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"Το Πάσχα, η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης,
στην ωραιότερη εποχή του χρόνου, την Άνοιξη,
παίρνει στο Βρυσοχώρι ένα ξεχωριστό τόνο και
χρώμα και σε συνδυασμό με την τοπική ζωντανή
παράδοση και την απερίγραπτη ομορφιά του βρυ-
σοχωρίτικου τοπίου γίνεται ιδιαίτερα ευχάριστο,
χαρούμενο, γιορταστικό, απολαυστικό και ελπιδο-
φόρο.

Είναι πολύ σημαντικό αυτό που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια στο Βρυσοχώρι. 

Στις μεγάλες γιορτές, στα πανηγύρια και στις εκ-
δηλώσεις που οργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος,
το χωριό γεμίζει κόσμο.

Αυτή η ζωντανή παρουσία τόσων πολλών χω-
ριανών και φίλων δίνει άλλη ποιοτική διάσταση στη
ζωή και των επισκεπτών αλλά και των μόνιμων κα-
τοίκων. 

Ξεφεύγει κανένας από τη ρουτίνα, τη μονοτονία
και το άγχος της καθημερινότητας, αναζωογονείται
σωματικά και ψυχικά στο θαυμάσιο φυσικό περι-
βάλλον, απολαμβάνει και βιώνει την όμορφη, ευχά-
ριστη και χαρούμενη ζωή του χωριού.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που περισσότεροι από
200 χωριανοί και φίλοι ήρθαν να γιορτάσουν και
φέτος το ΠΑΣΧΑ στο Βρυσοχώρι και όλοι έμειναν
κατενθουσιασμένοι.

Χάρη στην οργανωτική δραστηριότητα του Μορ-
φωτικού Συλλόγου αναβίωσαν τα ήθη και τα έθιμα
του χωριού και μαζί η αίσθηση και η ανάμνηση των
καλών περασμένων εποχών.

Το "Θέσχουρε" το "ετήσιο 3/ήμερο μνημόσυνο
στις περασμένες γενεές του χωριού" ακούστηκε και
φέτος δοξαστικά ευλαβικά κατανυκτικά. Αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια και ανάλογη ενίσχυση στα
μικρά παιδιά που κρατούν ζωντανή την παράδοση
του χωριού.

Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ παρά το σοβαρό
πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει προσφέρθηκε
και φέτος να λειτουργήσει καλύπτοντας ένα μεγάλο
κενό που είναι ιδιαίτερα αισθητό αυτές τις άγιες
ημέρες. 

Το τελετουργικό της Μεγάλης Πέμπτης και της
Μεγάλης Παρασκευής μας έκανε να βιώσουμε με
ευλάβεια και κατάνυξη τα Άγια Πάθη και να νοι-
ώσουμε στη συνέχεια ψυχικά προετοιμασμένοι, τη
χαρά και την αγαλλίαση που σκορπίζει το ευφρό-
συνο μήνυμα της Ανάστασης. 

Στο σημείο αυτό θα παραθέσουμε ορισμένα
αριθμητικά στοιχεία, όπως καταγράφηκαν από πολ-
λούς Βρυσοχωρίτες:

Μεγάλη Πέμπτη εκκλησιάστηκαν 70 άτομα.
Μεγάλη Παρασκευή εκκλησιάστηκαν 120

άτομα.
Ανάσταση εκκλησιάστηκαν 160 άτομα.
Η ημέρα του ΠΑΣΧΑ στο Βρυσοχώρι είναι ένα

μεγάλο πανηγύρι με έντονο τοπικό και παραδο-
σιακό χρώμα.

Το αρνί στη σούβλα και δίπλα οι μικρότερες
σούβλες με πικάντικο και μοσχοβολιστό κοκορέτσι,
γύριζαν στις περισσότερες αυλές, ανεβάζοντας κα-

τακόρυφα τη διάθεση, το κέφι και το γιορταστικό
χαρακτήρα της ημέρας. 

Οι πρωϊνές επισκέψεις, που έχουν γενικευτεί τα
τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις εγκάρδιες
ευχές, τα κεράσματα, τις συζητήσεις, τα πειράγματα,
τα αστεία, το τραγούδι και το χορό συνθέτουν ευχά-
ριστες και χαρούμενες στιγμές που τις απολαμβά-
νουν μικροί και μεγάλοι.

Το καθιερωμένο πια παραδοσιακό πασχαλινό
γλέντι έγινε και φέτος στην αίθουσα του πολιτιστι-
κού κέντρου.

Το γνωστό καλλιτεχνικό συγκρότημα των φίλων
Βορειοηπειρωτών, με τη δεξιοτεχνία που το διακρί-
νει και το κεφάτο τραγούδι, συμπαρέσυρε μικρούς
και μεγάλους σ' ένα όμορφο χαρούμενο και απο-
λαυστικό γλέντι που κράτησε ως τις πρωϊνές ώρες.

Περάσαμε και φέτος όμορφα το Πάσχα στο Βρυ-
σοχώρι και αξίζει μια τέτοια ευχάριστη εμπειρία να
τη γευτούν όλοι".

Αδαμάντιος Τσιομίδης
Πέρασαν 7 χρόνια από τότε που έφυγε από τη

ζωή ο αείμνηστος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
(1938 / 24-3-2010)
Στη μνήμη του αφιερώνουμε το κυρίως άρθρο,

με κείμενο που ο ίδιος είχε γράψει και είχε δημο-
σιευτεί στο υπ' αριθμ. 15 φύλλο της εφημερίδας μας
το 1996.

Ας μείνει "αιωνία η μνήμη του"!
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

αποκΡΙΕσ - 
καΘαΡα 

ΔΕΥΤΕΡα σΤο
ΒΡΥσοχΩΡΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 10ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤH ΣΕΛ 8

ο ΔΙκοσ Μασ 
πλαΝοΔΙοσ 

ΦΩΤοΓΡαΦοσ

καλο πασχα

Από μέρες ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ και
ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
συγκέντρωναν ξύλα για το άναμα της
φωτιάς (στο Βρυσοχώρι το λέμε Τσιούκα
από το στήσιμο των ξύλων η Τζιαραμπίνα
αλλού Τζαμάλα κλπ) για το βράδυ της Τυ-
ρινής ή Μεγάλες Απόκριες.
Για ορισμένα χρόνια ο εορτασμός του
3/ημέρου (Απόκρεων, Καθαρά Δευ-
τέρα) είχε ατονίσει. Πέρισυ (2016) το
Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να ανα-
βιώσει το πατροπαράδοτο έθιμο, για
να το μεταλαμπαδεύσει στους νεώτε-
ρους, να ξαναθυμηθούν οι μεγαλύτε-
ροι και γενικά για την διασκέδαση των
συγχωριανών και φίλων μετά από τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Το Βρυσοχώρι στα χρόνια της ακμής
του είχε πληθυσμό 1.800 κατοίκους, και
μέχρι τη δεκαετία του 1950 είχε σχεδόν
όλα τα επαγγέλματα. Αρτοποιούς, Σιδε-
ράδες, Παντοπώλες, Τσαγκάρηδες, Κρε-
οπώλες, Σαμαράδες, Μυλωνάδες κ.λ.π.
Στη δεκαετία του 1960 είχε και το δικό
του πλανόδιο φωτογράφο τον ΓΙΩΡΓΟ
ΡΑΠΤΗ (Γκότση).

Στις αρχές Φεβρουαρίου σε μία επί-
σκεψή μου στην Κόνιτσα για να επισκε-
φθώ τους θείους μου μεταξύ αυτών και
τον ΓΙΩΡΓΟ ΡΑΠΤΗ, πρώτο ξάδελφο της
Μητέρας μου. Συζητούσαμε χαλαρά για
το χωριό του τότε και του σήμερα, και σε
κάποια στιγμή του ζήτησα να μου εξιστο-
ρήσει ορισμένα γεγονότα της ζωής του
και το επάγγελμά του.

ΠΑΣΧΑ 1996
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
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Γράφει η ΕΥΤΥχΙα οΙκοΝοΜοΥ - ΓΕΩΡΓοποΥλοΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

οΙκοΓΕΝΕΙα κΥΡαΤσΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ (1885 - 1945)
Αναστάσιος Βραχίδης
Δεν αφησε απογόνους

ΜΑΡΙΑ
ΓιάννηςΤάφας

Δεν είναι γνωστοί
οι απόγονοι

ΧΡΥΣΩ
(1906 - 1954)

Κώστας θεοδωρίδης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μαρίκα Μπιζιάκη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γιαννούλα Μπιδέρη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μόρφω Κουκουλιάντα

θΕΟΔΩΡΟΣ
Γετδίκα Γκούντση

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1887-1954)

Ακριβώ Μπιδέρη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1917 - 1990)
Αικατερίνη Βελίτσκο

Δεν άφησε απογόνους

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
(1919-1953)

Ιωάννης Χαντόλιος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(1924-2011)

Μαρία Τάγκα

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(1930 - 2000)

Βάιος Νούτσος

ΜΑΡΙΑΝθΗ
Γεώργιος Ζαμπάκος

ΚΩΣΤΑΣ
(1892 - 1958)

Δέσποινα Παποστόλου

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (1930 - 1985)
Στέργιος Πλιάγκας

Δεν άφησε απογόνους

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1934-1962)

ΚΩΣΤΑΣ
Μαριάννα Τσιομίδου

ΓΙΑΝΝΗΣ
Σοφία Μυλωνά

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ
Χαρά Παππά

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γεώργος Βλάχος

ΚΩΣΤΑΣ
Λάουρα PAGNINI

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(1903 - 1971)

Ευαγγελία Μιζιακίδου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(1930 - 1948)

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(1934-2015)

Δημήτρης Κ. Τσιομίδης

ΚΩΣΤΑΣ
(1943-2014)

Δεν αφησε απογόνους

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Χρυσόστομος Μπάκας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Δημήτρης Χασιάκος

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝΝΑ
Μιχάλης Μπλίντας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
(ΚΥΡΑΤΣΗΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
(ΚΥΡΑΤΣΗΣ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ
Δήμος Γκιζάρης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέμαχος Σισμανίδης

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Κώστας Χαντόλιος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ελένη Κουκουστρίκα

ΕΛΕΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γνωστός γενάρχης της οικογέ-
νειας Κυράτση είναι ο ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ ΚΟΥΛΙΟΣ. Ο Νικόλαος

Κουλιός στις αρχές του 19ου αιώνα
παντρεύτηκε την μοναχοκόρη της οικο-
γένειας Κυράτση. Πήγε γαμπρός στο
σπίτι της και το παιδί τους πήρε το επί-
θετο της μητέρας του.

Το παιδί που γεννήθηκε από αυτόν
τον γάμο ήταν ο ΙΩΑΝΝΗΣ. Ο Ιωάννης
έζησε με την οικογένειά τους στο Βρυ-
σοχώρι και δεν είναι γνωστό το όνομα
της συζύγου του. Μάλιστα το 1900 πάν-
τρεψε την εγγονή του ΣΤΑΜΑΤΩ με τον
Αναστάσιο Γ. Βραχίδη.

Σε προικοσύμφωνο που υπάρχει
στον κώδικα της Κοινότητας γράφει:
"...Διά τούτο και εγώ ο Ιωάννης Ν. Κυ-

ρατσόπουλος έχων εγγονήν ονόματι
Σταμάτω, θυγατέρα του αποδημούντος
υιού μου Δημητρίου, ευχαρίστως δίδω
αυτήν εις νόμιμον σύζυγον τω Αναστα-
σίω Γ. Βραχίδη..."

Στο προικοσύμφωνο γράφονται με
λεπτομέρεια όλα τα κτήματα που έδω-
σαν ως προίκα "...και τα λοιπά είδη του
τόπου, καθώς και εις μετρητά λίρας
Οθωμανικές χρυσές είκοσι δύο 22..."

Ο γιος του Ιωάννη ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
γεννήθηκε γύρω στο 1850. Παντρεύ-
τηκε τη Χάϊδω Πασχαλιώρη και από-
κτησαν επτά παιδιά: Τη Σταμάτω, τη
Μαρία, τον Γιάννη, τον Κώστα, τον
Ευάγγελο, την Άννα και τη Χρύσω. Η
σειρά των παιδιών είναι τυχαία, καθώς
δεν είναι γνωστή η ημεριμηνία γέννη-

σης των κοριτσιών. Όλα τα παιδιά παν-
τρεύτηκαν Βρυσοχωρίτες και Βρυσο-
χωρίτισσες εκτός από τη Μαρία που
παντρεύτηκε τον Γιάννη Τάφα από τη
Λάϊστα και εγκαταστάθηκαν στη Δράμα.

Ο Δημήτρης Κυράτσης ήταν ένας
έξυπνος άνθρωπος, σοβαρός, εργατι-
κός και άριστος οικογενειάρχης. Η οι-
κογένειά του ζούσε στο Βρυσοχώρι
σχετικά άνετα και είχαν ένα ωραίο διό-
ροφο σπίτι, στον Κάτω Μαχαλά, που
κάηκε από τους Γερμανούς.

Ο Δημήτρης ασχολήθηκε με το εμ-
πόριο και διατηρούσε μεγάλο εμπορικό
κατάστημα στην Κορυφή Ημαθίας.

Εκεί εργαζότανε και οι τρεις γιοί
του. Όταν όμως παντρεύτηκαν, απόκτη-
σαν παιδιά και οι οικογένειές τους με-

γάλωσαν, πούλησαν το μαγαζί, αγόρα-
σαν χωράφια στην Κόνιτσα και γύρισαν
στο χωριό.

Σήμερα με το επίθετο ΚΥΡΑΤΣΗΣ
είναι τα δύο παιδιά του Χαράλαμπου ο
ΓΙΑΝΝΗΣ και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ.

Ο Γιάννης ζει μόνιμα με την οικογέ-
νειά του στο Λονδίνο και είναι καθηγη-
τής σε Πανεπιστήμιο και ο Δημήτρης,
υπάλληλος του ΕΚΑΒ, ζει στα Γιάννινα.
Μάλιστα η σύζυγός του Ελένη Κουκου-
στρίτα είναι Πρόεδρος Τοπικής Κοινό-
τητας του χωριού μας.

Τα δύο αδέρφια επισκέπτονται
συχνά το χωριό και συντηρούν με τον
καλύτερο τρόπο το πατρικό τους σπίτι.

Το γενεαλογικό δέντρο σχηματίζεται
ως εξής:

ΟικΟγΕνΕια ΕΥαγγΕΛΟΥ κΥραΤΣη
ΕΥαγγΕΛΟΣ

ΣΤαμαΤια 
μΠακα

ρΟΥΛα
μΠακα

αΛΕξανδρΕια ρΟΥμανιαΣ (1917)
μάρΤιΟΣ

χαρικΛΕια 
ΤΣιΟμιδΟΥ
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Επιμέλεια: ΕλΕΝΗσ κοΥκοΥσΤΡΙκα και  ΕΥΘΥΜΙοΥ ποΥποΒΙΝΗ

ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ δηΜΟΤΚΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Βρυσοχώρι 10 Μαρτίου 2017

Κ. Δήμαρχε
Σας παρακαλώ όπως προβείτε το ταχύτερον δυνατόν στις
σχετικές ενέργειες προς τη ΔΕΗ όπως μετακινήσει τον επί-
τονα που βρίσκεται στον δρόμο εντός οικισμού από οικία
Νίκης Εξάρχου προς Αγία Παρασκευή καθόσον συνεχίζε-
ται η διαμόρφωση του δρόμου και εμποδίζει. 

Η  Εκπρόσωπος της Τ.Κ. 
Ελένη Κουκουστρίκα 

Δήμος Ζαγορίου 
Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 
Βρυσοχώρι 10 Μαρτίου 2017 
Κ. Δήμαρχε 
Σας πληροφορώ ότι ο τοίχος αντιστήριξης δρόμου εντός

οικισμού από οικία Σταματιάδη προς πλατεία χοροστασίου
ένα μέρος έπεσε και το υπόλοιπο χρειάζεται επισκευή.  Σας
έχω ενημερώσει και προφορικά. 

Σας παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την επισκευή του
καθ’ όσον διέρχονται και αυτοκίνητα με κίνδυνο ατυχήματος. 

Η εκπρόσωπος της Τ.Κ. 
Ελένη Κουκουστρίκα 

ΔΗΜοσ ΖαΓοΡΙοΥ 
Τοπική κοινότητα Βρυσοχωρίου  

κληροδότημα χΡΗσΤοΥ αΘαΝασΙαΔΗ 
καΤασΤασΗ 

Υποτρόφων Μαθητών – Φοιτητών και Μεταπτυχιακών σπουδών σχολ. Έτους 2016-2017
Η εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου σαν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, συνέταξε και υπέβαλλε στον Δήμο μας (Ζαγορίου) κατάσταση υποτρόφων μαθητών, φοιτητών και μεταπτυχιακών
σπουδών για το Σχολικό Έτος 2016-2017 σύμφωνα με τους όρους της Διαθήκης του διαθέτη και τα δικαιολογητικά που υπέ-
βαλλαν οι ενδιαφερόμενοι. 

Α’ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
– ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Αλκμήνη Βακάρου Α’ Τάξη Γυμνασίου 
2. Άγγελος Κιτσαράς Α’ Τάξη Γυμνασίου 
3. Ηλιας Στογιάννης Α’ Τάξη Γυμνασίου 
4. Κωνσταντίνος Μπούγιας Β’ Τάξη Γυμνασίου 
5. Παρασκευή Παπαδάτου Β’ Τάξη Γυμνασίου 
6. Παυλίνα Εξαρχοπούλου Β’ Τάξη Γυμνασίου 
7. Αικατερίνη Πεπόνη Γ’ Τάξη Γυμνασίου 
8. Ανδρονίκη Σταλίκα Γ’ Τάξη Γυμνασίου 
9. Ιωάννης Πεπόνης Γ’ Τάξη Γυμνασίου 
10. Σταματία Στογιάννη Α’ Τάξη Λυκείου 
11. Ιωάννης Βακάρος Α’ Τάξη Λυκείου 
12. Κωνσταντίνος Βλαχοκώστας Α’ Τάξη Λυκείου 
13. Θωμάς Πεπόνης Β’ Τάξη Λυκείου 
14. Αικατερίνη Μπάρκα Γ’ Τάξη Λυκείου 
15. Ιφιγένεια Παπαδάτου Γ’ Τάξη Λυκείου 

Β’ ΑΕΙ – ΤΕΙ 
1. Δημήτριος Μπάρκας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ιωαν-

νίνων 
2. Μάριος – Θεόδωρος Εξάρχου Τμήμα Δασολογίας και

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπι-
στημίου Θράκης 

3. Ναταλία Κιτσαρά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης 

4. Απόλλων Κορέτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων 

Γ’ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
1. Γεωργία Τσιομίδου Πανεπιστήμιο Edinburgn Napier 

Βρυσοχώρι 10 Μαρτίου 2017
Η εκπρόσωπος 

της Τοπικής Κοινότητας 
Ελένη Κουκουστρίκα 

ΠΡΟΣ 
Τον  κ. Δήμαρχο 
Δήμο Ζαγορίου

Ασπράγγελοι 

ΠΡΟΣ 
Τον  κ. Δήμαρχο 
Δήμο Ζαγορίου

Ασπράγγελοι 
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ΑπΟ ΤΙΣ δΡΑΣΤηΡΙΟΤηΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ
ΕπΙΜΕλΕΙα : ΕΥΘΥΜΙοΥ ποΥποΒΙΝΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ Βρυσοχώρι 10 Μαρτίου 2017
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Αριθ. πρωτ. 2
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληρ. Ευθύμιο Πουποβίνη
Πρόεδρο Μ.Ο.Σ. 
Τηλ. 2651064927 κιν. 6979322848

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Συλλόγου 
για το έτος 2017

Κύριε Δήμαρχε
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας και για τη φετινή χρονιά, συνεχί-

ζουμε παρ' όλη την οικονομική κρίση την προσπάθεια βελτίωσης της πολι-
τιστικής και κοινωνικής ζωής του χωριού μας με τις ακόλουθες
δραστηριότητες:

Α Έκδοση της τρίμηνης εφημερίδας μας "Τα Νέα του Βρυσοχωρίου" που
κυκλοφορεί από το 1993 (κυκλοφόρησε και το υπ' αριθ. 97 φύλλο)

Β Λειτουργία χορευτικών ομίλων με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών
στην αίθουσα του Συλλόγου (με ενοίκιο) Πινδάρου 12 Ιωάννινα.

Γ Λειτουργία Τράπεζας Αίματος του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (από το 1992)

Δ Φροντίδα - καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων του χωριού μας.
Ε Οργάνωση των παρακάτω πολιτιστικών και ορειβατικών εκδηλώσεων:
1. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Μαΐου τριήμερη εκδρομή στην

Αθήνα - Χαλκίδα κ.λ.π.
2. Δευτέρα 5 Ιουνίου προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Βρυ-

σοχωρίου
3. Παρασκευή 7, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουλίου 3/ήμερες εκδηλώσεις

στη γέφυρα Αώου Βρυσοχωρίου Παλαιοσελίου (θέση Απιάσιγκος) (Λεπτο-
μέρειες θα σας γνωστοποιήσουμε με άλλη επιστολή)

4. Τρίτη 25 Ιουλίου καθαριότητα του χωριού
5. Τετάρτη 26 Ιουλίου το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
6. Σάββατο 12 Αυγούστου ορειβατική πορεία στο μονοπάτι "Ιωάννη Τσου-

μάνης στην Τσουκαρόσια καθιερωμένη κάθε χρόνο στη μνήμη του αδικο-
χαμένου ορειβάτη μας και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

7. Πέμπτη 17 Αυγούστου Ορειβατική πορεία προς Μαγούλα - Μπάλτα.
8. Σάββατο 19 Αυγούστου διοργάνωση 26ης Γιορτής Ζαγορίσιας πίτας.

Κύριε Δήμαρχε
1. Από το 2016 την καθαριότητα στις δημοτικές τουαλέτες του χωριού έχει

αναλάβει ο Δήμος μας (έως τότε την καθαριότητα είχε επιφορτιστεί ο Σύλ-
λογός μας και επιβαρύνονταν με 200,00 ευρώ ετησίως). Πιστεύουμε πως
θα συνεχίσει ο Δήμος για την καθαριότητα και φέτος.

2. Στο χωριό μας εντός οικισμού υπάρχουν πολλοί παράδρομοι (πέραν του
κεντρικού με ασφαλτοτάπητα) με παραδοσιακά λιθόστρωτα και άλλοι με
χώμα και χόρτα.

Λόγω των πολλών νερών και υγρασίας τα αγριόχορτα μεγαλώνουν πολύ
γρήγορα και υπάρχει κίνδυνος από φίδια άλλα ερπετά και τρωκτικά.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να κοπούν τουλάχιστον δύο (2) φορές
εντός του καλοκαιριού.

3. Στην τοποθεσία του χωριού μας ΜΠΑΛΤΑ μέχρι τουλάχιστον και το μήνα
Αύγουστο υπάρχουν πολλές χιονοστιβάδες. Κάτι σπάνιο για όλη την Ελλάδα.

Υπάρχει παλιός αγροτικός δρόμος και χρειάζεται η αποκατάστασή του ώστε
να γίνει προσβάσιμος για αγροτικά και τζιπ αυτοκίνητα.

Η επισκεψιμότητα θα δώσει τουριστική αξία στο χωριό μας και το Ζαγόρι.
Θα θέλαμε αυτό να το προσέξετε και να γίνουν ορισμένα sait και ενημέ-
ρωση. (Σχετική ενημέρωση σας έχει κάνει προφορικά ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου).

4. Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη
συμμετοχή ομάδων των χωριών του Δήμου θα σας παρακαλούσαμε ο αρ-
μόδιος Αντιδήμαρχος πριν από την κλήρωση να καλέσει τους αρμόδιους φο-
ρείς ή Συλλόγους και ΟΧΙ αναρμόδια πρόσωπα και να ενισχύσει οικονομικά
το τουρνουά ο Δήμος.

5. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί από το Δήμο καμία
συγκέντρωση πολιτιστικών Συλλόγων. Καλό θα είναι να ορίσετε μία συνε-
δρίαση προκειμένου να συζητηθούν διεξοδικά ορισμένα θέματα.

6. Γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Την ίδια οικονομική
κατάσταση αντιμετωπίζει και ο Σύλλογός μας.

Ευελπιστούμε στην Συνδρομή σας τουλάχιστον στην καθαριότητα και τη
διάθεση Μηχανημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

αΝακοΙΝΩσΗ -
ΕΝΗΜΕΡΩσΗ 

Γνωρίζουμε την οικονομική κα-
τάσταση όλων μας πλην όμως
έχουμε ιερή υποχρέωση να κρα-
τήσουμε όσο είναι δυνατόν ζων-
τανό το χωριό, τα ήθη και τα έθιμα.
Τα έσοδα του Συλλόγου είναι λίγα
και δεν μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν για την έκδοση της εφημερί-
δας μας και των άλλων
εκδηλώσεων.

Κατόπιν αυτών το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνε-
δρίασή του αποφάσισε ομόφωνα
να προβεί στην έκδοση Λαχειοφό-
ρου Αγοράς για τη συγκέντρωση
χρημάτων και να ανταπεξέλθει στις
υποχρεώσεις του. Η διάθεση των
Λαχνών θα ξεκινήσει εντός του
μηνός Απριλίου για να υπάρχει αρ-
κετός χρόνος για τη διάθεση έως
το καλοκαίρι.

Θα πραγματοποιηθούν δύο (2)
κληρώσεις:

Πρώτη κλήρωση στο πανηγύρι
του χωριού (Τετάρτη 26 Ιουλίου)
και δεύτερη κλήρωση στη Γιορτή
πίτας (Σάββατο 19 Αυγούστου).
Όσοι λαχνοί κερδίσουν στην πρώτη
κλήρωση θα αφαιρεθούν από τη
δεύτερη.

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΛΑΧΝΟΥ
δύο (2) ευρώ.

Παρακαλούμε τους απανταχού
Βρυσοχωρίτες και φίλους να βοη-
θήσουν στη διάθεση των Λαχνών.

Σαν φορέας μετά τη συνένωση
και του Καλλικράτη για το χωριό
μας είναι πλέον μόνον. Ο Σύλλογος
για να προσφέρει κάτι στο χωριό. Ο
Δήμος αδυνατεί να μας ενισχύσει.
Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν στη
διάθεση των Λαχνών να επικοινω-
νήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου

Ευθύμιο Πουποβίνη
Πρόεδρο τηλ. 6979322848
Βασιλική Δρομπολιανούδη - Κα-

ραγιαννοπούλου
Αντιπρόεδρο τηλ. 6947042559

Αθανάσιο Δημητράκη
Γεν. Γραμματέα τηλ. 6946317507

Κωνσταντίνο Τσιομίδη 
Ταμίας τηλ. 6979334373

Δημήτριο Ηλ. Μπάρκα
Έφορας εκδηλώσεων τηλ.

6942653893
Όσοι προμηθευτούν λαχνούς για

διάθεση παρακαλούνται τους αδιά-
θετους και τα Στελέχη να τους επι-
στρέψουν έως 18 Ιουλίου για να
μπουν στην πρώτη κλήρωση.

ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Είμαστε βέβαιοι πως όλοι μας θα
ανταποκριθούμε στην προσπάθεια
του Συλλόγου.

Το Δ.σ.

αΝακοΙΝΩσΗ
3/ήμερης εκδρομής 

του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτι-

κού και Ορειβατικού Συλλόγου σε συνε-
δρίασή του την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017
αποφάσισε και φέτος να πραγματοποιήσει
3/ήμερη εκδρομή την Παρασκευή 5, Σάβ-
βατο 6 και Κυριακή 7 Μαΐου 2017.

Το Δ.Σ. ήρθε σε επικοινωνία με διάφορα
ταξιδιωτικά γραφεία της πόλης των Ιωαννί-
νων και έκρινε την πιο συμφέρουσα τιμή
αυτή του ΚΟΝΙ TRAVEL.

Το 3/ήμερο πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Αναχώρηση από Ιωάννινα (ΑΛΣΟΣ) ώρα
7.00
- Στάση για ξεκούραση και καφέ στη Ναύ-
πακτο
- Αναχώρηση μέσω Ιτέας κ.λ.π. και επί-
σκεψη στο Μαντείο των Δελφών.
- Επίσκεψη στην Αράχωβα - Μεσημεριανό
Γεύμα
- Αναχώρηση μέσω Θηβών - Λιβαδειάς για
το ξενοδοχείο ΛΕΥΚΑΝΤΙ (παραθαλάσσιο)
στη Χαλκίδα.
- Βράδυ επίσκεψη στην πόλη της Χαλκίδας.

Σάββατο 6 Μαΐου 2017
- Πρωϊνό στο ξενοδοχείο
- Ώρα 8.00 Αναχώρηση για Αθήνα
- Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης και το Μουσείο της Ακρόπολης
(Ξενάγηση από Ξεναγό)
- Επίσκεψη στην Πλάκα της Μητρόπολης
χρόνος ελεύθερος για μεσημεριανό γεύμα.
- Απογευματινές ώρες αναχώρηση για το
ξενοδοχείο (Χαλκίδα) Δείπνο και διασκέ-
δαση με CD

Κυριακή 7 Μαΐου 2017
- Πρωϊνό στο Ξενοδοχείο
- Ώρα 7.30 αναχώρηση για Βόρεια Εύβοια,
επίσκεψη στον Άγιο Ιωάννη Rosso.
- Επίσκεψη στην Αιδηψό
Για Καφέ και Γεύμα θα προγραμματιστεί
εκείνη τη μέρα
- Αναχώρηση από Αγιόκαμπο στη Γλύφα
Βόλου με καράβι
- Μέσω Βόλου - Τρίκαλα καφέ επιστροφή
στα Γιάννενα
Τιμή συμμετοχής εννενήτνα (90) ευρώ το
άτομο
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
- Διανυκτέρευση δύο (2) βράδυα στο Ξενο-
δοχείο ΛΕΥΚΑΝΤΙ με πρωϊνό και ένα Δεί-
πνο.
- Μεταφορά με το Λεωφορείο.
- Ξενάγηση στην Ακρόπολη και το Μουσείο.
- Τιμή εισιτηρίου με το καράβι από  Γλύφα
στον Αγιόκαμπο με καράβι.

Το Δ.Σ. παρακαλεί συγχωριανούς και φί-
λους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
εκδρομή να δηλώσουν συμμετοχή το ΑΡΓΟ-
ΤΕΡΟ έως 20 Απριλίου 2017 στα μέλη του
Δ.Σ. Με τη δήλωση συμμετοχής θα κατα-
βάλλεται και το αντίτιμο της εκδρομής.

Σε περίπτωση σοβαρού λόγου και μη
συμμετοχής στην εκδρομή το αντίτιμο θα
επιστραφεί στον δικαιούχο. Εάν οι θέσεις
συμπληρωθούν γρήγορα θα κρατείται λίστα
αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες
στον πρόεδρο του Συλλόγου τηλ. 26510
64927 και 6979322848

Το Δ.σ. του συλλόγου

ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο Ζαγορίου
Ασπράγγελοι Τ.Κ. 44007

Κοιν. Αρχείο
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕπΙΜΕλΕΙΑ:
ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη
ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ βΑΚΑΡΟΥ

Ο Ιερέας μας πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ κα-
ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια παρά τις δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες και μεγάλες αποσπάσεις να
εξυπηρετεί λειτουργικά και τα τρία (3) χωριά: Βρυ-
σοχώρι - Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι.

Εν όψει των εορτών του Αγίου Πάσχα οι εκκλησια-
στικές επιτροπές των παραπάνω ενοριών με τη συνερ-
γασία του Ιερέα μας συνέταξαν το ακόλουθο πρόγραμμα
θείων Λειτουργιών, έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν να εκ-
κλησιαστούν οι πιστοί τις Άγιες αυτές ημέρες.

Και τα τρία χωριά ευχαριστούνε θερμά τον π.
ΙΩΑΝΝΗ και του εύχονται ο πανάγαθος Θεός να του χα-
ρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

ΜΗΝασ ΜαΡΤΙοσ
Παρασκευή 3-3-17 Α' Χαιρετισμοί                    Σκαμνέλι
Σάββατο 4-3-17 Μνημόσυνο                               Σκαμνέλι
Κυριακή 5-3-17 Μνημόσυνο                              Σκαμνέλι
Παρασκευή 10-3-17 Β' Χαιρετισμοί                  Ηλιοχώρι
Κυριακή 12-3-17                                                  Ηλιοχώρι
Παρασκευή 17-3-17 Γ'Χαιρετισμοί                   Σκαμνέλι
Κυριακή 19-3-17 Σταυροπροσκυνήσεως         Σκαμνέλι
Παρασκευή 24-3-17 Δ' Χαιρετισμοί              Βρυσοχώρι
Σάββατο 25-3-17 
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου                           Βρυσοχώρι
Κυριακή 26-3-17                                                  Ηλιοχώρι
Παρασκευή 31-3-17 Ακάθιστος Ύμνος             Ηλιοχώρι

ΜΗΝασ απΡΙλΙοσ
Σάββατο 1-4-17 Μνημόσυνο                               Σκαμνέλι
Κυριακή 2-4-17 Μνημόσυνο                              Σκαμνέλι
Σάββατο 8-4-17 Ανάσταση του Λαζάρου         Ηλιοχώρι
Κυριακή 9-4-17 Των Βαϊων                          Βρυσοχώρι

Μ. Δευτέρα 10-4-17 έως 
Μ. Τετάρτη 12-4-17 του Νυμφίου                      Σκαμνέλι
Μ. Τετάρτη 12-4-17 Προηγιασμένη                  Ηλιοχώρι
Μ. Τετάρτη 12-4-17 Ευχέλαιο Ώρα 12.00      Βρυσοχώρι
Μ. Τετάρτη 12-4-17 Ευχέλαιο Ώρα 18.00          Σκαμνέλι
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13-4-17
Α' Ώρα 08.00                                                          Σκαμνέλι
Β' Μυστικός Δείπνος (Δώδεκα Ευαγγέλια)
ΩΡΑ 16.00                                                         Βρυσοχώρι
ΩΡΑ 18.00                                                             Ηλιοχώρι
ΩΡΑ 20.00                                                              Σκαμνέλι
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-4-17
Α' Αποκαθήλωση
ΩΡΑ 7.30                                                                Σκαμνέλι
ΩΡΑ 9.30                                                               Ηλιοχώρι

ΩΡΑ 11.30                                                         Βρυσοχώρι
Β' Επιτάφιος Θρήνος
ΩΡΑ 16.00                                                         Βρυσοχώρι
ΩΡΑ 18.00                                                             Ηλιοχώρι
ΩΡΑ 20.00                                                              Σκαμνέλι
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 15-4-17
Α' ΩΡΑ 8.00 Θεία κοινωνία                             Βρυσοχώρι
Β' Ανάσταση του Κυρίου
ΩΡΑ 21.30                                                         Βρυσοχώρι
ΩΡΑ 22.30                                                             Ηλιοχώρι
ΩΡΑ 00.00                                                              Σκαμνέλι
Παρασκευή 21-4-17 Ζωοδόχου Πηγής        Βρυσοχώρι
Σάββατο 22-4-17                                                  Σκαμνέλι
Κυριακή 23-4-17
Του Θωμά και Αγίου Γεωργίου                        Ηλιοχώρι

Ο Λέων Τολστόϊ ο γίγαντας αυτός της Ρωσικής λο-
γοτεχνίας, σ' ένα διήγημά του, γράφει για έναν άν-
θρωπο που ασχολήθηκε να ανατάμει δηλαδή να
εξετάσει προσεκτικά τις πράξεις των ανθρώπων κα-
τέληξε στο εξής συμπέρασμα:

Ο πιο σπουδαίος χρόνος είναι αυτός που περνάμε
τώρα. Οι στιγμές που πέρασαν ανήκουν στο παρελθόν,
οι στιγμές που θα έρθουν στο μέλλον, δεν μας ανή-
κουν και δεν είναι δικές μας. Δική μας είναι η πα-
ρούσα στιγμή.

Ο πιο σπουδαίος άνθρωπος δεν είναι κάποιος που
βρίσκεται μακριά, αλλά αυτός που αυτή τη στιγμή βρί-
σκεται απέναντί μας.

Και το πιο σπουδαίο έργο που έχει να κάνει ένας
άνθρωπος, είναι, αυτή τη στιγμή, στον συγκεκριμένο
άνθρωπο που έχει απέναντί του να δείξει αγάπη.

****
Αυτός είναι και ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος

εξυμνώντας την αγάπη λέει: "Η αγάπη είναι μακρό-
θυμη, ευεργετική και ωφέλιμη, δεν ζηλεύει δεν καυ-
χιέται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δεν
ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δεν σκέφτεται
το κακό για τους άλλους, δεν χαίρεται όταν βλέπει αδι-
κία, αλλά συγχαίρει όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα
ανέχεται, όλα τα πιστεύει, για όλα ελπίζει όλα τα υπο-
μένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει".

Εάν στην ζωή μας δεν έχουμε εν Χριστώ αγάπη,
τότε δεν μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι, επειδή:
Η δύναμη χωρίς αγάπη σε κάνει επιθετικό. Η τιμή

χωρίς αγάπη σε κάνει να "καβαλάς το καλάμι".
Το καθήκον χωρίς αγάπη σε κάνει κακόκεφο. Η

ευθύνη χωρίς αγάπη σε κάνει αδίστακτο. Η δικαιο-
σύνη χωρίς αγάπη σε κάνει σκληρό. Η αλήθεια χωρίς
αγάπη σε κάνει κριτικό. Η εξυπνάδα χωρίς αγάπη σε
κάνει πονηρό. Η ευγένεια χωρίς αγάπη σε κάνει υπο-
κριτή. Η γνώση χωρίς αγάπη σε κάνει υπερόπτη. Η
περιουσία χωρίς αγάπη σε κάνει τσιγκούνη. Η πίστη
χωρίς αγάπη σε κάνει φανατικό.

Όταν αγαπάς χαίρεσαι. Και όταν αυξηθεί η αγάπη,
τότε ο άνθρωπος δεν ζητάει την χαρά για τον εαυτό
του αλλά θέλει να χαίρονται και οι άλλοι. Η θεϊκή χαρά
έρχεται με το δόσιμο!

Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον
Θεό να του δείξει πως είναι ο παράδεισος και η κό-
λαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε φωνή
να του λέει: "Έλα να σου δείξω την κόλαση". Βρέθηκε
τότε σ' ένα δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν
γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσα-
ρόλα γεμάτη φαγητό. Όμως όλοι οι άνθρωποι ήταν
πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια
τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα για να
πάρουν φαγητό από την κατσαρόλα, αλλά δεν μπο-
ρούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι'
αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαι-
γαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: "Έλα
τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο". Βρέθηκε τότε
σ' ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν
γύρω από ένα τραπέζι όμοιο με το προηγούμενο και

στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και
είχαν όλοι τους τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως
ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας
έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσα-
ρόλα και τάϊζε τον απέναντι...

Έτσι μπορείς να ζεις από αυτή τη ζωή τον παρά-
δεισο. Αγαπάς χωρίς να σκέφτεσαι αν σε αγαπούν.
Θέλεις όλο να δίνεις και να δίνεσαι. Γίνεσαι από όλους
αγαπητός. Μοιάζεις πιο πολύ με τον Θεό, με τον οποίο
συγγενεύεις.

Το παΝΗΓΥΡΙ ΤΗσ
αΓΙασ ΤΡΙαΔοσ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ενορίας Αγίου
Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου

Ανακοινώνει
ότι την Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 εορτή του Αγίου

Πνεύματος, πανηγυρίζει το Μοναστήρι της Αγίας
Τριάδας. Εφ' όσον οι καιρικές συνθήκες και η πρό-
σβαση στο Μοναστήρι το επιτρέψουν θα λειτουρ-
γηθούμε στο Μοναστήρι, διαφορετικά η Θεία
Λειτουργία θα γίνει εντός του καλοκαιριού.

Παρακαλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι να
προσέλθουν στο Μοναστήρι για ένα ευλαβικό προ-
σκύνημα.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

"Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"
Από την "Λυχνία ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ" Επιμέλεια Γ. κ. Βακάρος
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ΑΝΑδηΜΟΣΙΕΥΣη ΑπΟ ΤΟ πΕΡΙΟδΙΚΟ “ΤΣΕπΕλΟβΟ”

(Λεσινίτσα - Βρυσοχώρι Ζαγορίου)
"Πατρίδα, σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού

δεν λάμπει..."
"Στην Πατρίδα", Λ. Μαβίλης

Νερό που τρέχει, ζεστός ήλιος, καταπράσινες κα-
ρυδιές ανάμεσα σε κόκκινες στέγες το καλοκαίρι... η
μυρωδιά του ξύλου που καίγεται, το χιόνι στην Τσούκα
Ρόσα κι όλων των ειδών τα χρώματα στα δέντρα τον
χειμώνα... Εικόνες, ήχοι και μυρωδιές αξέχαστες,
άμεσα συνδεδεμένες με μία από τις δύο μικρές μου
πατρίδες, το Βρυσοχώρι.

Το Βρυσοχώρι... μια μικρή κουκίδα πάνω στον
χάρτη, ένας τόπος παραδεισένιος, τόπος καταγωγής
μου (κατά το ήμισυ), τόπος συνδεδεμένος με Χριστού-
γεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, τόπος αναφοράς των ανέμε-
λων παιδικών μου αναμνήσεων, ο τόπος της μητέρας
μου.

Ένα από τα 46 Ζαγοροχώρια, ένα χωριό βλαχό-
φωνο που ανήκει στο Κεντρικό Ζαγόρι. Σκαρφαλω-
μένο σε υψόμετρο 940 μέτρων, ενώ η έκταση του το
κατατάσσει ανάμεσα στα μεγαλύτερα σε έκταση Ζαγο-
ροχώρια. Η απόσταση του από τα Ιωάννινα είναι 81 χι-
λιόμετρα, περίπου μιάμιση ώρα δρόμος και γι' αυτό
αποτελεί ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά στο
Ζαγόρι. Ωστόσο, η διαδρομή μέσα σε μια δασωμένη
περιοχή που θυμίζει Αλπικό τοπίο και η περιδιάβαση
από την τοποθεσία Γυφτόκαμπος και χωριά όπως το
Ηλιοχώρι, καθώς κι η ομορφιά που χαρίζει το ίδιο το
χωριό, κατάφυτο με καρυδιές, κερασιές, λεπτοκαρυές
και πλατάνους, κατάμεστο με βρύσες, πηγές και γέφυ-
ρες αποζημιώνουν κάθε επισκέπτη.

Το παλαιότερο όνομα του χωριού ήταν Λεσινίτσα,
που σημαίνει Λεπτοκαρυόνας-Αγριοφουντουκιές κι
έχει σλαβική προέλευση. Η ονομασία Βρυσοχώρι κα-
θιερώθηκε από το 1927 κι έπειτα, κι αυτό γιατί μέσα
και γύρω από το χωριό απαριθμούνται συνολικά πάνω
από 60 βρύσες και πηγές. Πηγές που δημιουργούν
λάκκους μέσα στο χωριό, ενώ κάθε λάκκος κοσμείται
από ένα παραδοσιακής πετρότεχνης τεχνοτροπίας γε-
φύρι, ένα από τα οποία συναντάμε μπαίνοντας στο
χωριό στην τοποθεσία Κουίτσα.

Παλαιότερα, όταν τα χωριά αποτελούσαν σημαντικά
κέντρα, το Βρυσοχώρι αριθμούσε 2.800 κατοίκους
ενώ λειτουργούσαν 3 ενορίες κι ένα δημοτικό σχολείο
με όλες σχεδόν τις τάξεις μέχρι το 1985. Στις μέρες μας
το χωριό αυτό τον χειμώνα αριθμεί περίπου 20 μόνι-
μους κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι θέλοντας να ξυπνή-
σει ίσως μνήμες αίγλης μιας αλλοτινής εποχής γεμίζει
φωνές παιδιών κι ενηλίκων αριθμώντας περίπου 400
άτομα.

Σημαντική πηγή αναζωογόνησης του χωριού απο-
τελούν οι ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργα-
νώνει ο Μορφωτικός Ορειβατικός Σύλλογος
Βρυσοχωρίου, καθώς και το πανηγύρι της Αγίας Πα-
ρασκευής στις 26 Ιουλίου κι η Γιορτή της Ζαγορίσιας
Πίτας. Πιο παλιά, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής
ήταν τριήμερο και πραγματοποιούνταν στις 26-27-28
Ιουλίου με παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία
του χωριού τα δύο πρώτα βράδια, ενώ το πρωινό της
28ης Ιουλίου το γλέντι μεταφερόταν στην τοποθεσία
Μαγούλα, λίγο πιο πάνω κι έξω από το χωριό, μέσα
στην φύση δίπλα στο ποτάμι όπου οι χωριανοί έψηναν
και χόρευαν μέχρι αργά το απόγευμα. Νιώθω τουλά-
χιστον τυχερή που βίωσα αυτό το έθιμο και το έχω κα-
τοχυρώσει στις αναμνήσεις των παιδικών μου
χρόνων.

Η Γιορτή της Ζαγορίσιας Πίτας είναι μια εκδήλωση
που καθιερώθηκε και πραγματοποιείται τα τελευταία
26 χρόνια και είναι αφιερωμένη στην Ζαγορίσια γυ-
ναίκα και την μερακλήδικη ζαγορίσια πίτα. Οι γυναίκες
του Βρυσοχωρίου αλλά και των γύρω χωριών ετοιμά-
ζουν τυρόπιτες, λαχανόπιτες, κολοκυθόπιτες, μπατσα-
ριές, αλευρόπιτες και κάθε λογής πίτες που τις
προσφέρουν σε δίσκους στον κόσμο υπό τους ήχους
παραδοσιακών τραγουδιών, ενώ στολίδι της εκδήλω-
σης αποτελεί το χορευτικό του συλλόγου, με έτος δη-
μιουργίας το 1974.

Περπατώντας στα παραδοσιακά γκαλντερίμια του
χωριού το μάτι σου δεν μπορεί να μην σταθεί σε σπίτια
που μαρτυρούν μεγαλεία μιας περασμένης εποχής. Το
χωριό έχει καεί δύο φορές από τους Γερμανούς κι η
τεχνοτροπία των σπιτιών διαφέρει από την παραδο-
σιακή πετρότεχνη αρχιτεκτονική των περισσότερων
χωριών του Ζαγορίου. Σπίτια ανοιχτά και σπίτια κλει-
στά, σπίτια γεμάτα ζωή και σπίτια που μαρτυρούν πως
κάποτε είχαν ζωή. Πάνω, Κάτω και Πέρα Μαχαλάς,
ένα μεγάλο χωριό που ωστόσο λόγω συγκυριών δεν
αριθμεί τον ανάλογο πληθυσμό.

Κατεβαίνοντας κανείς λίγο πιο κάτω από την κεν-
τρική πλατεία φτάνει στο Χοροστάσι, εκεί όπου γινόταν
το παραδοσιακό πανηγύρι την εποχή των παππούδων
μας. Περνώντας πάνω από μια γέφυρα, καθώς από
κάτω περνάει λάκκος με νερό, σκεπασμένη με το φύλ-
λωμα των δέντρων φτάνει σε μια μικρή πλατεία με
τρεις βρύσες όπου δεσπόζουν δύο μεγάλα επιβλητικά
δέντρα χαρίζοντας την σκιά τους το καλοκαίρι.

Ανηφορίζοντας τον δρόμο πάνω από την πλατεία
και το μοναδικό καφενείο του χωριού φτάνει κανείς σε
μια μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία, όπου δεσπόζει ένας
αιωνόβιος πλάτανος. Ο πλάτανος σύμβολο της παιδι-

κής μας ηλικίας και στέκι όλων των παιδιών του χω-
ριού. Πόσα και πόσα χαραγμένα ονόματα να έχει άραγε
πάνω του; Πόσες ιστορίες καλοκαιρινές να έχει ακού-
σει; Πόσα μαλώματα «Κατέβα κι έχει φίδια», «Πρόσεχε
θα πέσεις» από μανάδες και γιαγιάδες; Αγέρωχος να
στέκεται πάντοτε έχοντας για παρέα του την Τσούκα
Ρόσα απέναντι και λίγο πιο δίπλα την βουνοκορφή της
Γκαμήλας.

Συνεχίζοντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και
βγαίνοντας ουσιαστικά έξω από το χωριό φτάνει κανείς
στην τοποθεσία Μυρμήντο, ένα δρόμο που αποτελεί
εξόρμηση μικρών και μεγάλων κατοίκων του χωριού,
όπου πηγαίνουν για να περπατήσουν. Ιστορίες τρόμου
πως θα βγει η αρκούδα όταν ήμασταν παιδιά, διαδρομή
κατάλληλη για συζήτηση και βόλτα, ένας παράδεισος
για τους λάτρεις της φύσης μέσα σε τρεχούμενα νερά,
δέντρα και φυτά.

Τόπος ευλογημένος και παραδεισένιος. Τόπος με
ιστορία, παρελθόν και μέλλον. Ένα χωριό ζεστό, σύμ-
βολο της φύσης και της παράδοσης. Τόπος εκείνων
που κατάγονται από εκεί κι εκείνων που τον ένιωσαν
σαν τόπο δικό τους, σαν την μικρή πατρίδα που θα ήθε-
λαν να έχουν. Κι ίσως αυτό να είναι τελικά η απόδειξη
της ομορφιάς, της θαλπωρής και της ζεστασιάς όλων
των χωριών: η αγάπη γι' αυτά από ανθρώπους που τα
θεωρούν σημεία αναφοράς είτε από τις ρίζες τους είτε
από την καρδιά τους. Νιώθω τυχερή για την καταγωγή
μου από δύο από τα πιο όμορφα χωριά του Ζαγορίου,
το Τσεπέλοβο και το Βρυσοχώρι, δύο χωριά που αλλη-
λοσυμπληρώνουν μεστά την έννοια του χωριού.

Υ.Γ. Εύχομαι μαμά μου ο πλάτανος και το αεράκι να
σου χαρίζουν την γαλήνη που αισθάνομαι κι εγώ εκεί...

Δήμητρα Θ. Βούρβου

ΜΙΚΡΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Περπατώντας στα σοκάκια με τις Αγριοφουντουκιές
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αΙΝΙΓΜαΤα
1. Σε κήπο δε φυτεύεται, σε περιβόλι όχι. 

Ο Βασιλιάς το γεύεται κι ο κόσμος το 'χει
2. Να τη δεις να φοβηθείς, να τη φας να 

γλυκαθείς.
3. Επάνω από τη στέγη μας μισό πεπόνι 

κρέμεται.
4. Όταν φυσάς σκούζω κι όταν σκούζεις 

σωπαίνω.
5. Άσχημος πατέρας, όμορφη η κόρη, τρελός 

ο εγγονός.
6. Μαύρα ή άσπρα ή κόκκινα τα πρόβατα

κι ο τσομπάνος ξύλινος.
λύση στη σελ. 11

δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

Β ΜΕΤΡΙο

Γ ΔΥσκολο

α ΕΥκολο
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SUDOKU
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθ-

μούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόν-
τια και κάθετη γραμμή και κάθε
περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα πρέπει να
περιέχουν μια φορά κάθε αριθμό από
το 1 έως το 9. Άλλωστε το SUDOKU
σημαίνει ακριβώς αυτό. Μοναδικός
αριθμός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.

4 2 1

3 8 1 5

5 9 6

9 6 5 4

7 4 6 8

1 8

4 6 3 5

8 2 9

3 1

Λύση  στη σελίδα 11

Ήξερε από τέχνη . . .
Δύο νεόπλουτες συζητούν:
- Όταν ακούω μουσική του Σοπέν, λέει η μια, πέφτω

σε έκταση!
- Τότε να προσέχεις, λέει η άλλη. Μπορεί καμιά φορά

να πέσεις άσχημα και να χτυπήσεις.

Είχε φαντασία
Ζήτησαν από τον Τοτό να περιγράψει το πιάνο. "Ένα

πιάνο, είναι ένα χοντρό ζώο με ολόμαυρο δέρμα και
τέσσερα πόδια. Έχει ένα μεγάλο στόμα, γιομάτο δόντια.
Όταν του ανοίγουν το στόμα και του χτυπούν τα δόντια,
φωνάζει".

Οικογένε ια
τρελών

Μια κυρία επισκέπτεται τον ψυχίατρο: Ξέ-
ρετε γιατρέ μου, η κόρη μου τον τελευταίο
καιρό παρουσιάζει μερικά συμπτώματα που
με ανησυχούν. Εδώ και τέσσερα χρόνια νομί-
ζει πως είναι κότα.

- Εδώ και τέσσερα χρόνια!!! είπε με έκ-
πληξη ο γιατρός. Και σ' όλο αυτό το διάστημα
δεν πήγατε να την εξετάσει κάποιος γιατρός;

- Είναι αλήθεια γιατρέ μου, πως το αμελή-
σαμε. Βλέπετε είμαστε και φτωχοί άνθρωποι
και διστάζαμε να χάσουμε... τα αυγά.

ΕΔΩ ΓΕλαΜΕ
ΚΑΛΗ ΣΥμΒΟΥΛΗ

Ο διευθυντής της εταιρείας βλέπει έναν υπάλληλό
του εξαιρετικά στρεσαρισμένο, ανόρεχτο για δουλειά,
ταλαιπωρημένο και μελαγχολικό. Φυσικά οι φάκελοι
με αδιεκπεραίωτες δουλειές στοιβάζονταν στο γρα-
φείο του και τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί απο-
δοτικά. "Κοίταξε φίλε μου" λέει ως καλός
προϊστάμενος. 

"Σε καταλαβαίνω είσαι πολύ πιεσμένος. Για να
σου πω την αλήθεια είναι μια φάση που έχω περάσει
κι εγώ αλλά βρήκα την κατάλληλη θεραπεία. Για δύο
βδομάδες έφευγα νωρίς και πήγαινα σπίτι μου, στη
γυναίκα μου, έκανα έρωτα και ξεκουραζόμουνα στην
αγκαλιά της. 

Σε συμβουλεύω να κάνεις το ίδιο!" "Σε ευχαριστώ
πολύ, αφεντικό, λέει ο υπάλληλος. Θα κάνω ακριβώς
αυτό που μου λες!"

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο προϊστάμενος ξανα-
περνά από το γραφείο του καλού υπαλλήλου, τον βλέ-
πει γεμάτο ζωτικότητα, να δουλεύει με τον πιο
παραγωγικό τρόπο και η δουλειά να κυλά ομαλότατα.
"Βλέπω ότι ακολούθησες τη συμβουλή μου!" λέει το
αφεντικό.

"Πράγματι!" απαντάει ο υπάλληλος. Ήταν καταπλη-
κτικά! Και αφεντικό, δεν ήξερα ότι έχεις τόσο ωραίο
σπίτι!"

πΑΡΟΙμΙΕΣ
• Βοήθαμε να σε ξαναγκρεμίσω.

• Λίγο βίος, λίγη σκέψη.

• Ο βίος στο βίο πάει.

• Απ' το κεφάλι βρωμάει το ψάρι.

• Σαν τη γάτα με το σκύλο.

• Γεννούν και τα κοκόρια.

• Όπου φτώχεια και γκρίνια.

• Τωρινή μου γνώση να σ' είχα πάντα.

• Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι.

• Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια.

• Το δώρο και μικρό, μεγάλη χάρη έχει.

• Το δώρο έχει αντίδωρο.

• Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα.

• Χωρίς κόπο, ψάρι δεν πιάνεται.

• Κάλλιο δειλός παρά μακαρίτης.

• Μπρος φωτιά και πίσω ρέμα.

• Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης.

• Είπε ο γάϊδαρος τον πετεινό κεφάλα.

• Καλομελέτα κι έρχεται.

• Κάμε το καλό και ρίξτο στο γυαλό.

• Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;

• Βγάζει κι από την μύγα ξύγκι.

• Ότι γράφει δεν ξεγράφει.

• Άσκοπος ο νους διπλός κόπος.

• Κοντά στο ξηρό καίγεται και το χλωρό.

• Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.

• Μπροστά φίλος και πίσω σκύλος.

• Τα παθήματα μαθήματα.

• Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.

• Όπου δεν πείθει λόγος, πίπτει ράβδος.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ
(μπορείς να το βρεις;)

1. Γιατί ξυστρίζουν τα άλογα;
2. Τι είναι αυτό που πέφτει συχνά αλλά ποτέ

δεν χτυπάει;
3. Τι είναι αυτό που μπαίνει και βγαίνει σε

μια πόλη, μέρα και νύχτα;
4. Γιατί ο μάγειρας φοράει άσπρη και ψηλή

σκούφια;
5. Πότε ένα αυτοκίνητο τρέχει ακριβώς τόσο

γρήγορα όσο κι ένα τρένο;
6. Γιατί η γάτα μόλις μπει σ' ένα δωμάτιο

κοιτάζει πρώτα δεξιά κι ύστερα αριστερά;
7. Γιατί όλοι πάμε στο κρεβάτι μας;

λύση στη σελ.11

ΓΡαΦΕΙ ο σΤαΥΡοσ ΓκαΡαΝΗσ
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ΑπΟΚΡΙΕΣ - ΚΑθΑΡΑ δΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ βΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΥνΕχΕια αΠΟ Τη ΣΕΛιδα 1

Από την Παρασκευή και το Σάββατο άρχισαν να συγ-
κεντρώνονται στο χωριό χωριανοί από την παροικία
των Ιωαννίνων και αλλού.
Την Κυριακή το πρωί ο ήχος της καμπάνας του Αγίου
Δημητρίου κάλεσε τους συγχωριανούς στη Θεία Λει-
τουργία, όπου χοροστάτησε ο Ιερέας μας π. ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ και Ιεροψάλτης ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
Μετά τη Θεία Λειτουργία η Εκκλησιαστική Επιτροπή
προσέφερε καφέ στο καφενείο του χωριού σε όλους
τους εκκλησιαζομένους. Ανταλλαγή ευχών, συζη-
τήσεις και αναχώρηση στα σπίτια για το μεσημε-
ριανό γεύμα με την παραδοσιακή τυρόπιτα, άλλα
εδέσματα και ξεκούραση. Ο καιρός βροχερός και
λίγο κρύο (ίδιος και πέρισυ) και στις 20.00 ώρα ο
ΚΩΣΤΑΣ με τον ΑΠΟΣΤΟΛΗ ανάβουν την φωτιά.
Παρ' όλο το ψιλόβροχο μικροί και μεγάλοι καρναβα-
λιστές συγκεντρώθηκαν γύρω από τη φωτιά. Χαρ-
τοπόλεμος, σερπατίνες, κροτίδες και βεγκαλικά και ο
ΜΑΝΤΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ να προσπαθεί να βάλει στη

σειρά τα μικρά διαολάκια και να τους εξηγεί για τη
χρήση και τον κίνδυνο. Παιδικές φωνούλες γέμισε
το χωριό, χορός γύρω από τη φωτιά και στη συνέ-
χεια στην ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ για να απολαύσουμε
τους εκλεκτούς μεζέδες, το κρασί και το τσίπουρο.
Ανταλλαγή ευχών, συζητήσεις, αστεία, παλιές θύ-
μισες για τις Απόκριες, τότε που το χωριό έσφυζε
από ζωή απότ ον μεγαλύτερο της παρέας ΖΗΣΗ
ΜΠΛΗΝΤΑ.
Η ΧΡΥΣΑ ΜΠΛΗΝΤΑ - ΔΡΑΚΟΥ έφερε από το σπίτι
βρασμένα και καθαρισμένα αυγά για το πατροπα-
ράδοτο έθιμο της ΧΑΣΚΑΣ. Σε μια φυλόβεργα (στα
βλάχικα Σουρτσάλα) δεμένο με σχοινί το αυγό κου-
νώντας το και ο καθένας με τρεις προσπάθειες προ-
σπαθεί να πιάσει με το στόμα το Αυγό χωρίς να
χρησιμοποιήσει τα χέρια. ΧΑΣΚΑ = ΧΑΣΚΩ. Ανοιχτό
στόμα.
Ο Συμβολισμός; Κλείνει το στόμα με άσπρο αυγό

λόγω σαρακοστής (νηστεία) και ανοίγει το ΠΑΣΧΑ
με κόκκινο Αυγό.

Η ΧΡΥΣΑ προσπαθεί να βάλει τους μικρούς στη
σειρά. Αγωνία - συναγωνισμό ποιός από τους μι-
κρούς θα πιάσει το αυγό. Χαρά - γέλια και χειρο-
κροτήματα για τους νικητές. Με την κρασοκατάνυξη
το κέφι ανεβαίνει και το ξεφάντωμα συνεχίζεται με
χορό στη φωτιά και στον κεντρικό δρόμο. Παραδο-
σιακοί δημοτικοί χοροί, ζεμπέκικα, λαϊκά μέχρι και
ΣΑΜΠΑ έως τα μεσάνυχτα.
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ΑπΟΚΡΙΕΣ - ΚΑθΑΡΑ δΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ βΡΥΣΟΧΩΡΙ

Την Καθαρά Δευτέρα το μεσημέρι το Δ.Σ. του
Συλλόγου παρέθεσε στο καφέ-ταβέρνα του
ΚΩΣΤΑ γεύμα σε όλους τους χωριανούς με την
παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα και σαρακο-
στιανά. Όλο το χωριό ήταν εκεί. Ανταλλαγή
ευχών για καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα και
σιγά-σιγά η αναχώρηση για τα Γιάννενα και
αλλού. Κάποια μελαγχολία να τα ξεχωρίσματα
όμως και για τους μονίμους κατοίκους που μας

περιμένουν να ξαναζωντανέψει το χωριό.
ΠΡΑΓΜΑΤΙ εφέτος ήταν μια ξεχωριστή Αποκριά.
Οι μικροί Μασκαράδες με τις φωνές και τα γέλια,
οι μεγάλοι καρναβαλιστές και το κέφι της Αλίκης,
Χρύσας, Δέσποινας - Χρύσας - Γιώτας Θεοδώρας μα
και ο Θάνος, έδωσαν έναν άλλο τόνο στο χειμω-
νιάτικο τοπίο του χωριού. Όσοι δεν ήρθαν μάλ-
λον ΧΑΣΑΝΕ.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά όλους

τους συμμετέχοντες  σε αυτό το 3/ήμερο, τον
ΚΩΣΤΑ και ΑΠΟΣΤΟΛΗ για την ανιδιοτελή προ-
σφορά τους και εύχεται στους απανταχού Βρυ-
σοχωρίτες και φίλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ
ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ και καλή αντάμωση το ΠΑΣΧΑ στο
χωριό. Του ΧΡΟΝΟΥ ακόμη περισσότεροι.

ΓΙα Το Δ.σ. ΤοΥ σΥλλοΓοΥ
ΕΥΘΥΜΙοσ ποΥποΒΙΝΗσ

ΣΥνΕχΕια αΠΟ Τη ΣΕΛιδα 8
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σΥΝΕχΕΙα απο ΤΗ σΕλ. 1

Άρχισε να ξεδιπλώνει λεπτομέρειες για τη ζωή
του χωρίς καμία σειρά, με απλές ερμηνείες, με
παύσεις και περισυλλογή, με τα απλά λόγια ενός
βιοπαλαιστή. Πολύ δύσκολα χρόνια. Γεννήθηκα στο
χωριό το 1929. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε από εκ-
πυρσοκρότηση του όπλου του. Η μητέρα μου χήρα
με τέσσερα παιδιά προσπαθούσε να μας μεγαλώσει.
Φτώχεια καταραμένη. Από μικρός έκανα πολλές
δουλειές: Βοσκός, υλοτόμος, μαραγκός και ότι άλλη
δουλειά εύρισκα.

Ήρθαν και τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και
του εμφυλίου και η οικογένειά μας σκόρπισε στους
τέσσερις ορίζοντες.

Παντρεύτηκα τη θεία σου ΧΑΪΔΩ ΠΙΣΠΑ και με-
τακόμισα στο Παλαιοσέλι σώγαμπρος (γελάει).
Πάντα ήθελα κάτι το διαφορετικό. Στο μυαλό μου
γύριζε ας πούμε κάτι σαν καλλιτεχνικό.

Το 1957 ο αδελφός μου πρόσφυγας στην Ουγ-
γαρία έφερε μια σπασμένη ουγγρικής προέλευσης
φωτογραφική μηχανή μάρκας Lubitel διοπτική

Την κόλλησα μόνος μου και σιγά - σιγά με υπο-
μονή, οικονομία στα φιλμ (που χρήματα για αγορά
τους;) έμαθα μόνος μου τη δουλειά.

Ποιός να μου δείξει; Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρ-
χαν πολλοί φωτογράφοι ούτε η σημερινή τεχνολο-
γία και έτσι αποφάσισα και έγινα ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Περπατώντας με τη φωτογραφική
στο χέρι και τα υπόλοιπα σύνεργα όργωνα όλα τα
βουνά από το Δίστρατο μέχρι την Κόνιτσα και από
το χωριό έως τη Βωβούσα και το Τσεπέλοβο.
Έβγαζα πάντα ασπρόμαυρες φωτογραφίες και φω-
τογράφιζα γάμους, πανηγύρια, επαγγέλματα, τοπία,
εκκλησίες, βρύσες, γέφυρες, ζώα και άλλα.

Μου άρεσε αυτή η δουλειά και έβαζα όλη μου
την αντίληψη. Επέστρεφα στο Παλαιοσέλι και από
εκεί στα Γιάννενα στο φωτογραφείο του ΓΚΙΟΥΛΗ
σε σκοτεινό θάλαμο για εμφάνιση. Πάλι στα χωριά
και στα βουνά σε κτηνοτρόφους για μοίρασμα. Η
αμοιβή ήταν κάπου διόμισυ (2 1/2) δραχμές η μία
σε διαστάσεις 6Χ6 και 7Χ10. Μεγάλη κούραση και
ταλαιπωρία, με πονούσανε τα πόδια όμως δεν το
έβαζα κάτω.

Ο κόσμος στα χωριά και οι κτηνοτρόφοι στα

βουνά ήταν καλοί άνθρωποι και φιλόξενοι. Με αγα-
πούσαν και με φιλοξενούσαν στα σπίτια τους.

Αργότερα αγόρασα ένα παλιό Μηχανάκι, όπου
υπήρχε δρόμος και πάλι ποδαρόδρομο. Όμως η
δουλειά μου έγινε πιο ξεκούραστη.

Το 1968 πούλησα την Lubitel που την είχα δέκα
(10) χρόνια. Λάθος μου. Ήταν η πρώτη μου φωτο-
γραφική, με αυτή έμαθα τη δουλειά, μου έδωσε με-
ροκάματα και θα έπρεπε να την έχω σήμερα
κειμήλιο.

Όμως τι να έκανα η τεχνολογία προχωρούσε. Με
τα λεφτά αυτά δανείστηκα και χίλες (1000) δραχ-
μές και αγόρασα μια ρώσικη Μάρκας ZORKI3 που
την έφερε ο ξάδελφός μου και θείος σου στις Πάδες
που ήταν πρόσφυγας στη Ρουμανία. Δούλευα μία
βδομάδα μέρα και νύχτα και την ξεχρέωσα. Άνοιξα
δικό μου φωτογραφείο στην Κόνιτσα, τις εμφάνιζα
μόνος μου, έμαθα καλύτερα τη δουλειά και έβγαζα

περισσότερα χρήματα. Σταματά. Δακρύζει και συνε-
χίζει.

Δύσκολα χρόνια, όμως πολύ όμορφα. Σήμερα
στα ογδόντα οχτώ μου (88) χρόνια τα νοσταλγώ και
αν ξανάρχονταν πάλι την ίδια δουλειά θα έκανα. Τι
άλλο να σου πω. Ζω με τις αναμνήσεις του τότε του
κόσμου και της δουλειάς μου. Με αυτή τη δουλειά
έζησα και αποκατέστησα την οικογένειά μου.
Κάπως έτσι τελείωσε η κουβέντα με το θείο μου.
Σήμερα όλος αυτός ο ανεκτίμητος θησαυρός βρί-
σκεται στο φωτογραφείο του γιου του ΛΑΜΠΡΟΥ
που συνέχισε τη δουλειά του πατέρα του στην Κό-
νιτσα.

Ανοίξαμε ορισμένα φιλμ του χωριού. Με προ-
σοχή είναι τυλιγμένα σε χαρτάκια κιτρινισμένα από
το χρόνο, γραμμένα με το χέρι απ' έξω σημειώσεις
που αφορούν, πρόσωπα, χωριά, τόπους κ.λ.π. και
στο εσωτερικό τους διαφημίζουν ταινίες της επο-
χής, προϊόντα κ.λ.π. Που χρήματα τότε για αγορά
γραφικής ύλης. Βλέπεις πρόσωπα χαμογελαστά,
μελαγχολικά, άγνωστα, πρόσωπα που φύγανε για
το αιώνιο ταξίδι, πρόσωπα που ο χρόνος τα έχει αλ-
λάξει.

Φέρνεις στο νου σου αυτά που έζησες αυτούς
που πρόλαβες να δεις τους παππούδες σου, τους
γονείς σου, τους φίλους σου. Κοιτάς τις φωτογρα-
φίες που είσαι εσύ και λες πώς άλλαξα; Έτσι είναι
η ζωή όλα κυλούνε και όλα αλλάζουνε.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο θείο μου, για τόσα
πολλά που μου εξιστόρησε, όσα είδα και γνώρισα
από το ανεκτίμητο αυτό αρχείο του. Καλό θα είναι
όσοι έχουν την επιθυμία να γνωρίσουν και να θυ-
μηθούν γνωστά τους πρόσωπα ας επισκεφθούν το
φωτογραφείο στην Κόνιτσα. Αξίζουν πολλά.

Υ.Γ.
Τον Αύγουστο 2016 ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

στη Βοβούσα Ζαγορίου τιμήθηκε από τον Σύλ-
λογο του χωριού σε φωτογραφική έκθεση που
πραγματοποίησε προς τιμή του για τη δουλειά
και την ιστορία του όπου μετά από πενήντα
(50) χρόνια συναντήθηκε με φίλους και πρό-
σωπα που τότε φωτογράφιζε.

Ο δΙΚΟΣ ΜΑΣ πλΑΝΩδΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

βΡυσΟΧΩΡΙ αυΓΟυσΤΟσ 2016

βΟβΟυσα αυΓΟυσΤΟσ 2016

ΟΙ ΚυΡΙεσ πΟυ ΦΩΤΟΓΡΦΙζε πΡΙν απΟ 50 ΧΡΟνΙα

μεΡΟΚαμμαΤΟ
ΤΟ πΟνΟυ

πΡΙν

μεΤα

συνανΤηση 
μεΤα 

απΟ 5Ο ΧΡΟνΙα

Ο ΦΩΤΟΓΡΦΟσ
σημεΡα
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δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

Β ΜΕΤΡΙο

Γ ΔΥσκολο

α ΕΥκολο
3 2 1 9 7 6 8 4 5

5 9 4 1 3 8 7 6 2

8 7 6 4 5 2 3 9 1

4 6 5 3 2 1 9 7 8

1 8 2 7 6 9 5 3 4

9 3 7 8 4 5 2 1 6

6 4 8 5 9 7 1 2 3

7 5 3 2 1 4 6 8 9

2 1 9 6 8 3 4 5 7

2 5 7 3 9 8 6 4 1

9 1 8 4 6 2 7 5 3

3 6 4 7 5 1 2 8 9

4 8 1 2 7 9 3 6 5

5 7 3 1 8 6 4 9 2

6 9 2 5 4 3 1 7 8

1 4 5 8 3 7 9 2 6

8 3 9 6 2 4 5 1 7

7 2 6 9 1 5 8 3 4

SUDOKU
Tου σΤαΥΡοΥ ΓκαΡαΝΗ

λυση SUDOCU της σελίδας 7

6 7 9 3 8 5 4 2 1

3 2 8 1 4 6 9 5 7

1 5 4 9 2 7 3 6 8

8 9 1 6 5 2 7 3 4

7 4 6 8 3 9 5 1 2

2 3 5 7 1 4 6 8 9

4 6 3 2 9 1 8 7 5

5 1 7 4 6 8 2 9 3

9 8 2 5 7 3 1 4 6

ΚΕΝΤΡΙΣμΑΤΑ
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ
7   Στη δεκαετία του 1960, ο Γιάννης Νικο-

λάου ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, ετοίμαζε ένα δέμα με φαγώσιμα
και λοιπά και τα 'στελνε με τον Γιώργο ΖΑΧΑΡΑΚΗ στην
Κόνιτσα στο γιο του Θύμιο, μαθητή γυμνασίου.

Μια φορά παραπονέθηκε στο Γιώργο ότι ο γιος του ο
Θύμιος δεν του έγραψε ποτέ γράμμα ούτε δύο λέξεις,
δηλ. πως περνάει πως πάει με τα μαθήματα!..

Πηγαίνοντας λοιπόν ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ στην Κόνιτσα είπε
το παράπονο του πατέρα στο γιο του το Θύμιο:

Παίρνει τότε ο Θύμιος μια κόλα επιστολής και αντί "πο-
λυλογίας", γράφει με μεγάλα γράμματα, κάθετα στις
γραμμές, μόνο δύο λέξεις: "Στείλε χρήματα"!..

Όταν στο Βρυσοχώρι ο Γιάννης διάβασε το γραπτό του
γιού του εξεπλάγη, αλλά ψύχραιμα έγραψε στην ίδια
κόλλα κάτω απ' το κείμενο του Θύμιου και αυτός μόνο
δύο λέξεις: "Είσαι γαϊδ'.........! Και έστειλε το γράμμα στο
γιο του στην Κόνιτσα!.. Χωρίς χρήματα

7   Την επαύριο της Καθαρής Δευτέρας πέ-
ρυσι, δηλαδή Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, μπαίνω το
πρωί στο κρεοπωλείο του γείτονα στα Γιάννενα Αδα-
μαντίου ΜΕΛΙΣΣΟΒΑ. Κατά τη συνήθεια των ημερών
εύχομαι στον καταστηματάρχη:

- Καλημέρα Διαμάντη και Καλή Σαρακοστή!..
Ο Διαμάντης βέβαια καλαμπουρτζής και πρόσχαρος

άνθρωπος και φίλος αλλά ακούγοντας την ευχή μου,
απαντά πειρακτικά και συνοφρυωμένος:

- Καλά Ωρέ Χαντόλιο, χαμένο το έχεις!.. μπαίνεις στο
μαγαζί τέτοια μέρα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης και
μου λες "Καλή Σαρακοστή"! Εγώ πότε θα πουλήσω τα
κρέατα να αδειάσουν τα ψυγεία!.. Και έσκασαν όλοι οι
θαμώνες στα γέλια.

7   Στη δεκαετία του 1980, ο νεωκόρος (καν-
τηλανάφτης) του χωριού Γεώργιος Νικολάου ΠΟΥΠΟ-
ΒΙΝΗΣ, Κυριακή πρωί πάει στην εκκλησία της Κάτω -
Παναγιάς να ετοιμάσει για τη λειτουργία.

Στη θέση "ΚΟΝΤΟΥΡΟΥ" δίπλα στο καμπαναριό της
εκκλησίας, βλέπει το Δημήτριο ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Κουρνό-
γαλο) να βάζει μπρος το τρακτέρ του (UNIMOG) και ει-
κάζοντας ότι πάει κάπου του λέει:

- Πού πας Ωρέ Μήτρο Κυριακάτικα για δουλειά;..
Κι ο Μήτρος απαντά λίγο ωμά:
- Πάω να φορτώσω ξύλα στο δάσος να εκδικηθώ το

θεό!.. που με έκανε φτωχό!..

7   Φέτος έβρεχε το Σεπτέμβρη δεν έβρεχε
τον Οκτώβρη, ξηρασία το Δεκέμβρη κι από τις 28 Δε-
κέμβρη βροχές, ομίχλες και χιόνια.

Έτσι περίπου έκανε εκείνη τη χρονιά στα μέσα της δε-
καετίας του 1990. Στο καφενείο του χωριού εκείνο το
βράδυ γινόταν ανάλογη "ΤΣΙΠΟΥΡΟΣΥΖΗΤΗΣΗ" κι ο
εβδομηντάρης πια Γιωργάρας (Γεώργιος Νικολάου
ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ) 1926 - 1999 λέει θυμόσοφα:

- Ακούστε να σας πω παιδιά μη χολοσκάτε, ο Θεός το
νερό που είναι να δώσει θα το ρίξει, είτε βροχή είτε
χιόνι, ή αργά την άνοιξη ή νωρίς το χειμώνα!..

Και έπεσαν πραγματικά και βροχές και χιόνια!..

λΥσΕΙσ ΤΩΝ 
αΙΝΙΓΜαΤΩΝ

σελ. 7
1. αλάτι 

2. αγγινάρα
3. άστρα

4. Σφυρίχτρα
5. Σταφύλι
6. Σταφύλι

λΥσΗ ΤΩΝ ΓΡΙΦΩΝ
ΤΗσ σΕλ.7

1. γιατί δε μπορούν να ξυστούν μόνα
τους
2. Το χιόνι
3. Ο δρόμος
4. για να σκεπάζει το κεφάλι του
5. Όταν είναι φορτωμένο στο τρένο
6. γιατί δε μπορεί να κοιτάξει και από τις

δύο μαζί.
7. γιατί το κρεβάτι μας δεν έρχεται προς

εμάς.

απο ΤΗΝ σοΦΙα ΤΩΝ
πΡοΓοΝΩΝ Μασ

Επιμέλεια Γ. κ. ΒακαΡοσ

• Όπου η αρετή δεν εκτιμάται, εκεί η κακία μιλάει ελεύθερα.
(Δημόκριτος)
•Τίποτε δεν είναι ούτε αξιοζήλευτο ούτε ωραίο, όταν ξεφυ-
τρώνει από το κακό (Πλούταρχος)
• Ο Σωκράτης όταν ρωτήθηκε από κάποιον ποιος μπορεί να
κρατήσει λόγον απόρρητο, απάντησε: "Αυτός που μπορεί να
κρατήσει αναμμένο κάρβουνο στη γλώσσα του".
•Τους ανθρώπους που περπατούν μέσα στον ήλιο τους ακο-
λουθεί η σκιά τους.
•Τους ανθρώπους που τιμώνται και πορεύονται με δόξες και
τιμές τους ακολουθεί ο φθόνος. (Πλούταρχος)
• Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πιο ωφέλιμο από την σιωπή (Μέ-
νανδρος)
•Μην ορκισθείς στο όνομα κανενός Θεού για χρήματα, έστω
και εάν πρόκειται να κρατήσεις τον όρκο σου. (Ισοκράτης)
• Μία λέξη μπορεί να φτιάξει τον κόσμο ή να τον καταστρέψει.
(Κομφούκιος)
• Εάν αναλάβεις κάποιο αξίωμα, ποτέ να μην χρησιμοποιήσεις
στις υπηρεσίες ως συνεργάτη άνθρωπο πονηρό και διεφθαρ-
μένο. Για όλες τις παραλείψεις και τα σφάλματα που εκείνος
θα κάνει, εσένα θα κατηγορήσουν. (Ισοκράτης)
• Έτσι είναι η ζωή των κολάκων. Επαινούν τους πονηρούς,
διακωμωδούν τους αγαθούς και άκακους, με σκοπό πάντα
την εξασφάλιση ατομικού οφέλους. (Θεοδώρητος)
•Η σωματική δύναμη με τον καιρό ατονεί και μαραίνεται, ενώ
η δύναμη της ψυχής, το ψυχικό σθένος, των καλών και γεν-
ναίων ανθρώπων δεν γερνάει ποτέ.(Ξενοφών)
•Πρώτο από τα ανθρώπινα αγαθά νομίζω ότι είναι η μόρφωση
και η παιδεία.
(Αντιφών)
• Κάθε νέος άρχοντας, από την ώρα που παίρνει στα χέρια του
την εξουσία, είναι τραχύς, σκληρός.
(Αισχύλος)
• Η υπερηφάνεια είναι ένα ζευγάρι ξύλινα παπούτσια που ψη-
λώνουν τον άνθρωπο, χωρίς όμως να τον κάνουν και μεγάλο
(Μ. Βασίλειος)
• Δυνατός και μεγάλος είναι αυτός που ξεπερνά τις αδυναμίες του.
• Κάνε αυτό που μπορείς, με αυτό που έχεις, όπου βρίσκε-
σαι.
• Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη λύπη, μισή
λύπη.
• Δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσει κανείς θνητός την
ζωή του χωρίς στενοχώριες. (Μένανδρος)
• Γίνε γρήγορος στο να ακούς και με υπομονετική βραδύτητα
σκέψης δίνε την απάντησή σου. (Σοφ. Σειράχ)
• Να επιβάλλεσαι με την φρόνηση και την αρετή σου και όχι
με την ηλικία σου (Μένανδρος)
• Μην αφήσεις τη γλώσσα σου να κόψει τον λαιμό σου.
• Να διδάσκεις χωρίς να το δείχνεις. Να πείθεις χωρίς να πιέζεις.
• Να οδηγείς χωρίς να σπρώχνεις.
• Να αποφεύγεις τα άνομα κέρδη. Τα παράνομα κέρδη μοι-
άζουν με φωτιά (Ησίοδος)
• Ότι δεν λέγεται στην κατάλληλη ώρα και στιγμή είναι ενο-
χλητικό. (Ισοκράτης)
• Πολλοί πηγαίνουν για να επισκεφθούν τους φίλους, αλλά
λίγοι για να βοηθήσουν.
•- Καλοί είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά και γίνονται
πολύτεχνοι, αλλά καλύτεροι είναι οι σωστοί εκπαιδευτικοί που
αναγεννούν τα παιδιά του κόσμου και γίνονται υπέρ-υπέρ-πο-
λύτεκνοι! Δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία
και έτσι η κοινωνία γίνεται καλύτερη. (Άγιος Παϊσιος)
• Η ζωή είναι πολύ σύντομη και πρέπει να φροντίζουμε όχι
για την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά αιωνίων, όπως για
σωφροσύνη, ανδρεία, αρετή, καλοσύνη, αγάπη. (Μέγας Αν-
τώνιος)

- Περιοδικό "Κόνιτσα"
- Περιοδικό "Εν Τσεπελόβο"
- Περιοδικό "Λαϊστινά Νέα"
- Εφημερίδα "Η Φωνή των 
Μηλιωτάδων Ζαγορίου"

- Εφημερίδα "Το Ζαγόρι μας"

ΕΝΤΥπΑ πΟΥ λΑβΑΜΕ 
(εφημερίδες – περιοδικά)
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Αρχαία Ελλην ικά 
Του Γ. ΒΑΚΑΡΟΥ

Αν με ρωτούσαν γιατί δεν προτιμώ να μάθω μια άλλη ζωντανή γλώσσα, αντί
για τα αρχαία Ελληνικά, η απάντησή μου θα ήταν ΟΧΙ. Προτιμώ αυτό το νεκρό
ΠΥΡΣΟ πολιτισμού και ανθρωπισμού. 

(Φράγκ Ενγκελ. Ευρωβουλευτής Λουξεμβούργου) 

Κρητικό παραδοσιακό τ ραγούδ ι  
Μια μάνα πουχε οκτώ παιδιά ερώτησε ο χάρος:

να πάρω ένα σου παιδί ή να σε πάρω εσένα; 

Άμε να βρεις τον κύρη τους κι ότι σου πει να κάνεις, 

αφού ειν’ αφέντης του σπιτιού κι έχει τον πρώτο λόγο. 

Τρέχει ο χάρος στα βουνά να πάει να βρει τον κύρη 
να πάρει την απάντηση απ ‘τα δικά του χείλη. 

Άστα να μεγαλώσουν πέντε – έξι χρόνια ακόμη 

να γίνει ο πρώτος είκοσι κι ο τελευταίος δέκα 

κι ύστερα πάρε μας μαζί εμένα και την μάνα 

να μην τα λένε ορφανά πουναι κακή η ορφάνια.

ΤΑ μΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ μΕΛΙΣΣΑΣ
Χρειάζονται περίπου 4 εκατομμύρια λουλούδια για την παραγωγή ενός κιλού

μέλι. Μια μέλισσα επισκέπτεται περίπου δύο χιλιάδες λουλούδια μια καλή ημέρα
(50 έως 100 λουλούδια σε κάθε πτήση συλλογής). 

Άρα: χρειάζονται 1600 τέτοιες πτήσεις για να παραχθούν 30 γραμμάρια μέλι.
Μια μέλισσα παράγει το 1/12 από ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι στη διάρκεια
της ζωής της. 

25η  ΜΑΡΤΙΟΥ
1821 

28η ΜΑΡΤΙΟΥ
2017

Λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε την ιστο-
ρία για την επέτειο της παλιγγενεσίας του
έθνους μας του 1821. 

Με την ευκαιρία της μεγάλης αυτής ημέ-
ρας του τότε ας κάνουμε κάποιες σκέψεις
και ερωτήσεις για το Σήμερα. Οι πρόγονοί
μας τότε έκαναν ατελείωτες θυσίες για την
λευτεριά της πατρίδος μας. Θυσίασαν τη
ζωή τους και την περιουσία τους (Υψηλάν-
της, Μπουμπουλίνα) και άλλοι. Το αποτέ-
λεσμα; Οι περισσότεροι πέθαναν φτωχοί
και ζητιάνοι. 

Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ξοδεύει όλη την
περιουσία του για την ανοικοδόμηση της
χώρας. Το αποτέλεσμα; ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ. 

Χρόνο με το χρόνο η πατρίδα μας απε-
λευθερώνεται και οι απανταχού Έλληνες
ευκατάστατοι και μη ξοδεύουν την περιου-
σία τους για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Κτίζουν νοσοκομεία, κτήρια, σχολεία
κ.λ.π. Πολλοί δεν δημιούργησαν ούτε οι-
κογένεια προκειμένου να συγκεντρώσουν
χρήματα και να τα διαθέσουν για την πα-
τρίδα. Μεγάλοι ευεργέτες και πρώτοι από
όλους οι Ηπειρώτες (ένας από αυτούς για
το χωριό μας είναι και ο ευεργέτης μας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ). 

Αυτά έγιναν τότε. 
Σήμερα τι γίνεται; Η χώρα μας βρίσκεται

σε τρομερή οικονομική κατάσταση και
απειλείται ακόμη και η εθνική μας κυριαρ-
χία που αποκτήθηκε με τόσο Αίμα και Θυ-
σίες. 

Υπάρχουν και τώρα πάμπλουτοι;
Και βέβαια υπάρχουν. Γίνανε πλούσιοι

σε αυτή εδώ την χώρα (πολλοί πως γίνανε
ας μην το ψάξουμε).

Όμως πως το αντέχουν να βλέπουν το
λαό να υποφέρει από την φτώχια; Άνθρω-
ποι να αυτοκτονούν παιδάκια στα σχολεία
να λιποθυμούν από την πείνα, το καλύτερο
δυναμικό της χώρας (οι νέοι μας) να φεύ-
γουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό για κα-
λύτερες μέρες, επιχειρήσεις να κλείνουνε
ή να μεταφέρονται στο εξωτερικό και η
ανεργία στο 27% και παραπάνω. 

Δεν υπάρχει σε αυτούς ίχνος ανθρωπιάς
παρά σφίγγουνε το πουγκί τους και κατα-
θέτουν τα χρήματα σε ξένες τράπεζες; Δεν
τους δίδαξαν τίποτε οι γενναίοι εκείνοι
πρόγονοί μας; Δεν τους έχει μείνει ίχνος
από τα πατριωτικά γονίδια. 

Σε περίπτωση πολέμου οι πάντες επι-
στρατεύονται πλούσιοι και φτωχοί (βέβαια
πολλοί από τους πλούσιους θα εξαφανι-
στούν στο εξωτερικό). Σήμερα έχουμε «οι-
κονομικό πόλεμο» τι περιμένουμε από
τους ξένους για τη σωτηρία μας; Αυτοί
ποτέ δεν βοηθούν χωρίς μεγάλα ανταλ-
λάγματα. 

Οι ευκατάστατοι Έλληνες θα φανούν
επίορκοι στους προγόνους μας αν δεν
αποτρέψουν το ξανασκλάβωμα της πατρί-
δας μας. 

Υπάρχει ακόμη χρόνος. ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ. 

Το ΡοΥσΦΕΤΙ 
Σύμφωνα με τα ελληνικά λεξικά

γλώσσας η λέξη «ρουσφέτι» είναι
τούρκικη και σημαίνει, χαριστική
κυβερνητική παροχή σε οπαδό του
κόμματος που είναι στην εξουσία,
χαριστική εκδούλευση, δωροδοκία. 

Η ελληνική γλώσσα έχει ανακαλύ-
ψει και αυτή τις δικές της λέξεις
όπως μέσον, γλείψιμο, μπάρμπα
στην Κορώνη. 

Το ρουσφέτι έρχεται από πολύ
παλιά και είναι από τα αμαρτήματα
που χρειάζονται δύο άτομα για να
πραγματοποιηθεί. 

Στο παιχνίδι του ρουσφετιού
υπάρχουν συνήθως πολιτικοί αλλά
και άλλες προσωπικότητες όπως
Δικαιοσύνης, Δημοσιογραφίας κ.α. 

Ο απλός πολίτης που καταφεύγει
στη ρουσφετολογική μέθοδο για την
πραγματοποίηση των προσδοκιών
του, πότε είναι θύμα της ανέχειας,
πότε νοιώθει ότι είναι σπουδαίος
για τις γνωριμίες του, και πότε πι-
στεύει ότι είναι δικαίωμά του για την
πλεονεκτική μεταχείρισή του από
την πολιτεία έναντι των άλλων πο-
λιτών. 

Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από
αυτή την αμαρτωλή συνήθεια γιατί
οι ρουσφετολόγοι προκειμένου να
διατηρηθούν στην εξουσία κάνουν
τα πάντα χωρίς αξιοκρατία παρά
μόνο για το συμφέρον τους αδικών-
τας άλλους πολίτες που πραγματικά
αξίζουν και διαθέτουν περισσότερα
προσόντα. Απλά διότι δεν είναι
δικός τους ψηφοφόρος. 

Ο ρουσφετολογών πολιτικός ή
άλλος παράγοντας της εξουσίας,
ανάλογα με το ήθος του και τη θέση
που κατέχει παρακαλεί, διατάζει
κ.λ.π. Με συστατικές επιστολές
προς υπουργεία ή υπηρεσίες δι-
καιολογεί την επιθυμία του με σο-
βαρά και τις περισσότερες φορές με
φαιδρά επιχειρήματα: όπως συγ-
κεντρώνει όλα τα προσόντα και
ιδίως γραμματικές γνώσεις, παρά-
κληση όπως ενδιαφερθείτε να μο-
νιμοποιηθεί, είναι του κόμματος,
συγκεντρώνει πολλούς ψήφους,
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο
πολιτικό μου γραφείο, να μην απο-
λυθεί και δεν παραλείπω ότι θέλω
να φανώ χρήσιμος και ένα σωρό
άλλες ψευτοδικαιολογίες χωρίς να
σκέπτονται πως αδικούν άλλους και
πως όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι
ίσοι και δικαιούνται ιδία μεταχεί-
ριση. 

Στις μέρες μας είναι ένα μεγάλο
κακό με συνέχεια και αλληλοεξάρ-
τηση σε μεγάλο βαθμό. Δίνεται η
εντύπωση λόγω της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ότι δήθεν το ρουσφέτι τε-
λειώνει. 

Δυστυχώς αντιθέτως μεγαλώνει.
Το ρουσφέτι «καλλιεργείται» με
μηαξιοκρατικά και η καταπολέμησή
του Αν ποτέ γίνει πραγματικότητα
θα είναι καταστροφή για τους ρου-
σφετολόγους ειδικά πολιτικούς που
θα εξαφανιστούν. 

ΜΠΙΖΑΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2017
Κάτω από καταρρακτώδη βροχή και με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποι-

ήθηκε και φέτος «Ο Μπιζάνιος Δρόμος» την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, που
διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών και συγκεκριμένα η Κοινωφελής Επιχεί-
ρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου  σε συ-
νεργασία με διάφορους φορείς την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ Ηπείρου, Σύλλογο
Δρομέων Ιωαννίνων και άλλα Σωματεία στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορ-
τασμού για την απελευθέρωση της πόλης το 1913. 

Ο Μπιζάνιος Δρόμος είναι μια διοργάνωση που διεξάγεται εάν δεν κάνουμε
λάθος για Πέμπτη (5) συνεχόμενη χρονιά λαμβάνοντας ολοένα και μεγαλύ-

τερη απήχηση στο αθλη-
τικό κοινό τα χώρας,
συγκεντρώνοντας αρκε-
τούς αθλητές (δρομείς)
σε μια διαδρομή 11.300
μέτρων, αλά και πλήθος
μικρότερων αθλητών σε
μικρές διαδρομές. 

Στον αγώνα όπως κάθε
χρόνο συμμετείχε και ο
δικός μας δρομέας ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩ. ΒΑΣΔΕ-
ΚΗΣ που παίρνει μέρος
και σε πανευρωπαϊκούς
αγώνες. 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ κάλυψε
τη διαδρομή παρά τις
δύσκολες καιρικές συν-
θήκες σε μια ώρα και
πέντε (1,05) λεπτά. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντα-
κτική Επιτροπή του εύ-
χονται υγεία και δύναμη
και να συνεχίσει αυτούς
τους αγώνες με νέες
επιτυχίες διότι κάνει πε-
ρήφανο το χωριό μας
και δίνει το παράδειγμα
στους νέους μας. 

δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ
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Σε τίποτα δεν θύμισε ο φετινός χειμώνας τον περ-
σινό με σχεδόν καθόλου χιόνια, λίγες βροχές και λίγο
κρύο. Από τον μήνα Σεπτέμβριο αρκετές βροχές, και
Οκτώβριος και Νοέμβριος βροχές και αρκετό κρύο. 

Ο Δεκέμβριος άρχισε να θυμίζει πως μάλλον έρχε-
ται βαρυχειμωνιά. Χιονοπτώσεις στα βουνά κάπου –
κάπου και λίγο μέσα στο χωριό και από τις 4 Ιανουα-
ρίου αρκετό χιόνι που στο χωριό έφθασε στα 40 εκα-
τοστά και παραπάνω έως την κοιλάδα του Αώου. 

Παρατεταμένη παγωνιά από μέσα Δεκεμβρίου για
50 περίπου ημέρες και το θερμόμετρο να φτάνει έως
τους μείον 18 βαθμούς C. Για το χωριό μας είναι
ίσως κάτι το φυσιολογικό. Όμως πάγωσε όλη η Ελ-
λάδα ρεκόρ θερμοκρασίας ακόμη και στα πεδινά. 

Τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφέρειας και
του Δήμου μέρα και νύχτα προσπαθούσαν να είναι
ανοιχτό το οδικό δίκτυο  τόνους αλάτι στους παγω-
μένους δρόμους και τα κατάφεραν περίφημα. Θα θέ-
λαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Περιφερειάρχη, τον
προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας,
τον Δήμο μας για τις προσπάθειες που καταβάλλανε
να είναι όλο το εικοσιτετράωρο ανοιχτό το οδικό δί-
κτυο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μας ΗΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟ από το κοντινό μας Ηλιοχώρι, χειριστή

του εκχιονιστικού μηχανήματος της Περιφέρειας
(προσλήφθηκε για ορισμένες ημέρες). Άριστος χει-
ριστής καθ’ όσον η Περιφέρεια τα τελευταία χρόνια
του χρεώνει το μηχάνημα, γνώστης του δρομολογίου
και υπεύθυνος επαγγελματίας. Ο ΗΛΙΑΣ μέρα και
νύχτα ακόμη και με κίνδυνο της ζωής του κράτησε
ανοιχτούς τους δρόμους και εξυπηρέτησε αρκετά
χωριά που πραγματικά έχουν ανάγκη να είναι ανοι-
χτοί οι δρόμοι καθόσον ζουν απομονωμένοι και είναι
αρκετοί ηλικιωμένοι. 

Παρά τις παγωνιές και το κρύο ήταν όμως πανέ-
μορφα να βλέπει κανείς όλο εκείνο το τοπίο του Βρυ-
σοχωρίου από το Σμόλικα έως τη Σουσουνίτσα την
Τσουκαρόσια και τη Γκαμήλα.

Άλλος ένας χειμώνας πέρασε και τα χιόνια χρει-
άζονται για να έχουμε αρκετό νερό και οι παγωνιές
για τα μικρόβια Καλοκαίρι χωρίς ζέστη και χειμώνας
χωρίς κρύο δεν γίνεται. 

Υ.Γ. θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους απανταχού
Βρυσοχωρίτες της διασποράς που έχουν σπίτι στο
χωριό καλό θα είναι με τον ερχομό της άνοιξης να τα
επισκεφτούν διότι από την παρατεταμένη παγωνιά μπο-
ρεί να έχουν βλάβες στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. 

οΙ ΝΕοΙ ΔασΙκοΙ
χαΡΤΕσ

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε
στο Δήμο μας «Ζαγορίου» ενημέρωση από τη Δι-
εύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τους
Νέους Δασικούς χάρτες που εξέδωσε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η αίθουσα συνεδριάσεων κατάμεστη από συνδη-
μότες μας και η αγωνία και η αγανάκτηση ζωγρα-
φισμένη στα πρόσωπα όλων. 

Για τέσσερις (4) και πλέον ώρες της ενημέρωσης
υποβλήθηκαν πολλές ερωτήσεις και ενστάσεις από
τους παρευρισκομένους, πλην όμως κανένας δεν
έλαβε τη σωστή απάντηση. 

Με πολλές ενστάσεις και διαμαρτυρίες οι εκπρό-
σωποι της Διεύθυνσης Δασών ή καλά πληροφορη-
μένοι δεν ήταν  ή σκόπιμα προσπαθούσαν να
παραπλανήσουν τον κόσμο. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου και άλλοι φορείς της
χώρας έχουν λάβει ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις και τις
έχουν στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο όπως ανα-
κληθούν οι εν λόγω χάρτες και διορθωθούν διότι
δεν έλαβαν υ’ όψιν τους τοπικούς παράγοντες και
ιδιοκτήτες και υπάρχουν πολλά λάθη, οι τροποποι-
ητικοί Νόμοι κάθε τόσο υποβάλλονται στη Βουλή
προς ψήφιση, οι αρμόδιοι για την ενημέρωση προ-
σπαθούσαν να εξηγήσουν πως είναι σωστοί και
πολλές φορές παραπέμπανε σε αρμοδιότητες
άλλων υπουργείων ΕΝΦΙΑ πολεοδομίες, κ.λ.π.

Σε τι αφορούν τελικά αυτοί οι Νέοι Δασικοί Χάρ-
τες; 

Το Υπουργείο Πολεοδομίας και Ενέργειας ανέ-
θεσε σε εταιρείες όπως χαρτογραφήσουν τη χώρα
και συντάξουν σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών
τους Νέους Δασικούς χάρτες της χώρας. 

Με αεροφωτογραφίες και προχειρότητες συντά-
ξανε τριάντα τρεις (33) χάρτες και το αποτέλεσμα;
Σχεδόν το 80% να καλύπτεται από δάσος, Αγροκτή-
ματα,  χορτολίβαδα, οικόπεδα ακόμη και επαρχια-
κοί δρόμοι να έχουν χαρακτηριστεί δασώδες,
κτήματα – οικόπεδα και άλλα που τα κατέχουμε από
τους προγόνους μας να χαρακτηρίζονται δασώδες
και εάν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε (συμβό-
λαια, τοπογραφικά κ.λ.π. περιέρχονται στο δημόσιο. 

Δυστυχώς περισσότερες πληροφορίες δεν μπορώ
να σας δώσω. Είναι θέμα του καθενός μας για την
περιουσία του και η τελευταία ημερομηνία ενστά-
σεων είναι η 24η Απριλίου 2017. Αφού πρώτα
δείτε «στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr επι-
λέγουμε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Είσοδος –
Ανάρτηση στο κεφάλαιο Δασικοί Χάρτες – Είσοδος. 

Στους χάρτες επιλέγουμε ΝΟΜΟ – ΟΤΑ και μετά
Μετάβαση. 

Με περιήγηση και μεγέθυνση στην περιοχή εντο-
πίζουμε την έκταση που μας ενδιαφέρει. Πατώντας
το εικονίδιο και μετά πατώντας στην έκταση
εμφανίζονται πληροφορίες για το χαρακτήρα της.
Το πρώτο γράμμα αφορά το χαρακτήρα της έκτασης
το έτος 1945 ενώ το δεύτερο γράμμα η σημερινή
μορφή της. Τα γράμματα είναι τα ακόλουθα: 
Α= άλλης μορφής έκτασης π.χ. αγρός, οικία

κ.λ.π. 
Δ = δασικός χαρακτήρας 
Χ = δημόσια χορτολιβαδική έκταση» και

εντοπίστε το ακίνητο.
Στην οδό Μαρίκας Κοτοπούλη 62 έχει συσταθεί

Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη
(ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Ιωαννίνων) τηλ. επικοινωνίας
2651088030 έως 2651088049 τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες από 08:00 έως 16:00 για πληροφο-
ρίες ή ενστάσεις. 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016-2017
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 

ΕπΙΜΕλΕΙα : ΕΥΘΥΜΙοΥ ποΥποΒΙΝΗ
θΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ
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ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΖΩη

• Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ιδιωτική
υπάλληλος, του Γεωργίου και της Δανάης
Κασσαβέτη - Παπανικολάου (εγγονή του αει-
μνήστου Παππανικόλα και Χαρίκλειας Κασσα-
βέτη) το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στα Γιάννενα
έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου με τον αγα-
πημένο της ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ του Θε-
οδώρου και της Μάνθας Μηχανικό
Αυτοκινήτων από Καραδήμα Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαί-
ρουν το αγαπητό ζευγάρι και τους εύχονται
καλά στέφανα.

ΓΙαΝΝοΥλα 
ΘΕοΔΩΡακοποΥλοΥ

1947 - 2017
Την Τρίτη 14 Φλεβάρη 2017, πέθανε στην Ξεχα-

σμένη - Βεροίας η Γιαννούλα Θωμά ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ. Η Γιαννούλα γεννήθηκε στις 15-2-1947
στη Μελίκη Βεροίας. Ήταν το πρώτο απ' τα δύο παι-
διά (Γιαννούλα, Κων/νος) του Γεωργίου Κων/νου
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ (ΠΑΝΤΙΣΗ) και της Μαριγούλας Γεωρ-
γίου ΜΠΙΖΑΚΗ (Λα Κουτσιάφτη) Βρυσοχωρίτη απ' το
Νεόκαστρο. Έζησε και μεγάλωσε εκεί στη Μελίκη
όπου τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο και το γυμνάσιο.

Τον Ιούνιο του 1969 παντρεύτηκε τον Ξεχασμενιώτη
Θωμά Στεφάνου ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟ και έκτοτε έζη-
σαν εκεί ευτυχισμένα. Έχουν μια κόρη τη Στεφανία
η οποία είναι πτυχιούχος της Σχολής Βοηθών Μικρο-
βιολόγων - Παρασκευαστών της Θεσ/νίκης. 

Η Στεφανία είναι παντρεμένη με το γεωπόνο Γρη-
γόριο ΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟ Περιφερειάρχη Ε.Λ.Γ.Ο. Κεν-
τρικής Μακεδονίας, κι έχουν δύο παιδιά το Βασίλη
και την Ιωάννα.

Η Γιαννούλα ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, καλή
σύζυγος, φιλόστοργη μητέρα και ευπροσήγορη προς
τους συνανθρώπους της γι' αυτό και έχαιρε της εκτί-
μησης όλων. Αξιώθηκε να χαρεί και να καμαρώσει
δύο εγγόνια. Η αγάπη της στο Βρυσοχώρι (τόπος κα-
ταγωγής των προγόνων της) αλλά και η παρότρυνση
της κόρης τους, τους έφερε στο Βρυσοχώρι το πα-
νηγύρι του 2009, συνεχίζοντας έκτοτε να έρχονται
κάθε καλοκαίρι, απολαμβάνοντας διακοπές και φύση
στο σπίτι που έκτισαν πριν πέντε χρόνια.

Η κηδεία της έγινε στην Ξεχασμένη, παρουσία των
οικείων της, συγγενών και συγχωριανών.

Αιωνία της η μνήμη!..
Κ.Ι. Χαντόλιος

σΤΕΡΓΙοσ ΘΕοΦ. 
ΒακαΡοσ

1986 - 2017
Μετά από σκληρό αγώνα με την επάρατη νόσο την

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 σε ηλικία μόλις 31 ετών
απεβίωσε την Αμερική ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ (Stiv) Θεοφάνη
ΒΑΚΑΡΟΣ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκ μέρους
όλων των συγχωριανών εκφράζουν τα "θερμά συλ-
λυπητήρια" στη σύζυγό του, στο παιδί του, στους γο-
νείς, την αδελφή του και στους συγγενείς και να είναι
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

ΜπΕκα ΕΥΓΕΝΙα 
1930 - 2017

Το Σάββατο 18η Φεβρουαρίου πέθανε στην
Αλεξάνδρεια σε ηλικία 87 ετών η ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΠΕΚΑ.

Η Ευγενία γεννήθηκε στις 11-09-1930 στο Μο-
ναχίτη Γρεβενών. Ήταν κόρη του Νικόλαου Ζαρ-
κάδα και της Αναστασίας Μίχου.

Παντρεύτηκε τον Βρυσοχωρίτη Γεώργιο Μπέκα
που πέθανε στις 30-11-2003. Δημιούργησαν μια
όμορφη οικογένεια και απέκτησαν δύο παιδιά.

Την Μαριάνα Μπέκα που είναι παντρεμένη με
τον Βρυσοχωρίτη Εξάρχου Αθανάσιο και έχουν
τρία παιδιά την Δέσποινα την Γεωργία και τον
Μάριο - Θεόδωρο. Την Νίκη Μπέκα που είναι
παντρεμένη με τον Δαυϊδη Καλούδη και έχουν
δύο παιδιά τον Χαράλαμπο και τον Γιώργο.

Η κηδεία έγινε στις 18-02-2017 στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημα-
θίας. Την Ευγενία την συνόδευσαν τα παιδιά, τα
αδέλφια, τα εγγόνια, οι συγγενείς και χωριανοί.

σπΥΡοσ 
κΩΝσΤαΝΤΙΝΙΔΗσ

1929 - 2016
Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου

2016 έφυγε για το αιώνιο
ταξίδι ο φίλος μας ΣΠΥ-
ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.

Γεννήθηκε στις 13 Νο-
εμβρίου 1929 στην Αρ-
χαία Σκιλλουρία του
Νομού Ηλείας.

Σπούδασε στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο Αθηνών
και εργάστηκε στο
Υπουργείο Οικονομικών
και προϊστάμενος στην
ΥΠΕΔΑ απ' όπου και

συνταξιοδοτήθηκε με το βαθμό του Διευθυντή. Παντρεύτηκε
την Ηλιοχωρίτισσα ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Βάσω) Καφέτσου και δημιούρ-
γησαν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Σπούδασαν και αποκατέ-
στησαν τα παιδιά τους Κέλλυ παντρεμένη με τον Zan Stuer
από το Βέλγιο, τον Κωνσταντίνο παντρεμένο με την Άρτεμη
Ποταμιάνου και το Γιάννη.

Ευτύχησε και χάρηκε δύο εγγόνια από το γάμο της κόρης
του, την Αλεξάνδρα και τον Φίλιππο.

Ο ΣΠΥΡΟΣ άνθρωπος καλλιεργημένος, τίμιος και φιλήσυ-
χος, αφοσιωμένος στην εργασία του και την οικογένειά του,
αγαπητός με όσους συνεργάστηκε και όσους γνώρισε.

Πέραν των σπουδών του και της εργασίας του, ανήσυχος
και αυτοδίδακτος ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, την αγιο-
γραφία, τη μουσική και την ποίηση όπου εξέδωσε αρκετές
Συλλογές και αρθρογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά.

Στις αρχές της δεκαετίας του '70 κτίσανε το σπιτάκι τους στο
χωριό της συζύγου του το Ηλιοχώρι, όπου λάτρεψε το χωριό
και γενικά το Ζαγόρι, το επισκέπτονταν τακτικά μετά δε τη
συνταξιοδότησή του περνούσε σχεδόν τον μισό χρόνο. Λά-
τρης της φύσης εμπνεύστηκε πολλά ποιήματα που συμπερι-
λαμβάνονται στις Συλλογές του. 

Ο ΣΠΥΡΟΣ λάτρης του χωριού μας, τακτικότατος αναγνώ-
στης της εφημερίδας μας και πολλές φορές αρθρογράφος.

Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2003 με δικές του γνωριμίες και
ενέργειες από αγάπη για το Βρυσοχώρι το συνεργείο του
Mega μας είχε επισκεφθεί προβάλλοντας τη "Γιορτή πίτας"
από την εκπομπή "Τα μυστικά της Βέφας" της ΒΕΦΑΣ ΑΛΕ-
ΞΙΑΔΟΥ διαφημίζοντας το χωριό μας σε όλη την Ελλάδα.

Δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, τους συγγενείς,
τους φίλους του και τα χωριά μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και
φίλους. Ο χρόνος να απαλύνει τον πόνο τους και ο πανάγαθος
θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να είναι ελαφρύ το χώμα
των Αθηνών που τον σκεπάζει.
Αιωνία σου η Μνήμη αγαπητέ μου φίλε.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Υ.Γ. Το μεγαλείο της ψυχής του ΣΠΥΡΟΥ το μαρτυρεί το
ακόλουθο ποίημα από τη συλλογή του που το έγραψε την
Τρίτη 11-1-2000.

ΑΠΛΑ!!
Απλά, όπως έζησα, θέλω να κλείσω
όση (απροσδόκητα) μου δόθηκε ζωή!
Παρηγοριά ποτέ δεν θα ... ζητήσω
φρούδα, πως θα ... γυρίσω ο ίδιος, πάνω στη γη!!
Απλά κι απέριττα σαν κάποιους στίχους 
που χάραξα μοχθώντας στο λευκό χαρτί! 
Σε χρήμα δεν ... επένδυσα ή σε ... τοίχους 
μα σε μια Ιδεά, που φαντάζει πιο ... κουτή!!(;)
Απλά και συνετά, μα φορτισμένα
απόνα μαγεμένο (δια βίου) ... ηλεκτρισμό!
Με βήματα στρωτά, πολιτισμένα
του ... γνωστού ... Αγνώστου το κατώφλι θα ... διαβώ!!

αΡΡαΒΩΝασ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ πύραρχος του
αειμνήστου Γεωργίου και της Ευανθίας το Σάβ-
βατο 25 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Ζαγο-
ρίου (Ασπράγγελοι) παντρεύτηκε την
αγαπημένη του ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΙΤΣΑ, ιδιωτική
υπάλληλο, του Ευσταθίου και της Έλσας από
την Κέρκυρα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφη-
μερίδας μας εύχονται στους νεόνυμφους "Βίο
ευτυχή και ανθόσπαρτο και στους ευτυχισμέ-
νους γονείς και λοιπούς συγγενείς να τους χαί-
ρονται".

πολΙΤΙκοσ ΓαΜοσ

θΑΝΑΤΟΙ
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δΙΑΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

ΝΕοσ ΕπΙσΤΗΜοΝασ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του αειμνήστου Δη-
μητρίου (Μητρώλα) και της Ουρανίας (Ράνιας) εγ-
γονός των αειμνήστων Αθανασίου και Χρυσάνθης
Κουνάβου, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο
σπουδών του και την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
σε ειδική τελετή του Πανεπιστημίου στη Γερμανία
ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο του οφθαλμίατρου.

Ο Αγαπητός ΘΑΝΟΣ την Τετάρτη 1 Φεβρουα-
ρίου 2017, προσλήφθηκε στην οφθαλμολογική
κλινική του MOERS στο Ντουϊσμπουρκ της Γερμα-
νίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή του εύχονται
καλή επιτυχία στην Ιατρική του σταδιοδρομία και το
ανθρωπιστικό λειτούργημα που θα υπηρετεί.

Υ.Γ. 23-11-16 ορκίστηκε - 1-2-17 προσλήφθηκε.
Άλλοι νόμοι άλλα κράτη ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤηΡΙΟ

Ευχαριστώ πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου του χωριού μου για την Προσφορά Αί-
ματος από την Τράπεζα που έχει στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στη δύσκολη
χειρουργική μου επέμβαση.

Με την ευκαιρία και στην ηλικία που είμαι θα
ήθελα να παρακαλέσω τους συγχωριανούς μου
που μπορούν να προσφέρουν Αίμα να βοηθή-
σουν την προσπάθεια του Συλλόγου, γιατί όταν
έρθει η στιγμή που έχουμε ανάγκη δυστυχώς
τότε το θυμόμαστε και ζητάμε βοήθεια από το
Σύλλογο.

Και πάλι ευχαριστώ
Σταματία Ιωάν. Σιαμπίρη

πΡοσλΗΨΗ 
ΕκπαΙΔΕΥΤΙκοΥ
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της

αειμνήστου Μαρίας Κασσαβέτη - Βούρβου στις
26 Ιανουαρίου 2017 προσλήφθηκε ως αναπλη-
ρώτρια δασκάλα στο ΠΥΣΠΕ Νομού Θεσπρω-
τίας και τοποθετήθηκε στα Δημοτικά Σχολεία
Παραμυθιάς και Νεράϊδας. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχον-
ται στην αγαπητή ΧΡΙΣΤΙΝΑ ευδόκιμη Εκπαι-
δευτική Υπηρεσία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥπΑ

Η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
και της ΕΥΤΕΡΠΗΣ έπειτα από επιτυχείς εξετάσεις
στις 23.3.2017 στο Dusseldorf (Ντίσελντορφ)  της
Γερμανίας απέκτησε την δεύτερη στην Ιατρική ειδι-
κότητα της Ενδοκρινολογίας.

Η πρώτη ειδικότητα της Παθολογίας αποκτήθηκε
τον Ιούλιο του 2015.

Η μητάρα της Ευτέρπη και τα αδέρφια της ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ και ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ και ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ της εύχονται θερμά συγχαρητήρια και ΚΑΛΗ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.

ΝΕα ΕπΙσΤΗΜοΝασ

Η Μαγδαληνή Μπιζάκη του Ιωάννη Μπιζάκη (ια-
τρού ΩΡΛ στη Θεσσαλονίκη) και της Μαρίας Πετρίδου
(καθηγήτριας φιλολόγου στη Γερμανική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης) αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από
το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ειδίκευση: Αρ-
χαιολογία και Ιστορία της Τέχνης) με βαθμό «λίαν
καλώς» και ορκίστηκε το Νοέμβριο του 2016. Τον ίδιο
μήνα ξεκίνησε και μεταπτυχιακές σπουδές στο αγ-
γλόφωνο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Interna-
tional Hellenic University) με θέμα «Τέχνη, Δίκαιο
και Οικονομία» ("Art, Law and Economy"). 

Τη συγχαίρουμε ολόψυχα για την επιτυχή ολο-
κλήρωση των βασικών σπουδών της και της ευχό-
μαστε καλή δύναμη και πολλές επιτυχίες και
διακρίσεις και στα μελλοντικά επιστημονικά της σχέ-
δια.

αλεξάνδρεια ημαθίας 10/ετία 1950
πρώτη σειρά: από αριστερά νούτσος αθα-
νάσιος - μπάρκας Χαράλαμπος - Δούμας
Χρήστος - βετσόπουλος (ιατρός) αστ. πε-
ριοχής - μπάρκας αθανάσιος - πλατής βα-
σίλειος

αγία Τριάδα 1965
28 Ιουλίου 1975. επιστροφή μετά το
γλέντι στη μαγούλα. αΛΛα ΧΡΟνΙα

πρωτομαγιά 2002. Γέφυρα βοϊδομάτη

μιά φωτογραφία χίλιες λέξεις

Καμπαναριό αγίου
Χαράλαμπου 
βρυσοχωρίου - 
αύγουστος 1955.
από αριστερά 
μαρίκα Κολιού -
σοφία αθ. βακάρου
- αθανάσιος 
βακάρος - 
Χρυσούλα απ. 
βακάρου - 
αναστασία αθαν.
μπάρκα. 

Τα παιδιά από 
αριστερά: 
Άγνωστο - 
Ιωάννης Γεω. 
Κολιού - μαίρη αθ.
βακάρου - 
Γιαννούλα Γεω. 
Κολιού και 
Χαϊδούλα 
αθ. μπάρκα

βρυσοχώρι 1968. πρώτη σειρά από 
αριστερά: αναστάσιος Δημητράκης - ζώης
βακάρος - Κων/νος Τσιομίδης Δεύτερη
σειρά: Δημήτριος μπόϊκος - αθανάσιος
εξάρχου αστ. περιοχής, Δημήτριος 
Τσιομίδης και ευθύμιος πουποβίνης.



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
8. δρομπολιανούδη - καραγιαννοπούλου Bασιλική
9. μπάρκας ηλία δημήτριος

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 Τάτσης
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Νούτσου-Φασίτσα Αγλαϊα                            50,00 €

Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου            50,00 €

Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου            50,00 €

Κουνάβου-Μέττεν Άρτεμις                           40,00 €

Ράπτη Μαριάνθη                                           25,00 €

Χρήστου Χρήστος                                         25,00 €

Ζήκας Δημήτριος                                          20,00 €

Κουνάβου Ανδρομάχη                                  20,00 €

Κυράτσης Δημήτριος                                    20,00 €

Χαντόλιος Κων/νος                                     20,00 €

Εξαρχόπουλος Αδαμάντιος                          15,00 €

Εξαρχόπουλος Γεώργιος                              15,00 €

Μπέκας Βασίλειος                                        15,00 €

Μπρουσκέλη Χάϊδω                                      10,00 €

Σταρίδα - Γκότοβου Κατερίνα                      10,00 €

Τράντζα - Χρήστου Βασιλική                       10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 20.03.2017

• Η κ. ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΒΑΚΑΡΟΥ και οι οικογένειες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΒΑΚΑΡΟΥ
- ΜΑΝΤΖΙΟΥ (Γιάννενα) προσέφεραν χρηματικό
ποσό αντί μνημοσύνου για τη συμπλήρωση ενός
έτους από το θάνατο του συζύγου-πατέρα και
παππού Ιωάννου Γεω. Βακάρου.

• Η κ. ΑΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ - ΣΙΑΜΠΙΡΗ (Βρυσο-
χώρι) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη

μνήμη αγαπημένων της προσώπων.
•  Η κ. ΝΙΚΗ ΜΠΕΚΑ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε

πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων της
Γεωργίου και Ευγενίας.

•  Ο Μ.Ο.Σ. προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη
μνήμη ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦ. ΒΑΚΑΡΟΥ

•  Η κ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΥΝΑΒΟΥ - ΜΕΤΤΕΝ (Θεσσα-
λονίκη) προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ.

•Η κ. ΕΛΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ - ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
(Θεσσαλονίκη) προσέφερε πεντακόσια (500,00)
ευρώ στη μνήμη του συζύγου της ΘΩΜΑ Στα-
ματόπουλο των γονέων και των αδελφών της.

•Άγνωστος (Γιάννενα) προσέφερε τετρακόσια

(400.00) ευρώ.
•Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (Ηλιοχώρι)

προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ.
•Η κ. ΑΝΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ (Γιάννενα) προσέφερε

πενήντα (50,00) ευρώ.

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚληΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στον αγιο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
www.mosv.gr

και οι φωτογραφίες της εφημερίδας μας θα εμφανιστούν έγχρωμες

- Η κ. Μαίρη Δερδεμέζη και ο υιός της Χρήστος (Αθήνα)
προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη του συζύγου
και πατέρα Σόλωνα Δερδεμέζη .

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ από τους Κήπους Ζαγορίου και η σύζυγός του
ΜΑΓΔΑ είχαν έρθει στο χωριό μας πριν από δέκα χρόνια σε
διαφορετικές εκλογές δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Από τότε αγάπησαν το χωριό μας το επισκέφτηκαν πολλές
φορές και έγιναν τακτικοί αναγνώστες της εφημερίδας μας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα "θερμά
συλλυπητήρια" στον αγαπητό Χρήστο, τη σύζυγό του Μάγδα
και τη μητέρα του και να είναι αιώνια η μνήμη του πατέρα
και συζύγου και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

πΡοσΦοΡΕσ 
σΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔα

ΕπΙΜΕλΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της
εφημερίδας, που αφορά τις προσφορές, δω-
ρεές και συνδρομές για Εκκλησίες του χω-
ριού και του Συλλόγου, επιμελούνται
αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ
(Πινδάρου 15 τ.κ. 45 333 Ιωάννινα τηλ.:
2651038097 και 2653022785) και ο Ταμίας του
Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου
Άρτας 14 τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάν-
νινα). Συνδρομές, προσφορές και δωρεές
που αποστέλλονται με ταχυδρομικές επιταγές
να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου,
και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλη-
σία, διότι η αξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

παΡακλΗσΗ 
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την έν-

δειξη "άγνωστος" η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας και ο ΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους
αγαπητούς αναγνώστες και συνδρομητές, όσους
αλλάζουν διεύθυνση και επιθυμούν να συνεχί-
ζουν να παίρνουν την εφημερίδα να μας γνωρί-
ζουν τη νέα τους διεύθυνση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣη
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους λόγους δε

λαμβάνουν εφημερίδα ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επι-
κοινωνούν με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του
Συλλόγου για την αποστολή των φύλλων. Ο
Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη συναίσθηση των υποχρε-
ώσεων του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημε-
ρίδα μας σ' όλους τους Βρυσοχωρίτες και
φίλους χωρίς περικοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ στην
ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράσταση σας!

ΘΕΡΜΗ παΡακλΗσΗ
Παρακαλούμε θερμά τους συγχωριανούς και φίλους που επιθυμούν να κάνουν δωρεά σε κάποια

εκκλησία να επικοινωνούν με την Εκκλησιαστική Επιτροπή, διότι σε πολλές εκκλησίες υπάρχουν
αρκετά ίδια είδη που πλεονάζουν (καντήλια - εικόνες κλπ). Για τον I. Ν. Αγίου Χαραλάμπους αυτό
που προέχει είναι να συγκεντρωθούν χρήματα για την επανατοποθέτηση του τέμπλου και για στα-
σίδια καθ' όσον υπάρχουν τα υπόλοιπα είδη από κτίσεως του Ι.Ν.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

πΡοσΦοΡΕσ ΓΙα 
αλλΕσ ΕκκλΗσΙΕσ

Η οικογένεια ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΛΙΚΑ (Γιάννενα) προ-
σέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στην εκκλησία της
Άνω Παναγίας στη μνήμη της εξαδέλφης τους Μαρίας
Κασσαβέτη - Βούρβου.


