άγγελμα του αφνιδίου και πρόωρου θανάτου του ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧ. ΤΑΣΗ, έχει συγκλονίσει

και έχει βυθίσει σε βαθύτατο πένθος τους απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους του.

Ο εκλιπών υπήρξε ενεργό μέλος του Δ.Σ. με καθήκοντα γενικού γραμματέα , βασικός συντε-

λεστής, αρθρογράφος, συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας " ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩ-

ΡΙΟΥ" για πάρα πολλά χρόνια και πρόσφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του με ζήλο και

ενθουσιασμό για το καλό του χωριού μας.

Είναι επομένως αυτονόητο χρέος του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου να τιμήσει τη μνήμη

του εκλιπόντος που ξεχώριζε ως διακεκριμένος εκπαιδευτικός, ως μέλος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, ως μέλςο της Συντακτικής Επιτροπής του Συλλόγου, ως άνθρωπος και ως σωστός

οικογενειάρχης και προπάντων ως ζωντανός και ακούραστος πατριώτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση

του Προέδρου.

Αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δ.Σ. τη νεκρώσιμη ακολουθιά του εκλιπόντος

2 Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του

3 Να μεταβεί στην οικεία του εκλιπόντος και να εκφράσει στην οικογένεια του και τους

συγγενείς του τα θερμά συλληπητήρια των μελών.

4 Να μισθώσει λεοφωρείο για την μεταφορά συγχωριανών και φίλων που επιθυμούν

να μεταβούν στην ιδιαίτερη πατρίδα του Παλαιοχωράκι Αρτας για τον τελευταίο ύστατο

χαιρετισμό.

5 Να δημοσιευτεί η απόφαση αυτή στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ"

Η παρούσα πράξη αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Πράξη 4/9-11-2014
\Θέμα:

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου

Στο Βρυσοχώρι σήμερα 9 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε στα γραφεία
του Συλλόγου το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. μετά από πρόσκληση του προέδρου με θέμα ημερήσιας διάτα-
ξης
"Αναπλήρωση μέλους Δ.Σ. του Συλλόγου”. Το Δ.Σ. βρέθηκε σε απαρτία τεσσάρων μελών ήτοι:
Ευθύμιος Πουποβίνης Πρόεδρος

Αθανάσιος Δημητράκης Αντιπρόεδρος

Κων/νος Τσιομίδης Ταμίας

Αδαμάντιος Καπράντζιος εφορ. Εκδηλώσεων

Ο πρόεδρος του Συλλόγου εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιαςδιάταξης λέγοντας:
Μετά τον ξαφνικό θάνατο του γεν. γραμματέα του Συλλόγου κ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ θα πρέπει

σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου να προβούμε στην αντικατάστασή του με το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 20 Αυγούστου 2013.
Για το λόγο αυτό κάλεσα την κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ (πρώτη επιλαχούσα) η οποία είναι πα-

ρούσα και αποδέχεται την πρόσκληση . Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τη
θετική γνώμη της κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗ και με διαλογική συζήτηση προέβει στην αναδιάρ-
θρωση του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του έως τον Αύγουστο 2016 ως ακολούθως:
Ευθύμιος Πουποβίνης Πρόεδρος

Αδαμάντιος Καπράντζιος Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Δημητράκης Γεν. Γραμματέας

Κων/νος τσιομίδης Ταμίας

Σταματίας Τσουμάνη  εφορ. εκδηλώσεων

Η πράξη αυτή αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου 

Ανακοινώνει
oτι θα πραγματοποιήσει την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2015 στην αίθουσα

του Συλλόγου (Σαμουήλ και Πινδαρου γωνία στα Γιάννενα), για τους χορευτικούς

του ομίλους ως ακολούθως

ΚΥΡΙΑΚΗ: 15 Φεβρουαρίου 18.00 για τα τμήματα αρχαρίων και εμφανήσεων 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Φεβρουαρίου 2015  και ώρα 18,00 για το τμήμα Γυναικών

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΣΟΔΑ

1 Υπόλοιπο Οικ. Ετους 2013 3,758,94

2 Εισφορές Εφημερίδας 3,352,00

3 Ενίσχυση Συλλόγου 945,00

4 Εκδηλώσεις 948,00

5 Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη 1,000,00

6 Ενοικίαση βοσκοτόπων 4.200,00

7 Τόκοι καταθέσεων 0,12

Γενικό Σύνολο                                        14,204,06

ΕΞΟΔΑ

1 Εφημερίδα 3,239,05

2 Εκδηλώσεις 2,308,17

3 Χορευτικό 1,200,00

4 Ενοίκιο αίθουσας 1,800,00

5 ΔΕΗ - ΕΛΤΑ - ΟΤΕ - ΔΕΥΑΙ 570,98

6 Διάθεση από βοσκοτόπια 2,200,00

7 Υλικά - Γραφικά - Καθαριότητα 39,88

8 Διάφορα 282,56

9 Υπόλοιπο για το οικ. έτος 2015 2,563,42

Γενικό Σύνολο 14,204,06

Ο Αντιπρόεδρος 

Τ.Υ. 

Αθαν. Δημητράκης 

Ο έφορας εκδηλώσεων Τ.Υ 

Αδαμαν. Καπράντσιος

Ο Πρόεδρος

Τ.Υ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ο Ταμίας

Τ.Υ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Τ.Υ.Σ.

ο Πρόεδρος

ο Ταμίας

Τ.Υ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Γενικος Γραμματέας

Τ.Υ.

Αθαν. Δημητράκης

Ο Αντιπρόεδρος

Τ.Υ 

Αδαμαν. Καπράντσιος   

Έφορας εκδηλώσεων

Τ.Υ.

Σταματία Τσουμάνη

Βρυσοχώρι 31 ΔΕΚ 2014
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Μ.Ο.Σ.

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα εκ των πρακτικών 

Αθανάσιος Δημητράκης

Γεν. Γραμματέας
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Επίσκεψη μητροπολιτη στο χωριο μασ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Επιμέλεια

Νέος αριθμός λογ/σμου 
στην Εθνική Τράπεζα

ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Επιμέλεια Γ.Βάκαρος

Απόσπασμα λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Σ
τις 10 Οκτωβρίου το απόγευμα παρα-
μονή της εορτής του Ευαγγελιστού

Λουκά, επισκέφθηκε το χωριό μας ο
νέος Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεβασμιότα-

τος κ.κ. Μάξιμος. Ολοι οι κάτοικοι του χωριού
μας και μερικοί φίλοι με επικεφαλής τον ιερέα
της ενορίας μας κ. Ιωάννη Λεοντάρη από το
εκκλ. Συμβούλιο και τον κύριο Δήμαρχο κ. Βα-

σίλειο Σπύρου υποδεχθήκαμε τον Μητροπο-
λίτη μας και τη συνοδεία του στην αυλή του
Αγίου Δημητρίου και αφού οι διάκονοι του φό-
ρεσαν τον αρχιερατικό Μανδύα μπήκαμε στο
Ναό, μας ευλόγησε και άρχισε ο Εσπερινός για

τη γιορτή του Αγίου Λουκά. 
Πριν τελειώσει ο εσπερινός μας μίλησε για τον
Αγιο και Ευαγγελιστή Λουκά. 
Το έργο του και την προσπάθεια και τη βοήθειά
του για την διάδοση της Χριστιανικής Θρη-
σκείας με τον Απόστολο Παύλο καθώς και για
τη σημασία που έχουν οι γιορτές των Αγίων
στη ζωή μας. 
Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ο
κ. Θύμιος Πουποβίνης ευχαρίστησε τον Μη-
τροπολίτη μας για την επίσκεψή του στην ενο-
ρία μας και όπως τόνισε, το Βρυσοχώρι είχε να
δει Δεσπότη πάρα πάρα πολλά χρόνια.

Τέλος του πρόσφερε ένα πανέρι-καλάθι με το-
πικά προϊόντα.
Εν συνεχεία του έγινε δεξίωση στο καφενείο
του χωριού μας όπου παρακάθησαν όλοι όσοι
ήσαν στον Ναό.. 
Στη συζήτηση που είχαμε εκεί μας υποσχέθηκε
ότι θα ξαναέρθει για να λειτουργήσει αλλά και
για ολιγοήμερες διακοπές μιας και έμεινε κα-
τενθουσιασμένος από το περιβάλλον και από
το χωριό μας γενικότερα.
Να σημειώσουμε εδώ ότι η σημερινή επίσκεψη
του Μητροπολίτη μας κ.κ. Μάξιμου στο
χωρίο μας είναι η τρίτη κατά σειρά. Σύμφωνα

με τα στοιχεία από το βιβλίο «ΤΟ ΒΡΥΣΟ-
ΧΩΡΙ» του αείμνηστου πρώην γραμματέα της
κοινότητας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΕΞΑΡΧΟΥ, και το
ανέκδοτο βιβλίο του αείμνηστου ΗΛΙΑ Ευθ.
ΠΑΠΑΖΗΣΗ «η δοξασμένη κοιλάδα του
Αώου» από το Παλαιοσέλι που υπηρέτησε σαν
δάσκαλος  στο χωριό μας για αρκετά χρόνια,
είχαν επισκεφθεί το χωριό και οι παρακάτω
Μητροπολίτες ΓΑΒΡΙΗΛ στις 10 Σεπτεμβρίου

1819 για τα θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίου Χαρα-
λάμπους και ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ το 1886 για να πεί-
σει τους γονείς να στείλουν και τα κορίτσια στο
σχολείο και να μάθουν γράμματα.

Μυστήριο ξένο καί παράδοξο βλέπω σή-
μερα! Ποιμένες γεμίζουν τά αυτιά μου μέ
ήχους, όχι γιατί παίζουν μέ τις φλογέρες
τους κάποιο μελωδικό τραγούδι -αλλά
γιατί ψάλλουν ύμνο ουράνιο. 
Αγγελοι ψάλλουν, αρχάγγελοι μελωδούν,
υμνούν τά Χερουβίμ, δοξολογούν τά Σε-
ραφίμ, όλοι εορτάζουν γιατί βλέπουν
Θεόν επί γης καί άνθρωπον εν ούρανοίς.
Σήμερα ή Βηθλεέμ μιμείται τόν ουρανό.
Αντί γιά αστέρες υποδέχεται αγγέλους
πού υμνολογούν τό Θεό. Αντί του φυσι-
κού ηλίου παραχωρεί άπεριγράπτως
θέση στόν ήλιο της δικαιοσύνης.
Τι νά ειπώ λοιπόν, ή γιά ποιό ζήτημα νά
ομιλήσω; Τήν τεκούσα ορώ, τόν τεχθέντα
βλέπω. Δέν διακρίνω όμως τόν τρόπο της
γεννήσεως, διότι νικαται ή φύση, νικώνται
οί φυσικοί νόμοι, εκεί όπου θέλει ό Θεός.
"Ετσι έγινε κι εδώ. Ή φύση αδράνησε καί
ενήργησε τό θέλημα του Δεσπότου. "Ώ
της άφράστου χάριτος του Θεου!
Μέ εκπλήσσει τό θαύμα. Ό Παλαιός των
ημερών γίνεται βρέφος. Ό καθήμενος σέ

υψηλό καί μεγαλοπρεπή θρόνο τοποθε-
τείται σέ φάτνη. Ό άψηλάφιστος καί
απλός καί άσύνθετος καί ασώματος τυλί-
γεται μέ φασκιές από χέρια ανθρώπινα.
Εκείνος πού διασπά τά δεσμά της αμαρ-
τίας εμπλέκεται σέ σπάργανα μέ τό θέ-
λημα του, γιατί θέλει τήν ατιμία νά
μεταποίηση σέ τιμή, τήν άδοξία νά έν-
δυση μέ δόξα, τήν υπερήφανη συμπερι-
φορά
να ανάδειξη σέ ενάρετη διαγωγή. Γι' αυτό
εισχωρεί στό σώμα μου. Για νά μπορέσω
νά δεχθώ τό Λόγο του. Παίρνει τη δική
μου σάρκα καί μου δίνει τό δικό του
Πνεύμα, ώστε δίνοντας καί παίρνοντας,
νά με κάνη νά κερδίσω τό θησαυρό της
αίωνίου ζωής. Παίρνει τή σάρκα μου, γιά
νά με άγιάση. Μου δίνει τό Πνεύμα του,
γιά νά με διάσωση.
Μά τί νά είπώ, ή γιά ποιο νά ομιλήσω;
Βλέπω ένα ξυλουργό καί μιά φάτνη, ένα
νήπιο καί σπάργανα, τό βρέφος μιας
παρθένου που δέν έχει τά απαραίτητα.
Βλέπω τά πάντα πενιχρά, τά πάντα γε-

μάτα φτώχεια. Είδες πλούτο μέσα σέ
πολλή φτώχεια; Είδες πώς, ένώ ήταν
πλούσιος, έγινε γιά μας φτωχός; Είδες ότι
δέν είχε ούτε κρεβάτι, ούτε στρώμα, άλλά
ήταν ριγμένος σέ μιά ξερή φάτνη; ~Ω
φτώχεια, πηγή του πλούτου! Ω αμέτρητε
πλούτε, μέ πρόσχημα φτώχειας! Σέ
φάτνη ξαπλώνει καί την οικουμένη σα-
λεύει. Σέ σπάργανα εμπλέκεται καί κομ-
ματιάζει τά δεσμά της αμαρτίας.
Ελάτε λοιπόν νά έορτάσωμε, ελάτε νά
πανηγυρίσωμε. Σήμερα διαλύθηκαν τά
πολυχρόνια δεσμά, ο διάβολος ντροπιά-
στηκε, οι δαίμονες δραπέτευσαν, ό θάνα-
τος καταργήθηκε, ό παράδεισος
ανοίχτηκε, ή κατάρα εξαφανίστηκε, ή
αμαρτία παραμέρισε, ή πλάνη έξωρί-
στηκε, ή αλήθεια ξαναγύρισε, τό κήρυγμα
τού σεβασμού πρός τον Θεό σπάρθηκε

κι έφθασε παντού.
Άς δοξάσωμε λοιπόν τό Χριστό μαζί

μέ τόν Πατέρα και τό "Αγιο Πνεύμα,

τώρα καί πάντοτε καί εις τούς αιώνες

των αιώνων. Αμήν.

Η εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας του χωριού
μας κατόπιν συννενόησης και εγκρίσεως από την
Ι.Μ. Ιωαννίνων προέβη στο άνοιγμα Νέου Λογαρια-
σμού στην Εθνική Τράπεζα σε αντικατάσταση του
Λογ/σμου της Ερανικής Επιτροπής ο οποίος έχει κα-
ταργηθεί.
Ο νέος αυτός λογ/σμος ο οποίος είναι λογ/σμος ΔΩ-
ΡΕΩΝ έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση των εργα-
σιώνστον Αγιο Χαράλαμπο και οι Τραπεζικές
αποδείξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Εφο-
ρία.
Ο αριθ. Λογ/σμου είναι 359/001102-93 Εθνική Τρά-
πεζα 
ΙΒΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

GR 3701103590000035900110293

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Η μέχρι τώρα συμμετοχή των απανταχού χωριανών
μας αλλά και φίλων του χωριού μας στην προσπά-
θεια που γίνεται ώστε ο περικαλής αυτός Ι. Ναός του
Αγίου Χαραλάμπους να γίνει όπως ήταν και μεγάλη
ήταν αλλά και συγκινητική.
Πιστεύουμε ότι αυτή η συμμετοχή θα συνεχισθεί και
τώρα μέχρις ότου ο Αγιος Χαράλαμπος να τελειώσει
εντελώς.

Ο Μητροπολίτης εισέρχεται στον προάυλιο
χώρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Στο κύρυγμά του από τον Άμβωνα

Στη μικρή δεξίωση στο καφενείο του χωριού με τον κ. Δήμαρχο και άλλους χωριανούς
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2015 η
ΧΡΥΣΑ ΣΙΩΚΑ - ΚΥΡΙΤΣΗ του Γεωργίου
και της Χαρίκλειας Γκαράνη-Σιώκα και η
οικογένειά της (σύζυγος Θάνος τέκνα
ΚΑΤΕΡΙΝΑ και ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ) με την ευ-
καιρία της ονομαστικής της εορτής (25

ΔΕΚ) και για πρώτη φορά Χριστούγεννα
στο Βρυσοχώρι της οικογένειας της
αδερφής της ΡΟΥΛΑΣ στο ανακαινι-
σμένο σπίτι τους, δέχθηκε ευχές και δε-
ξιώθηκε συγγενείς και φίλους, στο
καφενείο του ΚΩΣΤΑ.

Στο μεσημεριανό τραπέζι, πίτες Βρυσο-
χωρίτικες, εκλεκτοί μεζέδες και άφθονο
κρασί ανέβασαν το κέφι και ο χορός
καλά τραβούσε.
Παρευρέθηκαν περίπου είκοσι (20)
άτομα, συγγενείς, φίλοι από το χωριό και

φίλοι γιατροί από τα Γιάννενα.
Ήταν μια ξεχωριστή νότα στις γιορτινές
μέρες των Χριστουγέννων.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΥΣΑ και του χρόνου
με κλαρίνα

Ε.Π.

Σ
τη δύση της χρονιά που πέρασε

είναι ο παγετός ή το μούδιασμα της

ψυχής που πάγωσε και πέτρωσε

για λίγο τις γιορτινές αισθήσεις και

διαθέσεις των συγχωριανών μας

Μήπως θρηνεί και ο καιρός μαζί μας για την απώ-
λεια αγαπημένων συγγενών και φίλων και δεν
υπήρχε μεγάλη προσέλευση;
Όποια απάντηση θέλει ας δώσει ο καθένας. Τις
Αγίες αυτές μέρες με τη γέννηση του Θεανθρώ-
που οι Βρυσοχωρίτες με τα ήθη και τα έθιμα του
τόπου μας, για άλλη μια χρονιά προσπάθησαν
και τις πέρασαν με επιτυχία στο χώρο των ανα-
μνήσεών τους και παράλληλα τις μεταδώσανε
στα όμορφα νιάτα του χωριού μας.
Σπίτια στολισμένα με αληθινά χριστουγεννιάτικα
δέντρα, φωτάκια κ.λ.π. και ο καπνός στις καμι-
νάδες (μαρτυριάρης για όσους βρίσκονται στο
χωριό), ευχές, αστεία, επισκέψεις σε συγγενείς
και φίλους και τα βράδια στο καφενείο του
ΚΩΣΤΑ με εκλεκτούς μεζέδες και καλό ντόπιο
κρασί, ωραία πειράγματα ειδικά με το κυνήγι.
Γλυκές παιδικές φωνούλες στα κάλαντα των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τα μεστά
αισθήματα αγάπης και την παιδική αθωότητα
τους (για εκείνα δεν υπάρχει κρίση, διάκριση,
έχθρα) έψαλαν από σπίτι σε σπίτι τα κάλαντα με
τη βοήθεια από τους γονείς τους λόγω πάγου
ανοίγαν τα χεράκια με ένα χαμόγελο έσβηναν
κάθε πόνο, θλίψη, φόβο και δέχονταν φιλοδω-
ρήματα και κάποιο γλύκισμα από τους οικοδε-
σπότες.
Αυτά είναι η συνέχεια του χωριού και το μέλλον
μας.
Παραμονή πρωτοχρονιάς σύναξη των χωριανών
στο καφενείο για ρεβεγιόν, αλλαγή του χρόνου
και την κοπή της βασιλόπιτας προσφορά του
Συλλόγου που καθιερώθηκε εδώ και 23 χρόνια,
(Τυχερή της χρονιάς η οικογένεια του ΓΙΑΝ-

ΝΑΚΗ ΝΟΤΗ η οποία το αντίστοιχο χρηματικό
ποσό πρόσφερε στον Άγιο Χαράλαμπο για την
επανατοποθέτηση του τέμπλου).
Κρασί, τσίπουρο, μεζέδες, χαμόγελα, ανταλλαγή
ευχών για καλή χρονιά και το πατροπαράδοτο
έθιμο του 31 από μια ομάδα. Ετσι για το καλό του
χρόνου και το καλαμπούρι (το κέρδος μικρό και
δεν έχει σημασία).
Την 1η του έτους εορτή του Αγίου Βασιλείου, ο
Ιερέας μας πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ πι-
στός εκκλησιαστικός ποιμένας παρά τον ολικό
παγετό (θερμοκρασία μείον 10-15 βαθμούς) με-
τέβη από τα Γιάννενα στο χωριό και με ιερο-
ψάλτη τον ΓΙΩΡΓΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ τέλεσε
την θεία λειτουργία και τη δοξολογία για το νέο
έτος.
(Τις υπόλοιπες γιορτές λειτούργησε στο Σκαμνέλι
και το Ηλιοχώρι καθώς εξυπηρετεί τρία χωριά).
Κάπως έτσι γιόρτασε τις Άγιες μέρες το Βρυσο-
χώρι.
Η αγάπη και η Ειρήνη του Θεανθρώπου που
ήρθε και γεννήθηκε ως άνθρωπος στη γη ας αν-
θίσει στις ψυχές μας όχι μόνο τις άγιες μέρες, αλλά
όλο το χρόνο!
Ο καινούριος χρόνος ας μας φέρει όλα όσα μας
στέρησε ο προηγούμενος.

Σίγουρα δεν μπορεί να φέρει τους αγαπημένους

μας συγγενείς και φίλους που έφυγαν για πάντα

από κοντά μας και πάγωσαν τις καρδιές μας, το

κενό θα μείνει δυσαναπλήρωτο.

Ο χρόνος ας απαλύνε ιτουλάχιστον με ελπίδα τον

πόνο της απουσίας τους.

Ας ξεκινήσει λοιπόν το έτος με ευχές αισιοδοξίας,

ευημερίας, ψυχικής και ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τα κάλαντα
των παιδιών

Αλκμήνη και 

Ζωή Βακάρου

Αντώνιος και 

Δημοσθένης Νότης

Αδαμάντιος - 

Μαρία και 

Ευτέρπη Τσιομίδη

Ζωή Δράκου

Ελισσάβετ Μισαηλίδη

Αικατερίνη και 

Νικόλαος Κυρίτση

Στη μοιρασιά
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MAΘΗΤΟΛΟΓΙΟ 
Δ.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Του Ευθύμιου Πουποβίνη

Από το υπ' αριθ, 63 φύλλο της εφημερίδας
μας είχαμε αρχίσει να δημοσιεύουμε πίνα-
κες μαθητολογίου των μαθητών του Δημο-
τικού Σχολείου Βρυσοχωρίου κατά
σχολικά έτη και τάξεις από το 1050.
Δυστυχώς πριν από τη χρονολογία αυτή
δεν υπήρχαν γραπτά στοιχεία καθόσον τα
αρχεία του σχολείου και της κοινότητας
καταστράφηκαν λόγω εμπρησμού στη
διάρκεια της κατοχής. Τα σχολικά έτη
1970-1971 και 1971-1972 το Δημοτικό
Σχολείο δεν λειτουργησε λόγω του μικρού
αριθμού μαθητών, και οι μικρού μαθητές
ταλαιπωρήθηκαν πηγαίνοντας σχολείο
στη Λάϊστα - Παλαιοσέλι κ.λ.π.
Στη σχολική περίοδο 1972-1973 με νέο
νόμο το σχολείο επαναλειτούργησε.
Σχολ. ΕΤΟΣ 1976-1977

Δ/ντης μονοθέσιου Δημοτ. Σχολ. ο κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΠΟΥΛΟΣ από τα
Πετράλωνα Ιωαννίνων

Ηθελε απολυτήριο
Ενας φαντάρος που προσποιόταν ότι δεν βλέπει... τη μύτη του, περνούσε από

την υγειονομική επιτροπή.

Ο,τι και αν του έδειχναν οι γιατροί έκανε πως δεν το έβλεπε καθόλου. Η επι-

τροπή τον έκρινε ανίκανο και του και του είπαν να περάσει την άλλη μέρα και

να πάρρει την απαλλαγή του.

Ενθουσιασμένος ο φαντάρος που τους την έσκασε - γιατί ήταν φενερό πως

'εβλεπε όπως όλος ο κόσμος - πήγε το απόγευμα στον κινηματογράφο για να

πανηγυρίσει το γεγονός. 

Οταν τα φώτα άναψαν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κοιτάζει δίπλα του και

τι να δει - κεραμύδα! καθόταν στο διπλανό κάθισμα. Ο συνταγματάρχης πρό-

εδρος της επιτροπής που το πρωί τον είχε κρίνει θεόστραβο και ο οποίος τον

πρατηρούσε καλά καλά.

Χωρίς να ταραχθεί ο φαντάρος σκύβει προς το μέρος του, ακουμπάει σχεδόν

τη μύτη του στο σαγόνι του συνταγματάρχη και του λέει:

Συγνώμη δεσποινίς εδώ είναι η στάση των λεωφορείων της Κυψέλης;
του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
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SUDOKU

Ο Βάϊος Νικολάου ΝΟΥ-
ΤΣΟΣ (1930-2014), έμενε
οικογενεικώς από το Φθινό-
πωρο του 1956, στο χωριό
Λουτρό Ημαθίας, όπου λει-
τουργούσε καλό παντοπω-

λείο. Πήγαινε συχνά στην κοντική
Αλεξάνδρεια (Γιδά) για ψώνια και
βόλτα. Ενα πρωινό πήγε λοιπόν
στο Γιδά πήρε τον θείο του (εξά-
δερφο του πατέρα του), τον Αθα-
νάσιο Αντωνίου ΝΟΥΤΣΟ
(1916-2002) γνωστό και μπάρμπα
-Νούτσο και ξεκίνησαν με το αυτο-
κίνητο του Βάϊου να πάνε στη Με-
λίκη να επισκεφθούν έναν
Βρυσοχωρίτη. Στο δρόμο ρωτά ο
μπάρμπα -Νάσκος στα Βλάχικα
-Λάι Βάιου, τσι οάρα ιάστε! Δη-
λαδή τι ώρα είναι; κι ο ανηψιός
απαντά:
-Τζα τσϊ ιάστε λάλα! Δηλαδή
Δέκα είναι θείο!...
Κι ο μπάρμπα Νούτσος επηρεα-
σμένος από την βαριά προφορά
της Βλάχικης γλώσσας λέει
-Ακον Τζάτσι. Βαριά γλώσσα
ανηψιέ!...
Αμα ακούς τούρκικα, να τραγου-
δάς ελληνκά, να ψάλλεις, κι αν
ακούς βλάχικα, να γυρνάς και να
κλάνεις!..

Τα αδέρφια Νικόλαος
και Ιωάννης ΚΑΠΟΥ-
ΤΣΙΟΣ ζούσαν από την
εποχή του πολέμου του
40 στην Εσώβαλτα Γιαννιτσών.
Το 1974 εγκαταστάθηκαν οικογε-
νειακώς στα Γιάννενα.
Άρχισαν να πηγαίνουν τακτικά
στη γενέτειρά τους το Ηλιοχώρι
Ζαγορίου, όπου έκτισαν σπίτι,
πίσω από το κατάστημα της
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ.
Στο πανηγύρι του Αη Λια βγαίναν
κι αυτοί όπως όλοι οι χωριανοί
τους στο γλέντι.
Ο Νίκος νοσταλγώντας  μετά
τόσα χρόνια τα περασμένα, ση-
κώνονταν από το τραπέζι μετά
καμιά ώρα, έπαιρνε μια μπύρα,
την έπινε επιδεικτικά μονορούφι
και κατόπιν γεμίζοντας το μπου-
κάλι με νερό και ευθυμολογών-
τας, έλεγε στους άλλους
συγχωριανούς του ξεσηκώνον-
τάς τους:
“Αϊνε ορέ τι κάθεστε, σηκωθείτε
ωρέ να χορέψουμε να χαρούμε”...

Το σχολικό του
1961-62, ο 25 χρο-
νος τότε καθηγητής

φιλολογίας Κων/νος Νικολάου
ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ, πρωτοδιορίσθηκε
στο Γυμνάσιο Παραμυθιάς, με
Γυμνασιάρχη τον εξαίρετο Εκ-
παιδευτικό Γιώργο ΠΑΣΤΡΑ απ’
την Παραβόλα Αγρινίου.
Ο τότε Μητροπολίτης Παραμυ-
θίας Φιλιατών και Γιρομερίου
κ.κ. ΤΙΤΟΣ εκτιμώντας το έργο
των εκπαιδευτικών, πάντοτε
βοηθούσε ποικιλοτρόπως.
Κάποιο βράδυ λοιπόν του
Μαϊου του 1962 τους κάλεσε
όλους για δείπνο.
Φιλότεχνος και φιλόμουσος ο
Μητροπολίτης έπαιζε στο αρμό-
νιο ένα παραδοσιακό δημοτικό
της περιοχής.
Βλέποντας τους νεαρούς καθη-
γητάς να “ΤΙΜΟΥΝ” ιδιαίτερα τα
ορεκτικά, τους λέει διακριτικά:
“Κύριοι μη λαμβάνετε άλλον

άρτον... διότι ακολουθεί ποι-

κιλία φαγητών και ποτών”...







ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Επιστημονική
ανάλυση 

της μπύρας
Μια ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε μια
μπυραρία. Κάποιος ανέφερε πάνω στην
κουβέντα πως η μπύρα περιεχει Γυναικείες
Ορμόνες.
Αρχικά γέλασαν όλοι αλλά ως επιστήμονες
που ήταν είπαν να το ερευνήσουν το θέμα.
Ηπιαν ο καθένας από 10 μπύρες (καθαρά
για επιστημονικούς λόγους)
Μετά το τέλος του πειράματος οι επιστήμο-
νες διεπίστωσαν τα εξής:
1 Είχαν παχύνει

2 Μιλούσαν ακατάπαυστα χωρίς να λένε τί-

ποτα.
3Αντιμετώπισαν προβλήματα στην οδή-

γηση και στο παρκάρισμα.
4 Στάθηκε αδύνατο να κάνουν λογικες σκέ-

ψεις.
5 Τους ήταν αδύνατο να παραδεχτούν ότι

είχαν άδικο, παρ’ ότι ήταν ξεκαθαρο ότι
δεν είχαν δίκιο.

6 Καθένας τους θεωρούσε ότι ήταν το κέν-

τρο του σύμπαντος.
7 Είχαν πονοκέφαλο και καθόλου διάθεση

για σεξ.
και η αποκορύφωση:

8 Επρεπε να πηγαίνουν κάθε 10 λεπτά

τουαλέτα και μάλιστα όλοι μαζί
Περαιτέρω ανάλυση είναι περιτή:

ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΜΠΥΡΑ ΠΕΡΙΕ-

ΧΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Ο εξυπνότερος 
άνθρωπος του κόσμου

Ενας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένα
μικρό αγοράκι και ένας ηλικιωμένος άν-
τρας πετούσαν με ένα ιδιωτικό αερο-
πλάνο ένα κυριακάτικο απόγευμα.
Ξαφνικά, το αεροπλάνο πρασουσίασε
πρόβλημα στη μηχανή.
Παρά τις προσπάθειες του πιλότου το
αεροπλάνο συνέχισε την καθοδική πο-
ρεία του.
Δυστυχώς όμως είχαν απομείνει μο-
νάχα τρία αλεξίπτωτα.
Ο γιατρός πήρε ένα και είπε “Είμαι

γιατρός, σώζω ζωές και γι’ αυτό πρέ-

πει να ζήσω” και ιπήδηξε.
Ο δικηγόρος τότε είπε¨ “Είμαι ο εξυ-

πνότερος άνθρωπος του κόσμου και

γι αυτο πρέπει να ζήσω”.Αρπαξε ένα
αλεξίπτωτο  και πήδηξε. Ο ιερέας κοί-
ταξε το μικρό αγόρι και είπε “παιδί μου,

εγώ έζησα μια μακρυά και γεμάτη

ζωή. Εσύ είσαι νέος ακόμα και έχεις

όλη τη ζωή μπροστά σου. Πάρε το

τελευταίο αλεξίπτωτο και πορεύσου

εν ειρήνη”.
Το μικρό αγόρι ξαναέδωσε το αλεξί-
πτωτο στον ηλικιωμένο και του είπε
“Μην ανυσυχείς παπού. Ο εξυπνότε-
ρος άνθρωπος του κόσμου μόλις πή-
δηξε με το σακίδιό μου”.

ΕΝΟΧΟ ΧΕΡΙ
Ενας δικηγόρος που υπερασπίζεται

έναν συλληφθέντα για διάρρηξη,

προσέγγισε εξαιρετικά δημιουργικά

το θέμα του λέγοντας στο δικαστή-

ριο:“Ο πελάτης μου απλώς εισήγαγε

το χέρι του στη βιτρίνα και απομά-

κρυνε ορισμένα αντικέιμενα. Αυτό το

διέπραξε το  χερι του, όχι ο ίδιος και

δεν μπορώ να κατανοήσω πως θα

καταδικάσετε ολόκληρο το άτομο για

ένα ατόπημα που διέπραξε το χέρι

του!”.

“Ωραία τα είπατες” απάντησε ο δικα-

στής “με την ίδια λογική σας απαντώ

ότι καταδικάζω το χέρι σε ένα χρόνο

φυλάκιση. Μπορεί να το ακολουθή-

σει ο κατηγορούμενος στη φυλακή

αν το επιθυμεί ή το αντίθετο”. Ο κα-

τηγορούμενος χαμογέλασε και με τη

βοήθεια του δικηγόρου έβγαλε το τε-

χνητο χέρι του, το ακούμπησες στο

εδώλιο και αποχώρησε.
Του Σταύρου Γκαράνη

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ 14

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1
έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή και κάθε πε-
ριοχή με 3χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέχουν
μια φορά μόνο κάθε αριθμό απ΄οτο 1 έως το 9.
Άλλωστε το Sudokυ σημαίνει ακριβώς αυτό.
Μοναδικός αριθμός ανά τετράγωνο και ανά
σειρά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1 Χρύσα Ζησ. Μπλήντα Α' Τάξη

2 Νικολέτα Αντ. Νότη Α'Τάξη

3 Τριαντάφυλλος Ευα. Άττης Α' Τάξη

4. Βαρβάρα Δημ. Καλογήρου Β' Τάξη

5. Κωνσταντίνος Ευαγγ. Σιαμπίρης Β' Τάξη

6 Αναστασία Νικ. Πασχάλη Γ' Τάξη

7. Στέργιος Ζησ. Μπλήντας Γ' Τάξη

8 Δημήτριος Νικ. Μπίρης Γ' Τάξη

9 Κωνσταντίνα Νικ Μπίρη Γ' Τάξη

10 Απόστολος Γεω. Βασδέκης Γ' Τάξη
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Από την ποιητική συλλογή του ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ.
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα μας “Τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ”

Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Ποιη...πλανήσεις
Του Λάμπρου Τάτση

Της νιότης μου φωνάζουν τα στοχάδια
τυλιγάδια γιόμισα παλιά
πολλά• της ρότας χάλασε το δοιάκι
κι η Ιθάκη έπεσε μακριά...

##
«Άσε με ζωή,  
να σεργιανίσω σχο γαλάζιο σου κορμί,
τα νιόβγαλτα άπλωσα πανιά
με την ελπίδα συντροφιά•
σα διαφεντεύει τ' άπλωρο σκαρί,
ίδια τυφλό ποιητή, να μ' οδηγεί...»
Δε διάβηκε, δροσόχειλη, στα μέρη μας
στις μέρες μας (η ελπίδα) ...λιοπύρι
πύρωσε, καρδιά και νου,
καινούρια, αναζητώ λευκά μαγνάδια...

##
«Άσε, τη λευτεριά να γεύομαι και να 'ν' δική μου έννοια, το πού θα πάει

το βήμα...»
Βιώνω το λευτέρωμα όπως θέλω, με την καρδιά ελλανοδίκη• μα οι κρίκοι

απ' το λουρί του "έτσι πρέπει" με πονούν...
##

«Της σκέψης κάθε νιόφτερο πουλί που λύθηκ' απ' το τσόφλι του, να βλέπει
φως...»
Πώς βγήκε γερακίνα και τρώει
και τρώει κάθε στιγμή μου,
η ψυχή μου σε κερδώα βράχια αλυσσωμένη,
χαμένη, δίχως ...Ηρακλή...  

##
«Ρωτάω για την αλήθεια, 
νυφούλα για το πλάι μου...»
...οι κέρβεροι του κόσμου,
πώς μού 'ριξαν κέρινες μορφές,
ζοφερές• ειδώλια που περνιούνται σα Θεοί
θυρεοί της ύλης οι λευίτες' τερμίτες
που λιανίζουνε της ήβης τα λεχούδια...

##
«Μες στου πελάου χο κύμα ν' ανοιχχώ, Να νυχχωθώ σ' αβλέμονους

βυθούς,
στις σχέσεις των ανθρώπων...»
Την καλημέρα αλλάξαμε με σφαίρες, οι μέρες μας χάθηκαν σε τενάγη, ταγή

στην ύδρα της απάθειας...
##

«Να λέω τις νύχτες προσευχές
σε κάποιο αστέρι...»
...λιανοκέρι ανάβω σ' άγνωστο Θεό,
θρηνώ τα προδωμένα οράματα μου...

##
«Να κουβεντιάσω
με τους γλάρους, τα δελφίνια, τη συννεφιά που την πλανάει τρελά τ'

αγέρι, να μάθω τα μελλούμενα...»
...αν θα γλιτώσουμ' απ ' τον Άρη,
διωματάρη, με ρομφαίες μεγατόνων...

## 
«Να πάρω δυο φτερούγια απ' τα γλαρόνια, να πετάξω στους αιθέρες

των ιδεών...»
Της σάρκας με τραβάει η θολούρα
σε λερά νερά, λιγνάδι εγώ να πνίγομαι...
«Ξέρω, στης ζωής μου το ταξίδι, θα συναντήσω την Ηρώ... Εύχομαι

όταν τη βρω,
μην προσπεράσει... κι αν με θωρήσει Λέανδρό της, να μεταλάβουμε

ευτυχία... αλλιώς...
όσο πιο γρήγορα τη βρω,
-το λαχταρώ-
τόσο πιο λίγο να πονέσω...»
...σκίρτησα
που χόρεψε για μένα η Αγάπη, σ' ένα τριαντάφυλλο αυγινό
που διάνευε η ματιά του Έρωτα...

##
«...Φοβάμαι μη δε φτάσω με τη ματιά ολόγυρα μου, να 'χω, της ξεγνοι-

ασιάς τα χείλη...»
Πού λάγιασες καλή μου, διωγμένη από αλλότριες σειρήνες... και που κερί ν'

ασφαλιστώ, δρομί να ξεστρατίσω;
##

Πώς βρέθηκα σε τόπο ξενικό,
έξω απ' τους κόλπους των ονείρων μου...
(να λάθεψε η πυξίδα μου;) Πώς βρέθηκα ακόλουθος της Πύρρας, ν' αναμε-

ράω όσες πέτρες μου 'ριξε... σα να μην είχ' αβασταγή μου
δυο σταγόνες γέλιο...

Ποιη. ..πλανήσεις
Του Λάμπρου Τάτση

Τώρα που οι μέρες έχασαν το

πράσινο της νιότης και ντύθηκαν

στα χρώματα της δύσης...

...μια Παρασκευή...

νοσταλγώ,

των παιδικών στιγμών την Κυ-

ριακή που μου 'ταξε ένα χάδι η

Χαρά

μαζί με το φιλί της μάνας...

καρτερώ,

η αυγή να βάλει πάλι

λουλούδια της ελπίδας στ' ανθο-

γιάλι μου...

Νιώθω χαμένος,

να μοιράζω τις μέρες μου,

να χωρίζω τις ώρες μου,

να διυλίζω τις στιγμές μου...

να τις στέλνω,

άλλες στο χτες

κι άλλες στο αύριο,

σα να μην έχω σήμερα...

##

Παιδί, μου λέγανε πως η ζωή θα

'χει μια ανοιξιάτικη αγκαλιά,

μ' ένα μαγιάτικο φιλί... 

Μεγάλωσα κι αντάμωσα,

σ' ένα μαυροθρανίο, μια έγ-

χρωμη φωτογραφία της μ' ένα

μαρτιάτικο μειδίαμα... 

Τώρα χορταίνω τη φωτοτυπία

της μ' ένα πρωταπριλιάτικο ευ-

τυχόσημο, απ' της ύλης τη φιλή-

δονη σειρήνα,

επικυρωμένη...

##

Κάτω απ' τον ίδιο ουρανό,

άλλοι θερίζανε στην αντηλιά

κι άλλοι παραθερίζανε στη

Χρυσή αμμουδιά...

Ποτέ δεν πήρα κάλεσμα απ' τη

Χαρά

να βρεθώ στο χοροστάσι της...

Σα μοίραζε το γέλιο η Πανδώρα,

τη γεύση της ζωής,

τ' άδειο λαγήνι της περίσσεψε

για μένα... 

Μικρό, δε μ' έπαιρνε ο Αη Βασί-

λης

να 'μαι στο τραπέζι του

να 'χω σοκολάτες και τρενάκια,

περνούσα τις γιορτές με φαντα-

σίωση... Στης νιότης μου τον

κήπο,

καρτερώντας μια μορφή, δε δυ-

νήθηκα να δρέψω τα μελίρρυτα

κεράσια, που μου ανήκανε, 

σα να μου πρέπανε μονάχα,

πικροράδικα επιβίωσης...

##

Αναρρωπέμαι, τι κέρδισα ως

τώρα σ' αυτό μου το βολό-

δαρμα... κι ανακαλύπτω, στα

δυο μου χέρια, στο νου,

στην καρδιά, σαν κατακάθι πι-

κρού καφέ,

ένα μεγάλο, ΜΗΔΕΝ...

##

Καημός μου κι όνειρο μου Χαρά,

να σε πετύχω, στην ώρα

που σαν άνθρωπος λαχτά-

ρησα... 

Να αφεθούμε στο κρυφτούλι των

βλεμμάτων... 

να ωριμάσει η φλόγα των ματιών

σε μια σιωπή,

στο φιλιοστάσι των χειλιών σου•

εκεί που σμίγουνε και σβήνουνε

τα πρέπει και δεν πρέπει...

Στους πέντε ανέμους να σκορπί-

σει ο χρόνος

να μείνει, μια στιγμή,

να μεταλάβω μια σταγόνα σου...

##

θέλω να βάλω σε παρένθεση,

της Παρασκευής τα όνειρα, να

ξαναπιάσει ο νους μου Ιθάκη... 

...στο πράσινο της Τσέλας που

μου έλειψε... 

σε γλάστρες μ' ανθισμένα γιασε-

μιά... να γλυκαθώ στη ρώγα

ενός βατόμουρου...

και να μεθώ, σβηνώντας τα

όνειρα μου, στην ευωδιά ενός

κόκκινου κρασιού, σαν στο φιλί

της άνοιξης κάποιο πρωί τ'

Απρίλη...

Μα δεν μπορώ...

Αριθμ. φύλλου 23
Σελ.13

Αριθμ. φύλλου 21 Σελ.10

Στο Όλυμπο
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Από την ποιητική 
συλλογή του 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ
Αναδημοσίευση από την 

εφημερίδα μας 
“Τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ”

Ποιη... πλανήσεις
... με τους ορειβάτες του 2000

Σα χάνεται το χνούδι ανεμελιάς 

στης ήβης το πρωτόλειο χαΐδεμα

που ανθούνε πόθοι αγένωτοι... 

στο ύψος της καρδιάς ραμμένο 

φυλαχτό γαλάζιο μάτι,

γκόλφι ανθρωπιάς

που 'χαν της μάνας μας τα λόγια... 

στο δίμιτο δισάκι, 

προσφάι σε κληματόφυλλο,

ένα φελί αναζήτησης 

κι ανέρωτο κρασία αποκοτιάς...

στης φυλής το κοφτό ανηφόρι, 

(Καταλμός)

των σιαδιών σιγουριάς αρνητές, 

εραστές των γκρεμνών κορυφών 

που λαξεύει (στην Τύμφη) η Κλωθώ 

και σμιλεύει η γοργόνα των χρόνων,

...................ακρίτες αξιών...

πως απλώνουν οι ορδές

της αγοράς 

γειτονιές... που οπαδοί 

καλημερίζουν... μετοχές, 

προσμονή τους, μονάχα, ένα οχτάρι, 

ζευγαρώνονται... διοξίνες 

θυγατέρες του Κερδώου Ερμή,

.......με κουφέτα

εξασθενημένου,

εξασφαλισμένου 

"ουράνιου" τέλους...

Μακριά!...

Μακριά... (στην Κόια)

στις πλαγιές της αιώνιας φύτρας

ΘΑ 'ΒΡΕΙ η γενιά μας

ποιοί είναι οι Κένταυροι

να γιάνουνε τους Εφιάλτες μας.

Κελαηδίσματα... κελαρύσματα, 

μόλες... γλυκιές ανάσες 

στις σειρήνες.. (Νεράιδες) 

Μα... (στ' Ασκηταριό) 

δεόμεθα σε υπόγεια νάματα,

σπηλιά του Πλάτωνα,

νυφοπάζαρο ιδεών...

χαϊδολογούμε κόρφους αλήθειας 

κάτω από φως

καντηλιού στην αγια-Αθηνά.

Η ύλη... Μήδεια,

δεν πρέπει να μπορεί 

ν' αλλοιώνει

το ψίκι της κράσης μας, 

έχει... (λα Κούρπινι) 

Νύμφη, "παγάν λαλέουσαν"...

Κερνούν οι αισθήσεις

φιλέματα χίλια,

χίλια μηνύματα...

μύριοι πετρίτες, 

οι ίνες του είναι μας,

ταχυδρόμοι...

κι ειν' η καρδιά μας

μόνη Παρθένα στο θρονί της,

τ’ αναδεύει

να ευτυχήσουμε, να πικραθούμε, 

να γιομίσουμε της ζωής την πείρα,

μ' έρμα αρχέγονο: 

η άσωτη απλωσιά του γαλανού, 

οι απανωτές θίνες του πράσινου,

ως του Αντιμάνου

σεντόνια ατλάζινα,

που σπαρταρούν οι μέρες

στην αγκαλιά του ήλιου...

το προσωπάκι

που 'χε το αγνό πετάρισμα... 

και τα ματάκια 

που 'πλέξαν τον Έρωτα μας.

Λάμπρος Τάτσης

Ποιη... πλανήσεις
Του Λάμπρου Τάτση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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Γυρνώντας των μερών μου την ανέμη,
έπιασα κόμπο... 
κι ήρθα στη Φηγό*, να τη ρωτήσω 
που αφήνομαι στο βλέμμα,
κι όχι στα λόγια• (δουλικά του νου π' αλλοιώνουνε 

τη σχέση των ανθρώπων)...

Τα φύλλα της θροϊστηκαν και ρίγησα 
στης ρήγισσας Διώνης* την πνοή
φτεροκοπώντας θεία περιστέρια, 
δήλωσαν, (μου εφάνη)
πως κύκλωσαν το ΝΑΙ...

Και οι Πελειάδες* μεταφράζουν: 
(και με φράζουν)
-ΟΛΑ, αυτά που πρέπουν! 
Που πρέπουνε για ποιόν; 
-...για τον κόσμο!
-Κι αυτά που πρέπουνε για ΜΕΝΑ; 
-Κράτα τα για σένα! 
Κι α δεν μπορώ; 
-...σιωπούν!

##

Τ' ολόγιομο δισάκι, στην πλάτη,
με το έρμα της απόγνωσης•
φυγάς από του νου τα μονοπάτια
-που δε στοιχίζομαι στα βήματα των άλλων-
στην αλφαδιά του κόσμου,
που δεν τη θέλω εντός μου•
τη ρότα ακολουθώντας της καρδιάς,
-χωρίς στρατί επιστροφής, καταστροφής-
(πιο λίγο να προδώσω ποιον μπορώ;)
απόκαμα, σε στάση ανέγνωρης γραμμής,
αφετηρία ή τέρμα
(το τέλμα καίει τα στήθια)
τα σήμερα περνάν, δε μ' ακουμπάνε,
άδεια λεωφορεία, που δεν μπαίνω,
γιομάτα, που δεν παίρνουν... 

Κι όμως,
ξέροντας πως το ίδιο θα συμβεί,
στο αύριο
και στην κόρη του αύριο,
την ελπίδα απ' το φιλί-πηγή 
που ο ροδόχειλη αυγούλα,
όπου θέλει εκείνη σκάει και χρωστάει• 

θα καρτερώ,
(με την καφτή ανάσα της λαχτάρας)
να μεταβάλλει σε στιγμές 
τα χρόνια που αγναντεύω κι αναδεύω• 
μες στων χειλιών την άκρη, να 'χει 
σεισάχθεια μια σταλιά, 
το ΝΑΙ μοτ της δικαίωσης, μιας χρέωσης...
Παρακαλώ, να μη φανεί,
με, τα πανιά του Αιγέα,
σε Σούνιο αναμονής να μένω,

δεν το θέλω, 
πληρώνοντας... 
ιδέες που δεν "έπρεπε"...

##

Θε μου, δώσ' μου τόπο να σταθώ 
(και να στα πω)
...αυτά που αποζητώ
......................................................................
κι έγιναν ύβος στην ψυχή μου,
να πυρπολήσω,
τις στάχες ν' ανεμίσω•
κι ας νιώσω μια φορά 
των στοχασμών τ' αγγέλιασμα!

Πειάρισε ένας άγγελος και μου 'πε: 
-Τις έγνοιες σου, 
σβηστές σ' ένα κόκκινο κρασί,
πνίξτες σ' ένα δάκρυ,
σ' ένα κλάμα... 
με τα όνειρα που έκανες,
βρέθηκες, 
(Το 'ξερα πως θα το πει)
στην ώρα αυτής της ζήσης!
Πορεύσου...

Μάζεψα όση δύναμη μ' απόμεινε κι απάντησα:
(χωρίς να απολογιέμαι)
—Εξόφλησα τα ναύλα με το ΓΕΛΙΟ,
της νιότης θυμητάρι μου, για να ΔΙΑΒΑΙΝΩ

τους φράχτες που μου στήσανε•
και ν' ανεβαίνω στων ματιών τον πήγασο,
στο ταξίδι της περίγλυφης ζωής...

Φήγος: Ιερή βελανιδιά του Μαντείου της Δωδώνης
Διώνη: σύζυγος του Δία
Πελειάδες: Ιέρειες που έδιναν το χρησμό

Τσούκα-Ρόσια

Εγώ ήμουν τ’ αρχοντόπουλο

Ευτυχισμένες
οικογενειακές

στιγμές
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Τα ήθη και τα έθιμα είναι συνήθειες που έχουν βάση ιδέες και δοξασίες από
την ζωή κληρονομημένες από την αρχαιότητα και τους προγόνους μας. Στα
έθιμα στο πέρασμα των χρόνων έγιναν ορισμένες αλλαγές ή ξεχάστηκαν.

Έχουμε όμως ιερά υποχρέωση να τα διατηρήσουμε όσο είναι δυνατόν και να τα

υπενθυμίζουμε στις νέες γενιές, γιατί μέσα από αυτά μας μιλούν οι πρόγονοί μας

κα να συνεχίσουμε την ιστορία μας.

Στο χωριό μας τα έθιμα ήταν πολλά (γάμοι, αρραβώνες, πανηγύρια κ.λ.π.) ακόμη

κάθε μήνας είχε και το δικό του έθιμο.

Στις 30 Νοεμβρίου εορτή του Αγίου Ανδρέα βράζανε μαζί διάφορα πολύσπορα

τα μπόλια (φασόλια - καλαμπόκια - σιτάρι κ.α.) που τα ονομάζανε Αντρελούσια

από τη γιορτή. Σήμερα δυστυχώς , λίγοι το πραγματοποιούν.

Η λέξη μπόλι προέρχεται από τη λέξη μπόλικος που σημαίνει αφθονία. Εθιμο αρ-

χαίο που αντιπροσώπευε τη βλάστηση και την εφορία της γης.

Από τη γιορτή του Αγίου Ανδρέα για το χωριό μας αρχίζει ο βαρύς χειμώνας   το

κρύο δυναμώνει - Αντριεύει.

Οι πρόγονοί μας λέγανε την εξής παροιμία:

Από του Αγίου Αντρέα το κρύο αντριώνει

Από τις 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας βαρβαρώνει

Στις 5 Δεκεμβρίου του Αγίου Σάββα σαβανώνει (ετοιμάζεται για χιόνι) και στις

6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου παραχώνει (χιονίζει).

Επίσης διηγούνταν και μια άλλη παροιμία που ίσως να ήταν και αλήθεια.

Ένας ζαγορίσιος νεοαρραβωνιασμένος με το όνομα Ανδρέας πήγε να γιορτάσει

στο διπλανό χωριό με τον πεθερό του, τον έλεγαν και αυτόν Ανδρέα, πήρε ορι-

σμένα καλύτερα ρούχα για τη γιορτή και στο σακούλι του έβαλε λίγο ψωμοτύρι για

το δρόμο. Στο βραδινό τραπέζι ο γαμπρός λίγο ντροπαλός  δεν καλοέφαγε.

Τη νύχτα ο πεθερός βγήκε για φυσική του ανάγκη στην αυλή (τουαλέτες της επο-

χής) ο γαμπρός στο δωμάτιο προς την αυλή χωριστά από τη μνηστή (σιγά μην κοι-

μώταν την εποχή εκείνη μαζί) πείνασε και έτρωγε το ψωμοτύρι του. Έξω χιόνιζε

και ο πεθερός απευθυνόμενος στον Αγιο Ανδρέα λέει

"Ρίξε Ανδρέα μου ρίξε" 

εννοούσε το χιόνι.

Ο γαμπρός νομίζοντας πως τον βλέπει, του απαντά:

"κι αν ρίχνω και δε ρίχνω" από το σακούλι μου ρίχνω.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Το έτος 1927 το ελληνικό κράτος αποφάσισε να προβεί στον εξελληνισμό των ονομάτων των
χωριών. Η τότε Γενική Διοίκηση Ηπείρου, με σχετική εγκύκλιο διέταξε τα κοινοτικά Συμβούλια
να προτείνουν νέα ονομασία για όσα χωριά είχαν ξενικά ονόματα και ειδικά Σλαβόφωνα, και
να συνδυάζονται με κάποια ιστορία, τοποθεσία ή μήθη και έθιμα του τόπου τους.
Το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού μας αποφάσισε να προτείνει την ονομασία "Καλλιρόη"
(αντί του Σλαβόφωνου Λεσινίτσα τόπος με πολλές φουντουκιές) και το συνδύασε με την καλή
ροή των υδάτων του τόπου μας.
Στο αρμόδιο συμβούλιο μετονομασιών της ΓενικήςΔιοίκησης Ηπείρου, συμμετείχε ο αείμνη-
στος καθηγητής ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά το χωριό μας και πρότεινε
το όνομα "ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ" από τις πολλές βρύσες και πηγές που είχε η περιοχή μας.
Το αρμόδιο  Συμβούλιο έλαβε υπόψιν την πρόταση του κ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ και αποφάσισε ότι
πλέον το χωριό ΛΕΣΤΙΝΙΤΣΑ στο εξής θα ονομάζεται ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ.

Από την κοινότητά μας δεν υπήρχε καμία αντίδραση και το υπουργείο εσωτερικών έλαβε
υπόψη την απόφαση της Γ.Δ.Η., ενέκρινε τη μετονομασία, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της
κυβερνήσεως και διέταξε όλες τις υπηρεσίες Δημοτικές, Κοινοτικές, Στατιωτικές κ.λ.π. να προ-
βούν στην αντίστοιχη μεταβολή.
Η κοινότητά μας έκανε όλες τις μεταβολές στα βιβλία της, καινούρια σφραγίδα και από την 1η

Σεπτεμβρίου 1927 άρχισε την αλληλογραφία της με την επιγραφή:
"ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". Πολλές κοινότητες του Ζαγορίου

όπως π.χ. η Λάιστα, το Τσεπέλοβο, το Καπέσοβο και άλλες αρνήθηκαν τα κοινοτικά του συμ-
βούλια την αλλαγή με τη δικαιολογία ότι τα ονόματα αυτά έχουν συνδεθεί με την ιστορία του
τόπου τους.
Η πρόταση του καθηγητή ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ να μετονομασθεί το χωριό μας σε ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ,

νομίζω πως ήταν πολύ σωστή, διότι τότε υπήρχαν πάρα πολλές βρύσες και πηγές, όπως πα-
ρακάτω:

Από τότε μέχρι σήμερα, πολλές βρύσες και πηγές εντός και εκτός οικισμού έχουν εγκαταληφθεί
ή χάθηκαν καθ' όσον δεν υπάρχουν κτηνοτροφικές, αγροτικές - δασικές κ.λ.π. δραστηριότητες
από τους λίγους εναπομείναντες κατοίκους για συντήρησή τους. Το νερό όμως στο Βρυσοχώρι
είναι ακόμη άφθονο και θα συνεχίσει να υπάρχει, και δικαιολογείται μέχρι σήμερα η πρόταση
του αείμνηστου καθηγητή ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ.

Υ.Γ. Αυτές τις Βρύσες και πηγές εκτός οικισμού τις θυμάμαι από παιδί τότε που με τον

αείμνηστο πατέρα μου βοσκούσαμε τα ζώα του χωριού.
Ίσως να μου διαφεύγουν και κάποιες ακόμη

1 Χοροστάσι (3 βρύσες)
2 Μαντάνι 
3 Κουϊτσας
4 Κούναβου
5 Ρούσου
6 Σέττα
7 Βίσιου
8 Φιλτσίκα
9 Γκαράνη
10 Μαργάρω
11 Πησιώτη (2 βρύσες)
12 Βρωμονέρι
13 Πέτρα
14 Μιάλου (Μιντέσου)
15 Τζιάμενα
16 Κοτρώτσιου
17 Κυριάκα
18 Καρβέλη
19 Στόια
20 Γκότση
21 Τουκίλη
22 Πέτσιου

Επίσης: Εντός οικισμού υπήρχαν και μερικά μικρά πηγάδια όπως:
Καπράντζιου - Νούτσου - Μπιδέρη - Παντίση - Χαντόλιου - Μπράχα κ.λ.π.

ΒΡΥΣΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΒΡΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1. Στριγκόνι

2. Μαγούλα

3. Φάγκου

4. Μπράντου

5. Σιάνιστα

6. Κατούνιστα

7. Χαρδαλιά

8. Βρωμονέρι 

(Βαλιαρά)

9. Λιποχώρι

10. Μουτσιέλι

11. Πρίσκο

12. Πανιάγκρε

13. Γκορίτσα

14. Σιαδι Κακάβι

15. Στρόκινα

16. Σκαρβένα

17. Απιάσιγκο

18. Ανίγιστα

19. Ρασαντίνι

20. Απλιάμσα

21. Μιχαγιάννη

22. Μπαϊάσα

23. Γκλαβά

24. Σμόλιβα

25. Πατσιαούρη

26. Αγία Τριάδα

27. Ντίτσια

28. Ντάλα

29. Νεραϊδόβρυση

30. Μπράντου 

Λαπτάσας

31. Τιλέσι

32. Λιάσκα

33. Καταλμό

34. Αλάκου

35. Χατζή 

(αμελισιόρου)

36. Γουρπουρίου

37. Μιάλου Αγίας 

Παρασκευής

38. Βρύση Τσιόμου

39. Κιάτρακου άπα

(πέτρα με νερό)

40. Τουκίλι

41. Παπαθόδωρου

Επιμέλεια
του  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΙΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

Η οικογένεια του αείμνηστου ΑΔΑ-

ΜΑΝΤΙΟΥ (Μάντη) ΤΣΙΟΜΙΔΗ τον

Αύγουστο 2014 στη μνήμη του κατα-

σκεύασε στη θέση Βρύση Τσιόμου

(πάνω στην 25η ε.ο.). Καλαίσθητο ει-

κόνισμα αφιερωμένο στον Αγιο Σπυ-

ρίδωνα (το όνομα της Σπυριδούλας).

Η εκκλησιαστική επιτροπή εύχεται

στην οικογένεια ΤΣΙΟΜΙΔΗ, ο Αγιος

να τους χαρίζει υγεία και να αναπαύει

τον αγαππητό ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014,

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου, παρέδωσε εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων

και του Νέου Ετους, είδη ρουχι-
σμού και Υγιεινής για τα ορφανά και
αναξιοπαθούντα παιδιά που στεγά-
ζονται στην Ιερά Μονή Ντουραχά-

νης με τη φροντίδα του
ακούραστου πατέρα ΠΑΠΑΘΑ-
ΝΑΣΗ και εθελοντών.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, ευχαριστεί
θερμά όλους όσους προσφέρανε
τα παραπάνω είδη και ειδικά τις κυ-
ρίες του χορευτικού ομίλου, αποδει-
κνύοντας για ακόμη μια φορά οτι το
Βρυσοχώρι μπορεί και ξέρει να
συμπαραστέκεται και να βοηθά
τους συνανθρώπους του. 

Στις Πίνδου μας τις κορυφές

τόσο τραγουδισμένες

είναι και οι τρεις δρακόλιμνες

που είναι στοιχειωμένες

##

Η μια είναι στο Λάκμωνα

και στη Γκαμήλα η άλλη

στο Σμόλικα η κυκλικιά

με ξωτικά μεγάλη.

##

Η καθε μια το δράκο της 

έχει που τις φυλάνε

και όταν κοιμούνται τα στοιχεια

νεράιδες τραγουδάνε.

Οταν οι δράκοι πιάνονται

τρέμουν βουνά και κάμποι

και σκοτεινιάζει ο ουρανός

κι ο ήλιος πια δε λάμπει.

##

Ο ένας βράχος του πετά

ο άλλος σαν θυμώνει

πετάει δέντρα ολόκληρα

και δάση ξεριζώνει.

##

Κι αν θέλησε ο Αλη Πασιάς

τη μια να τη στερέψουν

πέσαν της φύσης τα στοιχειά

για να τον καταστρέψουν.

Οι Δράκοι και τα ξωτικά 

βγήκανε με φόρα

ρίχνουν χαλάζι και βροχή

και ξέσπασε η μπόρα.

##

Ρίχνει η Γκαμήλα κεραυνούς

ψηλά από τα καταράχια

μ’ αστροπελέκια τον χτυπά

ραγίζονται τα βράχια.

##

Κι ο Λάκμωνας σας τακουσε

αστράφτει και θυμώνει

στέλνει χαλάζι και αστραπές

και η μπόρα δυναμώνει.

Και η Αστράκα από ψηλά

ρίχνει χονδρό χαλάζι.

Κι Αλή Πασιάς δεν τόλμησε

τα σχέδια του αλλάζει.

##

Κι ο Σμόλικας απέναντι

βροντά και σκοτεινιάζει

στέλνει το Δράκο το θεριό

και τον Αλή τρομάζει.

##

Φοβήθηκε ο τύρρανος

στα πόδια του το βάζει

και οι Δράκοι τον κυνήγησαν 

με πύρινο χαλάζι.

ΘΡΥΛΟΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΕΣ
(Από το βιβλίο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΤΣΙΟΣΤΑ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ - ΣΑΤΥΡΙΚΑ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΑ)

Κατόπιν ενεργειών συγχωριανών μας και με δαπάνη της πε-
ριφέρειας Ηπείρου, το Φθινόπωρο επισκευάστηκε η μονό-
τοξη πέτρινη γέφυρα ΓΚΑΡΑΝΗ. Το έργο εκτέλεσε ο
εργολάβος κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, με επιβλέπουσα
αρχή την 8η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Ιωαννίνων. Η από
τριακόσια (300) και πλέον χρόνια γέφυρα είχε υποστεί πολ-
λές βλάβες και ήταν έτοιμη να καταρρεύσει με αποτέλεσμα
να χαθεί ένα πολιτιστικό μνημείοτου χωριού και να διακοπεί
η επικοινωνία του πέρα με τον κάτω μαχαλά. Χρειάζεται μια

ακόμη προσπάθεια για συντήρηση και στις επτά (7) ακόμη
μονότοξες πέτρινες γέφυρες (Κουϊτσας, ρέμου (2 γέφυρες)

Πέκη, γέφυρα μεγάλη, γέφυρα μικρή και Σκαρβένας) οι
οποίες εξυπηρετούν και σήμερα κατοίκους του χωριού. Ο
Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκ μέρους όλων των
Βρυσοχωριτών ευχαριστεί θερμά τον περιφερειάρχη Ηπεί-
ρου κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ και την 8η εφορία για το
αμέριστο ενδιαφέρον τους

Ευθύμιος Πουποβίνης

Δρακόλιμνη Τύμφης Δρακόλιμνη Σμόλικα

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΚΥΡΑΤΣΗΣ
1942 - 2014

Για άλλη μια φορά φέτος στις 11
Οκτωβρίου η καμπάνα του Αγίου Χα-
ραλάμπους χτύπησε πένθιμα για να
αναγγείλει τον θάνατο του χωριανού
μας Ντίνου Κυράτση.
Ο Ντίνος ήταν ένα από τα τέσσερα

παιδιά του βαγγέλη και της Ευαγγε-
λίας (Βάγγιος) Κυράτση.
Γεννήθηκε στο χωριό μας στις 17 Αυ-

γούστου του 1942.
Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στο

χωριό μαζί με την αδερφή του Χαρί-
κλεια και την μητέρα του, μιας και ο
πατέρας του αναγκάστηκε να φύγει
από το χωριό μαζί με την αδερφή του
Σταματία λόγω του εμφυλίου πολέ-
μου. Ο δε αδεφός του Δημήτρης σκο-
τώθηκε στον πόλεμο.
Τα παιδικά του χρόνια ήταν πάρα

πολύ δύσκολα και φτωχικά. Τελείωσε
το γυμνάσιο στο Τσεπέλοβο και μετά
τον στρατό διορίστηκε στο ταχυδρο-
μείο υπάλληλος.
Υπηρέτησε στους Ασπράγγελους,

Κήπους, Δελβινάκι, Κεφαλόβρυσο και τέλος στα Γιάννινα απ’ όπου βγήκε σε
πρόωρη σύνταξη λόγω υγείας.
Η υγεία του κλωνίστηκε βαριά λόγω καρδιοεγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο

τον ταλαιπώρησε για σχεδόν 22 χρόνια από τα οποία τα τελευταία τέσσερα ήταν
τελείως ακινητοποιημένος στο κρεβάτι.
Ηταν ένας καλός και αγαπητός με τον κόσμο άνθρωπος και λάτρευε το χωριό

μας. Κάθε Σαββατοκύριακο και γιορτή ήταν παρών στο χωριό και συμμετείχε
ενεργά στα δρώμενα του χωριού. Δε μπόρεσε όμως να δει και τον Αγιο Χαρά-
λαμπο που τελειώνει που τόσο πολύ και αυτός βοήθησε οικονομικά. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία διαβάστηκε στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα
Γιάννινα παρουσία όλων των συγχωριανών μας και γνωστών του Ντίνου και εν-
ταφιάστηκε στο εκεί Κοιμητήριο.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας εύχονται θερμά συλλη-

πητήρια στους οικείους του και εύχονται να είναι αναπαυμένος και το χώμα ελα-
φρύ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
1977 - 2014 

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 αποφράδα ημέρα. Η καμπάνα του Αγίου
Χαραλάμπους και πάλι χτυπά πένθιμα. Οι καρδιές όλων μας ραγίζουν .
Έφυγε από τη ζωή το παλικάρι χτυπημενος από την επάρατη νόσο.
Βάσκανη μοίρα. Ζήλεψε τα νιάτα του, τη λεβεντιά του, το χαμόγελό του,

την οικογενειακή του ευτυχία. Μόλις ένα χρόνο παντρεμένος με τη συγχω-
ριανή μας ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του Γεωργίου και της Αριστούλας (εγγονή
των αείμνηστων Χρήστου και Μαρίας Πασχάλη και Δέσποινας Τσιομίδου -
Πίσπα)
Γιατί;Γιατί αυτή η αδικία;
Δεν λυπήθηκε τα τριάντα εφτά του χρόνια, τη λατρεμένη του σύζυγο, τους

γοενίς του;
Δυστυχώς για ορισμένα θέματα δεν υπάρχουν εξηγήσεις.
Βουβός και αβάσταχτος πόνος της συζύγου του, των γονιών του και των
συγγενών του.
Ο Χρήστος, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου 1977 γιος του

Δήμου και της Ζωής Καραμήτρου. Εκεί μεγάλωσε, σπούδασε και εργαζόταν
σαν ιδιωτικός υπάλληλος.
Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Βουβοί και συντετριμμένοι η σύζυγός του, οι γονείς του, συγγενείς και φίλοι

και οι βρυσοχωρίτες της ευρύτερης περιοχής απήυθηναν τον ύστατο χαι-
ρετισμό στο παλικάρι που τον συνόδεψαν στην τελευτάια κατοικία του.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκ μέρους όλων των Βρυσοχωρι-

τών εκφράζουν “Θερμά συλλυπητήρια” στην απαρηγόρητη ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
στους γονείς και συγγενείς. Ο πανάγαθος Θεός να τους χαρίσει δύναμη και
κουράγιο να αντέξουν και να ξεπεράσουν το αναπάντεχο κακό.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Θεσσαλονίκης που τον σκέπασε, και η μνήμη
του αιώνια.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1936 / 17-11-2014 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ
γεννήθηκε στο
Βρυσοχώρι το
1936 και ήταν το
πρώτο από τα
τρία παιδιά του
Χρήστο Πασχάλη
και της Χάιδως
Τράμμα - Πα-
σχάλη.
Εφυγε από το

χωριό σε ηλικία 8
χρονών, με τη μη-
τέρα του και τον
αδερφό του το
Νίκο, με ένα περι-
πετειώδες ταξίδι
πολλών ημερών
ώσπου να φτάα-
σουν στην Αλε-
ξάνδρεια (Γιδάς).
Με ένα καρβέλι

ψωμί στην πλάτη
ο ίδιος και λίγα
πράγματα που
πήρε η μητέρα
του, ξεκίνησαν
παζή για το ταξίδι.
Εκλαιγε. Ηταν

σκληρή η ώρα του
αποχαιρετισμού.
Πως να αφήσει
τους φίλους του,

τους συγγενείς του, το αγαπημένο του σπίτι, το χωριό του και να πάει σε
έναν άγνωστο τόπο;
Οταν έφτασαν στη Βρύση του Τσιόμου, γύρισε να δει και να αποχαιρετή-

σει για τελευταία φορά την τσούκα Ρόσια του , το χωριό και ότι είχε αγα-
πήσει ως τότε.
Η εικόνα που είδε ήταν συγκλονιστική. Τεράστιες φλόγες έκαιγαν το σπίτι

του. Απελπισία. Ηθελε να τρέξει, να γυρίσει πίσω, να σβήσει τη φωτιά, να
σκοτώσει αυτούς που έκαιγαν το σπίτι του και ξερίζωναν την καρδιά του.
Μα δεν τον άφησαν. Κλαίγοντας γοερά όλοι τους, συνέχισν την πορεία
τους. Το ημερολόγιο έγραφε 3 Ιουνίου 1944 και ήταν η ημερομηνία που
πέρασαν οι Γερμανοί και έκαψαν για δεύτερη φορά σπίτια του χωριού. 
Αυτή η μέρα χαράχτηκε βαθιά στο νου και στην καρδιά  του Αντώνη και

τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή.
Έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, όπου τους περίμενε ο πατέρας του ο Χρή-

στος. Η οικογένεια είχε ιδιόκτητο φούρνο. Εκεί εργαζόταν ο Χρήστος και
εκεί εργάστηκε  και ο Αντώνης αφού τελείωσε το Γυμνάσιο.
Στο Γιδά παντρεύτηκε την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Ρίτσα) ΤΣΙΚΛΙΤΑΡΗ. Απέκτησαν

δύο παιδιά το ΧΡΗΣΤΟ παντρεμένο με την ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ
και τη ΧΑΡΟΥΛΑ παντρεμένη με τον ΑΡΓΥΡΗ ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗ. Τα δύο παι-
διά άριστα αποκατεστημένα ζούνε με τις οικογένειές τους στο Γιδά και ο
Αντώνης χάρηκε τέσσερα εγγόνια. Τον ΑΝΤΩΝΗ και το ΓΙΩΡΓΟ παιδιά
του Χρήστου, το ΓΙΩΡΓΟ και τη ΜΑΡΙΑΝΘΗ παιδιά της Χαρούλας.
Άριστος οικογενειάρχης ο Αντώνης ξεχώριζε για την εργατικότητα, την εν-

τιμότητα, τον ακέραιο χαρακτήρα, το ήθος, την καλοσύνη και τα φιλόξενα
αισθήματα για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους Βρυσοχωρί-
τες όταν τους συναντούσε στο Γιδά.
Ο φούρνος “Πασχάλη” ήταν στέκι γνωστών και φίλων, περισσότερο όμως

όλων των Βρυσοχωριτών που περνούσαν από εκεί να χαιρετήσουν, να
μάθουν κάποιο νέο, ή και να μιλήσουν για το αγαπημένο τους χωριό, τόσο
με την γλυκύτατη και αλησμόνητη κυρά - Χάιδω, μητέρα του Αντώνη, όσο
και με τον ίδιο.
Ο Αντώνης ήταν αξιαγάπητος, τίμιος, ειλικρινής, καλός φίλος και ευρύτερα

αποδεκτός τόσο στην τοπική κοινωνία του Γιδά όσο και στη Βρυσοχωρί-
τικη παροικία που σίγουρα έγινε φτωχότερη, αφού ο Αντώνης δεν έκοψε
ποτέ τον “ομφάλιο λώρο” με τις ρίζες της καταγωγής του.
Η κηδεία έγινε στις 18 Νοεμβρίου στο Γιδά παρουσία συγγενών γνωστών

και φίλων και όλοι τον έκλαψαν πικρά.
Ας μείνει “αιωνία” η μνήμη σου αλησμόνητε Αντώνη!

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στη σύζυγο, στα παι-
διά, στα εγγόνια, στα αδέρφια του Νίκο και Γιάννη και στους λοιπούς συγ-
γνείς θερμά συλλυπητήρια και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα της
Αλεξάνδρειας που τον σκέπασε.
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Πρόσληψη 
δημόσιου 

Υπαλλήλου
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του

Θωμά και της Μαρίας (εγγονή
του αείμνηστου Παπανικόλα και
Χαρίκλειας Κασσαβέτη και των

αειμνήστων Δημητρίου και Χρι-

στίνας Βούρβου) προσλήφθηκε
από την 1 Ιανουαρίου 2015 ως
αναπληρώτρια δασκάλα στο
ΠΥΣΠΕ Νομού Αιτολωακαρνα-
νίας και τοποθετήθηκε στο 2ο Δη-

μοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επι-

τροπή εύχονται  στην αγαπητή
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ευδόκιμη εκπαιδευτική
υπηρεσία

Αγορά 
φαρμακευτικού

υλικού
Το Δ.Σ του Συλλόγου προσπαθεί
στα πλαίσια των οικονομικών δυνα-
τοτήτων του, να σταθεί αρωγός στις
ανάγκες και τα προβλήματα των κα-
τοίκων του χωριού. Προέβη και
φέτος στην αγορά φαρμακευτικού
υλικού τα οποία παρέδωσε στο
προσωπικό της ομάδας “βοήθεια
στο σπίτι” για να μπορεί κάθε Τρίτη
που  επισκέπτεται το χωριό, να
κάνει απλές εξετάσεις στους ηλικιω-
μένους συγχωριανούς μας που
αφορούν το σάκχαρο, τη χοληστε-
ρίνη κ.λ.π.
Μικρή η δαπάνη αλλά σημαντική η
βοήθεια για τους ηλικιωμένους που
αποφεύγουν την ταλαιπωρία να
ανεβοκατεβαίνουν στα Γιάννενα.

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
Με πολλούς προσκεκλημένους συγγενείς και φίλους το Σάβ-
βατο 6 Δεκεμβρίου 2014 η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του Αλέκου
και της Κωνσταντίνας Μπίρη - Κιτσάρα (εγγονή του αείμη-
στου Νικολάου και της Αριάδνης Μπίρη), έδωσε αμοιβαία
υπόσχεση γάμου με τον αγαπημένο της ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΚΑ

του Ιωάννου και της Μαγδαληνής από το Αγρίνιο, αστυνο-
μικός στο επάγγελμα και υπηρετεί στην Κεφαλλονιά.
Ο αρραβώνας έγινε στην οικογενειακή τους ταβέρνα “ΑΛΕ-
ΚΟΣ” στο Κρυφοβό Ιωαννίνων. Ακολούθησε γλέντι με κλα-
ρίνα και βιολιά μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίνρει το ταιρια-

στό ζευγάρι και εύχονται ΚΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑ .

ΒΑΠΤΙΣΗ
Η ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας

(εγγονή του Αθανασίου Καραγιάννη και της Χαρίκλειας Παν-

τίση - Καραγιάννη) και ο σύζυγός της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΕΜ-

ΒΑΣΙΟΣ την Κυριακή

5 Οκτωβρίου 2014

βάπτισαν στον Ιερό

Ναό Αγίου Γεωργίου

στο Ν. Ηράκλειο Αττι-

κής τον πρώτο βλα-

στό της οικογένειας.

Οι νονοί Δημήτριος

Σοφικίτης και Κατε-

ρίνα Αντωνάτου χάρι-

σαν στο νεοφώτιστο

το όνομα ΘΕΟΔΩ-

ΡΟΣ. 
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντα-

κτική Επιτροπή εύ-
χονται στους
ευτυχισμένους γονείς,
παππούδες και νο-
νούς να τους ζήσει το
νεοφώτιστο. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας συμπαρασταθή-
κατε και συμμετείχατε με οποιοδήποτε τρόπο στην απέραντη
θλίψη και το βαθύ μας πόνο, για το χαμό του λατρευτού μας
συζύγου και πατέρα 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους του από τα Ιωάννινα το
Αγρίνιο και την Αρτα που τον συνόδεψαν στην τελευταία του
κατοικία.
Ευχαριστούμε το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, που διέ-
θεσε λεοφωρείο για την ευκολότερη μετακίνηση των μελών
του, από το Βρυσοχώρι και τα Ιωάννινα στο Παλαιοχωράκι
Δημαρίου Αρτας κι έκλαψαν μαζί μας στο στερνό αντίο.
Ευχαριστούμε την κ. Μαρία Τσούπη-Ρέμου, που με τη δική
της πένα, βουτηγμένηστα χρώματα της Τσιέλας, ζωγράφισε
τον κόσμο του Λάμπρου.
Ευχαριστούμε τον κ. Ευθύμιο Πουποβίνη, που με χίλια
λόγια αγάπης, φιλίας και εκτίμησης, με τρεμέμενη φωνή,
έγραψε όλα όσα έζησαν μαζί 20 ολόκληρα χρόνια, συνεργα-
ζόμενοι στο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου και στην εφημερίδα του χω-
ριού. Ακόμη ευχαριστούμε τα αγαπημένα του ξαδέρφια που
ταξίδεψαν από την Αθήνα, για να τον γλυκοφιλήσουν για τε-
λευταία φορά, τους  κατοίκους του Παλαιοχωρακίου και των
γύρω χωριών, όπως και το Δήμαρχο του Δήμου Γ.Καραϊ-
σκάκη. Ευχαριστούμε τους συμμαθητές του, από το Δημο-
τικό Σχολείο, παιδιά του πρώτου του Δασκάλου, αείμνηστου
Μποτέτσιου, που ήρθαν από το Κομπότι καθώς και την εξα-
δέρφη μου Αρτεμη, που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη.
Επίσης ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν στεφάνια και διέθε-
σαν διάφορα ποσά σε δωρεές στην αιώνια μνήμη του.

Η σύζυγος Στέλλα - Τάτση

τα παιδιά Μιχάλης και Γιώργος

Τα αδέλφια του

Ευγένιος - Μέλπω

Κώστας - Αφροδίτη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ του Θωμά και της Γιαν-

νούλας (εγγονή από μητέρα του

αείμνηστου Γεωργίου Κων/νου Θε-

οδωρίδη και της αειμνήστου Μαρι-

γούλας Γεω. Μπιαζιάκη) και ο

σύζυγος της ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΑ-

ΜΟΠΟΥΛΟΣ απέκτησαν ένα

όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι,

δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

- Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ του

Θωμά και της Χρυσούλας (εγγονός

των αειμνήστων Ευαγγέλου και

Χάιδως Σιαμπίρη και του αείμνη-

στου Ιωάννου και Ελένης Καρα-

γιαννοπούλου) και η σύζυγος του

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΑ

απέκτησαν ένα όμορφο και χαριτω-

μένο κοριτσάκι πρώτο βλαστό της

οικογένειας.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επι-

τροπή εύχονται στους ευτυχισμέ-
νους γονείς και παππούδες να τους
ζήσοτυν τα νεοφώτιστα. 

ΓΑΜΟΙ
- Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 στο Δημαρ-
χείο μας (Ζαγορίου) ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ-

ΚΗΣ του Αναστάσιου και της Αντωνίας (εγγονός
των αείμνηστων Αθανασίου και Σταματίας Νούτσου,
και Νικολάου και Μαριάνθης Δημητράκη) παντρέυ-
τηκε την αγαπημένη του ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

του Χρήστου και της Εφημίας, καθηγήτρια δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσηςαπό το Αρμενοχώρι Φλώρινας
. Τα δαχτυλίδια αντάλλαξε ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ

Μετά την τελετή το ζεύγος δεξιώθηκε τους προσκε-
κλημένους στην ταβέρνα “ΛΙΘΙΝΟ” του συγχωρια-
νού μας Δημητρίου Κων. Κούναβου στο Δίλοφο
Ζαγορίου

- Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014 στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ του Στερ-
γίου και της Βασιλικής Κεχαγιά (εγγονή των αεί-
μνηστων Ιωάννη και Φανής Χαντόλιου)
παντρέυτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της ΑΝΤΩ-

ΝΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΗ του Κωνσταντίνου και της Λαμ-
πρινής. Τα δαχτυλίδια αντάλλαξαν οι μάρτυρες -
κουμπάροι ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΝΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥ

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται  στα
νιόπαντρα ζευγάρια βίο ευτυχή και ανθόσπαρτο
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ΠΟΥΛΙΑ : Ο ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Στην πραγματικότητα οι αστερισμοί και το φεγγάρι δεν εξα-

φανίζονται από τον ουρανό κατά τη διάρκειας της ημέρας,

βρίσκονται πάντα εκεί, αλλά το φως του ηλίου είναι τόσο δυ-

νατό την ημέρα που υπερκαλύπτει το δικό τους φως και γι'

αυτό δεν είναι ορατοί.

Οι αστερισμοί είχαν γίνει αντικείμενο παρατήρησης ήδη από

την αρχαία Ελλάδα και πολλοί μύθοι συνδέονται με αυτούς.

Ειδικά οι Πλειάδες, γνωστές και με την ονομασία Πούλια,

είχαν εξάψει τη φαντασία των αρχαίων Ελλήνων και εμφανί-

ζονται και σε πολλά δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου και της

Ελλάδας γενικότερα. Σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική μυ-

θολογία οι Πλειάδες ήταν κόρες του τιτάνα Άτλαντα και της

Πλειόνης, γεννήθηκαν στο όρος Κυλλήνη και θεωρούνταν

θεότητες του βουνού. Οι Πλειάδες ήταν εφτά, όσα και τα

αστέρια του αστερισμού, που. είναι ορατά με γυμνό μάτι: η

Μαία, η Ταϋγέτη, η Ηλέκτρα, η Στερόπη, η Κελαινώ, η Αλ-

κυόνη και η Μερόπη. Υπάρχουν δυο εκδοχές σχετικά με το

πως οι Πλειάδες έγιναν αστερισμός: η επικρατέστερη είναι

πως αυτοκτόνησαν από τον καημό τους για την τιμωρία του

πατέρα τους Άτλαντα να σηκώνει στους ώμους τον άξονα

του κόσμου ή από τη στεναχώρια τους για το χαμό των αδελ-

φών τους Υάδων. Και η Βοιωτική παραλλαγή του μύθου που

«αφηγείται» πως ο γίγαντας Ορίωνας τις ερωτεύτηκε και τις

καταδίωξε θέλοντας να τις απαγάγει. Η καταδίωξη συνεχί-

στηκε για πέντε χρόνια και τότε οι Πλειάδες κατέφυγαν στον

Δία, που τις έκανε αστερισμό για να τις γλιτώσει. Ο Ωρίωνας

όμως τις ακολούθησε στον ουρανό σαν αστερισμός κι αυτός,

κι έτσι οι Πλειάδες, που προπορεύονται μπροστά του στον

ουρανό, πέφτουν στη θάλασσα για να του ξεφύγουν.

Στους ανατολικούς λαούς οι Πλειάδες συνδέθηκαν με την

Αστρολατρία και οι Πέρσες γιόρταζαν τη μεσουράνηση τους

κατά το μεσονύκτιο της 17ης Νοεμβρίου και τότε ο βασιλιάς

των Περσών δεν αρνιόταν καμία χάρη στους υπηκόους του.

Οι Αιγύπτιοι επίσης την ημέρα αυτή άρχιζαν τις θρησκευτικές

γιορτές προς τιμή της Ίσιδος. Για πολλές φυλές της Πολυνη-

σίας οι Πλειάδες ακόμα και σήμερα αποτελούν αντικείμενο

λατρείας.

Ο αστερισμός των Πλειάδων χρησίμευε στην αρχαιότητα για

τον καθορισμό των εποχών, γιατί η εμφάνιση τους στην ανα-

τολή στα τέλη του Μαΐου ανήγγειλε την αρχή του καλοκαι-

ριού, ενώ η δύση τους τον Νοέμβριο προμήνυε την αρχή του

χειμώνα. Επιπλέον με τη θέση τους προσδιόριζαν οι αγρότες

και οι κτηνοτρόφοι την ώρα κατά τη νύχτα και κανόνιζαν έτσι

τις ασχολίες τους, που άρχιζαν με το χάραμα της ημέρας.

Ένα πολύ ωραίο δημοτικό τραγούδι που «ακούγεται» στο

Ζαγόρι και αναφέρει την Πούλια είναι το παρακάτω :

Εςέφεξε αχ μωρ' Γιούλα μου.

εξέφεξε η ανατολή, και πάει η πούλια γιόμα, μωρή κοντή κο-

πέλα, και πάει η πούλια γιόμα, πάρε τη ρόκα κι έλα.

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Συμμετοχές
Βρυσοχωριτών

σε αγώνες
δρόμου

Ολοκληρώθηκαν με το τέλος
του έτους οι αγώνες δρόμου
που πραγματοποιήθηκαν
στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό. 
Και κατά το δεύτερο εξάμηνο
του έτους είχαμε αρκετές
συμμετοχές Βρυσοχωριτών.
Συγκεκριμένα:

1. 8ος γύρος λίμνης 
Ιωαννίνων. 
Ιωάννινα 21-9-2014

Συμμετείχε ο Απόστολος
γεωργ. βασδέκης στον
αγώνα των 30χλμ και ο Γε-
ώργιος Ιωαν. Βακάρος στον
αγώνα 10 χλμ.

2, 3ος Εορδαϊκός 
ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ  
Πτολεμαϊδα 5-10-214

Συμμετείχε  ο Απόστολος
Βασδέκης

3. 3ος Διεθνής 
Μαραθώνιος 
Αμστερνταμ 42,2 χλμ. 
19-10-2014

Συμμετείχε ο Απόστολος
Βασδέκης μαζί με άλλους
πέντε δρομείς του Συλλόγου
δρομέων Ιωαννίνων και πολ-
λούς ακόμη αθλητές από
διάφορα μέρη της Ελλάδας.

4. 1ος Δημοκρίτειος 
Ημιμαραθώνιος 21,1 χλμ 
Ξάνθη 30-11-2014

Συμμετείχε ο Αδαμάντιος
Καπράντζιος

1 5 7 3 9 6 2 8 4

6 3 4 5 2 8 7 9 1

9 2 8 4 7 1 5 3 6

7 1 3 2 5 9 4 6 8

8 4 6 7 1 3 9 2 5

5 9 2 8 6 4 3 1 7

2 7 9 6 8 5 1 4 3

3 8 1 9 4 7 6 5 2

4 6 5 1 3 2 8 7 9

5      2       3 6       7 1 4     9      8

6    1      4       8      5    9      3     2    7

7       8     9 3       2     4 6      5 1

8     3     5 7      9     6     2      1    4

9      6      7 4      1     2      8      3     5

1      4     2 5     8     3       7     6     9

3       5     1      2      4    8     9     7    6

4       7      6     9       3    5     1    8      2

2       9      8     1      6      7       5     4       3

3 8 7 9 5 4 1 6 2

6 2 5 3 1 7 9 4 8

1 4 9 2 8 6 7 5 3

9 3 8 5 4 1 2 7 6

5 7 2 8 6 9 4 3 1

4 6 1 7 3 2 5 8 9

8 9 3 4 2 5 6 1 7

2 5 6 1 7 3 8 9 4

7 1 4 6 9 8 3 2 5

Του Σταύρου Γκαράνη

Λύση SUDOKU της 7 σελίδας

SUDOKU

ΧΟΡΗΓΟΙ 23ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
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Απολύθηκε 
από το στρατό

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ του Αθανασίου

(εγγονός των αείμνηστων Σοφίας Σιανίδη

Κυρίτση και Πέτρου Κυρίτση) ολοκλήρωσε

τη στρατιωτική του θητεία και την Τε-

τάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 απολύθηκε ορι-

στικά των τάξεων του Στρατού.

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

χονται στον αγαπητό ΠΕΤΡΟ καλός πολίτης

και καλή σταδιοδρομία στο σκληρό στίβο της

ζωής.

Επιστολή Διοικητικού
Συμβουλίου 

ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Προς τους: 

Απανταχού Βρυσοχωρίτες

και φίλους
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, αναγνώ-
στες της εφημερίδας μας “ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ”. Γνωρίζουμε και συμμε-
ριζόμαστε τη δύσκολη οικονομική κρίση
που βιώνει η χώρα μας και ο καθένας μας
χωριστά.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε με τις
λίγες οικονομικές δυνατότητες που διαθέ-
τουμε, τη δική σας ηθική και οικονομική
βοήθεια, να κρατήσουμε ζωντανό το χωριό
μας, και βασικά την εφημερίδα μας.
Είναι ο συνδετικός κρίκος.

Μας ενώνει και μας ενημερώνει για όλα
τα θεάματα του χωριού τους απανταχού
Βρυσοχωρίτες και φίλους.

Τα οικονομικά του Συλλόγου όλο και λι-

γοστεύουν.

Η εφημερίδα μας κυλοφορεί κάθε τρί-
μηνο σε ενιακόσια (900) φύλλα και απο-
στέλλεται σε εννιακόσιους αναγνώστες.
Η κατώτερη ετήσια συνδρομή είναι δέκα
(10) ευρώ και εάν ο κάθε αναγνώστης δια-
θέσει δέκα (10) ευρώ το χρόνο (900
φύλλα χ10 ευρώ= 9000,00). Με αυτά

τα χρήματα καλύπτουμς με άνεση όλα τα
έξοδα του Συλλόγου και βασικά της εφημε-
ρίδας. Ολοι μας μπορούμε να στερηθούμε
δέκα (10) ευρώ το χρόνο και να ενισχύ-
σουμε την προσπάθειά μας αυτή.
Εάν σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας
τότε δυστυχώς για το χωριό μας όλα τελει-
ώνουν, διότι χάρη σε αυτή συγκεντρώνων-
ται χρήματα  και συντηρούνται ακόμη και
οι Εκκλησίες μας. Γνωρίζουεμ τη νευαι-
σθησίας σας και είμαστε βέβαιοι πως όλοι
σας θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΗΣ των αείμνηστων Χαραλάμπους και Μα-

ρίας ΤΑΓΚΑ, είναι σήμερα Λέκτορας με μόνιμη θέση (tenured) στην

"Διοίκηση & Ηγεσία Υγείας" στο City University του Λονδίνου και

Επίτιμος Λέκτορας στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Imperial

College του Λονδίνου. Αναπληρωτής εκδότης του επιστημονικού

περιοδικού BioMedCentral "Διεθνής Υγεία & Ανθρωπινά Δι-

καιώματα" και συνεργαζόμενος ερευνητής με τη Σχολή Δημόσιας

Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard στις ΗΠΑ. Ο Γιάννης σπούδασε

για το MSc και PhD στη Διαχείριση και Μάτζμεντ υγείας και στην

επιστήμη Οργανωσιακών Σπουδών στο Imperial College, Business

School, του Λονδίνου έχοντας λάβει υποτροφία. Εργάστηκε ως

ερευνητής στο Κέντρο Υγείας και Διοίκησης, όπου ήταν σύμβουλος

για τις μεγάλες διεθνείς οργανώσεις για την υγεία, όπως ο Παγκό-

σμιος Οργανισμός Υγείας, το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέ-

μηση τηε ελονοσίας, φυματίωσης, AIDS, και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Ως Βασικό ερευνητικό ενδιαφέρον του στο διδακτορικό επίπεδο

ήταν η μελέτη και εφαρμογή σύνθετων καινοτόμων μεταρρυθμί-

σεων του συστήματος υγείας στις ευρωπαϊκές χώρες υπό μεταβα-

τική κατάσταση. Εργαστηκε στο Κέντρο Υγείας και Διοίκησης και

μετακόμισε στο Εθνικό Κέντρο για την Πρόληψη Λοιμώξεων και

Διαχείρισης στη Σχολή Ιατρικής του Imperial College του Λονδίνου,

όπου διετέλεσε συνεργάτης ερευνητής και επικεφαλής του ερευνη-

τικού συνεργατικού τομέα "Διεθνής Διαχείριση Υγείας", ερευνητική

ομάδα που επικεντρώνεται στην οργάνωση της υγειονομικής περί-

θαλψης και έρευνας παροχής υπηρεσιών υγείας στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο και διεθνώς. Πριν από την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ο

Γιάννης, εργάστηκε για δύο χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως επί-

σημος χειρούργος κτηνίατρος και κατέχει DVM με διάκριση στην

Κτηνιατρική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

στην Ελλάδα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτικη Επιτροπή συγχαίρουν τον αγαπητό

ΓΙΑΝΝΗ και του εύχονται προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και

ακόμη ανώτερες επιτυχίες.

Νέος επαγγελματίας
Μετά τη συνταξιοδότηση του πατέρα του, ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

του Δήμου και της Μαρίας Τσιομίδου-Μάνθου {εγγονός του αεί-
μνηστου Γεωργίου (Γεωργάρα) και της Λευκοθέας Τσιμίδου} ανέ-
λαβε την επιχείρηση φωτοτυπίες γραφικά κ.λ.π. Στην οδό
Γρηγορίου Σακκά 2. Στα Γιάννενα. Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική

Επιτροπή εύχονται στον αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ καλές δουλειές.

Απόσπαση μόνιμου 
υπαλλήλου

Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ-ΚΥΡΑΤΣΗ σύ-
ζυγος του Δημητρίου Κυράτση πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας υπάλληλος του
ΕΚΑΒ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014,
αποσπάστηκε για πέντε 5 χρόνια από το
ΕΚΑΒ Σύρου στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων. Ο
Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχον-
ται στην αγαπητή Ελένη καλή διαμονή και
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα για άλλη μια φορά μετά την από-
σπασή μου από τη Σύρο στα Γιάννενα, να εκ-
φράσω από τα βάθη της καρδιάς μου θερμές
ευχαριστίες στους συγχωριανούς μου Βρυσο-
χωρίτες που με την ψήφο τους στις Δημοτικές
Εκλογές του Μαϊου 2014, με στήριξαν με την
ψήφο τους και εκλέχθηκα πρόεδρος της τοπι-
κής κοινότητας.
Με τη βοήθειά τους αυτή αποσπάστηκα έστω
και για πέντε 5 χρόνια από τη Σύρο στα Γιάν-
νενα όπου με κανέναν άλλον τρόπο δεν ήταν
δυνατόν να αποσπαστώ ή να μετατεθώ και
αποκαταστάθηκε η οικογειακή και ψυχική μου
ηρεμία.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

►
Στον αγαπημένο μας εγγονό, γιο, αδεφό και

ανηψιό ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΖΙΑΣΙΟ του Χρή-

στου και της ΜΑρίας (δισέγγονο των αει-

μνήστων Γεωργίου και Μαρίας Εξαρχοπούλου)

εκφράζουμε “θερμά συγχαρητήρια” για την επι-

τυχία του και την εισαγωγή του στο τμήμα Οι-

κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων με σειρά επιτυχίας 3ος.

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και

καλή φοίτηση.

Η γιαγιά Χαρίκλεια Εξαρχοπούλου-Βασδέκη,

ο θείος Κωνσταντίνος Βασδέκης, οι γονείς

Χρήστος και Μαρία Τζιάσιου, τα αδέλφια Χα-

ρίκλεια και Κίμωνας.

►
Στην αγαπητή κόρη ΚΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ευχόμαστε θερμά συγχαρητήτρια για την

περάτωση των σπουδών της στο παιδαγω-

γικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του

Παν/μιου Ιωαννίνων. 

Οι γονείς Μιχάλης και Στέλλα Κουλιού.

►
Στην αγαπημένη μας αδερφή ΚΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ευχόμαστε θερμά συγχαρητή-

ρια για την περάτωση των σπουδών της

στο παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-

σης του παν/μιου Ιωαννίνων.

Τα αδέρφια Κουλιός Στέργιος και Πουλημέ-

νου Βασιλική.

Νέοι επιστήμονες

►
Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και

της Μαρίας (εγγονή του αείμνηστου Παπα-

νικόλα και της Χαρίκλειας Κασσαβέτη και

των αειμνήστων Δημητρίου και Χριστίνας

Βούρβου) περάτωσε με επιτυχία τις σπουδές

της στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τμήμα Βιολι-

γικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και τη

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ορκίστηκε ενώπιον

των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου με

την παρουσία συγγενών και φίλων και έλαβε το

πτυχίο της.

►
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΛΙΟΥ του Μιχαήλ και

της Στέλλας (εγγονή των αειμνήστων Στερ-

γίου και Δέσποινας Κούλιου και του αείμη-

στου Γιώργου και Σταματίας Πασχαλιώρη) την

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 ορκίστηκε ενώπιον

των πρυτανικών αρχών κα ιμε την παρουσία

συγγενών και φίλων έλαβε το πτυχίο της παι-

δαγωγικής εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαί-

ρουν τους νέους επιστήμονες του χωριού και
τους εύχονται λαμπρή και αντάξια επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΝΙΤΣΑ

ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ

ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ ΝΕΑ

ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ

(εφημερίδες - περιοδικά)



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16 σελ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου (Θεσ/κη) προσέφερε στο
σύλλογο εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του Κων/νου
και Ευγενία Σιαμπίρη

Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και η ΠΑΣΧΑΛΗ ΧΑΡΟΥΛΑ του Αντωνίου
(Αλεξάνδρεια) προσέφεραν στο σύλλογο εκατό (100,00) ευρώ στη
μνήμη του πατέρα τους Αντωνίου Πασχάλη

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Την επμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας που αφορά τις προ-

σφορές δωρεές και συνδρομές για Εκκλησίες του χωριού και  του Συλλό-
γου, επιμελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Πινδάρου 15 τ.κ. 45 333 Ιωάννινα τηλ.:
2651038097 και 2653022735) και ο Ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14 τ.κ. 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα).
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές
επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία,
διότι η εξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

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

ένδειξη “άγνωστος” η Συντακτικη Επι-
τροπή της εφημερίδας και η Επιτροπή
των Εκκλησιών του χωριού ΠΑΡΑΚΑ-
ΛΟΥΝ τους αγαπητούς αναγνώστες και
συνδρομητές όσους αλλάζουν διεύθυνση
και επιθυμούν να συνεχίζουν να παίρνουν
την εφημερίδα να μας γνωρίζουν τη νέα
τους διεύθυνση.

Τ Α Ν Ε Α Τ Ο Υ
Β Ρ Υ Σ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΩΔ: 1979 - www.mosv.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651026296

Εκδότης  - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΟΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771

Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 26510 64927
ΚΙΝ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.  Γκαράνης Σταύρος
2. Οικονόμου Ευτυχία
3. Χαντόλιος Κων/νος
4. Βακάρος Γεώργιος
5. Πουποβίνης Ευθύμιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Δημητράκης Αθανάσιος

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

α) Εισφορές - συνδρομές
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ Ιγνατίου

Άρτης 14 - 45333 Ιωάννινα
Τηλ.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ

Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη 1,000,00

Τσιομίδου Σπυριδούλα 30,00

Καρανικόλας Γεώργιος 20,00

Τσιομίδοτ Ευτέρπη 20,00

Μυλωνάς Γεώργιος 70,00
Κανάκης Γεώργιος 50,00
Μπάκα Σταματία 50,00
Νούτσου Ευανθία 50,00
Τσιομίδοτυ Σπυριδούλα 50,00
Ζαμπάκος Μιχάλης 30,00
Καρανικόλας γεώργιος 30,00
Παπαζήσης Ζήσης 30,00
Τσιομίδου Ευτέρπη 30,00
Πάντος Κων/νος 25,00
Σιάχος Αχιλλέας 25,00
Αγγελίδου Κατίνα 20,00
Βακάρος Γεώργιος του Κων/νου 20,00
Βακάρος Κίμωνας 20,00
Βακάρου Άννα 20,00
Παπαδοπούλου - Κόρακα Δέσποινα 20,00
Παπαδοπούλου - Πλιάτσικα Αλεξάνδρα 20,00
Πασχάλη - Πασχαλιώρη Χρυσούλα 20,00
Πασχαλίδης Παναγιώτης 20,00
Ρέμου - Παπαδοπούλου Χρυσούλα 20,00
Σίψια Βασιλική 20,00
Σίψια Μαρία 20,00
Σίψιας Ιωάννης 20,00
Τσουμάνης κων/νος 20,00
Μπλήντα - Σισμανίδου Αναστασία 15,00
Μηλιώνη Ροδάνθη 10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 09-01-2015 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Πρώτοι Συνεργάτες

1+ Δρ. Δημήτριος Αθ. Κουνάβος
2+ Αδαμάντιος Δ. Κουνάβος
3+ Αδ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης
4+ Κων/νος Κουνάβος
5+ Λάμπρος Τάσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η οικογένεια Ευτυχίας Γεωργοπούλου (Γιάννινα) και η οικογένεια Γε-

ωργίου Γεωργόπουλου (Γιάννινα) προσέφεραν στην εφημερίδα εκατό

(100,00) ευρώ στη μνήμη του Λάμπρου Τάτση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε λαμβάνουν

εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν με τα τηλέ-

φωνα των υπευθύνων του Συλλόγου για την αποστολή των
φύλλων.

Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη συναίσθηση των υποχρεώσεων

του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημερίδα μας σ' όλους τους
Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ
στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράσταση σας!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟY ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ
● Ο κ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΜΑΡΙΑ

ΤΣΟΥΜΑΝΗ (Γιάννενα) πρόσφεραν εκατό(100,00) ευρώ
στη μνήμη του μπατζανάκη, γαμπρού και θείου.
● Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ και ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ (Αλεξάνδρεια)
προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του μπα-
τζανάκη και γαμπρού.
● Η οικογένεια  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Γιάννενα) προσέ-
φερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του ξαδέρφου.
● Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ (Αλεξάν-
δρεια) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του.
● Το  Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε
αντί χρηματικού ποσού στον Άγιο Χαράλαμπο και μί-
σθωσε Λεωφορείο για τη μεταφορά συγχωριανών και
φίλων από το Βρυσοχώρι και τα Γιάννενα στο Παλαιοχώ-
ράκι Άρτας για το στερνό αντίο στον αγαπητό μας ΛΑΜ-
ΠΡΟ ενεργό μέλος του Δ.Σ. (Γεν. Γραμματέας)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

ΚΥΡΑΤΣΗ
● Η κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΥΡΑΤΣΗ - ΜΠΑΚΑ

(Αθήνα) πρόσφερε τριακόσια (300,00) ευρώ
στη μνήμη του Αδερφού της.
● Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΡΟΣ (Γιάννενα) πρό-
σφερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη του
κουμπάρου του.
● Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Ιωάννου
(Γιάννενα) πρόσφερε πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη του νονού του.
● Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Κων/νου
(Γιάννενα) πρόσφερε πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη του αδερφού του.
● Ο κ. ΚΙΜΩΝ ΒΑΚΑΡΟΣ (Καλαμάτα) πρό-
σφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
ξαδέρφου του.
● Ο κ. ΑΛΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ (Γιάννενα) πρό-
σφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
φίλου του.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟY ΑΓΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
● Η κ. ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Θεσ/κη) πρόσφεραν εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη
των γονέων της
● Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ (Αιγίνιο Πιερίας) πρό-
σφερε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
● Ο κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΥΤΣΟΥ (Θεσ/κη) πρόσφερε εκατό
(100,00) ευρώ στη μνήμη του Νικολάου Νούτσου.
● Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΑΜΑ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΟΥ (Κατε-
ρίνη) πρόσφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
● Ο κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ (Αλεξάνρεια) πρόσφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Αντω-
νίου Πασχάλη.
● Η οικογένεια ΙΩΑΝΝΗ και ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗ (Αλε-
ξάνρεια) πρόσφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του
αδερφού τους Αντωνίου Πασχάλη. 
● Ο κ. ΡΟΔΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΗΛΙΩΝΗ

(Γιάννενα) πρόσφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη
προσφιλών προσώπων.
● Η κ. ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΔΕΡΗ (Γιάννενα) προσέφερε πενήντα
(50,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
● Η δίδα ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ (Γιάννενα) πρόσφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του ευεργέτη ΧΡΗ-
ΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ.

● Η κ. ΙΟΥΛΙΑ ΖΙΟΥΠΑ (Θεσ/κη) προσέφερε είκοσι
(20,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων της Ιωάννου
και Σοφίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΥΡΑΤΣΗ
● Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΑΤΣΗ (Αγγλία)
πρόσφεραν εακτό (100,00) ευρώ στη μνήμη του
πατέρα τους.
● Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ και ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΑΤΣΗ (Γιάν-
νενα) πρόσφεραν εκατό (100,00) ευρώ στη
μνήμη του πατέρα τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

● Ανώνυμος προσέφερε πεντακόσια (500,00)
Ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων
● Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Γερμανία)
προσέφερε διακόσια (200,00) ευρώ στη
μνήμη του πατέρα της Αδαμάντιου Τσιομίδη.
● Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Γιάννενα) προ-
σέφερε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ στη
μνήμη του συζύγου της Αδαμαντίου Τσιομίδη.


