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Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι
στο χωριό μας γνώριζαν τις θεραπευ-
τικές ιδιότητες πολλών αυτοφυών

φυτών. Τα φυτικά εγχύματα, τα αφεψήματα,
τα βάμματα και τους χυμούς τα χρησιμοποι-
ούσαν για να θεραπεύσουν, να βελτιώσουν ή
και να ανακουφίσουν κάποιο πρόβλημα
υγείας. Επίσης βοηθούσαν τα διάφορα αφε-
ψήματα στη διατήρηση της καλής υγείας και
της σωματικής τους ευρωστίας.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς θόρυβος
για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του
τόπου μας.

Γράφονται σχετικά άρθρα σε εφημερίδες,
οργανώνονται ημερίδες και ενημερωτικά σε-
μινάρια, γίνονται τηλεοπτικές συζητήσεις και
ειδικοί επιστήμονες τονίζουν την σπουδαι-
ότητα των αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως
αυτά τα φυτά είναι ακόμη ένας "ανεκμετάλ-
λευτος πλούτος" για την πατρίδα μας. Τε-
λευταία όμως σε πολλά μέρη της Ελλάδας
άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά.

Το Βρυσοχώρι είναι ένα ορεινό χωριό, κτι-
σμένο στην καρδιά της Βόρειας Πίνδου. Έχει
μεγάλη κτηματική περιφέρεια που υπερβαίνει
τα 50.000 στρέμματα. Οι υψομετρικές δια-
φορές και οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες
σε συνδυασμό με τα άφθονα νερά ευνοούν
την ανάπτυξη πλούσιας χλωρίδας με εκατον-
τάδες είδη φυτών, που πολλά από αυτά είναι
αρωματικά, φαρμακευτικά και... ανεκμε-
τάλλευτα.

Το σημαντικότερο από αυτά τα φυτά είναι ο
Sideritis το γνωστό σε όλους μας ΤΣΑΪ ΤΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ.

Ευδοκιμεί στις ορθοπλαγιές της Τσούκα
Ρόσια, στη Μπάλτα, στη Λ,πτουάσα, Κιέτρι
ντι Αλάκου, στον Αβάλο και γενικά σε όλη
την έκταση του ορεινού όγκου της Τύμφης.
Ανθίζει από τα μέσα Ιουλίου και τότε είναι

κατάλληλο για συγκομιδή.
Το τσάϊ το χρησιμοποιούσαν στο χωριό μας,

όχι τόσο σαν ρόφημα απόλαυσης, αλλά κυ-
ρίως ως φάρμακο, καθώς ένιωθαν τις κατα-
πραϋντικές και ευεργετικές ιδιότητες που
είχε στον οργανισμό τους. Το θεωρούσαν πα-
νάκεια για τον πονόλαιμο, τα κρυολογή-
ματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού.
Εξάλλου τα τελευταία χρόνια, οι ευεργετικές
του ιδιότητες αποδεικνύονται και επιστημο-
νικά, καθώς μπήκε στα εργαστήρια και γίνεται
αντικείμενο μελέτης για τους επιστήμονες.

Το τσάι του βουνού ήταν και είναι εμπορεύ-
σιμο είδος.

Στη δεκαετία του 1980 δύο χωριανοί μας
καλλιέργησαν τσάι. Η καλλιέργεια είχε ελάχι-
στες απαιτήσεις και η παραγωγή ήταν πλού-
σια, μεγαλύτερη της αναμενόμενης σε
ποσότητα και άριστης ποιότητας. Όμως, δεν
υπήρξε καμία υποδομή για την ξήρανση, τη
συσκευασία κλπ και οι καλλιεργητές εγκατέ-
λειψαν την προσπάθεια.

Εφάμιλλο με το τσάι είναι και ο ΦΛΑΜΟΥΡΙ
ή ΤΙΛΙΟ.

Το τίλιο είναι ο άνθος της φλαμουριάς που
λέγεται και φιλύρα. Ένα δέντρο με ιδιαίτερα
αρωματικά άνθη, που όταν ανθίζει στις αρχές
Ιουλίου περίπου, μοσχοβολάει όλο το χωριό.

Τα αποξηραμένα άνθη του, μ' ένα μικρό
φυλλαράκι που έχουν στη βάση τους γίνονται
αφέψημα κατάλληλο για τα κρυολογήματα, το
βήχα και άλλα.

Άλλο ένα γνωστό φαρμακευτικό φυτό είναι
το ΣΑΛΕΠΙ. Φυτρώνει σε υγρά μέρη και το
πανέμορφο ροζ-μωβ λουλούδι του φανερώ-
νει την ύπαρξή του. Παλαιότερα γυναίκες του
χωριού συνέλεγαν το βολβό του σαλεπιού,
όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά και
για εμπορικούς λόγους.

Το σαλέπι δίνει το γνωστό μαλακτικό ρό-
φημα του χειμώνα που πωλείται από τους

σαλεπιτζήδες στους δρόμους των πόλεων ή
και σε καταστήματα.

Υπάρχουν και άλλα βότανα και φαρμακευ-
τικά φυτά στις εκτάσεις του χωριού μας.
Άγρια, αρωματικά και πανέμορφα, πραγμα-
τικά στολίδια της φύσης συλλέγονται από λί-
γους ανθρώπους που γνωρίζουν τη χρήση
τους. Φρ,ντζα ντι πιντάνε ή φρ',ντζα τρι-
γυρέ, που είναι ένα ιαματικό φύλλο για πλη-
γές.

Αυτά τα φυτά είναι η μέντα, το μελισσό-
χορτο, ο ζαμπούκος, το βαλσαμόχορτο, ο
δυόσμος, η λεβάντα, το σκορπίδι, ο λυκί-
σκος, η μολόχα, το κομπόχορτο και το
αγριόσκορδο.

Το αγριόσκορδο φυτρώνει και αναπτύσσεται
την Άνοιξη. Έπειτα χάνεται. Τα φύλλα του
τρώγονται ωμά σε σαλάτες, ενώ ο μικρός
βολβός του χρησιμοποιείται όπως και το
ήμερο σκόρδο. Σε χώρες του εξωτερικού το
αγριόσκορδο βιομηχανοποιήθηκε και πωλεί-
ται σε ειδικές συσκευασίες ως φάρμακο.

Ως φάρμακο χρησιμοποιούνταν παλιά και τα
αγριοκέρασα του Αλάκου. Ώριμα είχαν
πικρή γεύση. Αποξηραμένα τα έβραζαν και ο
χυμός τους βοηθούσε την καλή λειτουργία
του εντέρου, καθώς καταπολεμούσε την δυ-
σπεψία και τις γαστρεντερικές διαταραχές
ενώ παράλληλα συντελούσε στην καλή λει-
τουργία του πεπτικού συστήματος.

Ακόμη ένα άλλο φυτό που σε αφθονία βρί-
σκεται στη Βρυσοχωρίτικη φύση και μάλιστα
όλο το χρόνο, είναι το κάρδαμο. Ευδοκιμεί
στα υγρά και σκιερά μέρη και στο χωριό μας
είναι γνωστό ως Κ,ΡΝΙΚΙΟΡΙ. Χρησιμοποιεί-
ται ευρέως στη μαγειρική και δεν νοείται
χορτόπιτα χωρίς το κ,ρνικιόρου και τις αγριο-
τσουκνίδες που άφθονες είναι παντού.

Ευδοκιμεί και σε άλλα χωριά, όπου όχι μόνο
δεν το χρησιμοποιούν αλλά το θεωρούν και
επικίνδυνο, βλαβερό και δηλητηριώδες!

Η κ. Δέσποινα Κουνάβου βρήκε στη Μα-
κρυνίτσα, να πωλούν τους σπόρους του κ,ρνι-
κιόρι σε ωραία συσκευασία και με
ενημερωτικό κείμενο. Έγραφε ό,τι οι σπόροι
που βράζονται όπως το τσάι και τα άλλα αρω-
ματικά φυτά, περιέχουν "βιταμίνες, ιώδιο,
σίδηρο, ασβέστιο, ορεκτικά και αιμοκα-
θαρτικά στοιχεία. Τονώνει το συκώτι, αφαι-
ρεί πανάδες και φακίδες και είναι πλούσιο σε
βιταμίνι C". Με άλλα λόγια το ταπεινό και πε-
ριφρονημένο κάρδαμο, κ,ρνικιόρι και οι σπό-
ροι του, είναι θησαυροί στον κατάλογο των
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Υπάρχουν και άλλα φαρμακευτικά φυτά που
οι παλαιότεροι γνώριζαν και χρησιμοποιού-
σαν για να θεραπεύσουν πληγές και έντονους
πόνους, όπως τον πονόδοντο ή τον πονοκέ-
φαλο και μάλιστα με άριστα αποτελέσματα.
Όμως οι νεότεροι αγνοούν τελείως αυτά τα
φυτά.

Αν γινόταν κάποια προσπάθεια να βρεθούν
αυτά τα φυτά, να καταγραφούν και να γίνουν
γνωστά θα ήταν ωφέλιμο για όλους μας.

Κάθε φαρμακευτικό φυτό έχει βέβαια τις
δικές του θεραπευτικές ιδιότητες και όσοι τα
συλλέγουν, πρέπει να ξέρουν, να τα χρησιμο-
ποιούν με μέτρο και με προσοχή. Γιατί και
αυτά σαν φάρμακα έχουν ενδείξεις, αντεν-
δείξεις και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες,
όπως λένε οι επιστήμονες.

Τέλος, ίσως ήρθε η ώρα να υπάρξουν ορ-
γανωμένες κινήσεις για καλλιέργειες, μετα-
ποίηση κλπ. Η ενασχόληση με τα αρωματικά
και φαρμακευτικά φυτά είναι μία μεγάλη
"πηγή" δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
από τις οποίες τόση ανάγκη έχει σήμερα η
κοινωνία μας.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτα του χωριού μας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πρώτη επίσκεψίς μου στο Βρυσοχώρι 
Ζαγορίου τον Οκτώβριο του 1954

Iωάννινα, 20 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κατά πρώτον εύχομαι να είσθε καλά. Μετά την τηλεφωνική

επικοινωνία μας, σας αποστέλλω φωτοαντίγραφον του χρονο-
γραφήματός μου “Πρώτη επίσκεψίς μου στο Βρυσοχώρι – Ζα-
γορίου τον Οκτώβριο του 1954” και εάν το κρίνετε
κατάλληλο,το δημοσιεύετε στο καθ’ όλα έγκριτο έντυπό σας” τα
“Νέα του Βρσοχωρίου”

Καλό Καλοκαίρι
Με πολλήν εκτίμησιν (υπογραφή)
Υπηρετούσα στα Γιάννινα, στο 482 τ. Διαβ. ως έφεδρος

Ανθ/γός Διαβιβάσεων.
Ο Διοικητής του τ. Διαβ. Ταγ/ρχης 
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Γράφει η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΥΣ. ΜΕΜΟΥ

Τσούκα Ροσια 
30 Αυγούστου 2015 Η 24η Γιορτή 

Ζαγορίσιας Πίτας
Βράδι 22ας Αυγούστου. Οι πίτες είναι συγκεντρωμένες

εβδομήντα τρεις τον αριθμό (73) στο γραφείο της κοινό-
τητας και οι γυναίκες προσφέρουν τη βοήθειά τους για
να τις μοιράσουν. Ο κόσμος του χωριού, φίλοι και επι-
σκέπτες από τα γύρω χωριά κάθονται στην πλατεία. Τα
παιδιά του χορευτικού είναι έτοιμα, φορώντας τις παρα-
δοσιακές τους φορεσιές και περιμένουν το ξεκίνημα, μαζί
με τον χοροδιδάσκαλο, Θωμά Βούρβο. Η πενταμελής
ορχήστρα του Σταύρου Ντέρου και του Νίκου Νούση
ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα με τις νοσταλγικές τους με-
λωδίες. Μικρά παιδιά έχουν κατακλύσει την πλατεία, παί-
ζοντας ανέμελα. Όλοι αναμένουμε με αγωνία πώς θα
εξελιχθούν τα "τερτίπια του καιρού", που τελικά θα μας
"κάνει τη χάρη" να διεξαχθεί ομαλά η 24η γιορτή



Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2015 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 2 σελ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

OIKOΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γενάρχης της οικογένειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ γεννή-
θηκε στο χωριό μας γύρω στο
1820 και υπήρχε η φήμη, πως οι
πρόγονοί του ήρθαν στο Βρυσο-
χώρι από τη Μοσχόπολη μετά
την καταστροφή της το 1769, μαζί
με τις οικογένειες ΤΟΣΚΑ και
ΜΟΣΧΟΒΟΥ.

Ο Γεώργιος είχε δύο γιούς. 1)
Τον ΓΙΑΝΝΗ και 2) Τον ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟ. Αν είχε και κόρες
δεν είναι γνωστό.

1) Ο ΓΙΑΝΝΗΣ είχε δύο γιούς.
Τον ΣΤΕΡΓΙΟ και τον ΓΕΩΡΓΙΟ.

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ (1883........) παν-
τρεύτηκε σε πρώτο γάμο Βρυσο-
χωρίτισσα αλλά δεν είναι γνωστό
το όνομά της. Σε δεύτερο γάμο
παντρεύτηκε τη Μαρία κόρη του
Απόστολου Δούμα και της Δέ-
σποινας Μαργάρα και απόκτησαν
έναν γιο το ΓΙΑΝΝΗ (1912-1999). 

Ο Γιάννης γεννήθηκε στο Βρυ-
σοχώρι και ήταν ο πατέρας της
Μαίρης ,  του Στέργιου και του
Κώστα Γκότση που είναι εγκατε-
στημένοι στην Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας.

Όταν πέθανε η Μαρία Δούμα, ο
Στέργιος παντρεύτηκε σε τρίτο
γάμο τη Χαρίκλεια Κώτσιου-Πελ-
τέκη χήρα του Τάση Φουλίνα.

Απόκτησαν έναν γιο το ΘΕΟ-
ΔΩΡΟ που γεννήθηκε στο Βρυ-
σοχώρι το 1923 και πέθανε στο
Γιδά το 1995. Ο Θεόδωρος ήταν ο
πατέρας του Χρήστου, του Στέρ-
γιου που ζούνε σήμερα στη Θεσ-
σαλονίκη και του Δημήτρη που

ζει στο Γιδά.
Ο αδερφός του Στέργιου ο ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΣ παντρεύτηκε τη Σταματία
Γεωργ. Γκαράνη αδερφή του
παπα-Στέργιου Γκαράνη.

Απόκτησαν έναν γιο που τον
έλεγαν Γιάννη ή Βασίλη. Ο Γιάν-
νης παντρεύτηκε τη Χρύσω κόρη
του Κώστα Δούμα και της Μα-
ρίας Μπούκη. 

Ο Γεώργιος μαζί με το γιο του
έφυγαν στην ξενιτιά και δεν γύ-
ρισαν ποτέ ξανά. Μετά το θάνατο
της νύφης της Χρύσως το 1925 η
Σταματία πήρε στο σπίτι της την
οικογένεια του Πάντου Μήτσικα

του Ευαγγέλου. Ο Πάντος Μήτσι-
κας ήταν κτηνοτρόφους από
χωριό της Θεσπρωτίας και οι γο-
νείς του είχαν εγκατασταθεί στο
χωριό μας. Ο Πάντος είχε μία
κόρη τη ΧΑΪΔΩ. Παντρεύτηκε το
Λάμπρο Ράπτη, επίσης από
χωριό της Θεσπρωτίας. Απόκτη-
σαν πολλά παιδιά και στο χωριό
μας όλοι ήταν γνωστοί με το επί-
θετο Γκότση: Σήμερα η οικογέ-
νεια Ράπτη - Γκότση ζει στην
Κόνιτσα.

2) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟ-
ΤΣΗΣ του Γεωργίου με έτος γέν-
νησης το 1846 έφυγε από το

χωριό μας για την ξενιτιά.
Πρώτος σταθμός η Καρδίτσα ή

η Λάρισα. Παντρεύτηκε Βρυσο-
χωρίτισσα και απόκτησαν δύο
γιους τον ΓΕΩΡΓΙΟ και τον ΣΤΕΡ-
ΓΙΟ. Έπειτα η οικογένεια ταξί-
δεψε στην Ανατολική Θράκη και
εγκαταστάθηκε στο Σαμόκοβο
και στα Τρουλιά χωριά που ήταν
κοντά στις Σαράντα εκκλησιές.

Εκεί τα παιδιά άλλαξαν το επί-
θετο και ο μεν Γεώργιος πολιτο-
γραφήθηκε με το επίθετο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για να τιμήσει
τον πατέρα του, ο δε Γεώργιος
πήρε το επίθετο ΑΛΒΑΝΟΣ.

Οι απόγονοι του Κωνσταντίνου
Γκότση επέστρεψαν στην Ελλάδα
και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσα-
λονίκη, στην Καβάλα, στη Λάρισα
και αλλού. 

Πολλά από τα μέλη γνωρίζουν
τη Βρυσοχωρίτικη καταγωγή
τους, όπως ο αείμνηστος ΣΤΕ-
ΛΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ (1948-2001)
του Ιωάννη, που επισκέφτηκε το
Βρυσοχώρι το 1993 και μας διη-
γήθηκε την ιστορία της οικογέ-
νειάς του.

Γράψαμε τότε στην εφημερίδα
"Τα Νέα του Βρυσοχωρίου
αριθμ. φ. 4 σελ.8 "Ο ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ (ΓΚΟΤΣΗΣ) γόνος
τέταρτης γενιάς και δισέγγονος
του Κώστα Γκότση που έφυγε το
1860 και εγκαταστάθηκε στο Σα-
μάκοβο της Θράκης επισκέ-
φθηκε τις ρίζες των προγόνων
του. Έπειτα από 133 χρόνια μια
κομμένη και ξεχασμένη οικογε-
νειακή παράδοση αναγεννήθηκε
και επανασυνδέθηκε...".

Δυστυχώς ο Στέλιος χάθηκε
νωρίς. Έμειναν όμως οι πληρο-
φορίες που μας έδωσε για την
οικογένειά του. Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.

Επικοινώνησα και με μέλη της
οικογένειας Κωνσταντίνου. Γνω-
ρίζουν τη συγγένειά τους με την
οικογένεια Αλβανού, θεωρούν
όμως ότι ο τόπος καταγωγής
τους είναι τα Τρουλιά της Ανατο-
λικής Θράκης.

Το γενεαλογικό δέντρο της οι-
κογένειας σχηματίζεται ως εξής:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο προηγού-

μενο φύλλο
αριθμ. 91 της
εφ. "Τα Νέα
του Βρυσοχω-
ρίου" στη σελ. 2
και στο γενεα-
λογικό δέντρο
της οικ. Ντα-
νίκα - Νού-
τσου, η
ΣΤΑΜΑΤΙΑ σύ-
ζυγος του
Νίκου Αποστ.
Ντανίκα ήταν
το γένος Τσιου-
μάνη και
αδερφή της
Χάϊδως Τσιου-
μάνη και της
Βασιλικής Τσι-
ουμάνη Κου-
νάβου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΟΤΣΗΣ (1846...)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
1871-1962

ΧΑΪΔΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΛΒΑΝΟΣ
(1909...)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΒΑΝΟΥ - 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΑ
ΑΛΒΑΝΟΥ - 

ΣΙΟΠΙΔΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Γεωργία Τσιακούση - Χόντα ΘΩΜΑΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΗ ΠΟΠΗ ΓΚΟΤΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΚΟΤΣΗ

Αργύρης Σταλίδης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ

Ευαγγελία Δήμου

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Χρύσω Δούμα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Σταματία Γ. Γκαράνη

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 1883
Μαρία Απ. Δούμα, Χαρίκλεια Κώτσιου Πελτέκη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
1923-1995

Ελένη Γεωργάκη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
Αικ. Κεσίσογλου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Ελάνη Ψωμαδάκη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Γραμματία Αγοραστού

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Γεωργία 

Σουσάνογλου

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Αικ. Νικηφοράκη

ΜΑΙΡΗ
Χαρ. Παπαποστόλου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
1912-1999

Δόμνα Τόλιου

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ
(1948 - 2001)

ΜΙΧΑΛΗΣ  ΑΛΒΑΝΟΣ

ΜΑΙΡΗ  ΑΛΒΑΝΟΥ
Χανιώτη

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Δημ. Τζιοβιλης

Μέλη της οικογένειας Γκότση με Βρυσοχωρίτες στην Αγία Κυριακή Λουτρού Ημαθίας στις 7-7-1931.
1. Στέργιος Ιωάν. Γκότσης, 2. Χαρίκλεια σύζ. Στέργιου Γκότση, 3. Θεόδωρος Στ. Γκότσης, 4. Γιάννης Στ. Γκότσης.

1 2

3

4
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ και ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Στο Δημοψήφισμα που έγινε την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 τα αποτελέσματα στο χωριό μας ήταν ως ακολούθως:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                                       233
ΨΗΦΙΣΑΝ                                                     121                                 ΝΑΙ                                 66
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ                                            13                                  ΟΧΙ                                 48
ΕΓΚΥΡΑ                                                        108
Δικαστικός Αντιπρόσωπος ο κ. ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ από την Κέρκυρα που ήταν δικαστικός Αντιπρόσωπος

και στις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Τότε μας ευχαρίστησε για την φιλοξενία, πέρασε πολύ
ωραία και με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναεπισκεπτόταν το χωριό και να που μας ξαναεπισκέφτηκε.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΣΤΟ ΗΛΙΟΧΩΡΙ
Για τις Βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 τα

αποτελέσματα στο γειτονικό ΗΛΙΟΧΩΡΙ ήταν ως ακολούθως:
25-1 2015

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
Για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη φορά

εντός του έτους στη χώρα μας (πρώτες 25 Ιανουαρίου 2015) την Κυριακή
20 Σεπτεμβρίου 2015 τα αποτελέσματα στο χωριό μας ήταν ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου του

Δήμου Ζαγορίου μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΠΡΟΣΚΑΛΕί:

Παλαιούς και νέους υπότροφους του κληροδοτήματος, συγ-
χωριανούς και φίλους στο ιερατικό Μνημόσυνο που θα γίνει την Κυ-
ριακή 8 Νοεμβρίου 2015 (όρος απαράβατος της Διαθήκης του
ευεργέτη 8 Νοεμβρίου ημέρα θανάτου της φιλοστόργου του μητρός
μου) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου υπέρ αναπαύ-
σεως των ψυχών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ των προγόνων και
συγγενών τους, ανιόντων και κατιόντων.

Πρόσκληση εθελοντικής αιμοδοσίας

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

25 - 9- 2015 25 - 1- 2015
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ         232                 232
ΨΗΦΙΣΑΝ                             130                      126
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ                    1                          -
ΕΓΚΥΡΑ                                129                      126

ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ.                                        53                        57
ΣΥΡΙΖΑ                                   43                        32
ΠΑΣΟΚ                                   18                        21
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ                          4                          3
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ              4                          2
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                  3                          -
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ                             2                          4
ΑΝΕΛ                                      2                          3
ΚΙΔΗΣΟ                                   -                          3
ΑΝΤΑΡΣΥΑ                                                         1
ΣΥΝΟΛΟ                         129                 126

                                    20-9-2015  
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ                   89                                    92
ΨΗΦΙΣΑΝ                                  47                                    52
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ                          1                                      -
ΕΓΚΥΡΑ                                     46                                    52

ΕΛΑΒΑΝ
Ν.Δ.                                             20                                    20
ΣΥΡΙΖΑ                                        9                                     20

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                      7                                      -
ΠΑΣΟΚ                                        4                                      2
ΚΚΕ                                             2                                       
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ                              1                                      4
ΑΝΕΛ                                           1                                      1
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                  2                                      1
ΚΙΔΗΣΟ                                       -                                      4
ΣΥΝΟΛΟ                              46                              52

Την Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 η πρόεδρος της Το-
πικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου του δήμου Ζαγορίου,
μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτή-

ματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου το ετήσιο τακτικό και για τη συμπλήρωση εκατό
(100) χρόνια (9-5-1915) από το θάνατο του Ευεργέτη "Ιερατικό
Μνημόσυνο" υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Στην τελετή
του μνημοσύνου χοροστάτησε ο αιδεσιμότατος πατήρ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΛΕΩΝΤΑΡΗΣ με ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ. Ο
πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ μετά το
μνημόσυνο αναφέρθηκε στη βιογραφία του Μεγάλου Ευερ-

γέτη και στο σκοπό της ευεργεσίας του. Κλείνοντας εξέφρασε
το παράπονο για την απουσία της σπουδάζουσας νεολαίας
και τόνισε: Το μνημόσυνο που καθιερώθηκε υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του Ευεργέτη από την τότε Κοινότητα να
πραγματοποιείται τον Αύγουστο. Το σκεπτικό ήταν να συμμε-
τέχουν οι νέοι μας καθ' όσον το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
των γονέων και προγόνων του στις 8 Νοεμβρίου είναι κάπως
δύσκολη η συμμετοχή (Σχολεία - καθημερινή κλπ). Θα πρέπει
όλοι μας και ειδικά οι γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους
διότι με τη συμμετοχή μας τιμούμε τον Μεγάλο Ευεργέτη μας.
Μετά τη θεία λειτουργία στο προαύλιο της εκκλησίας προ-

σφέρθηκαν τα καθιερωμένα κόλυβα και αρτίδια. Στη συνέχεια
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του Ευεργέτη και
κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ-ΚΥΡΑΤΣΗ και από τον φοιτητή
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία εκ μέρους του Μ.Ο.Σ. και της
σπουδάζουσας νεολαίας. Ακολούθησε μικρή δεξίωση στο κα-
φενείο του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ, όπου εκ μέρους της επιτροπής
του Κληροδοτήματος προσφέρθηκαν καφές, κονιάκ και βου-
τήματα. Το Βρυσοχώρι τίμησε και φέτος με τη σεμνή τελετή τη
μνήμη του Ευεργέτη μας και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για
την πατριωτική του προσφορά.

Η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας
Βρυσοχωρίου και μελος της Διαχειρι-
στικής Επιτροπής του κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ έχοντας και
τη σύμφωνη γνώμη του  Μ.Ο.Σ., Συν-
τακτικής και Εκκλησιαστικής Επιτρο-
πής

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους απανταχού παλαιούς και νέους

υποτρόφους του κληροδοτήματος,

συγχωριανούς και φίλους σε ΕΘΕ-
ΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  για τις 8 Νοεμ-
βρίου ημέρα Κυριακή (μνημοσύνου
της μητρός ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ)
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη προς
τον ευεργέτη αλλά και για την αντιμε-
τώπιση αναγκών των συγχωριανών
μας. Η προσφορά γίνεται προς την
Τράπεζα αίματος του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχω-
ρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ιωαννίνων. Ευελπιστούμε η προσπά-
θειά μας θα τελεσφορήσει και ας κα-
θιερωθεί κάθε χρόνο να γίνεται
ανάλογη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες στον
Γραμματέα του Μ.Ο.Σ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ τηλ.  Τηλ. 6946317507
και στον Αντιπρόεδρο του Μ.Ο.Σ.
Κύριο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟ
τηλ 6977975807

• Δικαστικός Αντιπρό-
σωπος η κ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ με καταγωγή
από τα Ιωάννινα (εργάζε-
ται στη Θεσ/νίκη). Πριν
αναχωρήσει από το χωριό
μας ζήτησε να γίνει συν-
δρομητής της εφημερίδας
μας και μας ευχαρίστησε
για την φιλοξενία διότι και
η ίδια και ο σύζυγός της
που ήρθε για εκδρομή πε-
ράσανε πολύ ωραία και
πως με την πρώτη ευκαι-
ρία θα επισκέπτονται το
χωριό μας.

•Γραμματέας ήταν η δε-
σποινίδα ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΕΜΟΥ του Χρυσοστό-
μου

25-1-2015
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ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ένα τμήμα του Χορευτικού μας Ομίλου με την καθοδήγηση του χορο-

διδάσκαλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥ πραγματοποίησε στη Γιορτή πίτας
(Σάββατο 22 Αυγούστου 2015) εντυπωσιακή εμφάνιση. Αγόρια και
κορίτσια με παραδοσιακές στολές, χόρεψαν με ρυθμό και χάρη αντι-
προσωπευτικούς χορούς του Ζαγορίου και της Ηπείρου, αποσπώντας
επαινετικά σχόλια και θερμά χειροκροτήματα από το κοινό. 

Για την ιστορία παραθέτουμε τα ονόματα των χορευτών.

Α' ΑΓΟΡΙΑ
1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα

Β' ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ του Ευθυμίου
2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
3. ΑΘΗΝΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννη
4. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία
5. ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννη
6. ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά
7. ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 είχε προγραμματιστεί η Ετή-
σια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Παρά
την ανακοίνωση στην εφημερίδα μας "Τα Νέα του Βρυσοχω-
ρίου" και την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης δυστυχώς δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω απαρτίας. Επαναλήφθηκε όπως το κατα-
στατικό καθορίζει την Κυριακή 9 Αυγούστου. Όμως και πάλι
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απαρτίας.

Όλα τα θέματα θα συζητηθούν σε νέα Γενική Συνέλευση που
θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου
Ανακοινώνει

σε συγχωριανούς και φίλους της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων ότι
την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015, αρχίζει η λειτουργία των χορευτικών ομί-
λων για το έτος 2015-2016 στην αίθουσα του Συλλόγου (Σαμουήλ και Πιν-
δάρου 2 Γιάννενα) με τη διδασκαλία Ηπειρωτικών και άλλων ελληνικών
χορών με χοροδιδάσκαλο και καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. ΘΩΜΑ
ΒΟΥΡΒΟ ως εξής:

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 18.00 έως 19.00 παιδικό τμήμα και 19.00 έως
20.00 τμήμα Γυναικών

Εγγραφές και διδασκαλία ΔΩΡΕΑΝ
Παρακαλούνται οι γονείς των μικρών παιδιών και γυναίκες που επιθυ-

μούν να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των χορών, να δηλώσουν συμ-
μετοχή στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Πιστεύουμε πως εφέτος η συμμετοχή θα είναι πιο μεγάλη. Πέραν της
μαθήσεως των χορών είναι και μία συνάντηση γνωριμίας και επαφής
των παιδιών με το χωριό.

ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ
24ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
Παραθέτουμε τα ονόματα των κυριών και δεσποινίδων που

έκαναν πίτα, με τη σειρά παράδοσης στην επιτροπή.
1. Αλκμήνη Βακάρου του Νικολάου
2. Αλκμνήμη Βακάρου του Στεργίου
3. Δέσποινα Νούτσου - Γιαννούση
4. Άννα Κωτούλα (από Θεσ/νίκη)
5. Σοφία Βαβάτση (από Θεσ/νίκη)
6. Χαϊδούλα Παπαποστόλου - Οικονομοπούλου 

(από Αλεξάνδρεια)
7. Φανή Δημοπούλου (από Αλεξάνδρεια)
8. Αθηνά Οικονόμου - Πασχάλη
9. Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
10. Δήμητρα Βακάρου - Σλατίντζη
11. Μαριάννα Παλασσοπούλου (από Θεσ/νίκη)
12. Αλίκη Πασχάλη - Σιαμπίρη
13. Σταματία Σιαμπίρη
14. Ελένη Ζιάκου (από Κόνιτσα)
15. Ζανέτα Κορέτα
16. Ευανθία Βασδέκη
17. Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου (από Ξεχασμένη Ημαθίας)
18. Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
19. Ευανθία Καραγιαννοπούλου
20. Σοφία Εξάρχου - προϊόν του Θεοδώρου
21. Σοφία προϊόν του Δημητρίου
22. Νίκη Εξάρχου
23. Δέσποινα Σιαμπίρη Μπάρκα
24. Χρύσα Μπλίντα
25. Δέσποινα Μπλίντα
26. Ελένη Λαστιώτη - Κασσαβέτη
27. Αντωνία Δημητράκη
28. Κατερίνα Πεπόνη
29. Εβελίνα Γκόγκου
30. Χρυσούλα Σιαμπίρη - Λιάρου (από Αμπελιά Ιωαννίνων)
31. Ελισσάβετ Σιαμπίρη
32. Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη
33. Βαρβάρα Νούτσου - Αλικάκου (από Θεσ/νίκη)
34. Χαρίκλεια Παντίση - Καραγιάννη
35. Λεωνέλα Βούρβου του Θωμά
36. Ελευθερία Φωτεινού - Μπίρη
37. Λευκοθέα Τσιομίδου του Αναστασίου
38. Αριάδνη Μπίρη του Κων/νου
39. Κική Παπαγεωργίου (από Ιωάννινα)
40. Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου του Αποστόλου
41. Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου
42. Μισιέλ Παντίση
43. Μαριάννα Χαντόλιου
44. Χρύσα Σιώκα - Κυρίτση
45. Κατερίνα Κυρίτση
46. Ρέα Φραγκίσκου (από Γιάννενα)
47. Ρούλα Σιώκα - Δογορίτη
48. Χαρίκλεια Γκαράνη - Σιώκα
49. Φράνσις Γκαράνη
50. Άννα Δημητράκη
51. Αικατερίνη Μπάρκα του Ηλία
52. Αικατερίνη Μπάρκα
53. Νικολίνα Βούρβου
54. Νίκη Ρήμα - Τζαμουράνου
55. Ελένη Κουκουστρίκα - Κυράτση
56. Σοφία Κυράτση
57. Δέσποινα Κολιού του Νικολάου (Τρίκαλα Ημαθίας)
58. Σουλτάνα Νότη
59. Καλλιόπη Στυλίδου - Πουποβίνη
60. Μαρία Πουποβίνη
61. Δέσποινα Πασχάλη του Γεωργίου
62. Έφη Πασχάλη
63. Φούλη Ταχοπούλου
64. Ευτέρπη Τσιομίδου
65. Αλέκα Σιαμπίρη - Πίσπα (από Βέροια)
66. Σταματία Μέμου
67. Μαρία Ναστούλη (από Κωτσανόπουλο Πρεβέζης)
68. Μαριάνθη Ζαμπάκου (από Ηλιοχώρι)
69. Μίνα Καφέτσιου (από Ηλιοχώρι)
70. Αγγελική Καφέτσιου (από Ηλιοχώρι)
71. Έφη Παπανικολάου (από Ηλιοχώρι)
72. Αλεξάνδρα Λαφτσή - Ντάφλη (από Κόνιτσα)
73. Ιφιγένεια Χ''στεργίου - Κοντογιάννη (από Ηλιοχώρι)

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απένειμε όπως κάθε χρόνο
στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους παρα-
κάτω επιτυχόντες μαθητές στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας
στις πανελλήνιες εξετάσεις 2014-2015, και έχουν κα-
ταγωγή από το Βρυσοχώρι τα αναμνηστικά διπλώ-
ματα.
m ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΖΙΑΣΙΟ του Χρήστου και της

Μαρίας (εγγονός της Χαρίκλειας Εξαρχοπούλου και
του αειμνήστου Κίμωνα Βασδέκη) για την επιτυχία
του και την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών με σειρά επιτυχίας 3ος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
m ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟ του Δήμου και της Μα-

ρίας (εγγονός του Γεωργίου και της Αγγελικής (Κού-
λας) Τσουμάνη για την επιτυχία και εισαγωγή στην
Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού (Πανηγύρι Αγίας Πα-

ρασκευής, Γιορτή Πίτας, Διοργάνωση Ορειβατικών
Εξορμήσεων κλπ) έχουν σημαντικά έξοδα, δυσανάλογα
για τις οικονομικές  δυνατότητες του Συλλόγου.

Τις προσπάθειες αυτές του Συλλόγου για την επιτυχή
οργάνωση των εκδηλώσεων ενίσχυσαν και βοήθησαν
και φέτος αρκετοί συγχωριανοί και φίλοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει "θερμές ευχαρι-
στίες" στους:

Α' ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
1. DREAM STROM Γεώργιος Ιω. Βακάρος - Γεράσι-

μος Βούλγαρης Ιωάννινα
2. ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κων/νος Σιαμπίρης Βρυσο-

χώρι
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ "ΑΛΕΚΟΣ" Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΑΜΑΝΙΤΗΣ - ΓΚΡΟΪΔΗΣ Συγκρότημα κατοικιών

Κήποι Ζαγορίου
5. ΜΥΛΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ζωγράφου - Τσοπανίδη Ιωάν-

νινα
Β' ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥΣ

ΑΓΟΡΕΣ
1. Μπαντιάς Σωκράτης Χρώματα κλπ Χρ. Κάτσαρη 29

Ιωάννινα
2. Σιαμπίρης Κων/νος Καφέ-ψησταριά Βρυσοχώρι
3. Μπάρκα Δέσποινα Γλυκά Βρυσοχώρι
4. Πουποβίνη Μαρία Ουζερί “Οινοδικείο” Δωδώνης 66

Ιωάννινα
6. Αφοί Πρόϊου Εμπορία Κρεάτων Αλεξάνδρεια Ημα-

θίας
Γ' ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ σε όλη

την Ελλάδα που βοήθησαν και διέθεσαν τους Λαχνούς
για τη λαχειοφόρο αγορά του πανηγυριού 

Δ' ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙ-
ΛΟΥΣ που προμηθεύτηκαν τους Λαχνούς.

Ε' ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝ-
ΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

1. Δέσποινα Κουνάβου
2. Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη
3. Ελισσάβετ Σιαμπίρη
4. Δήμητρα Βακάρου
5. Ελένη Κουκουστρίκα - Κυράτση
ΣΤ' ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗ-

ΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 22
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1. Λεωνέλα Βούρβου του Θωμά (26-7-15)
2. Βάγια Μπιζάκη του Γεωργίου (26-7-15)
3. Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου (22-

8-15)
4. Δέσποινα Κολλιού του Νικολάου (22-8-15)
5. Αλεξάνδρα Πασχάλη του Ιωάννου (22-8-15)
6. Νάσια Ιωαννίδου του Κων/νου (22-8-15)

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Γράφει : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
Γράφει : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με
τον ακούραστο Ιερέα μας (εξυπη-
ρετεί τρία χωριά) πατέρα ΙΩΑΝΝΗ

ΛΕΩΝΤΑΡΗ και κατόπιν προγραμματι-
σμού το καλοκαίρι λειτουργήσαμε σε αρ-
κετά εξωκλήσια καθόσον την ημέρα της
εορτής τους οι αγροτικοί δρόμοι είναι δύ-
σκολοι.

Σάββατο 20 Ιουνίου 2015. Στο εξω-
κλήσι του Αγίου Τρύφωνα. Ανακαινι-
σμένο, κτισμένο στη θέση Σκαρβένα,
κοντά στην επαρχιακή οδό προς Γέφυρα
Αώου - Παλαιοσέλι - Κόνιτσα - Γρεβενά.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2015 στον Άγιο
Αθανάσιο κοντά στον Άγιο Χαράλαμπο
ίσως να είναι και το πρώτο εκκλησάκι που
κτίστηκε στο χωριό.

Κυριακή και Δευτέρα 26 και 27 Ιου-

λίου 2015 (πανηγύρι Αγίας Παρασκευής)
στο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής,
πλήρες ανακαινισμένο στο μονοπάτι προς
Αλάκο, Νεραϊδόβρυση - Γκαμήλα - Μονα-
στήρι Στομίου - Κόνιτσα. Χοροστατούντων
των πατέρων Δημητρίου Μακρή και
Ιωάννη Λεοντάρη αντίστοιχα.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2015. Εορτή
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Κοινή θεία λει-
τουργία (Βρυσοχώρι και Ηλιοχώρι) στο
εξωκλήσι της Άνω Παναγίας επί της
επαρχιακής οδού Βρυσοχώρι - Γιάν-
νενα.Χοροστατούντος του Ιερέα πατέρα
Παύλου Βετηβάλη.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 στον Ιερό

Ναό Αγίου Δημητρίου (Μνημόσυνο Ευερ-
γέτη ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ) 

Κυριακή 23 Αυγούστου 2015 στο εξω-
κλήσι του Αγίου Νικολάου επίσης ανακαι-
νισμένο. Κοντά στη θέση Σιμνικοάρα.

Σάββατο 29 Αυγούστου 2015 στο εξω-
κλήσι του Αγίου Γεωργίου. Κτισμένο σε
υψόμετρο 1.150 μέτρων ανακαινισμένο
από τα θεμέλια, στο μονοπάτι προς τοπο-
θεσία ΠΡΙΣΚΟ κλπ και προς τα χωριά
Πάδες - Άρματα - Δίστρατο.

Μαγευτική θέα προς Τσουκαρόσια -
Γκαμίλα - Σμόλικα.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Γεννή-
σεως της Θεοτόκου Κάτω Παναγιά.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Από τα ένδεκα (11) εξωκλήσια και εκ-
κλησίες που έχει το χωριό δεν λειτούργη-
σαν ο Άγιος Χαράλαμπος λόγω εργασιών,
το εξωκλήσι του Αγίου Μηνά θα λειτουρ-
γήσει εντός του Οκτωβρίου και το μονα-
στήρι της Αγίας Τριάδος λόγω καιρικών
συνθηκών, πρώτα ο Θεός το 2016.

Να ευχαριστήσουμε θερμά: Τον πατέρα
ΙΩΑΝΝΗ για την προσπάθεια που κατα-
βάλλει και ο θεός να του χαρίζει υγεία
στον ίδιο και στην οικογένειά του.

Τους συγχωριανούς και τους φίλους που
συμμετείχαν σε αυτές τις θείες λειτουρ-
γίες, και του χρόνου να μας αξιώσει ο πα-
νάγαθος θεός να ξαναλειτουργήσουμε σε
όλες τις εκκλησίες.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

20 Ιουνίου 2015. Άγιος Τρύφωνας

15 Αυγούστου 2015.
Άνω Παναγία

15 Αυγούστου 2015.
Άνω Παναγία

29 Αυγούστου 2015.
Άγιος Γεώργιος

26 Ιουλίου 2015. Άγιος Αθανάσιος

26 Ιουλίου 2015.
Αναχώρηση από την

Αγία Παρασκευή
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Το πανηγύρι του χωριού

μας αποτελεί έναν ξεχωρι-
στό τρόπο διασκέδασης.

Εκτός από την θρησκευτική κατά-
νυξη, η γιορτή της Αγίας Παρα-
σκευής είναι μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για διασκέδαση, αλλά
και ένα σημείο αναφοράς, με ιδι-
αίτερο συμβολισμό και σημασία
για τους απανταχού Βρυσοχωρί-
τες και φίλους τους, που φρόντι-
ζαν τις μέρες του πανηγυριού να
βρίσκονται στο αγαπημένο τους
Βρυσοχώρι.

Η έναρξη της γιορτής γίνεται από
την παραμονή το απόγευμα της
25ης Ιουλίου, με τον ήχο της

καμπάνας να καλεί τους χωρια-
νούς στον εσπερινό της Αγίας Πα-
ρασκευής.

Την άλλη μέρα, με ιδιαίτερη
χαρά, όλο το χωριό, από το πρωί
συγκεντρώνονται στον περίβολο
της εκκλησίας για να προσευχη-
θούν και στη συνέχεια να ακολου-
θήσει χορός με παραδοσιακά
τραγούδια.

Τελευταία στάση, πριν από την
αναχώρηση από το εξωκλήσι,
στην πλαγιά, έξω από την αυλή,
για την καθιερωμένη φωτογρα-
φία, όπως προστάζει το έθιμο της
σημερινής γιορτής.

Με τους ήχους της παραδοσια-

κής ορχήστρας, του Σταύρου
Ντέρου, ο κόσμος ξεκινά για τις
επισκέψεις στα σπίτια του πέρα
μαχαλά, που γιορτάζει.

Πρώτη επίσκεψη στο σπίτι
Εξάρχου (Αθανασίου και Νίκης)
με το παραδοσιακό κέρασμα του
λουκουμιού και του τσίπουρου
αλλά και το χορό των οικείων.

Στη συνέχεια μια στάση για
ευχές στο σπίτι Καραγιαννόπου-
λου (Γιώργου και Μαριάνθης).

Επόμενη επίσκεψη στον Ευθύ-
μιο Πουποβίνη. Ένα "σπίτι" δίπλα
στο χωριό, όπως το αποκαλούν.
Έχοντας απόλαυση τη θέα του χω-
ριού, οι χωριανοί πάνε στο τελευ-

ταίο σπίτι που δέχεται επισκέψεις
του Θωμά, της Γιαννούλας, της
Στεφανίας, του Γρηγόρη και
των μικρών Βασιλάκη και Αννας
Θεοδωρακοπούλου.

Επόμενη συνάντηση των χωρια-
νών στην κεντρική πλατεία του
χωριού, όπου πραγματοποιείται
παραδοσιακό γλέντι έως τις μετα-
μεσονύκτιες ώρες.

Το επόμενο πρωί, την Δευτέρα
27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου
Παντελεήμονα, πραγματοποι-
ήθηκε θεία λειτουργία στο εξω-
κλήσι της Αγίας Παρασκευής,
χοροστατούντος του ιερέα μας
πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ.

Το πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής τελείωσε με την λήξη της
θείας λειτουργίας, χωρίς να ακο-
λουθήσει γλέντι και την δεύτερη
μέρα, στην πλατεία, αλλά και την
καθιερωμένη εξόρμηση στην Μα-
γούλα και Μπάλτα.

Άλλο ένα πανηγύρι πέρασε, δυ-
στυχώς χωρίς να μπορέσουμε να
πραγματοποιήσουμε τον καθιε-
ρωμένο τριήμερο (ή τετραήμερο)
εορτασμό, που μας παρέδωσαν οι
παππούδες μας.

Αποτελεί χρέος όλων μας να
κρατήσουμε ζωντανό το πανηγύρι
του χωριού μας. Γι' αυτό του χρό-
νου να είμαστε όλοι εκεί.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

26 Ιουλ. 2015 Αγία Παρασκευή.
Αναμνηστική φωτογραφία όπως κάθε χρόνο

Αναχώρηση από την
Αγία Παρασκευή

Στην αυλή του
Εξάρχου

Κοντά στα ξημερώματα.
26 Ιουλίου 1970

Στην αυλή του 
Θεοδωρακόπουλου

Στην αυλή του 
Ευθύμιου Πουποβίνη
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24η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Ζαγορίσιας πίτας, χωρίς βροχή. Το πα-
νηγύρι στο Ζαγόρι, αποτελούσε το σημαν-
τικότερο γεγονός της κοινωνικής ζωής.
Πραγματοποιείται συνήθως στην κεντρική
πλατεία του χωριού, το "μεσοχώρι", που
αποτελεί τη ζωή του χωριού. Πρώτος θα
σύρει το χορό ο γηραιότερος και ακολου-
θούν οι υπόλοιποι κατά σειρά ηλικίας. Τα
παιδιά πιασμένα στο τέλος του κυκλικού
χορού "διδάσκονται" την παράδοση από
τους μεγαλύτερους. Οι λαϊκοί χοροί της
Ηπείρου διαφύλαξαν το ρυθμό και τις κι-
νήσεις της αρχαίας τραγωδίας και κατά-
φεραν να παραμείνουν γνήσιοι, χωρίς
ξενικές επιδράσεις.

Τα τραγούδια εκφράζουν βαθύ συναί-
σθημα, το μεγαλείο της ψυχής του Ηπει-
ρώτη και ένα ιδιόμορφο παράπονο από τις
περιστάσεις της ζωής, τον κοινωνικό πε-
ρίγυρο και κυρίως τον ξενιτεμό. Γι' αυτό
και τα τραγούδια της Ηπείρου, είναι πιο
αυστηρά, από άλλα δημοτικά τραγούδια
της Ελλάδας, διότι το τοπίο είναι πιο αυ-
στηρό και οι συγκυρίες της ζωής υπήρξαν
δυσκολότερες. Η δημοσιογράφος των
New York Times, Αμάντα Πετρούσιτς, πα-
ρατήρησε ότι "οι μουσικές συνθέσεις
συχνά μιμούνται τις σκληρές φιγούρες του
τοπίου και τα όργανα αναπαράγουν φυσι-
κούς ήχους".

Τα ηπειρώτικα τραγούδια, θεματικά, δια-
κρίνονται σε: μοιρολόγια- καθώς το κλάμα
λειτουργεί λυτρωτικά, το μοιρολόι συμβο-
λίζει το θάνατο και την ανάσταση μαζί, και
οδηγεί στην κάθαρση "δι' ελέου και
φόβου", του γάμου, της ξενιτιάς- που τρα-
γουδιούνται από τις γυναίκες των ξενιτε-
μένων που έμειναν πίσω να συντηρήσουν
την παράδοση, της δουλειάς- τραγούδια
που συνόδευαν τις εργασίες και της αγά-
πης.

Η καταγωγή των τραγουδιών παρουσιά-
ζεται σε πολλά ζαγορίσια τραγούδια με
ονομαστική αναφορά σε χωριά, όπως το
Πάπιγκο, το Καπέσοβο, η Βίτσα, το Τσεπέ-
λοβο και σε συγκεκριμένα πρόσωπα που
τόπου, την λοιδωρούσα την ξενιτιά Αλε-
ξάνδρα, την όμορφη Όλγα και την αρχόν-
τισσα Μπουλονάσαινα, που απήχθη από
τη συμμορία του Αποστολάκη, το 1880.

Βαθιά ποιητική και μουσική παράδοση

με κατάθεση ψυχής και εκλεπτυσμένη αρ-
χοντιά- ευγένεια ψυχής, γενναιότητα και
αλληλεγγύη. Τα συναισθήματα εναλλάσ-
σονται. Χαρά και λύπη, βρίσκονται συν-
δαιτυμόνες, εκεί όπου ο θάνατος
συνδιαλέγεται με τη ζωή. Το μαράζι της
ξενιτιάς του Ηπειρώτη συζύγου και η καρ-
τερικότητα της γυναίκας και μάνας που
έμεινε στα χέρια της να διαφυλάξει το νοι-
κοκυριό, τη φροντίδα των παιδιών και την

παράδοση του τόπου.
Στη γιορτή Ζαγορίσιας πίτας του Βρυσο-

χωρίου, γιορτάζουμε την παράδοση του
τόπου μας και αποτίνουμε φόρο τιμής στη
Βρυσοχωρίτισσα και Ζαγορίσια γυναίκα
για τη φροντίδα του νοικοκυριού, τη συν-
τήρηση της παράδοσης, την καλαισθησία
της και τη γενναιότητα που επέδειξε ιστο-
ρικά, αναδεικνύοντάς την σε σύμβολο, στο
μνημείο της Ζαγορίσιας Γυναίκας της Πίν-

δου που φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη
Γεώργιο Κολακαλλά, τοποθετημένο στην
είσοδο του κάμπου των Ασπραγγέλων.

Με τα συναισθήματα αυτά, η γιορτή μας
άνοιξε με το καλωσόρισμα του προέδρου
του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ,
ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εκ-
δήλωσης, στις δραστηριότητες του Συλλό-
γου και ευχαρίστησε τις κυρίες και
δεσποινίδες για την προσφορά τους διότι
σε αυτές οφείλεται η επιτυχία και στο χο-
ρευτικό όμιλο του Μ.Ο.Σ. Ακολούθησε η
παραλαβή των δώρων και η αναμνηστική
φωτογραφία και η κλήρωση της τυχερής
νοικοκυράς (τυχερή η κ. Ευτυχία Γεωρ-
γοπούλου-Οικονόμου).

Οι γυναίκες, που έφτιαξαν τις πίτες, είχαν
την τιμητική τους, για ακόμα μια χρονιά,
σέρνοντας τον χορό. 

Οι κοπέλες του χορευτικού, μοίρασαν τις
πίτες σε όλους  τους παρευρισκόμενους
και οι επισκέπτες μας είχαν την ευκαιρία
να θαυμάσουν την ποικιλία και το μεράκι,
με το οποίο γίνεται η Βρυσοχωρίτικη πίτα.
Αλευρόπιτες, χορτόπιτες, μπατσαριές, γα-
λατόπιτες, κολοκυθόπιτες, κοτόπιτες και
πολλές άλλες γεύσεις, κατέκλυσαν τα τρα-
πέζια. Το γλέντι φούντωσε, φέρνοντας μας
θύμισες παλιές, από εποχές ανεμελιάς και
χαράς, με φίλους, που η απουσία τους
ήταν αισθητή. Η δυναμική των μικρών
παιδιών, όμως, ήταν τόσο αισθητή που
έφερε αέρα ανανέωσης στη βραδιά και
μας γέμισε με ελπίδα για τη μελλοντική
κοινωνική ζωή του χωριού. Η καρδιές
μας πλημμύρισαν με γνώριμες μελωδίες,
όπως του Κωνσταντάκη, το Καπεσοβίτικο,
την Μπουλονάσαινα και άλλα τραγούδια
που μιλάνε στην ψυχή και έκλεισε η
γιορτή μας, όπως συνηθίζεται με το νο-
σταλγικό Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.

Την εκδήλωση με μηνύματα λόγω υπο-
χρεώσεων χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ο Αντι-
περιφερειάρχης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙ-
ΝΑΣ και ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, ο Διοικητής του Νοσοκο-
μείου Πρέβεζας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ και ο συγχωριανός μας Διοι-
κητής του Νοσκομείου ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ κ.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ.

ΚΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η αναμνηστική φωτογραφία

Ο χορός 
των γυναικών

Οι κυρίες 
που συκέντρωναν

τις πίτες

Το χορευτικό 
του Συλλόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ"

Πορεία στο εξωκλήσι του Αγίου Μηνά 

Την Κυριακή 30 Αυ-
γούστου 2015 πραγ-
ματοποιήθηκε η

καθιερωμένη εδώ και δέκα
(10) χρόνια ορειβατική πο-
ρεία στη μνήμη του αδικοχα-
μένου ορειβάτη και μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου
"ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ".

Στις οκτώ (8) η ώρα συγ-
κέντρωση στην πλατεία
Εξάρχου και με αγροτικά αυ-
τοκίνητα και τζιπ με κατεύ-
θυνση στη θέση "κέτρι
νταλάκου" και με δέκα εννέα
(19) άτομα η πορεία ξεκινά.
Θαυμάσια μέρα για πεζοπο-
ρία και συχνές στάσεις λόγω
παιδιών μικρής ηλικίας φτά-
νουμε στη βρύση "ΤΙΛΕΣΗ"
και συνεχίζουμε στο παλ-
τούρι και στον αυχένα της
Λαπτάσας. Έχουμε την
πρώτη επαφή με την Τσου-
καρόσια. Θέα επιβλητική λες
και το τεράστιο βουνό θα γυ-
ρίσει και να πέσει. Φτάνουμε

στο σιάδι της Τσουκαρόσιας.
Μπροστά μας επιβλητική η
Τσουκαρόσια και πίσω μας η
μαγευτική θέα. Το φαράγγι
Βίκου-Αώου-Σουσνίτσα τα
χωριά Ελεύθερο - Παλαι-
οσέλι - Πάδες - Άρματα.
Το δεύτερο σε ύψος βουνό
της Ελλάδος "Σμόλικας"
έως Βασιλίτσα και το Βρυσο-
χώρι  από ψηλά.Τα παιδιά
όλο χαρά ξεφωνίζουν με τον
αντίλαλο του βουνού. Ξεκού-

ραση λίγο κολατσιό μια ανα-
μνηστική φωτογραφία και
επιστροφή για τη θέση όπου
ξεκινήσαμε, όπου πέρα από
την ανταμοιβή της ωραίας
θέας μας περίμεναν οι νόστι-
μες πίτες της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ
και τα σάντουϊτς και οι χυμοί
του Μ.Ο.Σ. και το παλιό καλό
κρασί του ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ, προσφορά στη
μνήμη του παλικαριού. Μια
ακόμη αναμνηστική φωτο-

γραφία και επιβίβαση στα
αυτοκίνητα για την επι-
στροφή στο χωριό με τις κα-
λύτερες αναμνήσεις και με
την ευχή του χρόνου με πε-
ρισσότερα μέλη στην πορεία,
διότι έτσι δείχνουμε την
αγάπη και το σεβασμό στο
αδικοχαμένο παλικάρι του
χωριού μας.

Συμμετείχαν στην πορεία:
Ευθύμιος Πουποβίνης, Αν-
δρομάχη Κουνάβου-Μπού-

για, Κωνσταντίνος Μπούγιας
(ετών 13), Θεόδωρος Σμπό-
νιας, Χρυσόστομος Μέμος,
Σταματία Μέμου, Μιχάλης
Τάτσης, Δημήτριος Κυρά-
τσης, Χαράλαμπος Κυράτσης
(ετών 6), Βασίλειος Κυρά-
τσης (ετών 4), ΘεοδώραΓκι-
τ σ ι ο ύ δ η - Τ σ ι ο μ ί δ η ,
Αδαμάντιος Τσιομίδης του
Αναστ. (ετών 11), Μαρία
Τσιομίδου του Αναστ. (ετών
9), Ευτέρπη Τσιιομίδου του

Αναστ. (ετών 6), Γεώργιος
Τσουμάνης και Μαρία Τσου-
μάνη. Από το ΗΛΙΟΧΩΡΙ. Γε-
ώργιος Ζαμπάκος (ετών 82),
Μιχάλης Ζαμπάκος και Ηλίας
Παπανικολάου. Η μετακί-
νηση έγινε με τα αυτοκίνητα:
Αστερίου Τσουμάνη,
Κων/νου Χαντόλιου, Μιχάλη
Ζαμπάκου, Λεωνίδα Κορέτα
και Θεοδώρας Γκιτσιούδη-
Τσιομίδου.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟ
2016

Τ ο Σάββατο 1 Αυγού-
στου 2015 πραγμα-
τοποιήθηκε, κατά την

προσφιλή συνήθεια του συλ-
λόγου μας, πορεία στο εξω-
κλήσι του Αγίου Μηνά. Μια
διαδρομή γεμάτη εικόνες της
φύσης και κατάλληλη για όλες
τις ηλικίες.

Το ραντεβού μας είχε προ-
γραμματιστεί στις 8 το πρωί
και σημείο συνάντησης το
εξωκλήσι του Αγίου Νικο-
λάου στον κάτω μαχαλά. Η
συμμετοχή ήταν σημαντική κι
έτσι μια παρέα 20 ατόμων
κάθε ηλικίας ξεκινήσαμε
οδοιπορικώς για τον Άγιο
Μηνά.

Μια από τις πιο όμορφες
διαδρομές που έχω συμμετά-
σχει! Κατηφορίζοντας στο
όμορφο μονοπάτι που είχε
φρεσκοκαθαριστεί μάθαμε
πως το μονοπάτι που οδηγεί
στον Άγιο Μηνά ήταν φτιαγ-
μένο καλντερίμι κάποτε. Και
πράγματι συνεχίζοντας την
διαδρομή μας συνειδητοποι-
ήσαμε και μόνοι μας πως σε
κάποια σημεία ο χρόνος είχε
σταθεί αμείλικτος κι είχε κα-
τασπαράξει το καλντερίμι, ενώ
σε άλλα σημεία υπήρχαν ατό-
φια κομμάτια μάρτυρες ένδο-
ξου παρελθόντος. Πόσοι και

πόσοι άνθρωποι είχαν περπα-
τήσει σε αυτό το καλντερίμι!

Οι μεγαλύτεροι αναπολού-
σαν στιγμές κι εικόνες από την
παιδική τους ηλικία όταν
ακόμη ο κόσμος καλλιερ-
γούσε τα γύρω χωράφια κι
έβγαζε τα ζωντανά για βοσκή,
δημιουργώντας σε εμάς τους
μικρότερους εικόνες και πυ-
ροδοτώντας την φαντασία μας
να καλπάσει σε αλλοτινές
εποχές!

Συνεχίζοντας την όμορφη
αυτή διαδρομή με την
Τσουκα Ροσσια να στέκεται
αγέρωχη ψηλά φτάσαμε στο
εικόνισμα του Άγιου Σπυρί-
δωνα. Το εικόνισμα αυτό
είναι φτιαγμένο κάτω ακρι-

βώς από έναν τεράστιο βράχο
και βλέποντας το ειδικά από
μακριά σου έδινε την εντύ-
πωση πως ο βράχος θα κυλή-
σει και θα το πλακώσει. Η
άφιξη στο εικόνισμα σήμανε
και την πρώτη στάση μας για
ξεκούραση αλλά και για το
άναμμα του καντηλιού. Ο χρό-
νος είχε αφήσει καθαρά τα
σημάδια του στο γραφικό αυτό
εικονισματάκι κι όλοι συμφώ-
νησαν πως χρειαζόταν φρον-
τίδα και μέριμνα ώστε να μην
πέσει με το πέρασμα του χρό-
νου. Μετά την ολιγόλεπτη
στάση η πορεία μας συνεχί-
στηκε ώσπου φτάσαμε στην
πρώτη από τις δυο γέφυρες
που θα συναντούσαμε, στην

γέφυρα του Χαντόλιου όπως
ονομάζεται εξαιτίας ενός χω-
ραφιού που βρίσκεται δίπλα
κι ανήκει σε αυτή την οικογέ-
νεια. Σειρά είχε η αναμνη-
στική φωτογραφία πάνω στο
2ο πέτρινο τοξωτό γεφύρι
(Σιμίτη) που τράβηξε ο κύ-
ριος Μ. Ζαμπάκος από το
Ηλιοχώρι, τον οποίο ευχαρι-
στούμε για το πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό!

Κι έπειτα ο δρόμος ανηφο-
ρικός προς το εξωκλήσι που
ήταν ο προορισμός μας. Η
διαδρομή εύκολη αλλά και
στα δύσβατα σημεία υπήρχε
βοήθεια από τους μεγαλύτε-
ρους.

Φτάσαμε στον Άγιο Μηνά.

Ένα εξωκλήσι όμορφο, γρα-
φικό και προσεγμένο. Μετά το
προσκυνημάτων εικόνων και
τον καθαρισμό της εκκλησίας
καθίσαμε να ξεκουραστούμε
ενώ ο σύλλογος σε συνεν-
νόηση με το μαγαζί του χω-
ριού είχε φροντίσει για
σάντουιτς και χυμό για όλους.

Άλλη μια φωτογραφία να
φυλακίσει την στιγμή κι ο
δρόμος της επιστροφής ξεκί-
νησε. Δύσκολη η ανάβαση
αλλά μας αποζημίωνε το
τοπίο! Κι έχοντας γίνει μια
παρέα μικροί και μεγάλοι
πλέον ακούγαμε με ενδιαφέ-
ρον τις ιστορίες των μεγαλυ-
τέρων. Οι ιστορίες του θείου
του Τολη Βασδεκη ή Παπα-

τολη, όπως συνηθίζουν να τον
φωνάζουν στο χωριό, ομόρ-
φυναν την διαδρομή μας με
χαρούμενες κουβέντες κι
αστεία. Επιστρέφοντας και
πάλι στο χωριό γεμάτοι από
εικόνες, γέλιο και πειράγματα,
έχοντας ένα όμορφο πρωινό,
ξεχωρίσαμε ο καθένας για το
σπίτι του ανανεώνοντας το
ραντεβού μας για νέες δια-
δρομές. Και του χρόνου!

Στην πορεία συμμετείχαν:
Ευθύμιος Πουποβίνης, Χαϊ-

δούλα Πουποβίνη, Νικολίνα
Βούρβου, Δήμητρα Βούρβου,
Λεωνέλα Βούρβου, Βάϊα μπι-
ζάκη, Απόλλων Κορέτας,
Ευανθία Καραγιαννοπούλου,
Αθηνά Οικονόμου-Πασχάλη,
Μιχάλης Τάτσης, Δημήτριος
Μπάρκας του Ηλία, Αικατε-
ρίνη Μπάρκα του Ηλία, Από-
στολος Βασδέκης του
Χρυσοστόμου, Ερμιόνη Βασ-
δέκη, Απόστολος Βασδέκης
του Χρυσοστόμου (ετών 9),
Βασιλική Βασδέκη του Χρυ-
σοστόμου (ετών 5).

-DEMOLIN Μαρία από τη
Γαλλία

Από το ΗΛΙΟΧΩΡΙ
- Μιχάλης Ζαμπάκος
- Γεώργιος Ζαμπάκος του

Αντωνίου (ετών 9)
- Νεφέλη Τσίπη (ετών 10).

Tης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΒΟΥΡΒΟΥ

Γράφει : ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ



Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2015“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 9σελ.

Τριανταφύλλου, μου ανέθεσε να
πάω να συνδέσω τηλεφωνικώς με
έρπουσα  τηλεφωνική επικοινωνία
τα χωριά Κουκούλι – Ζαγορίου με το
Παλαιοσέλι – Κονίτσης.

Είμαστε μια μικρή ομάδα, ο υπο-
φαινόμενος, υπεύθυνος της αποστο-
λής αυτής και τρεις στρατιώτες, ο
ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο άλλος
εκπαιδευμένος διαβιβαστής και ο
τρίτος υπεύθυνος του αλόγου.

Είχαμε στη διάθεσή μας ένα αυ-
τοκίνητο GAMES, ένα άλογο και τα
απαιτούμενα καλώδια.

Πρωί-πρωί, λοιπόν, την ημέρα
που όριζε η σχετική διαταγή, ξε-
κινήσαμε και φθάσαμε στο χωριό
Κουκούλι Ζαγορίου κι εκεί το
πρώτο βράδυ καταλύσαμε.

Το Κουκούλι είναι ένα αρχοντο-
χώρι του Ζαγορίου και πολύ τυ-
χερό αφού κράτησε απείραχτη από
τους δύο πολέμους: Β’ Παγκό-
σμιον Πόλεμο τον τραγικό και κα-
τόπιν εμφύλιο πόλεμο, την πλούσια
ομορφιά του (το εξαιρετικό φυσικό
περιβάλλον, το αξιόλογο Μνημείο
και την ιστορία του).

Και από εκεί αρχίσαμε την εργα-
σία μας. Κατ’ αρχήν συνδέσαμε την
τηλεφωνική γραμμή στο τηλεφω-
νικό κέντρο του χωριού και συνε-
χίσαμε, όση ώρα είχαμε στη
διάθεσή μας την πρώτη μέρα, ν’
απλώνουμε τα καλώδια και για με-
γαλύτερη ασφάλεια, τα δέναμε σε
άγρια ή ήμερα δένδρα που ήσαν
άφθονα στην περιοχή αυτή.

Μία απέραντη έκταση που πριν
λίγα χρόνια οι κάτοικοι του χωριού
καλλιεργούσαν είτε αμπέλια, είτε
χωράφια, είτε κήποι και παράλ-
ληλα φύτευαν καρποφόρα δένδρα
διαφόρων ειδών, στις άκρες των
κτημάτων τους, πολλάτων οποίων
σώζονταν τότε και δεν αποκλείον-
ται να σώζονται μέχρι σήμερα και
των οποίων οικογενειακών κτημά-
των τα όριά τους ήσαν εμφανή,
φραγμένα είτε με αγκαθωτό σύρμα
είτε με αγκαθωτά βάτα και θά-
μνους.

Το βράδυ κοιμηθήκαμε σε σκη-
νές που στήσαμε λίγο έξω από το
χωριό Κουκούλι.

Δεν ήμουν και τόσο εξασκημένος
να κοιμάμαι έξω τις νύχτες, παρά
μόνον κάποιες φορές μου έτυχε.

Έστησα καλά τη σκηνή μου και με
τη βοήθεια των στρατιωτών. Είχα
τις απαραίτητες κουβέρτες, φακό
και περίστροφο.

Δεν πρόλαβα καλά-καλά να κοι-
μηθώ και ξαφνικά ακούω έναν
μικρό θόρυβο σαν κάποιος να
προσπαθούσε ν’ ανοίξει τη σκηνή!
Σταμάτησα για μια στιγμή για
ν’ακούσω καλύτερα και να εντο-
πίσω το θόρυβο που συνεχίζονταν.

Ανάβω το φακό και τον κρατώ με
το αριστερό μου χέρι και με το δεξί

μου κρατώ το περίστροφο:
Αυτός επαναλήφθηκε δυο-τρεις

φρές χωρίς να σταματάει, οπότε
κάποια στγμή σηκώνομαι, ανοίγω
τη σκηνή και φωτίζω καλά με το
φακό το σημείο της σκηνής που
ακούγονταν ο θόρυβος και… συλ-
λαμβάνω τον ύποπτο που προσπα-
θούσε να μπει στη σκηνή! Ήταν
δυο-τρεις ρίζες ξηραμένα χόρτα,
τα οποία,καθώς ο αέρας τα φυ-
σούσε, ακουμπούσαν στη σκηνή
και έκαναν αυτόν τον θόρυβο: Και
αφού εξόντωσα τον… εχθρό, κό-
βοντάς τα, κοιμήθηκα κατόπιν
ήσυχα.

Καθώς ξημέρωνε η άλλη μέρα
και αφού πήραμε το εκστρατείας
πρόχειρο πρωϊνό,συνεχίσαμε την
εργασία μας, φθάσαμε στη θέσι
“Γυφτόκαμπος”, μια πεδινή
έκταση, η οποία, όπως φαίνονταν
καλλιεργούνταν ακόμη. Στην αρι-
στερή πλευρά της, λίγα μέτρα ψη-
λότερα από τα χωράφια, ήταν μια
πηγή με άφθονο νερό κι εκεί κοντά
το βράδυ κατασκηνώσαμε και δια-
νυκτερεύσαμε.

Την τρίτη μέρα συνεχίσαμε το
έργο μας και νυχτώνοτας είχαμε
φθάσει λίγο έξω από το Βρυσο-
χώρι. Ο αυτοκινητόδρομος τότε
δεν είχε τελειώσει μέχρι το χωριό
και στο σημείο που σταματούσε ο
νεόσκαφτος αμαξιτός δρόμος, σε
μία μεγάλη απλωσιά, αφήσαμε το
αυτοκίνητο κι εμείς με το άλογο
κατεβήκαμε και καταλύσαμε στο
Βρυσοχώρι.

Το Βρυσοχώρι ξεχωρίζει από τα
άλλα χωριά με την πυκνή του βλά-
στηση, την άφθονη πανίδα και τα
πολλά κρυστάλλινα νερά, εντεύθεν
και το νέο του όνομα, αντί του πα-
λαιού Λεσινίτσα.

Οι κάτοικοί του διακρίνονται για
την εργατικότητά τους, την αγάπη
τους προς το χωριό και την λατρεία
της Ιστορίας και των Ελληνο-χρι-
στιανικών του τόπου τους.

Ήταν ένα ωραίο αρχοντοχώρι του
Ζαγορίου, αλλά άτυχο “το μάτια-
ξαν”, γιατί οι Γερμανοί κατακτητές
το 1943 το κάψανε. Όμως οι δυνα-
μικοί κάτοικοί του το ξανάχτισαν κι
είναι “σαν πρώτα…” νοικοκυρε-
μένο. Το διεπίστωσα κατά τη δεύ-
τερη επίσκεψή μου μετά από 40
χρόνια περίπου. Εύγε στους Βρυ-
σοχωρίτες!

Οι μεν στρατιώτες με το άλογο,
ξεπέζεψαν στο “χαϊάτι” της κεντρι-
κής εκκλησίας του Αγίου Χαρα-
λάμπους, πολιούχου του
Βρυσοχωρίου.

Αξιόλογο λατρευτικό μνημείο.
Ωραία και η μικρή πλατεία “το με-
σοχώρι”. Το μοναδικό κεντρικό
καφεπαντοπωλείο, καθαρό και
προσεγμένο. Ο καφεπαντοπώλης
καλωσυνάτος, καλόκαρδος, θερμά
μας καλωσώρισε στο χωριό του
και πρόθυμα μας κέρασε καφέ και

λουκούμι. Κρίμα που δεν θυμάμαι
το όνομά του.

Εγώ δε φιλοξενήθηκα στο νεόκτι-
στο σπίτι –γιατί όπως προανέφερα
το παλιό σπίτι είχε καεί από τους
Γερμανούς- του φίλου και συνα-
δέλφου μου Κώστα Μπιδέρη,
υπηρετούσε κι αυτός στο ίδιο
Τάγμα Διασ/σεων ως έφεδρος
Ανθ/γός, ο οποίος όταν έμαθε ότι
θα πάω στο χωριό του, πρόθυμα
μου είχε πει: “Να πας να μείνεις
στο σπίτι μου, είναι η μητέρα μου
εκεί, θα την ειδοποιήσω για να σε
περιμένει”.

Και πράγματι με περίμενε η καη-
μένη κυρα-Φροσύνη και μετά
χαράς με φιλοξένησε. Αιωνία τους
ας είναι η μνήμη!

Σοβαρή παράλειψίς μου θα ήταν,
αν δεν ανέφερα το κατωτέρω πε-
ριστατικό, προς επίρρωσιν της
αγάπης των Βρυσοχωριτών προς
τον τόπο τους. Έντονα θυμάμαι,
όταν πλησίαζα προς το “μεσοχώρι”
είδα έναν άνδρα μιας κάποιας ηλι-
κίας, ο οποίος με μεγάλη αφο-
σίωση έσκαβε ένα μικρό κομμάτι
τόπου, (οικοπέδου), μια λίστα είχα
προσέξει ότι την κάθε φτυαριά
χώμα που έβγαζε μετά το σκάψιμο,
πριν το πετάξει στο κοντινό ρέμα,
έψαχνε με τα χέρια του το χώμα,
όπως ακριβώς κάνουν οι αρχαι-
ολόγοι στις ανασκαφές τους και
ό,τι εύρισκε, εκείνος μόνον γνώ-
ριζε. Εγώ στην απόσταση που
ήμουνα δεν μπορούσα να δια-
κρίνω- είτε το έβαζε στην τσέπη
του, είτε το πετούσε στην άκρη
του άσκαφτου μέρους. Τον πλη-
σίασα, ανταλλάξαμε χαιρετισμό
και από περιέργεια τον ρώτησα:
“Γιατί σκάβεις αυτόν τον τόπο”; -
το οποίο τότε που τον ερώτησα θα
είχε ύψος περίπου δύο μέτρα και
πλάτος γύρω στα τέσσερα μέτρα
και ο άγνωστος αυτός άνθρωπος
με θλίψη και πόνο πολύ, λακωνικά
μου απάντησε: “Εδώ ήταν το πα-
τρικό μου σπίτι, το έκαψαν οι Γερ-
μανοί το 1943. Εγώ τότε έλειπα,
εργαζόμουν στην Αθήνα”.

Κρίμα που δεν θυμάμαι ούτε το
όνομά του, ούτε τι δουλειά έκανε!
Τον συμπόνεσα, παρ’ ότι δεν είχα
νοιώσει καλά αυτό το ειδος του
πόνου της “νοσταλγίας”. Το κατά-
λαβα αργότερα, όταν είχα ωριμά-
σει και έλειπα επί πολύ χρόνο από
το πατρικό μου σπίτι.

Την τρίτη μέρα συνεχίσαμε την
εργασία μας, το άπλωμα του κα-
λωδίου, από το Βρυσοχώρι προς
το Παλαιοσέλι-Κονίτσης. Δυ-
σκολότερη η μέρα αυτή γιατί και
ο δρόμος ήταν δύσβατος, αλλά
έπρεπε και τον ποταμό Αώο να πε-
ράσουμε.

Εγώ ανέβηκα στο άλογο για να
περάσω ανετότερα τον κακό
δρόμο και τον Αώο. Κατεβαίνον-
τας από το Βρυσοχώρι, όχι και

πολύ μακριά από το χωριό, είχε
ένα μικρό μονοπάτι και σε ένα ξέ-
κομμα, το οποίο μετά δυσκολίας
διακρίνονταν και επειδή είχε βρέ-
ξει τις προηγούμενες μέρες το
χώμα είχε γίνει πολύ λασπερό, με
αποτέλεσμα τα πόδια του αλόγου
να χώνονται στη λάσπη και μετά
μεγάλης δυσκολίας περπατούσε
και ανά πάσα στιγμή κινδύνευε
στην προσπάθεια που έκανε για να
βγάζει τα πόδια του από τη λάσπη,
να πέσει και να κυλισθεί στο πολύ
ορθό ξέκομμα, μαζί του φυσικά κι
εγώ και ήταν αρκετά μέτρα ως το
λάκο που κατέληγε.

“Τα χρειάστηκα” προς στιγμήν
και αμέσως κατέβηκα από το
άλογο, το έπιασα από το καπίστρι,
τα γκέμια και προσεκτικά το οδή-
γησα ως που ξεφύγαμε τον
“γκύλο”. Δόξα σοι ο Θεός.

Συνεχίσαμε τη δουλειά μας, πε-
ράσαμε άνετα το δρόμο και τον
Αώο, και ακολουθώντας το ανη-
φορικό μονοπάτι (παλιός ημιονι-
κός δρόμος) και απλώνοντας τα
καλώδια, φθάσαμε στο Παλαιοσέλι
Κονίτσης.

Το Παλαιοσέλι είναι ένα από τα
καλύτερα χωριά της επαρχίας Κο-
νίτσης, κτισμένο στους πρόποδες
του Σμόλικα με ανεμπόδιστη με-
γαλειώδη θέα την οροσειρά των
βουνών του Παπίγκου και του Ζα-
γορίου, εντεύθεν και ο μύθος της
πάλης των δράκων των λιμνών
του Σμόλικα και των βουνών του
Παπίγκου (Γκαμήλας).

Οι κάτοικοί του διακρίνονται για
την φιλοξενία, την καλωσύνη, την
εργατικότητα και την αγάπη τους
προς τον τόπο τους. Στο Παλαι-
οσέλι τότε είχε την έδρα Λόχος
ΤΕΑ, υπεύθυνος ήταν έφεδρος
Ανθ/γός.

Ο Λόχος ΤΕΑ είχε ήδη τηλεφω-
νική επικοινωνία με τον Κόνιτσα
και με τη νέα σύνδεση που κά-
ναμε, απέκτησε επικοινωνία και
με το Ζαγόρι.

Έτσι η αποστολή μας τελείωσε
και επιστρέψαμε το βράδυ στο
Βρυσοχώρι, όπου διανυκτερεύ-
σαμε για δεύτερη νύχτα. Το πρωί
της άλλης μέρας ανεβήκαμε τον
ανηφορικό δρόμο και μετά από
μισή περίπου ώρα, φθάσαμε στην
πλατωσιά του νέου αυτοκινητό-
δρομου όπου είχαμε αφήσει
(παρκάρει) το αυτοκίνητο. Φθά-
νοντας εκεί, βρεθήκαμε προ σο-
βαρής εκπλήξεως μαζί και
στενοχώριας.

Επειδή τη νύχτα είχε βρέξει
πολύ, τα φερτά χώματα της πλα-
τωσιάς κατακάθισαν περίπου 10
μέτρα από το ύψος του στερεού
δρόμου, μαζί και το αυτοκίνητο
χωρίς καθόλου να μετακινηθείς.
Η οδήγησίς του ήταν παντελώς
αδύνατη και μόνο γερανός μπορεί
να το σηκώσει και να το μεταφέ-

ρει στον στερεό δρόμο.
Και τώρα τι κάνουμε; Είπα και

είπαμε όλοι μαζί.
Αμέσως τηλεφώνησα στη Δ/νση

του 482. Τ. Διαβ. στα Γιάννινα,
ανέφερα το συμβάν και το τάγμα
κατόπιν έστειλε άλλο αυτοκίνητο
και μας πήρε και οδηγό με γερανό
που σήκωσε το αυτοκίνητο και το
μετέφερε στο ύψος του στερεού
δρόμου. Και έτσι, τέλος καλό, όλα
καλά.

Κατά την επιστροφή μας από το
Βρυσοχώρι προς το Κουκούλι:
και δεύτερη εξ’ ίσου σοβαρή έκ-
πληξι: Σε κάποιο σημείο, κοντά
στο δρόμο, είχαμε απλώσει το κα-
λώδιο δένοντάς το καλά σε κορ-
μούς μεγάλων δένδρων, είδαμε
ότι το καλώδιο δεν ήταν απλώς
κομμένο, αλλά έλειπε και μέρο-
ςαυτού. Άλλο και τούτο:

Σταματήσαμε, κατεβήκαμε από
το αυτοκίνητο, κάναμε εκ νέου τη
σύνδεσι και η επικοινωνία επα-
νήλθε κανονικά.

Εκείνες τις μέρες οι κτηνοτρόφοι
κατέβαιναν από τα βουνά του Ζα-
γορίου προς τα χειμαδιά και κρί-
νοντας κατά τον επιεικέστερο
τρόπο, είπαμε ότι τους χρειάστηκε
ένα κομμάτι καλώδιο για κάποια
σοβαρή ανάγκη τους και το έκο-
ψαν.

Και σκέφτηκα  τότε και ξανασκέ-
φτομαι τώρα, ότι συνήθως στα
έργα κοινής ωφελείας, μικρά ή
μεγάλα, δεν έχει σημασία, πάντοτε
θα υπάρχει, θα παραμονεύει κά-
ποιος Εφιάλτης ή Ιούδας που θα
προσπαθεί να ματαιώσει ή να μα-
ταιώνει κάθε καλό έργο!

Επανήλθα στη βάση μου, όπου με
περίμενε μετάθεσις από το 482 Τ.Δ.
στην Α9 Διεύθυνση Διαβιβάσεων,
εδρεύουσα στα Γιάννινα, ως υπα-
σπιστής του Διευθυντού αυτού
Συν/ρχου Ηλιοπούλου, ενός σο-
βαρού και ήπιων τόνων ανθρώ-
που και παρέλασα τη Γραμματεία
από τον απολυόμενο Εφ. Ανθ/γό
Παπαζαχαρή, υπάλληλο τ.τ.τ. από
τα Γιάννινα.

Τα Γραφεία της Α9 Διευθύνσεως
Διαβιβάσεων ήσαν επί της Λεωφό-
ρου Δωδώνης στο κτίριο του Στρα-
τολογικού Γραφείου, σήμερα σ’
αυτό το κτίριο στεγάζεται η Υπηρε-
σία του Ε.Ο.Τ. 

Γραφείο με ωραία θέα επί της
Λεωφόρου Δωδώνης. Λίγο καιρό
γιατί ήρθε διαταγή να απολυθεί
κατά τρεις μήνες γρηγορότερα η
δική μου 28η σειρά. Για πρώτη
φρά μετά τη λήξη των πολέμων
του Αυγούστου του 1949 μει-
ώθηκε η στρατιωτική θητεία. Πα-
ρέδωσα, ό,τι είχαπαραλάβει,εις
τον Εφ. Ανθ/γό Παπαζήση Ζήση
υπάλληλο Εθνικής Τραπέζης, κα-
ταγόμενο από το Παλαιοσέλι Κο-
νίτσης, έλαβα το απολυτήριο και
απήλθα.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Του Ιωάννη Παπαϊωάννου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς

από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή
και κάθε περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα πρέ-
πει να περιέχουν μια φορά κάθε αριθμό
από το 1 έως το 9. Άλλωστε το SUDOKU
σημαίνει ακριβώς αυτό. Μοναδικός αριθ-
μός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ  Σελ.13

Παραβάσεις του δρόμου
Ένας κύριος περνάει το δρόμο, αν και το φανάρι δείχνει έν-

τονο κόκκινο. Όμως παρακάτω τον περιμένει η Τροχαία που
τον συλλαμβάνει για την παράβαση: 

- Μα καλά, δεν είδες ότι το φανάρι είχε ανάψει κόκκινο, ρώ-
τησε με απορία ο τροχονόμος.

Αμ, αυτό το είδα κύριε τροχονόμε μου, αλλά εσάς δεν είδα.

Αποφθέγματα
Ποτέ μη λες ψέματα σε κάποιον που σε εμπιστεύεται

και μην πιστεύεις ποτέ κάποιον που λέει ψέματα.
Ούτε εγκληματικό, ούτε πρωτοφανές είναι να σφάλει

κάποιος. Αλλά, σε δύο περιπτώσεις δεν συγχωρείται το
λάθος: 

α) Όταν το σφάλμα προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά και
β) Όταν γίνεται από σκοπιμότητα

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
"ΟΧΙ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ"

"Αυτή η εποχή δεν ταυτίζεται ούτε με την δικτατορία ούτε με
την κατοχή". Είναι μία άθλια περίοδος, διαφορετικού τύπου,
όμως για να την ξεπεράσουμε χρειάζεται συνεννόηση, αλλη-
λεγγύη και όχι φανατισμός για τον έντονο αγώνα ατόμων ή
ομάδων για την υποστήριξη μιας ιδέας, ενός συστήματος ή κά-
ποιου κόμματος.

Βασικό στοιχείο του φανατισμού είναι το πάθος, που συνδέ-
εται κυρίως με πνευματικές ή πολιτιστικές αξίες.

Κάποτε ο φανατικός μπορεί και να μην πιστεύει σ' εκείνο για
το οποίο αγωνίζεται, αλλά η συμπεριφορά του να καθορίζεται
από σκοπιμότητες ή από προκαταλήψεις.

Η καταπολέμηση του φανατισμού μπορεί να γίνει με την
πνευματική μας ανάπτυξη, τον σεβασμό της προσωπικότητας
και της ιδεολογίας των άλλων, την καλλιέργεια της δημοκρα-
τικής συνείδησης και του δημοκρατικού διαλόγου, την ανυ-
στερόβουλη συμπεριφορά, την κατασίγαση των παθών και
ιδιαίτερα του εγωϊσμού και γενικά με την αντίληψη ότι το δί-
καιο και η αλήθεια δεν βρίσκεται στο πάθος αλλά στην εσω-
τερική μας κατάφαση που εξωτερικεύεται με ήρεμα
επιχειρήματα.

Για όλα αυτά όμως χρειάζεται σωστή και σε βάθος παιδεία,
γιατί ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι ο φανατισμός μας βλάπτει.

Ο πιτσιρίκος γνώριζε 
περισσότερα

Η μητέρα περπατάει στο δρόμο μαζί με το μόλις πέντε
χρονών αγοράκι της. Σε λίγο περνάει από μπροστά τους
μια γυναίκα έγκυος.

-Μαμά, τι έχει στην κοιλιά της αυτή η κυρία;
Η μητέρα διστάζει λίγο, αλλά ύστερα απαντάει:
- Έχει... νερό παιδί μου.
- Νεροοό: Και δεν φοβάται μήπως της πνιγεί το παιδί;

Δανεικά κι αγύριστα
Δύο φίλοι συναντιώνται σ' ένα δρόμο.
- Μου δανείζεις χίλιες δραχμές, λέει ο ένας.
- Ευχαρίστως, λέει, ο άλλος, να πάρτες.
Μια βδομάδα μετά ξανασυναντιώνται.
- Σου χρωστάω χίλιες δραχμές. Δάνεισέ μου χίλιες

ακόμα και θα σου χρωστάω δύο χιλιάδες.
Ο φίλος του δανείζει άλλες χίλιες δραχμές.
Λίγες μέρες αργότερα, πάλι τα ίδια. 
- Μου έχεις δανείσει δύο χιλιάδες. Δάνεισέ μου άλλες

τρεις χιλιάδες και θα σου χρωστάω πέντε χιλιάδες.
- Τι να γίνει... Ορίστε πάρτες.
Σε δεκαπέντε μέρες ξανασυναντιώνται.
- Μου έχεις δανείσει πέντε χιλιάδες. Για να γίνει το ποσό

στρογγυλό δάνεισέ μου πέντε χιλιάδες ακόμα και θα σου
χρωστώ δέκα χιλιάδες.

Ο φίλος σκυθρωπιάζει λίγο αλλά τι να κάνει δίνει τις 5.000
δραχμές.

Περνάει ένας μήνας και ξανασυναντιώνται.
- Μου έχεις δανείσει δέκα χιλιάδες δραχμές;
Και τότε ο φίλος αγανακτισμένος:
Εγώ...; Α πα-πα... Δε σου 'χω δανείσει τίποτα.

Κι αυτός, γιατρός ήταν 
Ο γιατρός έχει ένα πρόβλημα στις υδραυλικές εγκαταστά-

σεις του σπιτιού του και αναγκάστηκε να καλέσει τον κυρ-
Νίκο τον υδραυλικό. Εκείνος αφού έκανε τα απαραίτητα για
να μη τρέχει το σιφώνι του νιπτήρα έκανε τον λ/σμό και είπε
στον γιατρό:

- Είκοσι χιλιάδες δραχμές στοιχίζουν όλα.
- Μα... μα είκοσι χιλιάδες για τόσο ασήμαντη δουλειά; Ούτε

κι εγώ που είμαι γιατρός δεν βγάζω τόσα σε μια μέρα!
Τότε ο υδραυλικός που τον κοιτούσε ήρεμα είπε:
- Ούτε κι εγώ έβγαζα τόσα όταν ήμουν γιατρός.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1) Το αρνάκι μας το κόκκινο, θεός να το φυλάει, σαν

τρώει ξύλο τρέφεται κι αν πιεί νερό ψοφάει.
2) Εκατό καλογεράκια με τα μαύρα τα σκουφάκια.
3) Μαύρος καβαλάρης σε κόκκινο άλογο κάθεται.
4) Πόδια δεν έχω κι όμως κινούμαι, η καρδιά μου χτυπά

σαν τη δικιά σου.
5) Έχω κάτι τι μες σ' ένα κουτί κι αν χάσω το κάτι τι, τι

το θέλω το κουτί. 
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.13

ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ 
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας έφηβος επιστρέφει σπίτι από το σχολείο με μια
γραπτή εργασία. Ζητάει από τον πατέρα του βοήθεια.

"Μπαμπά, μπορείς να μου πεις τη διαφορά ανάμεσα στο
υποθετικό και το πραγματικό;"

Ο πατέρας του σήκωσε το βλέμμα του σκεπτικός και
είπε: 

“Θα σου δείξω”. Πήγαινε και ρώτα τη μητέρα σου αν θα
κοιμόταν με το Ρόμπερτ Ρέντφορντ για ένα εκατομμύριο
δολάρια. Έπειτα πήγαινε και ρώτα την αδελφή σου αν θα
κοιμόταν με τον Μπραντ Πιτ για ένα εκατομμύριο δολάρια.
Έπειτα γύρνα πίσω και πες μου τι έμαθες".

Το αγόρι μπερδεύεται αλλά αποφασίζει να δει αν μπορεί
να αντιληφθεί τι εννοεί ο πατέρας του. Ρωτάει τη μητέρα
του: "Μαμά, αν κάποιος σου έδινε ένα εκατομμύριο δολά-
ρια θα κοιμόσουνα με το Ρόμπερτ Ρέντφορντ;".

Η μητέρα του κοίταξε γύρω της πονηρά και έπειτα είπε
με ένα αμυδρό χαμόγελο: "Μην το πεις στον πατέρα σου
αλλά, ναι, θα το έκανα".

Έπειτα πήγε στο δωμάτιο τις αδελφής του και τη ρώτησε:
"Αδελφούλα, αν κάποιος σου έδινε ένα εκατομμύριο δο-

λάρια, θα κοιμόσουνα με τον Μπραντ Πιτ; "Η αδελφή του
τον κοίταξε και είπε: "Θεέ μου! Μα και βέβαια!"

Το παιδί γύρισε στον πατέρα του και του είπε: "Μπαμπά,
νομίζω ότι κατάλαβα. Υποθετικά, διαχειριζόμαστε δύο
εκατομμύρια δολάρια, αλλά στην πραγματικότητα ζούμε
με δύο πουτά....".
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Τις περισσότερες φορές,
ζώντας μέσα στην μοναξιά
και στην απόρριψη, στρέ-

φουμε την οργή μας σ' εκείνους
που μας εγκατέλειψαν. Στην
αδιαφορία της κοινωνίας.

Αυτή είναι η εύκολη λύση: Να
επιλέγουμε την αναζήτηση ευθυ-
νών έξω από εμάς. Άλλωστε
"πάντα φταίνε οι άλλοι και η κοι-
νωνία". Έτσι συχνά φοράμε το
κουστούμι του θύματος και υπο-
δυόμαστε τον ρόλο του μεγάλου
αδικημένου. Εκείνου που αγα-
πάει, αλλά δεν αγαπιέται. Που
προσφέρει ανιδιοτελώς, ενώ οι
πάντες τον εκμεταλλεύονται.

Ωστόσο, πρέπει κάποια στιγμή να
σιωπήσουμε την εγωπαθή φλυα-
ρία μας και τα μοιρολόγια. Και να
ομολογήσουμε στον εαυτό μας
την αλήθεια, με λόγια απλά και
ξεκάθαρα:

Ναι, ΦΤΑΙΩ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΟΝΑΞΙΑ ΜΟΥ! ίσως όχι πάντα
εγώ, αλλά πολλές φορές μπορεί
να φταίω μονάχα εγώ. Γιατί απο-
μάκρυνα από κοντά μου όλους
εκείνους που με είχαν πλησιά-
σει. Και εκείνους που το θέλη-
σαν, τους έδιωξα με τον τρόπο
μου.

Τις περισσότερες φορές η "ανα-
πηρία μας" να υπάρχουμε με

τους άλλους, οφείλεται στο ότι
δεν ανοίγουμε τα σύνορα του
ΕΓΩ μας. Δεν έχουμε μάθει και
δεν έχουμε την παραμικρή διά-
θεση να μάθουμε να ζούμε. ΓΙΑ
τους άλλους και ΜΕ τους άλλους.

Αναρωτηθήκαμε άραγε ποτέ,
αν ο τρόπος της ζωής μας και
η όλη παρουσία μας αφήνουν
χώρο να υπάρξουν άλλοι άν-
θρωποι δίπλα μας; Οι παραξε-
νιές και οι υπερβολές μας, οι
συνεχείς και -όχι σπάνια- παρά-
λογες απαιτήσεις μας, οι ισοπε-
δωτικές παρατηρήσεις και η εν
γένει πληθωρική παρουσία του
"ΕΓΩ" μας, καταπνίγει και εξοβε-

λίζει κάθε πρόσωπο, που με
καλή διάθεση προσπαθεί να μας
πλησιάσει.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της
άρνησης είναι να μένουμε μόνοι
στη ζωή.

Ο Χριστός, τόσο μέσα από την
Ζωή ΤΟΥ, όσο και μέσα από τους
λόγους Του, μας δίνει την λύση
στο δράμα της μοναξιάς, που δεν
είναι άλλη από το άνοιγμα της
καρδιάς.

Μια πλάτυνση των ορίων μας,
που μετατρέπει το παρόν σε αι-
ωνιότητα και Βασιλεία του
Θεού. Το να δίνεις και να δίνε-
σαι, όσο κι αν πολλές φορές δεν

έχει την ανάλογη ανταπόκριση,
όσο κι αν συχνά πληγώνει, είναι
για τον Χριστό κέρδος ζωής και
πληρότητα υπάρξεως.

Δεν φτάνει να λέμε ότι θέλουμε
να μας αγαπάνε. Πρέπει και να το
αντέχουμε ή να το επιτρέπουμε
στους άλλους. Δεν φτάνει να
λέμε ότι δεν μας αρέσει η μονα-
ξιά. Πρέπει ώριμα να βαστά-
ζουμε την παρουσία του άλλου.
Δεν αρκεί να διακηρύσσουμε την
επιθυμία μας να υπάρχει ο άλλος
στην ζωή μας. Πρέπει να του δώ-
σουμε χώρο για να υπάρξει. Να
τον "συγχωρήσουμε" μέσα μας.
Να τον χωρέσουμε υπαρξιακά.

Του Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΥ

Του Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΥ

Της ΑΛΙΚΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗ - ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Είναι ανάγκη να κοπιά-
ζουν και να μοχθούν αυτοί
που θέλουν να ευτυχούν

στη ζωή τους (Μένανδρος)

0/&3

Ποτέ δεν μπορεί να στα-
θεί ένα κράτος μια κοινω-
νία με ασφάλεια, όταν το

δίκαιο, οι νόμοι, και οι συ-
νετοί τρόποι διαβίωσης

καταπατούνται. (Σοφοκλής
Αντιγόνη)

0/&3

Απ' όλα τα πάθη της

ψυχής, η λύπη από φυσι-
κού της είναι το πιο ανυ-

πόφορο απ' όλα
(Πλούταρχος)

0/&3

Εφ' όσον είναι κάποιος
άνθρωπος, ας μάθει ότι
κανείς δεν πέρασε την

ζωή του χωρίς λύπες και
στεναχώριες, ούτε και

μέχρι το τέλος του βίου
του παρέμεινε ευτυχισμέ-

νος (Ευριπίδης)

0/&3

Να αγαπάς την μόρφωση,
την σωφροσύνη, την φρο-
νιμάδα, την αλήθεια, την
πίστη, την εμπειρία, την

επιδεξιότητα, την συνεργα-
σία, την επιμέλεια, την οι-
κονομία, την τέχνη και την

ευσέβεια (Θαλής)

0/&3

Το να μην οργίζεται κά-
ποιος, είναι χαρακτηρι-
στικό γνώρισμα σοφού

ανθρώπου (Πλούταρχος)

0/&3

Όταν κανείς συλληφθεί
στα φανερά ότι έχει κλέ-
ψει, είναι ανάγκη να σω-
παίνει ακόμη και όταν το

στόμα του λέει γλυκά λόγια
(Σοφοκλής)

0/&3

Οι μεγάλοι άνδρες έχουν
θέληση, οι μικροί πόθους

(Λαϊκή Παροιμία)

0/&3

Από τις πολλές επιλογές
της ζωής σου, διάλεξε

εκείνες που σε πάνε μπρο-

στά (Λαϊκή παροιμία)

0/&3

Η μικρότερη καλή πράξη,
είναι πιο χρήσιμη από την
μεγαλύτερη καλή πρόθεση

(Λαϊκή παροιμία)

0/&3

Η πολυμάθεια ωφελεί τον
έξυπνο άνδρα, βλάπτει

όμως τον επιπόλαιο, που
απερίσκεπτα τα λέει όλα
και σε οποιαδήποτε συγ-
κέντρωση (Ανάξαρχος)

0/&3

Το να πολεμά ο αδελφός
τον αδελφό του, δεν βλά-
πτει κάποιον ξένο, αλλά

δικό του μέρος. Είναι δη-
λαδή σαν να βλάπτει τον

ίδιο τον εαυτό του. (Πλού-
ταρχος)

0/&3

Η αγάπη είναι η δύναμη,
για να κερδίσουμε τον

αδελφό μας, γιατί αν κερ-
δίσουμε τον αδελφό μας,

τον Θεό κερδίζουμε.
(Άγιος Μάρκος ο Ασκητής)

0/&3

Το εξωκλήσι του Αγίου
Τρύφωνα κατά παρά-
δοση κτίστηκε από την

οικογένεια ΜΠΙΡΗ και εορτά-
ζει την 1η Φεβρουά κάθε
έτους. 

Λόγω καιρικών συνθηκών
Στις 20 Ιουνίου 2015 η οι-
κογένεια της Αριάδνης
Μπίρη, τέλεσε θεία λειτουρ-
γία στο εξωκλήσι του Αγίου.
Όλοι οι συγχωριανοί παρα-
βρεθήκαμε στη θεία λει-
τουργία και
παρακολουθήσαμε με κατά-
νυξη το τάμα της αρτοκλα-
σίας. Την προηγούμενη
δηλαδή στις “19 Ιουνίου”
εορτάζει ο Άγιος Ιούδας ο
Θαδδαίος. Λέγεται πως ο
Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος
ήταν αδερφός του Ιησού
(κατά σάρκα αδερφός του
Αποστόλου Ιακώβου  και

υιός του Ιωσήφ από άλλο
γάμο). Ο Ιούδας λοιπόν,
κατά την παράδοση, κήρυξε
το Ευαγγέλιο στη Μεσοπο-
ταμία, επισκέφθηκε την
Έδεσσα και στην πόλη Αρα-
ράτ συνελήφθη από τους
άπιστους, οι οποίοι τον
εκτέλεσαν δια τοξευμού.
Κατά την Ιεράν Παράδοση
της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας μας, ο Κύριος μας ,
θέλοντας να αποκαταστήσει
το Όνομα του Προδότη
Ισκαριώτη, έδωσε στον
Ιούδα τον Θαδδαίο, μια ξε-
χωριστή ευλογία. Μια χάρη,
στην οποία, ότι θα ζητάει ο
Θαδδαίος από τον Χριστό
μας για εμάς, αυτό θα  γίνε-
ται η προσευχή που ακο-
λουθεί είναι ακόμη μια
δέηση για μεσιτεία στον Δε-
σπότη των πάντων... άλλη

μιά προσευχή που βοήθησε
κάποιους που συνάντησαν
ανυπέρβλητα εμπόδια, όταν
φαινόταν να μην υπάρχει
καμιά βοήθεια και είχαν
σχεδόν απελπιστεί...

Αυτή η προσευχή του
Αγίου Ιούδα του Θαδδαίου
λέγεται όταν συναντάμε
προβλήματα ή όταν δεν φαί-
νεται να υπάρχει βοήθεια
και έχουμε σχεδόν απελπι-
στεί. 

Οι προσευχές του εννεαη-
μέρου απαγγέλλονται επτά
(7)* φορές την ημέρα, επί
εννέα (9) συνεχείς ημέρες.
Οι προσευχές εισακούονται
την εννάτη και πριν, όταν
λέγονται με πίστη και ταπεί-
νωση και ποτέ μέχρι τώρα
δεν απέτυχαν. Θα λάβετε τη
Χάριν που ζητάτε από τον
Αγιο Ιούδα το Θαδδαίο, όσο

απραγματοποίητη κι αν φαί-
νεται.

Η προσευχή:
Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε

Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπη-
ρέτη και φίλε του Ιησού, η
Ορθοδοξία, σ' όλον τον
κόσμο σε τιμά και σε επικα-
λείτε ως Προστάτη των
απελπισμένων υποθέσεων,
αυτών για τις οποίες έχει
χαθεί κάθε ελπίδα. Προσευ-
χήσου για μένα. Είμαι τόσο
απελπισμένος/η και
μόνος/η. 

Σε ικετεύω κάνε χρήση
αυτής της ιδιαίτερης Χάρης
που σου έχει δοθεί, να φέρ-
νεις ορατή και γρήγορη
βοήθεια όπου δεν υπάρχει
καμμία σχεδόν ελπίδα βοη-
θείας. Βοήθησε με τούτη την
ώρα της ανάγκης, για να
μπορέσω να λάβω την πα-

ρηγοριά και την βοήθεια της
Αγίας Τριάδος, σ' όλες μου
τις ανάγκες, δοκιμασίες, και
βάσανα (εδώ εκφράζετε το
αίτημα σας) και να μπορώ να
υμνώ τον Χριστό μαζί με
σένα και με όλους τους Ορ-
θόδοξους Χριστιανούς. Υπό-
σχομαι, ω ευλογημένε Άγιε
Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμού-
μαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη
Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε,
ιδιαίτερα ως τον πιo δυνατό
προστάτη μου, και μ' ευ-
γνωμοσύνη να ενθαρρύνω
την ευλάβεια προς εσένα,
ΑΜΗΝ. Είθε το όνομα της
Αγίας Τριάδος να λατρεύεται
και να υμνείται απ' όλους
τους Ορθόδοξους Χριστια-
νούς, στους αιώνες των αι-
ώνων, ΑΜΗΝ. Είθε το
όνομα του Κυρίου Ημών
Ιησού Χριστού, να υμνείται

και να δοξάζεται τώρα και
παντοτεινά, AMΗΝ. Άγιε
Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για
μας και άκουσε τις προσευ-
χές μας, AMΗΝ. Ας είναι
ευλογημένο το όνομα του
Ιησού Χριστού. Ας είναι ευ-
λογημένο το όνομα της Υπε-
ραγίας και Αειπαρθένου
Μαρίας. Ας είναι ευλογημέ-
νος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδ-
δαίος. Σ' όλο τον κόσμο και
σ' όλους τους αιώνες,
ΑΜΗΝ Πάτερ
Ημών.............Χαίρε Μαρία
Κεχαριτωμένη, ο Κύριος
μετά Σου. Ευλογημένη συ εν
γυναιξί και ευλογημένος ο
καρπός της κοιλίας σου, ο
Ιησούς. Υπεραγία Θεοτόκε
πρέσβευε υπέρ ημών των
αμαρτωλών νυν και αεί και
την ώρα του θανάτου ημών,
ΑΜΗΝ

"Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΜΑΣ"
Από την Λυχνία της Νικοπόλεως

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΘΑΔΔΑΙΟ.
Για όσους αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολα προβλήματα. Βοήθειά σας
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

METAΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Λόγω υπηρεσιακών αναγκών εντός του καλοκαιριού
μετατέθηκαν ως ακολούθως:
m Ο Αντισυνταγματάρχης (Π2) Δημήτριος Παπαθε-

μιστοκλέους (σύζυγος της Χρύσας Τσιομίδου) από το
Διδυμότειχο στο Δ' Σώμα Στρατού Δ/νση Εκπαιδεύσεως
στην Ξάνθη.
m Ο Ταγματάρχης Οικονομικού Γεώργιος ΑΤΤΗΣ

του Ευαγγέλου και της Ανθούλας (εγγονός της Μαριάν-
θης και του αειμνήστου Γεωργίου Καραγιαννοπούλου)
από το Β' Κεντρικό Ταμείο Στρατού στο Β' ΕΛΔΑΠ στη
Βέροια.
m Ο Λοχαγός Οικονομικού Αντώνιος Καραγιαννόπου-

λος του Νικολάου και της Ευανθίας (εγγονός της Μαρίας
και του αειμνήστου Αντωνίου και του Δημητρίου και της
Αικατερίνης Μπάρκα από την Κοζάνη το Β’ ΕΛΔΑΠ
m Ο Λοχαγός Μηχανικού Αντώνιος Καραγιαννό-

πουλος του Αθανασίου και της Περσεφόνης (εγγονός
της Μαρίας και του αειμνήστου Αντωνίου) στις 28-8-15
από το Τάγμα Μηχανικού Θεσ/νίκης στο Τάγμα Μηχα-
νικού Σάμου ως υποδιοικητής.
m Ο Ανθυπασπιστής Τ/Θ Χρήστος Βασδέκης του

Αποστόλου και της Ερμινόνης (εγγονός των αειμνήστων
Χρυσοστόμου και Βασιλικής) από την 88 Σ.Δ.Ι.1ο Ε.Γ.
στη ΛΑΦ Αξιωματικών Λήμνου ως Διοικητής.
m Ο Αρχιλοχίας Πεζικού Κωνσταντίνος Μπίρης της

Αριάδνης και του αειμνήστου Νικολάους από το 583
Τάγμα Πεζικού (Κόνιτσα) στο 558 ΜΚ/ΤΠ Πρωτοκλήση
'Εβρου.
m Ο Επιλοχίας πυροβολικού Ιωάννης Πουποβίνης

του Ευθυμίου και της Χαϊδούλας (εγγονός των αειμνή-
στων Ιωάννου και Μαρίας) από την 181 ΜΚ/Β ΧΩΚ
(Θεσ/νίκη) στο Λόχο Στρατηγείου 1ης Μεραρχίας (ΠΖ)
(Βέροια).
m Ο Ταγματάρχης Πεζικού Γεώργιος Εξαρχόπουλος

του Αδαμαντίου και της Σοφίας (εγγονός των αειμνή-
στων Γεωργίου και Μαρίας Εξαρχοπούλου από τη Σα-
μοθράκη στην VIII Μ.Π.
m Η Αρχιλοχίας (ΠΖ) Φραγκα Δαλαμήτρα σύζυγος

του Γεωργίου ΑΤΤΗ μετατέθηκε από το Β' κεντρικό τα-
μείο στο Β ΕΛΔΑΠ στη Βέροια.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
παραπάνω συγχωριανούς Στρατιωτικούς καλή διαμονή,
καλή τύχη και επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2015 οι παρακάτω
μαθητές που έχουν καταγωγή από το χωριό σημεί-
ωσαν σημαντικές επιτυχίες ως ακολούθως:
m Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία και της

Δέσποινας (εγγονός του Δημητρίου και Αικατερίνης
Μπάρκα και του Ευαγγέλου και Σταματίας Σιαμπίρη)
στο Οικονομικό Τμήμα του Παν/μίου Ιωαννίνων.

m Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΩΠΗΣ του Ευαγγέλου και
της Ανδριάνας (εγγονός της αειμνήστου Ελευθερίας
Πουποβίνη και του Ηλία Αρματά) στο Παν/μιο Πα-
τρών Τμήμα Φυσιοθεραπείας.

m Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ του Λάμπρου και της
Γαρυφαλίας (Φιλιώς) (εγγονός του Γεωργίου και
της Χάϊδως Ράπτη - Γκότση) στο Μαθηματικό Τμήμα
του Παν/μίου Ιωαννίνων.

m Ο ΜΑΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ του Αθανασίου και της
Μαριάνας (εγγονός των αειμνήστων Θεοδώρου και
Δέσποινας Εξάρχου και των αειμνήστων Γεωργίου
και Ευγενίας Μπέκα) στη Δασολογική Σχολή του
Παν/μίου Θράκης.

m Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ του Γεωργίου και
της Γεωργίας (εγγονή του Ιωάννη και Παρασκευής
(Βούλας) Κολιού) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του
ΤΕΙ Λάρισας.

m Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΣΙΑΚΟΥ του Δημητρίου και
της Σταυρούλας Μπάκα-Χασιάκου 4η στην Κτηνια-
τρκή του Α.Π. Θεσ/νίκης. Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ είναι εγγονή
του Χρυσοστόμου Μπάκα και της Σταματίας Κυρά-
τση-Μπάκα.

m Ο ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΖΗΣ του Θεοχάρη και της
Σταματίας Ιωάν. Χαντόλιου, πέτυχε στο Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρει τους
επιτυχόντες και τους εύχεται καλές σπουδές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του χωριού ευχαριστεί

θερμά:
m Τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ για την αφιλο-

κερδή προσφορά του που έβαψε το εξωκλήσι της Άνω
Παναγίας και μέρος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
m Τις δεσποινίδες ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και

ΒΑΪΑ ΜΠΙΖΑΚΗ του Γεωργίου για τη βοήθειά τους στην
καθαριότητα διαφόρων εκκλησιών.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ Νοσηλεύτρια των
αειμνήστων Γεωργίου και Μαριάνθης Κολιού σύζυγος
του Απόστολου Καραγιαννόπουλου στις 31 Ιουλίου 2015
συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην αγα-
πητή ΒΑΣΩ κάθε οικογενειακή ευτυχία και υγεία να απο-
λαύσει τη σύνταξή της κόπος τόσων ετών εργασίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
m Ο Υπολοχαγός Μηχανικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ-

ΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Περσεφονης (εγγο-
νός του αειμνήστου Αντωνίου και της Μαρίας
Καραγιαννοπούλου) στις 24 Ιουλίου 2015 προήχθη στο
βαθμό του Λοχαγού.
m Ο Λοχαγός Πεζικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Κί-

μωνα και της Βούλας (εγγονός του αειμνήστου Κων/νου
και της Άννας Βακάρου) προήχθη στο βαθμό του Ταγμα-
τάρχου.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
παραπάνω Αξ/κούς και σε ανώτερα.

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο Ταγματάρχης Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΗΣ του
Ευαγγέλου και της Ανθούλας (εγγονός του αειμνήστου
Γεωργίου και Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου περάτωσε
με επιτυχία (17,96) τις σπουδές του από 24 Φεβρουαρίου
2015 έως 23 Μαϊου 2015 στη Στρατιωτική Σχολή
Σ.Δ.Ι.Ε.Π. στη Θεσ/νίκη.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον
αγαπητό ΓΙΩΡΓΟ και του εύχονται και άλλες επιτυχίες.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο Ιωάννης Χαντόλιος του Κων/νου και της Μαριάννας

ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, έχει πτυχίο της Σχολής Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κοζάνης.

Από την Κυριακή 13-9-2015 βρίσκεται στη Γλασκόβη
της Σκωτίας για μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Πε-
ριβάλλοντος στο εκεί Πανεπιστήμιο του "ΣΤΡΑΘ-ΚΛΑΪΝ".

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή του εύχονται καλές
σπουδές και καλή διαμονή.

Απόλυση Στρατιώτη
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΖΗΣ του Θεοχάρη και της Σταματίας

ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ στις 16/9/2015, απολύθηκε απ' το Πολεμικό
Ναυτικό, όπου υπηρετούσε τη θητεία του.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή του εύχονται
καλός πολίτης.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

m Η δασκάλα ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ του αειμνήστου Αδαμαντίου και της Ευτέρπης
(εγγονή των αειμνήστων Αναστασίου και Χρυσής Τσιο-
μίδου) λόγω μεταθέσεως του συζύγου της μετατέθηκε
από το Διδυμότειχο στο 5ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάν-
θης.
m Ο καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του

Αναστασίου και της Αντωνίας (εγγονός των αειμνήστων
Νικολάου και Μαριάνθης Δημητράκη και Αθανασίου
και Σταματίας Νούτσου) μετατέθηκε από το Επαγγελμα-
τικό Λύκειο Παραμυθιάς Θεσπρωτίας στο Επαγγελμα-
τικό Λύκειο Κόνιτσας Ιωαννίνων.
mΗ καθηγήτρια ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ σύζυγος του

Αθανασίου Δημητράκη μετατέθηκε από το ΕΠΑΛ Φλώ-
ρινας στο Νομό Ιωαννίνων στις 22 Σεπτεμβρίου 2015.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
m Ο ποδοσφαιριστής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του

Χρήστου και της Μαρίας (εγγονός του Ιωάννη και
της Αθηνάς Οικονόμου - Πασχάλη) στις ποδοσφαι-
ρικές μεταγραφές του καλοκαιριού μεταγράφηκε
από την Κ20 ομάδα του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ στην πο-
δοσφαιρική ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Κο-
ζάνης που αγωνίζεται στη Γ' Εθνική Κατηγορία.
m Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται

στον αγαπητό ΓΙΑΝΝΗ επιτυχίες με τη νέα του
ομάδα.

Βρυσοχώρι: Περιμένοντας το φούρναρι
Φωτό: Αδαμ. Καπράντζιος
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ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, ήλθε απ' τη Μακεδονία
στο χωριό η 10χρονη τότε βρυσοχωριτοπούλα, για να
κάνει διακοπές κοντά στη γιαγιά της.

Όταν ξύπνησε η μικρούλα έπαιζε στην άκρη της αυλής.
Τότε βγαίνει απ' τον κήπο κουρασμένη η γιαγιά της και
αμέριμνη κάθεται στο κεφαλόσκαλο αναπαυτικά για να ξε-
κουραστεί.

Κοιτάζοντάς την η μικρή ρωτάει δείχνοντας ανάμεσα στα
σκέλια της:

- Τί είναι αυτό γιαγιά!..
Τότε η γριά κάπως ωμά, σκεπάζοντας τα γόνατά της, λέει

στα Βλάχικα:
- Ούϊ τσι πουτσούει, νίκα Βιτζού γκιζ...
- Ωχ τι έπαθα η μικρή είδε το... 
Έτσι η κοπελίτσα έμαθε καλά πως λένε οι βλάχοι το γυ-

ναικείο γενετήσιο όργανο!..

•••
Ο Νικόλαος Γεωργίου ΠΑΝΤΙΣΗΣ, στο τέλος Αυγούστου

εκείνου του χρόνου, ήλθε στα Γιάννενα απ΄το Βρυσοχώρι.
Θα ταξίδευε μ' αεροπλάνο για Θεσ/νίκη καθ' ότι ήταν εγ-

καταστημένος στη Μελίκη - Βεροίας.
Βρίσκει λοιπόν τη συγχωριανή του Χάϊδω που θα πε-

τούσαν με το ίδιο αεροπλάνο και τον ρωτάει η Χάϊδω:
Πώς είναι το ταξίδι λάϊ Νίκο, εσύ ξέρεις γιατί εγώ φο-

βούμαι:
Και ο Νίκος για να διασκεδάσει το φόβο της αλλά και να

την πειράξει λέει σε αστείο ύφος:
- Μη φοβάσαι καθόλου, αλλά πρέπει να βάλεις καινούρ-

γιο βρακί, γιατί όταν θα είμαστε στον αέρα θα μας βλέπουν
όλοι οι άνθρωποι από κάτω που περπατούν στο δρόμο!..

•••
Την Κυριακή 30 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η κα-

θιερωμένη ορειβατική πορεία στο Βρυσοχώρι, στη μνήμη
του αδικοχαμένου Γιάννη Αστερίου ΤΣΟΥΜΑΝΗ στο ομώ-
νυμο μονοπάτι.

Στη θέση "Κιάτρε ντι ΑΛΑΚΟΥ" απ' όπου ξεκίνησαν η
ομάδα των ορειβατών για το "ΣΙΑΔΙ" της Τσουκαρόσιας,
μέτρησαν και βγήκαν 19 άτομα, αμφοτέρων των Φύλων,
Βρυσοχωρίτες και Ηλιοχωρίτες όλων των ηλικιών.

Ο μεγαλύτερος της ομάδας, Γεώργιος Μιχαήλ ΖΑΜΠΑ-
ΚΟΣ, ετών 83 και ο μικρότερος Βασιλάκης Δημητρίου ΚΥ-
ΡΑΤΣΗΣ, ετών 3 και 5 μηνών!..

•••
Γενάρη του 2003 ή 2004, ήταν στα Γιάννενα η αρραβω-

νιαστικά νυν σύζυγος του Τάσου Αδαμαντίου ΤΣΙΟΜΙΔΗ
η Θεοδώρα ΓΚΙΤΣΙΟΥΔΗ.

Από τις περιγραφές και τα ΒΙΝΤΕΟ των εκδηλώσεων η
κοπέλα είχε σαφή εικόνα του Βρυσοχωρίου και πολλών
χωριανών.

Παίρνει λοιπόν ο Τάσος ένα Σάββατο το τζιπάκι του πα-
τέρα του τύπου "VITARA" και πάνε βόλτα με τη Θοδώρα.

Από τα Γιάννενα πρωί-πρωί πάνε στη Βωβούσα και από
εκεί μέσα στα χιόνια καταλήγουν το βράδυ μέσω Διπότα-
μου - Γυφτόκαμπου στο Βρυσοχώρι.

Ανάβει το τζάκι του σπιτιού του ο Τάσιος και πάει στην
Ειρήνη Αντωνίου ΝΟΤΗ, να πάρει δυό λεμόνια για να έχει
για τις μπριζόλες.

Η καημένη η Θεοδώρα, κουρασμένη απ' το ταξίδι στα
χιόνια, κουκουλώθηκε κάτω απ' τις κουβέρτες. Περνών-
τας απ' εκεί ο Τένης βλέπει το "VITARA", νομίζει ότι ήλθε
ο φίλος του ο Μάντης και μπαίνει χωρίς να χτυπήσει
πόρτα, στην κουζίνα. Αντί να δει τον Μάντη βλέπει λίγο στο
πρόσωπο μια νέα γυναίκα να του μιλά, μέσα απ' τις κου-
βέρτες!..

Αναψοκοκκίνησε ο καημένος ο Τένης, σάστισε και ανα-
στατωμένος πήγε γρήγορα σπίτι του!..

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ
ΝΕΡΑΪΔΡΟΒΡΥΣΗ

Γράφει: ο ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 με οργανωτή τον ΜΙΧΑΛΗ

ΖΑΜΠΑΚΟ από το Ηλιοχώρι (ο ΜΙΧΑΛΗΣ είναι γιος της Βρυσοχωρί-
τισσας Μαριάνθης Ευαγ. Κυράτση) πραγματοποιήθηκε κοινή ορει-
βατική πορεία (Ηλιοχωρίου - Βρυσοχωρίου) στη Νεραϊδρόβρυση.
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο εξωκλήσι της Αγίας Παρα-
σκευής. Μετρήθηκαν δέκα πέντε (15) άτομα κάθε ηλικίας και η πο-
ρεία ξεκίνησε. Ιδανική μέρα για πεζοπορεία σε ένα μονοπάτι με
πανύψηλα δένδρα - κρυστάλλινα νερά και ωραία θέα. Βαλντιαλάκου
- Λιάσκα Καταλμό - Νεραϊδόβρυση. Το μονοπάτι 03 συνεχίζει προς
Λούτσα - Αβάλο - Δρακόλιμνη Γκαμήλας - Κόνιτσα Πάπιγκο. Άφθονο
κρύο νερό πηγάζει από το βράχο και πολύ ωραία θέα έως Σουσνίτσα
- Ελεύθερο - Σμόλικα - Χαράδρα Βίκου Αώου κλπ. Η παράδοση
θέλει πως εδώ κατοικούσαν κάποτε Νεράϊδες εξού και η ονομασία
κρύο νερό λίγο κολατσιό κανένα γλυκό και ξεκίνημα για επιστροφή
που είναι πιο εύκολη.

Η όλη πορεία ήταν περίπου τέσσερις (4) ώρες καθ' όσον συμμετεί-
χαν και παιδιά.

Στην πορεία συμμετείχαν:
Από το ΗΛΙΟΧΩΡΙ
Μιχάλης Ζαμπάκος, Γεώργιος Ζαμπάκος του Αντωνίου (ετών 9)

Στούερ Γιάννης, Στούερ Φίλιππας, Στούερ Αλεξάνδρα, Νεφέλη
Τσίπη, Αγγελική κοντογιάννη, Δημήτριος Καραγιάννης και Θωμάς
Καραγιάννης 

Από το ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Ιωάννης Κυράτσης, Σοφία Μηλωνά-Κυράτση, Μαρία Κυράτση

(ετών 9), Ελένη Κυράτση (ετών 6), Δημήτριος Μπάρκας του Ηλία και
Δημήτριος Αθανασόπουλος (σύζυγος Μαρίας Ν. Καραγιαννοπού-
λου).

Συγχαρητήρια στον ΜΙΧΑΛΗ για την οργάνωση. Του χρόνου περισ-
σότεροι.

ΣΗΜ.: Ο ΜΙΧΑΛΗΣ μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες και δια-
φημίζει το χωριό μας.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
της Σελίδας 10

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας ανηψιό

Γιώργο Κάλφα γιο του χρηστού κάλφα και της Δή-
μητρας Χατζηστεργίου από την Νεάπολη Κοζάνης
που πέτυχε την εισαγωγή του στην σχολή Ευελπί-
δωνΟι θείοι Μιχάλης Κοντογιάννης Ιφιγένεια Χα-
τζηστεργίου

Θερμά συγχαρητήρια στον εγγονό μας Γιώργο
Κάλφα για την επιτυχία του στην σχολή Ευελπίδων

Ο παππούς Γιώργος Χατζηστεργίου ή γιαγιά Αγ-
γελική Χατζηστεργίου ή γιαγιά Βασιλω Κάλφα

Γράφει :  ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
2 9 4 8 3 7 5 6 1

3 8 6 1 2 5 9 4 7

5 1 7 4 6 9 2 3 8

4 6 5 7 1 2 8 9 3

9 7 1 5 8 3 4 2 6

8 3 2 6 9 4 7 1 5

6 2 3 9 7 8 1 5 4

7 5 9 3 4 1 6 8 2

1 4 8 2 5 6 3 7 9

3 7 1 5 6 2 4 8 9

9 5 6 1 8 4 7 2 3

4 2 8 9 7 3 5 6 1

7 9 2 3 5 8 6 1 4

5 8 4 6 9 1 2 3 7

6 1 3 4 2 7 9 5 8

1 6 9 8 4 5 3 7 2

2 3 5 7 1 9 8 4 6

8 4 7 2 3 6 1 9 5

9 6 8 5 1 7 2 3 4

2 1 4 9 3 8 7 6 5

5 3 7 4 6 2 9 1 8

6 5 3 2 7 1 4 8 9

1 8 9 6 4 5 3 2 7

4 7 2 8 9 3 1 5 6

3 4 5 7 2 6 8 9 1

7 2 6 1 8 9 5 4 3

8 9 1 3 5 4 6 7 2

SUDOKU
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
ΛΥΣΗ της   Σελ.10

1) Φωτιά
2) Σπίρτα

3) Καπνός
4) Ρολόϊ

5) Κεφάλι
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ
(ΧΡΥΣΑ) ΖΑΧΑ-
ΡΑΚΗ του Λαζάρου
και της Γεωργίας
(εγγονή των αειμνή-
στων Γεωργίου Ζα-
χαράκη και
Χρυσάνθης Μπίρη -
Ζαχαράκη) το Σάβ-
βατο 25 Ιουλίου 2015
παντρεύτηκε τον
αγαπημένο της ΝΙΚΟ
ΖΗΚΟ (αρχιτέκτων-
μηχανικό) από τα
Γιάννενα.

Το μυστήριο τελέ-
στηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου στις
Λιγκιάδες Ιωαννί-
νων. Μετά τη γαμή-
λια τελετή το ζευγάρι
γλέντησε σε στενό
οικογενειακό περι-
βάλλον στο ξενοδο-
χείο "ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ".

Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ευανθίας (εγ-
γονός του αειμνήστου Αντωνίου και Μαρίας Καραγιαννοπούλου και του Δημη-
τρίου και Αικατερίνης Μπάρκα). 

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015 τέλεσε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Κοζάνης με
την αγαπημένη του ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ του αειμνήστου Αριστοτέλη και
της Ελένης από την Κοζάνη. Κουμπάρος ήταν ο Νίκος Παππάς.

Η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ, δικηγόρος, του Σωτήρη και της Όλγας, το Σάββατο
11 Ιουλίου 2015 παντρεύτηκε τον αγαπημένο της ΠΕΤΡΟ ΤΣΙΠΛΑΚΗ του Αθανα-
σίου. Το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος στην Κάτω Τούμπα
Θεσ\νίκης. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι Τσακίρης Αθανάσιος και Ευαγ-
γέλου Αλεξάνδρα.

Οι νεόνυμφοι και οι γονείς δέχθηκαν ευχές στο κτήμα "ΑΓΕΡΙΝΟΣ" στον Άγιο
Αθανάσιο Θεσ\νίκης και ακολούθησε γαμήλιο γλέντι έως το πρωί.

Η ΧΡΥΣΑ ΓΡΑΒΑΝΗ
του Αθανασίου και της
Σουζάνας Ζαχαράκη -
Γραβάνη (εγγονή των αει-
μνήστων Γεωργίου και
Χρυσάνθης Μπίρη - Ζα-
χαράκη) το Σάββατο 18
Ιουλίου 2015 ενώθηκε με
τα δεσμά του γάμου με
τον αγαπημένο της ΕΠΑ-
ΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΥΡΟΥ του
Αθανασίου και της Αδρο-
μάχης.

Το μυστήριο τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Παναγιάς
Παναξιώτισσας στη Γα-
βρολίμνη Ναυπακτίας.

Τα στέφανα αντάλλαξαν
οι κουμπάροι ΙΩΑΝΝΗΣ
και ΕΦΗ ΦΛΩΡΟΥ.

Μετά την γαμήλια τελετή
το ζεύγος και οι γνείς
δέχθηκαν ευχές στον
Ελαιώνα Ζελιού και ακο-
λούθησε γαμήλιο γλέντι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Η Νικολέττα κατάγεται από τα Γιάννενα και ήρθε για πρώτη φορά στο χωριό

μας με τον σύζυγο της, ως δικαστικός αντιπρόσωπος στις βουλευτικές εκλογές
(20-9-2015). Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την ομορφιά του τοπίου και την φι-
λοξενία των χωριανών μας και ζήτησε να γίνει συνδρομητής της εφημερίδος
μας για να μαθαίνει τα νέα και θα επισκέπτεται το χωριό μας όταν της δίνεται
η ευκαιρία. Τους ευχαριστούμε θερμά για τα καλά τους λόγια και τους ευχό-
μαστε "βίο ευτυχή και ανθόσπαρτο".
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

NIKH ΜΠΕΚΑ - ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ

1929-2015
Η Νίκη γεννήθηκε στην Καβάλα το 1929 και εκεί έζησε

όλη της τη ζωή.
Ήταν το τρίτο κατά σειρά παιδί του Γιώργου Μπέκα και

της Σταματίας Γεωρ. Οικονόμου και εγγονή του Πα-
πακώστα Μπέκα και της Μαρίας Πασχαλιώρη.

Η Νίκη ήταν γυναίκα δραστήρια, σοβαρή και υπεύ-
θυνη. Απλή προσιτή διακρίνονταν για την εργατικότητα,
τον ειλικρινή και ακέραιο χαρακτήρα και για τα ευγενικά,
φιλόξενα και πατριωτικά της αισθήματα.

Παντρεύτηκε τον Κώστα Πακαταρίδη, Ληξίαρχο του
Δήμου Καβάλας. Η Νίκη και ο Κώστας  ήταν ένα ταιρια-
στό και αγαπημένο ζευγάρι, με ξεχωριστή θέση εκτίμη-
σης και αναγνώρισης στην κοινωνία της Καβάλας.

Απόκτησαν δύο παιδιά το Νίκο και την Ελένη, που
ανέθρεψαν και μεγάλωσαν με μεγάλη στοργή, αγάπη και
φροντίδα. Κι ενώ όλα ήταν καλά, ωραία και ευτυχισμένα
ήρθαν ξαφνικά τα "πάνω-κάτω" στη ζωή της Νίκης.
Έχασε το σύζυγό της και σε λίγο καιρό το 1993 έχασε και
την ακριβή και πολυαγαπημένη της κόρη την Ελενίτσα
σε ηλικία 33 ετών.

Ο πόνος, η πίκρα, τα δάκρυα και η απογοήτευση σημά-
δεψαν από τότε τη ζωή της.

Παρηγοριά της ήταν ο γιος της ο Νίκος που την φρόν-
τισε ως το τέλος της ζωής της, καθώς και η κόρη του
αδερφού της η Τούλα. Θα τη θυμάμαι πάντοτε τη θεία μου
Νίκη -ήταν πρώτη εξαδέλφη του πατέρα μου- με αγάπη
και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ευγένεια και την καλοσύνη
της και τα φιλόξενα αισθήματά της.

Αναπαύτηκε στις 7-7-2015 και η κηδεία έγινε στην Κα-
βάλα παρουσία των οικείων της, των συγγενών και των
φίλων. Ας μείνει αιωνία η μνήμη της!

ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Αθα-

νασίου και της Περσεφόνης (εγγονή του αειμνήστου
Αντωνίου και της Μαρίας Καραγιαννοπούλου) σύ-
ζυγος του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΤΣΙΟΥ απέκτησε στα
Γιάννενα την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 ένα
όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο βλαστό
της οικογένειας.

- Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΣΙΩΤΗ σύζυγος του ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΜΠΙΖΑΚΗ του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας,
απέκτησε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 στην Θεσ/νίκη
ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι τρίτο βλαστό
της οικογένειας.

- Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ σύζυγος του
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ του Μιχαήλ και της Στέλλας
(εγγονός των αειμνήστων Γεωργίου και Σταματίας
Πασχαλιώρη) απέκτησε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2015
στον Πειραιά ένα όμορφο χαριτωμένο κοριτσάκι,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΑΣΙΤΣΑ του Σοφοκλή και της
Αγλαϊας (εγγονή των αειμνήστων Αθανασίου και
Σταματίας Νούτσου) σύζυγος του Αριστείδη ΝΤΕΛΗ
απέκτησε την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 στην Αμε-
ρική ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι πρώτο
βλαστό της οικογένειας, το όνομα αυτού ΣΟΦΟ-
ΚΛΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΤΕΛΗ.

- Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννη και της Δή-
μητρας (εγγονή του αειμνήστου Αποστόλου και της
Ελπίδας Λένου) σύζυγος ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΙΖΟΥ απέ-
κτησε την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 στην
Θεσ/νίκη ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Η ΣΤΕΛΛΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ του Παντελή και της Δή-
μητρας Φαγουρίδου (εγγονή της Χαρίκλειας Μπίρη
- Σκόρνου, σύζυγος του Τριαντάφυλλου Ασλα-
νίδη το Σάββατο 19 Ιουλίου 2015 απέκτησε στο Κιλ-
κίς ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο
βλαστό της οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς-παππούδες και συγγε-
νείς να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Αφιερωμα στη 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΚΑΤΣΙΟΥ
Έφυγες στα 37 σου χρόνια κι άφησες πίσω σου

πόνο, θλίψη, καημό κι απελπισία. Πέρασαν χρόνια κι
ακόμα ταξιδεύεις, φεύγεις μακριά μας και δεν γυρίζεις
πίσω, για να χαρείς τους κόπους σου.

Σε περιμένουν τα παιδιά σου, η μανούλα σου, η αδελφή
σου και όλοι οι άλλοι, μήπως κάποιο καράβι σε φέρει
πίσω.

Όμως σ' αυτό το ατέλειωτο ταξίδι μέσα στους ωκεα-
νούς δεν υπάρχει εισιτήριο επιστροφής.

Εκεί που είσαι Κική μου πρέπει να σου πω τα νέα.
Μεγάλωσες κι άσπρισαν τα μαλλιά σου Βασιλική μου.

Μάθε όμως πως έγινες γιαγιά κι ότι η κόρη σου Βαγγε-
λίτσα έχει μια χαριτωμένη κορούλα, που τη φωνάζουν
Βασιλική.

Η Ναταλία σου παντρεύεται και πιστεύω πως η σκέψη
σου θα τη συνοδεύει σε κάθε της βήμα. Γλυκά, απαλά,
αέρινα, θα είσαι κοντά της, για να σύρεις το χορό και να
χορέψεις το αγαπημένο σου τραγούδι Βασιλαρχόν-
τισσα.

Μην μπερδευτείς στον απέραντο λουλουδιασμένο πα-
ράδεισο, μην σε πλανέψουν οι σειρήνες και ξεχαστείς,
έστω για λίγο "Γίνε αεροφύσημα" και γύρνα εδώ, που
σε περιμένουμε.

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΤΣΟΥΜΑΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
1929 - 2015

Το Σάββατο 1η Αυ-
γούστου πέθανε στην
Αλεξάνδρεια σε ηλικία
86 ετών η ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.

Η Σταματία γεννήθηκε
στις 29-07-1929 στην
Κορυφή Ημαθίας. Ήταν
κόρη του Νικόλαου και
της Χάιδως Μπιζάκη.

Στις 27-07-1951 παν-
τρεύτηκε τον Βρυσο-
χωρίτη Γεώργιο
Πασχαλιώρη. Η Σταμα-
τία ήταν μια γυναίκα με
ήθος, ευγένεια, αξιο-
πρέπεια, εντιμότητα,
περηφάνια, δηλαδή πα-
ραδοσιακή σύζυγος και
μητέρα. Μεγάλωσε σε
καλή οικογένεια με
ήθος και αρχές.

Με  τον σύζυγο της ο οποίος πέθανε στις 17- 8-2005 σε ηλι-
κία 83 ετών δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια και απέ-
κτησαν τρία παιδιά.

Την Βασιλική που είναι παντρεμένη με τον Σαραντόπουλο
Κων/νο και έχουν δύο παιδιά την Κοκόνη και τον Γιώργο.
Την Χάϊδω που είναι παντρεμένη με τον Λιάπη Ευάγγελο και
έχουν δύο παιδιά τον Γιώργο και την Μαρία. Την Στέλλα που
είναι παντρεμένη με τον Βρυσοχωρίτη Κουλιό Μιχάλη και
έχουν δύο παιδιά τον Στέργιο και την Δέσποινα.

Η κηδεία έγινε στις 02-08-2015 στο Σχοινά Ημαθίας. Τη Στα-
ματία την συνόδευσαν τα παιδιά, τα αδέλφια, τα εγγόνια, οι
συγγενείς και χωριανοί. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την
σκεπάζει και η μνήμη της Αιώνια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Θωμά και

της Γιαννούλας (εγγονή από μητέρα των αειμνήστων Γε-
ωργίου Κων/νου Θεοδωρίδη και της Μαριγούλας Γεωρ.
Μπιζιάκη) και ο σύζυγός της ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ την 1 Μαρτίου 2015 βάπτισαν την κόρη τους δεύ-
τερο βλαστό της οικογένειας.

Οι νονοί της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΕΗ χάρισαν στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της
ΙΩΑΝΝΑ.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Στο υπ' αριθ.' 91 φύλλο της εφημερίδας μας δεν συμπλη-

ρώθηκαν από λάθος:
- Στη σελίδα 12 η σημείωση για τον Βρυσοχωρίτη δά-

σκαλο ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ είναι της κ. ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ.

- Στην ίδια σελίδα "ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ" στο τέλος ολοκλη-
ρωμένο έχει ως εξής:

"Έμπα ΜΠΑΡΚΑ στο χορό με τον Γιάννη τον Κολιό και το
Σάκη το Σπανό" και έτσι η παρέα ξαναγύριζε στο χορό.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίδες - περιοδικά)

- Περιοδικό "ΚΟΝΙΤΣΑ"
- Περιοδικό "ΕΝ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ"
- Περιοδικό "Η Φωνή των Παλαιοχωριτών Συρράκου"
- Εφημερίδα "ΤΟ ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ"
- Εφημερίδα "Η φωνή των Μηλιωτάδων Ζαγορίου"

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την ένδειξη
“άγνωστος” η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας
και η Επιτροπή των Εκκλησιών του χωριού ΠΑΡΑΚΑ-
ΛΟΥΝ τους αγαπητούς αναγνώστες και συνδρομητές
όσους αλλάζουν διεύθυνση και επιθυμούν να συνε-
χίζουν να παίρνουν την εφημερίδα να μας γνωρίζουν
τη νέα τους διεύθυνση.

Στις 4 Μαρτίου
2014 παντρεύτηκαν
με πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο της Λάρι-
σας ο Ηλίας Μαμέκας
φιλόλογος από τη Λά-
ρισα με τη Τζαμπούρα
Χαρίκλεια φιλόλογο
από τη Λάϊστα Ζαγο-
ρίου. Τους ευχόμαστε
να ζήσουν ευτυχισμέ-
νοι!

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συν-
τακτική Επιτροπή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΧΑ-
ΡΙΚΛΕΙΑ είναι τακτική
αναγνώστρια της εφη-
μερίδας μας και πολ-
λές φορές
αρθρογράφος.



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 €

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

Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2015 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε

λαμβάνουν εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να
επικοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύ-
νων του Συλλόγου για την αποστολή των
φύλλων. Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη συναί-
σθηση των υποχρεώσεων του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
να στέλνει την εφημερίδα μας σ' όλους τους
Βρυσοχωρίτες και φίλους χωρίς περικοπές
ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ στην ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
συμπαράσταση σας!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της εφημερίδας που επιθυμούν δημο-
σίευση συνεργασιών, γάμων, αρραβώνων, γεννήσεων, βαπτίσεων, νεκρο-λο-
γιών (κείμενα. φωτογραφίες) να τις στέλνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

nea@mosv.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Στη μνήμη ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ
•  Η κυρία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και ο σύζυγός της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (κορυφή

Ημαθίας) προσέφεραν διακόσια (200) ευρώ στη μνήμη της μητέρας τους ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.
•  Η κυρία ΧΑΪΔΩ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και ο σύζυγός της ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΠΗΣ (Βέροια) προσέφεραν δια-

κόσια (200) ευρώ στη μνήμη της μητέρας τους ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.
•  Η κυρία ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ και ο σύζυγός της ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ (Αλεξάνδρεια) προσέφεραν

πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της μητέρας τους ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.
•  Ο κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ και η σύζυγός του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (κο-

ρυφή Ημαθίας) προσέφεραν πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.
•  Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΛΙΟΥ του Μιχάλη και της Στέλλας (Αλεξάνδρεια) προσέφερε τριάντα (30) ευρώ

στη μνήμη της γιαγιάς της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σπυροπούλου Μαριάνθη                   100,00

Γκουντρομίχος Χρήστος                      50,00

Κωτούλα Άννα                                      50,00

Μεσσήνη Χρυσάνθη                             50,00

Μορεζόν Ιάκωβος                                50,00

Πρόϊος Δημήτριος                                 50,00

Τζεραλντίν Ντομινίκ                             50,00

Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου  50,00

Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου  50,00

Εξαρχοπούλου-Παπαδάτου Ιφιγένεια   40,00

Παπαποστόλου Χαράλαμπος              40,00

Φασίτσα Αγλαϊα                                     40,00

Βακάρος Γεώργιος του Δημητρίου   30,00

Κασσαβέτης Στέργιος                           30,00

Κοντογιάννης Μιχάλης                         30,00

Κυράτσης Δημήτριος                           30,00

Λένου Ιωάννα                                       30.00

Νούτσος Κων/νος                                 30,00

Νούτσου-Γιαννούση Δέσποινα          30,00

Σκόρνου Χαρίκλεια                               30,00

Φαχουρίδου Δήμητρα                          30,00

Καραμασούλη Φωτεινή                       25,00

Καραμασούλη Χαρίκλεια                     25,00

Καραμουσαλίδης Χρήστος                  25,00

Καρατζάς Αντώνιος                              25,00

Καρατζάς Παναγιώτης                         25,00

Παυλάτος Νικόλαος                             25,00

Αϊδονοπούλου-Νούτσου Ευανθία     20,00

Αλικάκος Πέτρος                                  20,00

Βακάρου Άννα                                       20,00

Βλάχος Γεώργιος                                  20,00

Γκαράνης Γεώργιος του Αποστόλου 20,00

Γκρουίδης Αθανάσιος                          20,00

Θεοδωρακόπουλος Θωμάς                 20,00

Θεοδωρίδης Νικόλαος του Θ.             20,00

Ιωαννίδης Κων/νος                              20,00

Ιωαννίδου Αννέτα                                 20,00

Κασσαβέτη Χαρίκλεια                          20,00

Καφέτσιος Αθανάσιος                          20,00

Καφέτσιου Μίνα                                    20,00

Κωνσταντινίδης Σπυρίδων                 20,00

Λογοθέτη Νικολέττα                             20,00

Μπέκα-Καλίδη Ολυμπία                      20,00

Μπιζάκης Νικόλαος του Μιχαήλ        20,00

Μπίρης Δημήτριος                                20,00

Νούτσος Θεόδωρος                             20,00

Ντάφλης Γεώργιος                               20,00

Παντίση-Καραγιάννη Χαρίκλεια         20,00

Πασχάλη Ελευθερία                             20,00

Σιαμπίρη-Πίσπα Αλέκα                        20,00

Σιαπάτη-Κιτσαρά Ερμιόνη                   20,00

Σίψιας Ευστάθιος                                  20,00

Στογιάννης Βασίλειος                           20,00

Τσιάμη-Στογιάννη Σταματία                 20,00

Τσιανόπουλος Γρηγόριος                    20,00

Τσιομίδης Δημήτριος (Βέροια)           20,00

Τσολάκης Στέργιος                               20,00

Χαντόλιος Στέργιος                               20,00

Χαντόλιου-Λούζη Σταματία                 20,00

Χρηστακίδης Δημήτριος                      20,00

Θεοδωρίδου-Καφτεράνη Χρυσούλα 15,00

Θεοδωρίου Γιαννούλα του Δ.             10,00

Θεοδωρίδου Χρύσα του Θεοδ.           10,00

Μπέκας Βασίλειος                                10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 02.10.2015

•  Η κυρία ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΗΜΙΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
και τα παιδιά της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
(Αθήνα) προσέφεραν διακόσια (200) ευρώ στη μνήμη
του συζύγου και πατέρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ.

•  Η κυρία ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΟΥΝΑΒΟΥ-ΜΠΟΥΓΙΑ
και ο κύριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ (Γιάννενα)
προσέφεραν διακόσια (200) ευρώ στη μνήμη των γο-
νέων τους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΟΥ-
ΝΑΒΟΥ.

•  Η κυρία ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ-ΠΑΠΑΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αθήνα) προσέφερε εκατό (100) ευρώ
στη μνήμη των γονέων της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και ΔΕΣΠΟΙ-
ΝΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ και του συζύγου της ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑ-
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

•   Η οικογένεια ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευάγ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ
(Αθήνα) προσέφερε εκατό (100) ευρώ υπέρ υγείας.

•   Ο κύριος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Νεό-
καστρο Ημαθίας) προσέφερε εκατό (100) ευρώ υπέρ
υγείας της οικογένειάς του.

•  Ο κύριος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ (Ν. Επιβάτες
Θεσ/νίκης) προσέφερε εξήντα (60) ευρώ στη μνήμη
προσφιλών προσώπων.

•  Η κυρία ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΑΡΚΑ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ (Βρυσοχώρι) προσέφερε πενήντα (50)

ευρώ στη μνήμη των αδικοχαμένων αδελφών της.

•  Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ (Θεσ/νίκη) προσέφερε
πενήντα (50) ευρώ υπέρ υγείας.

•   Οι κυρίες ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ και ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑ-
ΜΑΣΟΥΛΗ (Κομοτηνή) προσέφεραν πενήντα (50)
ευρώ στη μνήμη των γονέων τους ΧΡΗΣΤΟΥ-ΜΑ-
ΡΙΑΣ και του αδελφού τους ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑ-
ΣΟΥΛΗ.

•  Η κυρία ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΡΗ-ΣΚΟΡΝΟΥ (Αλε-
ξάνδρεια) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη
των γονέων και αδελφών της

•  Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΪΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
(Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη
του συζύγου της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟΥΤΣΟΥ.

•   Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Νεάπολη
Θεσ/νίκης) προσέφερε τριάντα (30) ευρώ.

•   Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΙΔΗΣ (Μελίκη
Ημαθίας) προσέφερε είκοσι πέντε (25) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ (Ν. Επιβάτες Θεσ/νίκης) προσέφερε είκοσι (20) ευρώ για τον Ιερό Ναό Κοι-

μήσεως της Θεοτόκου (Κάτω Παναγιάς)

Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟ-
ΚΛΕΟΥΣ (Βρυσοχώρι) είχε προσφέρει τριακό-
σια (300) ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς της
ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ και εκ παραδρομής δεν κα-
ταχωρήθηκαν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας,

που αφορά τις προσφορές, δωρεές και συνδρομές για
Εκκλησίες του χωριού και του Συλλόγου, επιμελούνται
αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Πινδάρου 15 τ.κ. 45 333
Ιωάννινα τηλ.: 2651038097 και 2653022785) και ο Ταμίας
του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟ-ΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας
14 τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα). Συνδρομές,
προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρο-
μικές επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της
Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο
Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία, διότι η αξαργύρωσή
τους είναι δυσχερής.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τσιανόπουλος Γρηγόριος               100,00

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα)                      80,00

Πουποβίνης Ευθύμιος                      40,00

Κυράτσης Δημήτριος                        30,00

Μέμος Χρυσόστομος                         30,00

Πουποβίνης Ιωάννης                        20,00

Τσιομίδης Κων/νος                           20,00

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΗΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
• Η Δρομπουλια-
νούδη Βάσω (Γιάν-
νινα) προσέφερε
20,00 ευρώ στη
μνήμη της γιαγιάς της
Βασιλικής Κολλιού.


