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Στην περιοχή “Γκρόνιτσα” που βρίσκεται  στο
Δυτικό μέρος του χωριού και σε απόσταση 14
χιλιομέτρων από το Βρυσοχώρι βρίσκεται το

Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας.
Μοναστήρι ήταν κάποτε. Ήταν ένα Μοναστήρι με τη

δική του ιστορία που χάνεται στα βάθη των χρόνων.
Πριν κτιστεί το Μοναστήρι, στον ίδιο χώρο λειτουρ-

γούσε Ασκηταριό, γνωστό ως Ασκηταριό της Γκρόνι-
τσας. Υπήρχε επίσης και εκκλησία αφιερωμένη στην
Αγία Τριάδα. Η εκκλησία και το Ασκηταριό πρέπει να
ήταν ο θολωτός ναΐσκος που συναντάμε και σήμερα
στο αριστερό μέρος του δρόμου που οδηγεί στο καθο-
λικό της Αγίας Τριάδας και είναι υπόγεια.

Ο Ν. Εξάρχου στο βιβλίο “Βρυσοχώρι εκδ. 1975
σελ.33” γράφει ότι σε εντοιχισμένη πέτρα διάβασε πως
το Ασκηταριό κτίστηκε το 1238.

Ο Ι. Λαμπρίδης στα “Ηπειρωτικά Μελετήματα” γρά-
φει ότι “Θεοδόσιος της Μποϊάνης δωρησάμενος μετά
της συζύγου του Κάλως Ισκάνοβα το 1647 και Τριώ-
διον εις την εκκλησίαν της Αγίας Τριάδας”.

Εντοιχισμένη πέτρα πάνω από το δωμάτιο της Στα-
σινής έγραφε πως ο ναός εθεμελιώθη. “Ιούνιος ις-
αχξζ” δηλ. ο ναός εθεμελιώθη στις 16 Ιουνίου 1677.

Το Μοναστήρι κατά τον Ι. Λαμπρίδη αλλά και τον Ν.
Εξάρχου, κτίστηκε από τρία αδέρφια, τον Ιωακείμ, τον
Χρύσανθο και τη Στασινή, που έζησαν πολύ αργότερα
από το 1677.

Τα τρία αδέρφια ήρθαν στην Λεσινίτσα (Βρυσοχώρι)
με τον Μλίχο Φιλτσίκα από την Αν. Θράκη και έγιναν
Ασκητές στο ασκηταριό “Βουλτσιούτουρου”.

Το 1773 όπως γράφει ο Ι. Λαμπρίδης, με δική τους
εργασία και τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής
έκτισαν το καθολικό της Μονής και το δωμάτιο της Στα-
σινής.

“Οι τρεις Ιερομόναχοι σκάλισαν και το τέμπλο της
Μονής” γράφει ο Ν. Εξάρχου.

Η γνωστή φιλόλογος κ. Μαρία Τσούπη - Ρέμου στο
βιβλίο της “ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΒΡΥ-
ΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΕΧΝΗ - ΙΣΤΟΡΙΑ” εκδ. 2002 γράφει για το
τέμπλο: “Στο μοναστήρι Αγ. Τριάδας Βρυσοχωρίου σώ-
ζεται ένα από τα σημαντικότερα ξυλόγλυπτα τέμπλα
που συναντά κανείς στην Ήπειρο” και στη σελ. 66.

“Ως πρώτος προϊστάμενος ιερομόναχος αναφέρεται

ο πρεσβύτερος των τριών αδελφών, ο Όσιος Ιωακείμ
την υπογραφή του οποίου παρατηρούμε στα ανάγλυφα
αρχικά γράμματα Π και Ι στη λαβή του βημόθυρου. Ο
Ιερομόναχος αρχιτεχνίτης σκάλισε το όνομά του και
έβαλε έτσι τη σφραγίδα του σε ορατό σημείο του τέμ-
πλου, δηλ. στο δισκάριο της λαβής των βημόθυρων,
που συνδυασμένη με το συμβολικό διακοσμητικό θέμα
του δικέφαλου αετού ενέχει την έννοια του οικόσημου
του ναού”.

Η κυρία Τσούπη - Ρέμου περιγράφει λεπτομερώς
το τέμπλο και καταλήγει πως είναι έργο του 17ου α’
μισό του 18ου αιώνα.

Μετά το 1773 μπροστά από το ναό κτίστηκε ξενώνας
με χαγιάτι και δωμάτια που σκέπαζαν το υπόγειο ασκη-
ταριό.

Ένα από τα δωμάτια το ανατολικό ήταν το “δωμάτιο
των κυνηγών”. Υπήρχαν ακόμη βοηθητικοί χώροι,
αποθήκες, μαγειρεία κλπ που κάλυπταν τις ανάγκες
της Μονής καθώς και νερόμυλος, μαντάνι και νερο-
τριβή.

Στην ιδιοκτησία της Μονής ανήκε όλη η περιοχή της
Γκρόνιτσας. Ήταν μια μεγάλη περιοχή με ποτιστικά χω-
ράφια, αμπέλια και βοσκοτόπους, που στην εποχή της
άνθησης του Μοναστηριού καλλιεργούνταν συστημα-
τικά.

Διατηρούσε ακόμη κοπάδι με αιγοπρόβατα καθώς
και 100 περίπου κυψέλες που βρίσκονταν στη θέση
“Αλγκίνι”. Έτσι η Μονή είχε αρκετά εισοδήματα και διέ-
θεσε κάθε χρόνο 10 με 15 χρυσές λίρες για το σχολείο
του χωριού.

Ακόμη βοηθούσε φτωχές οικογένειες και φιλοξε-
νούσε διερχόμενους επισκέπτες, κυνηγούς, τσοπάνη-
δες και γεωργούς. 

Οι πόρτες του Μοναστηριού ήταν πάντοτε ανοιχτές
σε όλους.

Για πόσο χρονικό διάστημα λειτούργησε το Μονα-
στήρι δεν είναι γνωστό. Σε πιστό αντίγραφο που διέ-
σωσε ο αείμνηστος πατέρας μου Γιώργης Στ.
Οικονόμου αναφέρει τη συμφωνία που έγινε στις 5-11-
1822 μεταξύ του παπά Γρηγόρη, που επρόκειτο να
αναλάβει το Μοναστήρι και των κατοίκων του χωριού.

Το 1894 το Μοναστήρι ενοικιάζεται από τους εφο-
ροεπιτρόπους του χωριού στον παπά Γεώργιο Νικ.

Νότη (Παπαλέτσιος) για 5 χρόνια. Συντάσσεται συμφω-
νητικό με όρους και ο ενοικιαστής πρέπει να προπλη-
ρώσει 2 χρυσές λίρες το χρόνο καθώς και τους
βασιλικούς φόρους.

Στον κώδωνα της Κοινότητας αφιερώνονται πολλές
σελίδες σε αυτή την ενοικίαση. Καταγράφονται λεπτο-
μερώς, ότι ανήκει στη Μονή και προκαλεί εντύπωση ο
πλούτος των εκκλησιαστικών σκευών και βιβλίων, τα
είδη οικιακής χρήσης, καθώς και τα γεωργικά εργα-
λεία.

Ήταν ένα Μοναστήρι με κίνηση, με ζωή, με κοινω-
νική προσφορά με ζωντάνια!

Μετά από δύο χρόνια ο παπά-Γιώργης αποχώρησε
οικειοθελώς και ουσιαστικά άρχισε η διάλυση του Μο-
ναστηριού.

Το 1923 μέχρι το 1934 εγκαταστάθηκαν εκεί οι οι-
κογένειες του Β. Τσιάμη και του Ηλία Μπάρκα, ζώντας
με την καλλιέργεια των κτημάτων. Τελευταία φορά που
καλλιεργήθηκαν τα κτήματα ήταν το 1945 από τον Β.
Τσιάμη και τον Ν. Δημητράκη, όπως γράφει ο ίδιος στο
βιβλίο του “ΟΙ ΑΛΠΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ” σελ. 45.

Στη δεκαετία του 1960 δασεργάτες τόσο από το
χωριό μας, όσο και από το Παλαιοσέλι και το Δίστρατο,
εγκατέστησαν εκεί νεροπρίονα και εκμεταλλεύονταν
την ξυλεία από τα πλούσια δάση της περιοχής. Έπειτα
ερημιά!

Η εκκλησιαστική επιτροπή φροντίζει για τη συντή-
ρηση των χώρων που υπάρχουν σήμερα και κατά και-
ρούς έχουν γίνει αρκετές εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης των ζημιών.

Θα ήταν πολύ καλό να συντηρηθεί, από κάποιον
φορέα, ώστε να διατηρηθεί στο χρόνο και το υπόγειο
Ασκηταριό, που ίσως να είναι και μοναδικό στον Ηπει-
ρωτικό χώρο.

Το Μοναστήρι πανηγυρίζει την ημέρα του Αγίου
Πνεύματος και με τη φροντίδα της εκκλησιαστικής επι-
τροπής και του Συλλόγου οργανώνεται, όταν ο καιρός
το επιτρέπει, παραδοσιακό πανηγύρι με τη συμμετοχή
όχι μόνο των κατοίκων του χωριού, αλλά και προσκυ-
νητών από την ευρύτερη περιοχή.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Η 3/ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ Μ.Ο.Σ. 

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2018 ΣΤΟ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ 10,11ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ 8,9

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
το Δ.Σ. του Συλλόγου προγραμμάτισε
και πραγματοποίησε την 3/ήμερη εκ-
δρομή την Παρασκευή - Σάββατο και
Κυριακή 4-5 και 6 Μαΐου στη Βόρεια
Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη.

Πάσχα των Χριστιανών!
Πάσχα των Ελλήνων!
Πάσχα του χωριού!
Σε αυτές τις τρεις φράσεις συμπυκνώνεται

το μεγαλείο και η γοητεία της μεγάλης γιορτής.
Το Πάσχα είναι πράγματι η μεγάλη γιορτή

της χριστιανοσύνης και του οικουμενικού Ελ-
ληνισμού, εφ’ όσον η Ανάσταση του Χριστού
συνδέεται με την Ανάσταση του Γένους και την
κατ’ εξοχήν γιορτή του χωριού, όπου εκεί εκ-
φράζεται και βιώνεται καλύτερα η γνήσια ζων-
τανή παράδοση του λαού μας. “Πάσχα στο
χωριό, Χριστούγεννα στην πόλη”.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ -

ΓΚΡΟΝΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΟ 1975 Από 
το εικόμισμα της

“Ντάλλας”. 
Το Μοναστήρι και
επάνω η αχυρώνα



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 2 σελ.

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η οικογένεια Καρβέλη είναι μία
παλιά, μεγάλη και σημαντική οι-
κογένεια του χωριού μας.

Τα άρρενα μέλη της οικογένειας ταξί-
δευαν στην Κωνσταντινούπολη πριν το
1800. Αργότερα ίσως να έφυγαν από το
χωριό και οι οικογένειές τους, διατηρώντας
όμως πάντοτε στενούς δεσμούς με τη γενέ-
θλια γη τους.

Στην Πόλη έγιναν γνωστοί με το επίθετο
“ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ - ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ” και αυτό γιατί
όπως έλεγαν ήταν δύσκολη η προφορά του
“ρβ” από τους Οθωμανούς.

Η οικογένεια Καρβέλη νοίκιαζε τα κτή-
ματα της Βαλιδέ Σουλτάνας στη Θράκη. Έτσι
είχαν πρόσβαση στα ανάκτορα που έφτανε
μέχρι τον Σουλτάνο.

Με τις γνωριμίες που είχαν κατόρθωσαν
να πάρουν φιρμάνια ευνοϊκά για το χωριό.
Με αυτά τα φιρμάνια ορίσθηκαν τα σύνορα
με όμορες κοινότητες όπως με την Κόνιτσα
προς το Δυτικά και το Ηλιοχώρι Ανατολικά.

Με αυτά τα φιρμάνια η κοινότητα Λεσινί-
τσας (Βρυσοχωρίου) απόκτησε μεγάλες
εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, αλλά και βο-
σκοτόπους που ενοικιάζονταν. Έτσι η κοι-
νότητα είχε έσοδα.

Ο Κώστας Κρυστάλλης αναφέρει σε σχε-
τική αναφορά στο χωριό μας ότι “Τα δυτικά
του χωρίου τούτου όρια αναγνωρίσθηκαν
το 1806 διά φιρμανίου του Σουλτάνου Μου-
σταφά ενεργεία του εγχωρίου Καραβέλη
εκμισθωτού ιδιοκτησίας της Βασιλομήτο-
ρος (Βαλιδέ Σουλτάνας) εν Θράκη”

“Κρυστάλλη άπαντα Γ. ΒΑΛΕΤΑ σελ. 511”

Και ο Ν. Εξάρχου στο βιβλίο “Βρυσο-
χώρι” έκδοση 1975 σελ. 60 γράφει: ......
“Αναγνωρίσθησαν το έτος 1798 διά φιρμα-
νίου του Σουλτάνου Μουσταφά δι’ ενερ-
γειών των εν Κων/πολει εκπροσώπων της
Κοινότητος και ιδιαιτέρως του συγχωρια-
νού μας Ιωάννου Καρβέλη ο οποίος ήτο
ενοικιαστής τότε της ιδιοκτησίας της Βασι-
λομήτορος Βαλιδέ Σουλτάνας στη Θράκη,
που μόνον αυτός είχε το ελεύθερο ν’ ανε-
βαίνει  στο παλάτι του Σουλτάνου στο Γιλν-
τίζ”...

Σε έρανο που πραγματοποιήθηκε στην
Κων/πολη τον Δεκέμβριο του 1826 για την
ολοκλήρωση των εργασιών στην εκκλησία
του Αγίου Χαραλάμπους, αναγράφονται και
τα ονόματα του ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΡΒΕΛΗ

και του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΒΕΛΗ
“ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΙΩΡΓΗ ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ

ΤΣΟΥΠΗ - ΡΕΜΟΥ
σελ. 345”
Στον κώδικα της κοινότητας και στη σελ.

26 υπάρχουν τα ονόματα “του ΣΤΑΘΗ ΚΑΡ-
ΒΕΛΗ του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ και του
ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΡΒΕΛΗ, σε μία λίστα με ομό-
λογα παλαιά της εκκλησίας και έτερα” και
χρονολογία 1896. Στα ονόματα των Καρ-
βέλη σημειώνεται “χωρίς ομόλογα κατά
διαταγήν... (λέξη δυσανάγνωστη αλλά μάλ-
λον πατρός”.

Εντυπωσιακό είναι πως τα ονόματα των
μελών της οικογένειας δεν υπάρχουν ούτε
στο Μητρώο της Κοινότητας (1835-1924)

ούτε στον εκλογικό κατάλογο του 1920.
Στο Βρυσοχώρι υπάρχει η συλλογική

μνήμη και η παράδοση πως ένα μέλος της
οικογένειας ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ήταν
γιατρός με σπουδές στην Ιταλία και εγκατα-
στάθηκε στην Κων/πολη όπου ζούσαν και
άλλα μέλη της οικογένειας.

Η φήμη του απλώθηκε σε όλη την πόλη
και ο ίδιος ο Σουλτάνος τον κάλεσε στα
ανάκτορα.

Εκτίμησε τις γνώσεις του, το ήθος, την
ευγένεια, την εργατικότητα και την εντιμό-
τητά του και τον έκανε γιατρό των ανακτό-
ρων.

Τι έγιναν οι οικογένειες αυτών των Καρ-
βέλη κανείς δεν ξέρει.

Στο Βρυσοχώρι ζούσε στις αρχές του
20ού αιώνα ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ. Ο Νίκος
παντρεύτηκε τη Βασιλική Ζιούπα και από-
κτησαν μία κόρη την Ακρίβω (Τσίβω).

Για το Νίκο δεν υπάρχουν πολλές πλη-
ροφορίες. Ίσως πέθανε νέος ή χάθηκε στην
ξενιτιά.

Οι κάτοικοι του χωριού ζωντανά κρα-
τούν στη μνήμη τους μέχρι και σήμερα την
οικογένεια Καρβέλη και το επίθετο έγινε
τοπωνύμιο που χαρακτηρίζει την περιοχή
όπου υπάρχει το σπίτι της οικογένειας. Το
σπίτι ανήκει σήμερα στον κ. Ευάγγελο
Σιαμπίρη, συντηρείται καλά και χρησιμο-
ποιείται ως αποθήκη.

Η Βασιλική πέθανε το 1943. Η Ακρίβω
ήταν το τελευταίο μέλος της οικογένειας και
πέθανε το 1945.

Γ νωστός γενάρχης της οικογέ-
νειας ήταν ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΔΟΣ. Στο χωριό η οικογένεια

είναι γνωστή ως ΡΑΝΤΟΥ.
Ο Γεώργιος είχε δύο παιδιά 1) τον ΝΙΚΟ-

ΛΑΟ και 2) τη ΜΑΡΙΑ. Ο Νικόλαος παντρεύ-
τηκε τη ΖΑΧΑΡΩ, κόρη του Κώστα
Θεοδώρου Μπίρη (κώδικας σελ.85).

Το ζευγάρι απόκτησε τρία παιδιά. α) Τον
ΓΕΩΡΓΙΟ β) τη ΜΑΡΙΑ και γ) τη ΧΡΥΣΑΦΩ.

α) Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ γεννήθηκε γύρω στο
1890, όπως φαίνεται στον εκλογικό κατάλογο
του 1920. Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Στ. Πα-
σχάλη. Άφησε τη γυναίκα του στο χωριό και
ο ίδιος εγκαταστάθηκε στη Θράκη και ήταν

παντοπώλης. 
Δεν γύρισε ποτέ στο χωριό και χάθηκε

στην ξενιτιά.
β) Η ΜΑΡΙΑ παντρεύτηκε τον Αδαμάντιο

Νικ. Εξαρχόπουλο και απόκτησε τρία παιδιά:
Τον Νικόλαο παντρεμένο με τη Χαϊδω Ιωάν.
Πασχάλη, τη Σταματία παντρεμένη με τον
Αντώνη Χρ. Μπιδέρη και τον Γεώργιο παν-
τρεμένο με τη Μαρία Στ. Παπαγεωργίου.

γ) Η ΧΡΥΣΑΦΩ παντρεύτηκε τον Μιχάλη
Μπίρη. Απόκτησε μία κόρη τη Σταματία που
παντρεύτηκε τον Μιχάλη Μπλήντα. Πέθανε
πολύ νέα. Άφησε τρία κορίτσια που και αυτά
πέθαναν από πέντε έως δώδεκα χρόνων πε-
ρίπου.

2) Η ΜΑΡΙΑ Γεωργίου Ράδου παντρεύ-
τηκε τον Στέργιο Μπέκα και ήταν η μητέρα
του Κώστα Μπέκα του Γιώργου Μπέκα και
της Αικατερίνης Μπέκα - Μπιδέρη.

Το σπίτι της οικογένειας Ράδου ήταν κάτω
από το σπίτι της οικογένειας Λένου, στην εί-
σοδο σήμερα του χωριού και δίπλα από το
σπίτι της οικογένειας του Στέργιου Μπέκα.

Η οικογένεια ήταν ιδιοκτήτρια στο 1/2 του
νερόμυλου που έφερε το όνομά της -
μουάρα αλ Ράντου. Το άλλο 1/2 ανήκε στην
οικογένεια Κοτρώτσιου. Σήμερα ο νερόμυ-
λος άλλαξε χρήση. Έγινε ξυλουργικό εργα-
στήριο και ανήκει στην οικογένεια Νότη.

1) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΡΒΕΛΗ

2) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΑΔΟΥ
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Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου
που εκπροσωπεί τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρο-
δοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Προσκαλεί
παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτήμα-

τος, τους κατοίκους και φίλους του χωριού στο ετήσιο τα-
κτικό “Ιερατικό Μνημόσυνο” υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του ευεργέτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, που
θα γίνει το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου Βρυσοχωρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (Αριθ. φύλλου 102 σελ.3) η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας και το Δ.Σ.

του Συλλόγου προσκαλούσε για την Τετάρτη 2 Μαΐου και ώρα 19:00, στα γραφεία του Συλλόγου στα Γιάννενα, όλους τους
συγχωριανούς για συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το χωριό μας και ειδικά σε ότι αφορά το Κληροδότημα του
ευεργέτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, με την επισήμανση “Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη”.

Σχετικά με το Κληροδότημα, τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί πολλά παράπονα και μεγάλη παραπληροφόρηση. Δυ-
στυχώς στην συγκέντρωση αυτή παρευρέθηκαν μόνο έξι (6) γονείς υποτρόφων, παρά τα προσωπικά τηλεφωνήματα που
έγιναν από την κα Πρόεδρο.

ΕΡΩΤΑΜΕ: Προς τι αυτή η αδιαφορία και στη συνέχεια παράπονα; Όσο θα κυκλοφορεί η εφημερίδα του χωριού μας,
που εκεί αναφέρονται όλα με λεπτομέρεια, ίσως να ενημερώνονται ορισμένοι. ΜΕΤΑ;

Την όλη ευθύνη πλέον για το κληροδότημα την έχει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο εκάστοτε πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας ούτε ληξιαρχεία έχει ούτε ποιοί δικαιούνται υποτροφία, εάν δεν ενημερωθεί από τους ενδιαφερόμε-
νους.

Στο μέλλον θα παρακαλούσαμε τους απανταχού Βρυσοχωρίτες ας είναι πιο προσεκτικοί στη μελέτη της εφημερίδας
μας και να συμμετέχουν σε τέτοιες συγκεντρώσεις.

Η Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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ΑπΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

OΡΕΙΒΑΤΙΚΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και

Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου
Ανακοινώνει
στους φίλους της πεζοπορίας και της ορειβασίας

ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματο-
ποιηθούν οι ακόλουθες πορείες - αναβάσεις:

Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 ορειβατική πορεία
στην τοποθεσία “Αλάκο” στις υδρομαστεύσεις του
χωριού. Πρόκειται για διαδρομή πολύ εύκολη και
προσιτή για όλες τις ηλικίες. Σε πλατύφυλλα δένδρα
και κρύο νερό. Ώρα αναχώρησης 08.00

Σάββατο 11 Αυγούστου 2018. Η καθιερωμένη
πορεία προς Τσουκαρόσια στο μονοπάτι “ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ” αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχα-
μένου παλικαριού ορειβάτη και μέλους του Συλλό-
γου μας. Πρόκειται για διαδρομή εύκολη και προσιτή
σε όλες τις ηλικίες. Αξίζει να περπατήσει κανείς το
γνώριμο μονοπάτι, και να απολαύσει τη μαγεία του
Βρυσοχωρίτικου τοπίου και της Λάκκας Αώου.

Ώρα αναχώρησης 08.00 από την Πλατεία Εξάρ-
χου.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος (Μ.Ο.Σ.)
Βρυσοχωρίου, όπως κάθε χρόνο και φέτος αποφά-
σισε την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:30,
ημέρα πανηγύρεως του χωριού και γιορτής του Συλ-
λόγου, να βραβεύσει τους επιτυχόντες στις πανελλή-
νιες εξετάσεις του 2017 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας
τους ακόλουθους μαθητές που έχουν καταγωγή από
το Βρυσοχώρι.

- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και της Δέσποι-
νας για την επιτυχία της στη Σχολή Προσχολικής
Αγωγής των Ιωαννίνων.

- ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της Μαρίας
για την επιτυχία της στο Αριστοτέλειο Παν/μιο
Θεσ/νίκης Τμήμα Νομικής Σχολής.

- ΒΑΪΑ ΜΠΙΖΑΚΗ του Γεωργίου και της Βαρβάρας
για την επιτυχία της στο Παιδαγωγικό Τμήμα του
Παν/μίου Φλώρινας.

- ΑΘΗΝΑ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννου και της
Νίκης ΡΗΜΑ για την επιτυχία της στο Αριστοτέλειο
Παν/μιο Θεσ/νίκης τμήμα Φαρμακευτικής.

- ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΔΗ του Γεωργίου και της
Γεωργίας για την επιτυχία της στο Σχολή Ιστορίας της
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης.

- ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΟΓΟΡΙΤΗ του Πέτρου και της Σταυ-
ρούλας για την επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Επιστημών
Θαλάσσης.

- ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Δημητρίου και της
Φωτεινής για την επιτυχία της στη Νομική Σχολή του
Παν/μίου Κομοτηνής.

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΒΒΙΔΗ του Κυριάκου και της
Δέσποινας για την επιτυχία του στο Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφορικής Καστοριάς.

- ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννου και της Δήμη-
τρας για την επιτυχία της στο Παν/μιο Λευκωσίας
Τμήμα Μάρκετινγκ Εμπορίας και Διαφήμισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος (πέραν της 3/ήμερης εκδρομής που πραγματο-
ποιήθηκε 4-5 και 6 Μαΐου) αποφάσισε να πραγματοποιήσει
και την ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
- Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 08.00 αναχώρηση

από τα Γιάννινα (ΑΛΣΟΣ).
- Πρώτη στάση στην πόλη της Καλαμπάκας: καφέ και λίγη

ξεκούραση.
- Δεύτερη στάση στην πόλη της Λάρισας: Επίσκεψη στο

Κληροδότημα του ευεργέτη μας και την πόλη της Λάρισας.
- Τρίτη στάση: Επίσκεψη στα Τέμπη και το εκκλησάκι της

Αγίας Παρασκευής.
- Τέταρτη στάση: Στο χωριό Αμπελάκια. Παραδοσιακός οι-

κισμός. Φαγητό το μεσημέρι.
- Πέμπτη στάση: Στην πόλη των Τρικάλων για λίγη ξεκού-

ραση και απογευματινό καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 15 ευρώ το άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 στον

πρόεδρο του Συλλόγου κ. Ευθύμιο Πουποβίνη τηλ.
6979322848 και 2651064927.

Στην εκδρομή αυτή θα πρέπει να συμμετέχουμε γονείς και
παιδιά υπότροφοι και με την ευκαιρία να γνωρίσουμε το κτίριο
του κληροδοτήματος του ευεργέτη μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗ, που τόσα πολλά προσέφερε και προσφέρει στο χωριό
μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Πεμπτη 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ορει-
βατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου

προσκαλεί
τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση που

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Αυγούστου
2018 και ώρα 19.00 στο Γραφείο του Συλλόγου στο
Βρυσοχώρι με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός δεύτερου έτους θητείας του Διοι-
κητικού Συμβουλίου

- Συζήτηση - Διατύπωση προτάσεων 
- Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιόκτητων

βοσκοτόπων έτους 2018.
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου και

των κατοίκων είναι απαραίτητη για να συζητηθούν
ευρύτερα όλα τα θέματα και να ληφθούν σωστές
αποφάσεις.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟ πΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ πΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και

Ορειβατικού Συλλόγου, ανακοινώνει ότι κατόπιν
αποφάσεως των μελών του Συλλόγου στη Γενική
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3
Αυγούστου 2014 στα γραφεία του Συλλόγου, απο-
φασίστηκε ομόφωνα το πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής να γιορτάζεται από το 2015 μία (1) ημέρα
στις 26 Ιουλίου κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα του
πανηγυριού έχει ως εξής:

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018
Το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία στο εξωκλήσι

της Αγίας Παρασκευής και επισκέψεις στα σπίτια
του πέρα μαχαλά. Ώρα 9 μ.μ. έναρξη παραδοσιακού
γλεντιού στην κεντρική πλατεία με την κομπανία του
Ζήνα Αναγνώστου,, Γιωργου Ντέρου (Τζούνιορ) και
του δικού μας Γιώργου Ανατ. Τσιομίδη.

27η ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού

Συλλόγου Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι η 27η Γιορτή της
πίτας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Αυγούστου 2018
στην Κεντρική Πλατεία του χωριού. Η "Γιορτή της πίτας" είναι μια
σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του χωριού μας, με ευρύτερη
αποδοχή, αναγνώριση και απήχηση στην περιοχή των χωριών
του Ζαγορίου, της Λάκκας Αώου και του Νομού γενικότερα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
- Από ώρα 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι πίτες στην

αίθουσα του Συλλόγου:
- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.
- Χαιρετισμοί
- Απονομή αναμνηστικών δώρων στις γυναίκες που θα προ-

σφέρουν τις πίτες
- Αναμνηστικές φωτογραφίες - κλήρωση για την τυχερή νοι-

κοκυρά της βραδιάς.
- Χορός γυναικών 
- Παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι και ο χορός ελεύθε-

ρος.
Οι Βρυσοχωρίτικες νοικοκυρές, στις οποίες είναι αφιερω-

μένη η "Γιορτή της πίτας" καλούνται και φέτος να αναδείξουν
το ζήλο, το μεράκι, και την δεξιοτεχνία που διαθέτουν, προσφέ-
ροντας τις γνωστές νόστιμες και ευωδιαστές Βρυσοχωρίτικες
πίτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Προσκαλεί 
συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018

στο Βρυσοχώρι, για να γευτούν παραδοσιακές Βρυσοχωρίτικες
πίτες, να χορέψουν και να γλεντήσουν με την κομπανία του Ζήνα
Αναγνώστου, Γιωργου Ντέρου (Τζούνιορ) και και του δικού μας
Γιώργου Ανατ. Τσιομίδη.

.Ευπρόσδεκτες είναι οι πίτες από νοικοκυρές γειτονικών χω-
ριών και άλλων περιοχών.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ως εξουσιοδοτη-
μένος εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε
και φέτος στην ενοικίαση ιδιοτήτων αγροκτημάτων που χω-
ρίζονται σε δύο ζώνες με τις ακόλουθες προσφορές. 

Α. Ενοικίασε την Α' ζώνη (Παναγία κατούνιστα) στους κτη-
νοτρόφους Ναστούλη Ελευθέριο από το Κοτσανόπουλο
Πρέβεζας και Τριανταφύλλου Γεώργιο από το Ηλιοχώρι
για τη βοσκή αιγοπροβάτων αντί μισθώματος 2.000,00
ευρώ, οι κτηνοτρόφοι εγκαταστάθηκαν στη ζώνη ενοικιά-
σεως με τα ποίμνια τους από αρχές Ιουνίου.

Β. Ενοικίασε την Β' ζώνη (Σιάνιστα-Μπάλτα-Αλάκο κ.λ.π.
στον κτηνοτρόφο Ιωάννου Βασίλειο από Κοκινιά Θεσπρω-
τίας για τη βοσκή αγελάδων έως 30 Νοεμβρίου 2018 αντί
μισθώματος 2.000,00 ευρώ. 

Ο κτηνοτρόφος εγκαταστάθηκε στη ζώνη ενοικιάσεως από
αρχές Ιουνίου. Το Δ.Σ. παρά την οικονομική κρίση και την
έλλειψη κτηνοτρόφων κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να ενοικιάσει τις παραπάνω ζώνες και να εξασφαλίσει
κάποια έσοδα για τις ανάγκες του χωριού. Τα χρήματα (σύ-
νολο 4.000 ευρώ) θα διατεθούν όπως αποφασίσει η Γε-
νική Συνέλευση του Συλλόγου και των κατοίκων που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 ~στο
Βρυσοχώρι.
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εκκλησιαστικα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ  ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Μετά τον σκόπελο της ελληνικής γραφειοκρατίας την Τετάρτη 12 Απριλίου έγινε από την κ.
Λαμπρινή Βάβα, επιβλέπουσα μηχανικό του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου και τον Σωτήρη Χαραλάμπλη,
υπεύθυνο 8ων Βυζαντινών Μνημείων Ηπείρου στους αναδόχους του έργου κ. Αηδώνη Βύρωνα και Φρίξο
Χρήστου για την στερέωση και αποκατάσταση ζημιών στον Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους, πίστωση 70.000
ευρώ της Περιφέρειας Ηπείρου (λεπτομέρειες είχαμε αναφερθεί στο υπ’ αριθμ. 99 φύλλο της εφημερίδας
μας σελ. 5). Με αυτές τις εργασίες η αποκατάσταση των ζημιών στον Ι. Ν. ολοκληρώνονται και θα αρχίσει η
τοποθέτηση του τέμπλου. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τον Περιφερειάρχη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙ-
ΜΑΝΗ για το αμέριστο ενδιαφέρον του. 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Μαΐου το πανηγύρι της Αγίας Τριά-

δος λόγω καιρικών συνθηκών και ακαταλληλότητας του δρόμου.
Η θεία λειτουργία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο χωριό.
Εντός του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή και η ενη-

μέρωση θα γίνει εγκαίρως.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

Το χειρόγραφο
ενοικιαστήριο του
Μοναστηριού της
Αγίας Τριάδας με
τους όρους προς
τον Παπαγιώργη

Νότη (Παπαλέτσιου)
στις 24-11-1895.

Φαγοπότι μπροστά από το καθολικό της Μονής και το
δωμάτιο της Στασινής.
Διακρίνονται από δεξιά: Παπανικόλας Κασσαβέτης, 
Γεώργιος Τσιομίδης, Γεώργιος Εξαρχόπουλος.
Από αριστερά: Κώστας Παντίσης, Αντώνης Καραγιαννό-
πουλος, Γιώργος Πουποβίνης, Ιφιγένεια Εξαρχοπούλου,
Σταματία Οικονόμου και Μαρία Εξαρχοπούλου. 

Βρυσοχώρι 1962

Κτητορική Επιγραφή 16 Ιουνίου 1655 (ιs - αχξζ=ζήτα)

Εκδρομή Βρυσοχωριτών στο 
νεροπρίονο της Αγίας Τριάδας.

Καλοκαίρι 1968

(συνέχεια από τη σελ. 14)

Η λαβή - δισκάριο των βημόθυρων του Μοναστηριού
Διακρίνονται: Δεξιά το γράμμα Π και αριστερά το
Ι Π = Πατήρ Ι = Ιωακείμ
Πατήρ Ιωακείμ. Ο κτήτορας του Μοναστηριού

(Από το βιβλίο της Μαρίας Τσούπη - Ρέμου σελ.100)

Π
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ΠΙΣΤΟΙ...
ΣΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ και πιο συγκεκριμένα το ορ-
θόδοξο δόγμα, συνδέει άμεσα την τροφή με την προ-
ετοιμασία του ανθρώπου και της ψυχής για την
επικοινωνία με το θείο. Η νηστεία προετοιμάζει το
σώμα για μια σειρά από μυστήρια, από τη θεία Κοι-
νωνία της Κυριακής έως την κορύφωση του δράμα-
τος του Θεανθρώπου κατά τη Σταύρωση και την
Ανάσταση.

Με στόχο την αποτοξίνωση του οργανισμού μέσω
της αποφυγής πολλών λιπαρών και της αυξημένης
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, δύο στους
τρεις επιλέγουν να νηστέψουν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Η Κλινική διαιτολόγος - διατροφολόγος, Γεωργία
Κατούλη δηλώνει:

Η αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών συμβάλλει
στην καλή λειτουργικότητα του πεπτικού σωλήνα, με
υποχώρηση των συμπτωμάτων δυσκοιλιότητας.

Αν και μια αλλαγή στις διατροφικές μας συνήθειες
για τόσο λίγο χρονικό διάστημα δεν είναι αρκετό για
θεαματικές αλλαγές, η νηστεία μπορεί να συμβάλλει
στη μείωση του σωματικού βάρους, αρκεί να μη γί-
νεται υπερκατανάλωση ζυμαρικών, ρυζιού, ψωμιού
και ελαιολάδου.

Σε κάθε περίπτωση το τρίπτυχο της επιτυχίας για τη
διαιτολόγο είναι ένα: “Θα πρέπει να έχετε στο μυαλό
σας την ισορροπία, την ποικιλία και το μέτρο.

Η ισορροπία αφορά στη λήψη όλων των απαραίτη-
των θρεπτικών συστατικών, στην ποικιλία στο διαι-
τολόγιο, δηλαδή στα πιάτα που προσφέρει απλόχερα
η γαστρονομική μας παράδοση, και στο μέτρο, στην
ποσότητα ειδικά σε νηστίσιμα τρόφιμα, τα οποία είναι
ιδιαίτερα πλούσια σε λίπος όπως για παράδειγμα η
ταραμοσαλάτα, οι πίτες, οι ξηροί καρποί, αλλά και ο
χαλβάς”.

ΥΓΕΙΑ
Τα καρότα βοηθούν τα μάτια και την επιδερμίδα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α
Η βιταμίνη Α που απορροφά ο οργανισμός από τα κα-

ρότα βοηθά -σύμφωνα με Αμερικανούς ερευνητές-
στην καλή όραση κυρίως τις νυχτερινές ώρες, στην
ανάπτυξη και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας.

Χάνετε βάρος πίνοντας
νερό καίτε θερμίδες

Είναι γνωστό λίγο - πολύ σε όλους ότι πρέπει να πί-
νουμε νερό. Πίνοντας πολύ νερό μπορείτε να αδυνα-
τίσετε κι αυτό γιατί βοηθά στο κάψιμο του
συσσωρευμένου λίπους στο σώμα και στη σταδιακή
απώλεια βάρους. Είναι μάλιστα γεγονός ότι πίνοντας
πολύ παγωμένο νερό πραγματικά καίτε θερμίδες, γιατί
το σώμα πρέπει να το “φέρει” στη θερμοκρασία του
σώματος! Γι’ αυτό ολοταχώς στο ψυγείο για παγωμένο
νερό.

Τι πρέπει να 
προσέχετε τέλος 
στο κρυολόγημα

Αν υποφέρετε από κρυολόγημα, τότε θα πρέπει να
αποφύγετε για ένα διάστημα την κατανάλωση ξηρών
καρπών και σοκολάτας. Έρευνες απέδειξαν ότι αυτές
οι τροφές περιέχουν ένα αμινοξύ που εμποδίζει τη θε-
ραπεία από το κρύωμα.

Αινίγματα
1. Άσπρο γεννήθηκα, μαύρο κατάντησα, στα γηρατειά μου τα δόντια μου χτυπούν.
2. Ένας πατέρας έχει δώδεκα παιδιά. Το κάθε παιδί εξήντα θυγατέρες, μισές άσπρες, μισές μαύρες.
3. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν μπαμπάκι, κι από πίσω σαν ψαλίδι.
4. Έχω ένα σεντουκάκι που όλο τον κόσμο τον σκεπάζει και το νερό δεν το σκεπάζει.
5. Ουρά έχει μα πουλί δεν είναι και στην ουρά έχει δύο μάτια.
6. Ένα πράγμα πραγματάκι είναι άσπρο σαν τυράκι μα τυρί δεν είναι.
7. Τρεις την πιάνουν και γεννά μα αλήθεια πρώτα πίνει μαύρα τα κάνει τα παιδιά και πίσω της τ’ αφήνει...
8. Το χαράζω και το δέρνω και το δάκρυ του το παίρνω.
9. Ανάσκελα, ξανάσκελα κάθεται κι η μαυρίσκω στο κεφάλι.
10. Κάθεται η τζουτζουφού κι ανεβαίνει ο αράπης.
11. Είναι ένα πουλί που γεννάει από τη μύτη.
12. Σκίζω, ρίζω το δαδί μου, βρίσκω νύφη και γαμπρό, πεθερά και πεθερό και τριγύρω κυκλωμένο ρούχο

πράσινο ντυμένο. ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ.12

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
- Έθιμο με τα ψέματα

Η συνήθεια με τα ψέματα που μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον
κόσμο, οι επιτυχημένες ειδήσεις - φάρσες των μέσων ενημέρω-
σης, αλλά και το πως το 1995... βρέθηκε ο τάφος του Σωκράτη.

Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ είναι ταυτισμένη παγκοσμίως με τις φάρσες
και τα αθώα ψέματα, που τονίζουν την παιγνιώδη διάθεση του
ανθρώπου. Η συνήθεια αυτή έλκει την καταγωγή τους από την
Δύση και οι ρίζες ανιχνεύονται στους αρχαίους Κέλτες, οι οποίοι
συνήθιζαν την Πρωταπριλιά, όταν καλυτέρευε ο καιρός, να βγαί-
νουν για ψάρεμα. Τις περισσότερες φορές γύριζαν με αδειανά
χέρια, αλλα΄οι ψεύτικες ιστορίες τους για μεγάλα ψάρια έδιναν
και έπαιρναν.

Τον Μεσαίωνα, οι Γάλλοι γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά την 1η
Απριλίου, λόγω του Πάσχα. Ωστόσο, το 1560 ή το 1564 ο Βασιλιάς
Κάρολος Θ’ μετέθεσε την αρχή του έτους, από την 1η Απριλίου
στην 1η Ιανουαρίου, για να συμβαδίζει η χώρα του ημερολογιακά
με τις άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε προβλήματα στο
λαό, καθώς ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση του χρόνου προ-
ξενεί συναισθηματικές φορτίσεις και αντιδράσεις. Όσοι, λοιπόν,
από τους υπηκόους του Βασιλιά αποδέχτηκαν την ημερολογιακή
αλλαγή πείραζαν εκείνους που συνέχιζαν να τηρούν την παλαιά
Πρωτοχρονιά (1η Απριλίου), λέγοντάς τους περιπαικτικά ψέματα
ή κάνοντάς τους ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα δώρα.

Από τους Κέλτες και τους Γάλλους το έθιμο μεταλαμπαδεύτηκε
σε όλο τον κόσμο, με προεξάρχουσες τις εφημερίδες στις αρχές
του 20ού αιώνα και στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέ-
ρωσης, που συχνά μεταδίδουν επιτυχημένες ειδήσεις - φάρσες.

Με την εξάπλωση του Διαδικτύου, τα ψέματα έγιναν μια καθη-
μερινή συνήθεια.

Τα λεγόμενα “hoaxes” είναι οι πιο συνηθισμένες διαδικτυακές
φάρσες. Πρόκειται για κατασκευασμένες ιστορίες με περίτεχνο
τρόπο που μπορούν να ξεγελάσουν ακόμη και τον πλέον δύσπι-
στο.

Στον ελληνικό χώρο, το έθιμο πρέπει να ήταν γνωστό από την
εποχή των Σταυροφοριών. Μάλιστα, αποτελεί, όπως υποστηρίζει
ο λαογράφος Γεώργιος Μέγας συνήθη μηχανισμό για τη διασφά-
λιση της επιτυχίας μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου
έργου, βάσει της αντίληψης ότι η ψευδολογία ξεγελά και εμπο-
δίζει τις βλαπτικές δυνάμεις.

Και το ψέμα της Πρωταπριλιάς είναι “ένα σκόπιμο ξεγέλασμα
των βλαπτικών δυνάμεων που θα εμπόδιζαν την αγροτική πα-
ραγωγή” συμπληρώνει ο λαογράφος Δημήτριος Λουκάτος.

ΣΠΑΓΓΕΤΙ
Η επιτυχία μιας Πρωταπριλιάτικης φάρσας εξαρτάται από το

πόσο καλοστημένη είναι. Όπως την Πρωταπριλιά του 1957, όταν
ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Ρίτσαρντ Ντιμπλέμπι, πα-
ρουσίασε οπτικοποιημένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτικη συγκο-
μιδή σπαγγέτι στην Ιταλία και έγινε πιστευτός!

Χρόνια αργότερα, την Πρωταπριλιά του 1995, το ελληνικό
υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι κατά τις ανασκαφές του
μετρό της Αθήνας βρέθηκε ο τάφος του Σωκράτη.

Το υπουργείο έδωσε, μάλιστα, λεπτομέρειες, ενώ σημείωσε ότι
βρέθηκε επίσης ο χιτώνας του σπουδαίου φιλοσόφου, αλλά και
ίχνη από το κώνειο που είχε πιεί.

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω των ξένων ειδη-
σεογραφικών πρακτορείων. Πρώτο στην παγίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού έπεσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που λίγες
ώρες μετά έσπευσε να ανακαλέσει.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
1 4 7 3

2 3 9 8

9

3 6 8 5

5 2 7

7 4 1

2 8 5

6 9 4

7 1 9

9 2

9 4

7 4 6

7 8 6

5 4 7

2 5 9

9 7 5

1 8

8 6 3

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 9

2 1 5 4

3 1

2 6 8

7 5 8 1

8 5 9

4 7 5 2

6 8

8 3 7 4
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ 3/ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

4-5 ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2018 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Πουποβίνη Χαϊδούλα
3. Κασσαβέτης Κων/νος
4. Κασσαβέτη Σπυριδούλα
5. Καραγιαννόπουλος Αθανά-
σιος
6. Καραγιαννοπούλου Περσε-
φόνη
7. Σιαμπίρης Απόστολος
8. Ζηκοπούλου Αφροδίτη
9. Νότης Δημοσθένης
10. Νότη Σουλτάνα
11. Τζούμα Μαρία
12. Τζούμα Ελένη
13. Τζούμα Νικολέτα
14. Σγούρου Βασιλική.

15. Σούρλα Όλγα
16. Κουνάβου Μαρία
17. Κουνάβου Δέσποινα
18.Καραγιαννοπούλου Ευανθία
19. Μπεκρή Γεωργία
20. Καπράντζιου Άννα
21. Πάσχου Γεωργία
22. Βακάρου Αλκμήνη
23. Δημητράκη Άννα
24. Μπλήντα Βαρβάρα
25. Δημητράκη Αντωνία
26. Μπάρκας Ηλίας
27. Μπάρκα Δέσποινα
28. Μπάρκα Κατερίνα
29. Σιαμπίρης Κων/νος
30. Σιαμπίρη Ελισσάβετ

31. Σιαμπίρης Ιωάννης
32. Γούρης Αθανάσιος
33. Γούρη Ιωάννα
34. Γούρη Ευαγγελία
35. Κορέτας Λεωνίδας
36. Κορέτα Ζανέτα
37. Κορέτας Απόλλων
38. Σιαμπίρης Δημήτριος
39. Ζαμπάκος Γεώργιος
40. Ρήμα Χρυσαυγή
41. Βακάρου Αριστούλα
42. Κουνάβου Ουρανία
43. Παντίσης Ιωάννης
44. Γκόντου Σταυρούλα και τα
δίδυμα επτά χρονών παιδιά της
Μάριος και Βάϊος.

Κατόπιν επιθυμίας πολλών συγχωριανών
μας στην τελευταία 3/ήμερη εκδρομή,
δημοσιεύουμε περιληπτικά τις εκδρο-

μές που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας χρονολο-
γικά ως ακολούθως:

1. 2/ήμερη Σάββατο - Κυριακή 9 και 10 Μαϊου
2009 Αρχαία Επίδαυρο - Ναύπλιο - Μυκήνες - Άγιο
Ποτάπιο Λουτρακίου - Παναγία Τρυπητή Αιγίου.
Άτομα 50. Τιμή συμμετοχής 55 ευρώ το άτομο.

Οδηγός λεωφορείου: Γούκος Κων/νος. Διανυ-
κτέρευση: Ξενοδοχείο ΕΛΕΝΑ Ναύπλιο

2. 2/ήμερη. Σάββατο - Κυριακή 8 και 9 Μαΐου
2010 Βεργίνα - Νάουσα - Έδεσσα - Νυμφαίο -
Φλώρινα - Λίμνες Πρεσπών - Καστοριά.

Άτομα 55. Τιμή συμμετοχής 55 ευρώ το άτομο.
Οδηγός λεωφορείου: Τζουβάρας Χρήστος. Διανυ-
κτέρευση: Ξενοδ. “Αντιγόνη” Φλώρινα .

3. 2/ήμερη. Σάββατο - Κυριακή 7 και 8 Μαΐου
2011 Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα - Σπήλαιο λιμνών
- Άγία Λαύρα - Κατάκολο - Αρχαία Ολυμπία -
Πάτρα.

Άτομα 50. Τιμή συμμετοχής 55 ευρώ το άτομο.
Οδηγός λεωφορείου: Κονοσπύρης Χρήστος.(ΚΤΕΛ) 

Διανυκτέρευση: Ξενοδοχείο Οδυσσέας Κατά-
κολο

4. 1/ήμερη. Κυριακή 28 Μαϊου 2011. Ιερά Μονή
Στομίου Κόνιτσας. Άτομα: 35. τιμή συμμετοχής 10
ευρώ το άτομο.

Οδηγός Λεωφορείου: Κονοσπύρης Χρήστος.
5. 2/ήμερη: Σάββατο - Κυριακή 12 και 13

Μαΐου 2012. Αμφίπολη - Καβάλα - Φιλίπποιο - Ι. Μ.
Ικοσσιφίνησας Δράμα - Τελωνείο Εξοχής - Νευρο-
κόπι - Σπήλαιο - Αλιστράτης - Σέρρες.

Άτομα: 47. Τιμή συμμετοχής 60 ευρώ το άτομο.
Οδηγός λεωφορείου: Τζώρας Σπύρος.(ΚΤΕΛ) 

Διανυκτέρευση: Ξενοδοχείο Εμπορικό Δράμα.
6. 1/ήμερη Κυριακή 19 Μαΐου 2013. Καλαμ-

πάκα - Τρίκαλα - Μέτσοβο. Άτομα 41. Τιμή συμμε-
τοχής 10 ευρώ το άτομο. Οδηγός λεωφορείου:
Παππάς Ιωάννης.(ΚΤΕΛ) 

7. 1/ήμερη Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013.
Συρράκο - Καλαρρύτες - Μονή Κηπίνας. Άτομα 30.
Τιμή συμμετοχής 10 ευρώ το άτομο.

8. 2/ήμερη Σάββατο - Κυριακή 10 και 11 Μαΐου
2014. Αλβανία: Βουλιαράτες - Δερόπολη - Τεπελένι
- Αργυρόκαστρο - Φίερι (τάφος πάτερ-Κοσμά του
Αιτωλού). Αυλώνα - Άγιοι Σάράντα. Άτομα 52. Τιμή
συμμετοχής. 60 ευρώ Οδηγός λεωφορείου: Ζιά-
βρας Κων/νος. Ξεναγός: Μήτρου Χριστίνα. Διανυ-
κτέρευση: Ξενοδοχείο niova Αυλώνα.

9. 1/ήμερη. Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014. Κα-
λαμπάκα - Καρδίτσα - Ι. Μ. Παναγίας Κορώνης -
Λίμνη Πλαστήρα Τρίκαλα. Άτομα 49. Τιμή συμμετο-
χής 15 ευρώ το άτομο. Οδηγός λεωφορείου: Ζιά-
βρας Κων/νος.

10. 3/ήμερη. Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

8-9 και 10 Μαΐου 2015. Σκόπια. Τελωνείο Νίκης
Φλώρινας - Μπίτολα - Μοναστήρι Οσίου Ναούμ -
Οχρύδα - Στρούγκα (βροχή).  Αλβανία. Πόγραδετς
- Κορυτσά - Τελωνείο Κρυσταλοπηγής Καστοριάς.

Άτομα: 51. Τιμή συμμετοχής 110 ευρώ το
άτομο. Οδηγός λεωφορείου: Ζιάβρας Κων/νος. Ξε-
ναγός: Αννίτα Γεωργίεβιτς. Διανυκτέρευση: Ξενο-
δοχείο Μιλένιουμ Παλλάς Οχρίδα.

11. 1/ήμερη. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015.
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα (πλατεία Λίστων Άγιο Σπυ-
ρίδωνα) Παλαιοκαστρίτσα - Ποντικονήσι - Κανόνι.
Άτομα 54. Τιμή συμμετοχής: 20 ευρώ το άτομο.
Οδηγός λεωφορείου: Ζιάβρας Κων/νος.

12. 3/ήμερη. Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή
6-7 και 8 Μαΐου 2016.

Αγία Θεοδώρα Βάστα - Σπάρτη - Σπήλαιο
Διρού - Μονεμβασιά - Μυστρά - Τρίπολη.

Άτομα 52. Τιμή συμμετοχής 85 ευρώ το άτομο.
Οδηγός λεωφορείου Ζιάβρας Κων/νος. Διανυκτέ-
ρευση: Ξενοδοχείο Λακωνία Τράβελ Σπάρτη.

13. 1/ήμερη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Κερασώνας Πρέβεζας Ι. Μ. Παναγίας Φανερω-

μένης. Γλυκή Θεσπρωτίας - Πηγές Αχέροντα - Κα-
νάλι Πρέβεζας - Πάργα - Ηγουμενίτσα. Άτομα 43.
Τιμή συμμετοχής: 10 ευρώ το άτομο. Οδηγός λεω-
φορείου: Ζήσης Ευάγγελος.

14. 3/ήμερη: Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή
5-6 και 7 Μαΐου 2017. Ναύπακτος - Δελφοί - Αρά-

χωβα - Χαλκίδα - Αθήνα (επίσκεψη στο μουσείο και
Ακρόπολη) Άγιο Ιωάννη Τορόσσο - Ι. Μ. Οσίου
Δαυήδ - Αιδηψώ - Βόλο - Τρίκαλα. Άτομα 47. Τιμή
συμμετοχής: 90 ευρώ το άτομο. Οδηγός λεωφο-
ρείου: Ζιάβρας Κων/νος. Διανυκτέρευση: Ξενοδο-
χείο Λευκαντί Χαλκίδας.

15. 1/ήμερη: Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017.
Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας - Έδεσσα. Άτομα 52. Τιμή
συμμετοχής: 15 ευρώ το άτομο. Οδηγός λεωφο-
ρείου Ζιάβρας Κων/νος.

16. 3/ήμερη. Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή
6-7 και 8 Μαΐου 2018. Καβάλα - Πόρτο λάγος -
Λίμνη Βιστωνίδα - Κομοτηνή - Σουφλί - Αλεξαν-
δρούπολη - Ξάνθη - Σέρρες. Άτομα 46. Τιμή συμ-
μετοχής 100 ευρώ το άτομο. Οδηγός λεωφορείου
Ζιάβρας Κων/νος.

Διανυκτέρευση: Ξενοδοχείο Διμόκριτος Κομο-
τηνής

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ευθύμιος Πουποβίνης

Υ. Γ. Σε όλες τις εκδρομές που έχουμε
πραγματοποιήσει ο καιρός ήταν πάντοτε θαυ-
μάσιος και δεν μας έχει βρέξει παρά μόνο μία
φορά κατά την επίσκεψή μας στην πόλη
ΣΤΡΟΥΓΚΑ της Αλβανίας. Ο Θεός.... μας αγα-
πάει. Με υγεία και σε άλλες εκδρομές.

Με λίγο κόσμο γιορ-
τάστηκε φέτος η
εργατική Πρωτο-

μαγιά στο χωριό μας καθ’ όσον
συνέπεσε στα μέσα της εβδο-
μάδας (ημέρα Τρίτη) και δεν
διευκόλυνε τους εργαζόμε-
νους συγχωριανούς να πα-
ρευρεθούν στο χωριό.

Όσοι ήταν στο χωριό στόλι-
σαν τις εξώπορτες με μαγιά-
τικα στεφάνια από ντόπια
αγριολούλουδα και το μεση-
μέρι στο καφέ-ταβέρνα του
ΚΩΣΤΑ απολαύσαμε τους
εκλεκτούς μεζέδες με τσί-
πουρο και κρασί.

Μαζί μας απόλαυσαν την
Πρωτομαγιά και έμειναν κα-
τενθουσιασμένοι από το Βρυ-
σοχωρίτικο τοπίο μια
οικογένεια από τη Λιλ της Γαλ-
λίας που φιλοξενούνταν από τη
Σταματία και Στέλιο Τσουμάνη.

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Ο Φάρος Αλεξανδρούπολης Το ορολόγι στην πλατεια Ξάνθης

Η οικογένεια απ΄οτη Γαλλία
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Το πρωί της Παρασκευής, γε-
μάτοι ενθουσιασμό και με τις
αποσκευές επιβιβαστήκαμε

στο ΑΛΣΟΣ Ιωαννίνων στο λεωφορείο
του γνωστού μας πλέον ΚΩΣΤΑ ΖΙΑ-
ΒΡΑ (ΚΟΝΙ TRAVEL) και ξεκινήσαμε
για το μεγάλο μας ταξίδι. Ο καιρός στην
Ήπειρο κάπως άστατος.

Η πρώτη μας στάση στα Γρεβενά,
λίγη ξεκούραση, ένα καφεδάκι, όπου
μας περίμενε η κ. Ουρανία (Ράνια)
Κουνάβου που την παραλάβαμε στην
εκδρομή. Η δεύτερη στάση μας στο
χωριό Σχοινάς Ημαθίας για ένα ευλα-
βικό προσκύνημα στο εξωκκλήσι της
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, όπου
μας υποδέχθηκε ο κ. Δημήτριος Πρό-
ϊος, ο κουμπάρος του Γιώργος Γκοτζα-
μάνης, εκκλησιαστικός Επίτροπος και
η σύζυγός του Μαλαματένια.

Έξω από το Ιερό της Εκκλησίας τους
δύο τελευταίους μήνες αναβλύζει μια
ευχάριστη ευωδία την οποία και δοκι-

μάσαμε. Είναι πράγματι κάτι το θαυμα-
τουργό. Κατά την επιστροφή περάσαμε
από την πόλη της Αλεξάνδρειας, όπου
ζουν αρκετοί συγχωριανοί μας και
μέσα από το λεωφορείο μία απλή ενη-
μέρωση για τις οικίες, τα καταστήματα
και τις δραστηριότητες της παροικίας.
Ενδιάμεσα μία μικρή στάση και το με-
σημέρι φτάσαμε στην, αμφιθεατρικά
κτισμένη, πόλη της Καβάλας για φα-
γητό και ξεκούραση.

Μας υποδέχθηκαν ο κ. Κώστας
Νούτσος, των αειμνήστων Βάϊου και
Χαρίκλειας, γιατρός στην πόλη και ο κ.
Νικόλαος Φαρίνας, βλάχος στην κατα-
γωγή από το Λιβαδάκι Πέλλας. Ο κ.
Νίκος δεν έχει καμία σχέση με το
χωριό μας. Δώρισε στο Σύλλογό μας το
βιβλίο “Κόρλου Μάρε” και στο προ-
ηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας,
διαβάζοντας πως θα επισκεφθούμε την
πόλη της Καβάλας, σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία, εξέφρασε την επιθυμία να

γνωριστούμε καλύτερα. Στην παραλία
της πόλης και στην ταβέρνα “η ωραία
Μυτιλήνη”, για αρκετή ώρα συζητών-
τας ζήτησε περισσότερες πληροφορίες
για τις δραστηριότητες του Συλλόγου,
την ιστορία του χωριού κ.λ.π. Για να
μας ευχαριστήσει μας πρόσφερε το πα-
ραδοσιακό γλυκό της πόλης, “κουραμ-
πιέδες” για να κεραστούν στους
εκδρομείς. Είναι ένας εξαίρετος άν-
θρωπος. Τον ευχαριστούμε θερμά και
τον περιμένουμε και στο χωριό μας.

Τις απογευματινές ώρες αναχωρή-
σαμε για επίσκεψη στο Πόρτο Λάγος
με το γραφικό λιμανάκι και τη λίμνη Βι-
στωνίδα (4η σε μέγεθος λίμνη της Ελ-
λάδος) στα όρια των νομών Ξάνθης και
Ροδόπης που ενώνεται με το Θρακικό
Πέλαγος.

Στη λιμνοθάλασσα της Βιστωνίδας
επισκεφθήκαμε το μοναστήρι του
Αγίου Νικολάου (μετόχι της Ι. Μ. Μεγί-
στης Βατοπεδίου Αγίου Όρους) και το

παρεκκλήσι Παναγίας Παντάνασσας.
Το συγκρότημα είναι κτισμένο πάνω σε
δύο μικρά γραφικά νησάκια που τα
συνδέουν μεταξύ τους και με τη στεριά,
ωραίες ξύλινες γέφυρες πεζών.

Αργά το απόγευμα φτάσαμε στην
πόλη της Κομοτηνής και καταλύσαμε
στο ξενοδοχείο “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” στο
κέντρο της πόλης. Ο χρόνος ελεύθερος
για ξεκούραση και επίσκεψη στην
πόλη. Μια πόλη πανέμορφη με ωραία
πλατεία, το πάρκο με πολλά συντριβά-
νια, ωραία καφέ και ταβέρνες, την τε-
ράστια προτομή με σήμα το σπαθί
(συμβολίζει το σπαθί του Μεγάλου
Αλεξάνδρου: ότι δεν λύνεται κόβεται)
και πεντακάθαρη από κάθε άποψη.

Το πρωί του Σαββάτου, μετά την
επίσκεψη στην πόλη και το μεγάλο πα-
ζάρι, στις 11:00 η ώρα ξεκινήσαμε για
την πόλη Σουφλί, γνωστή από την βιο-
μηχανία μεταξιού, 65 χλμ βόρεια της
Αλεξανδρούπολης.

Στην Καβάλα με τον Νικόλαο Φαρίνα

Παναγία Παντάνασα.
Λίμνη Βισθωνίδας

Λίμνη Βισθωνίδας

Λίμνη Βισθωνίδας

Λίμνη Βισθωνίδας

Ι.Μ. Αγίου Νικολάου στο
βάθος Παναγία Παντάνασα:

Λίμνη Βισθωνίδας

Αγιος Νικόλαος Λίμνη Βισθωνίδας

Λίμνη Βισθωνίδας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  9
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Μας υποδέχθηκε ο κ. Κώστας Μπί-
ρης με την οικογένειά του, Μόνιμος
Στρατιωτικός που υπηρετεί στα σύνορα
και μας οδήγησε στο Μουσείο Μετάξης
όπου στεγάζεται στο αρχοντικό “Κουρ-
τίδης” κτισμένο το 1883. Από τους ξε-
ναγούς, μας έγινε ενημέρωση για τους
μεταξοσκώληκες (ένα θαύμα κι αυτό
της φύσης) και την παραγωγή του με-
ταξιού, προφορικά και με προβολή βίν-
τεο.

Η παραγωγή κουκουλιών είχε φτά-
σει στα 800.000 κιλά και εργάζονταν
500 άτομα. Σήμερα δυστυχώς ασχο-
λούνται δύο-τρεις οικογένειες με επι-
δότηση για να μη χαθεί η παράδοση.

Μετά την επίσκεψη στην πόλη, ανα-
χωρήσαμε για την πόλη της Αλεξαν-
δρούπολης με τον παραδοσιακό φάρο
και το λιμάνι της. Πόλη παραθαλάσσια
στο Θρακικό Πέλαγος, που χάρη του

θαλάσσιου εμπορίου αναπτύχθηκε από
ένα μικρό ψαροχώρι.

Μετά το μεσημεριανό φαγητό και
τον απογευματινό καφέ, επιστρέψαμε
στην Κομοτηνή. Για δύο βράδια, Παρα-
σκευή και Σάββατο, η Θράκη γιόρταζε
τα “Ελευθέρια”. Στην Κομοτηνή απο-
λαύσαμε στην κεντρική πλατεία παρα-
δοσιακούς χορούς και μουσική που
είχε διοργανώσει ο Δήμος.

Το πρωί της Κυριακής ευχαριστή-
σαμε το προσωπικό του ξενοδοχείου
για την φιλοξενία και αναχωρήσαμε για
την πόλη της Ξάνθης, όπου μας υπο-
δέχθηκαν η κ. Χρύσα Αδαμ. Τσιομίδη
και ο σύζυγός της Δημήτριος Παπαθε-
μιστοκλέους (δασκάλα και Στρατιωτι-
κός που υπηρετούν στην πόλη.
Επίσκεψη στην πόλη, ένα καφεδάκι
στην ωραία πλατεία με το τεράστιο
ρολόϊ και συνεχίσαμε το ταξίδι μας για

την πόλη των Σερρών.
Απολαύσαμε το μεσημεριανό μας

φαγητό στο Αγιογιάννη κάτω από τα
υπέροχα πλατάνια, μικρά ποταμάκια
και μικρούς καταρράκτες. Μας υπο-
δέχθηκε η κ. Νικολέτα Σούρλα με το
σύζυγό της (Γιαννιώτισσα στην κατα-
γωγή) η οποία στις βουλευτικές εκλο-
γές τον Σεπτέμβριο του 2015 ήταν
δικαστικός αντιπρόσωπος στο χωριό
μας.

Μετά τον απογευματινό καφέ στην
πόλη πήραμε το δρόμο της επιστροφής.
Ο καιρός όλες τις μέρες θαυμάσιος με
αρκετή ζέστη. Από τη Θεσσαλονίκη έως
την Κοζάνη έβρεχε καταρρακτωδώς.
Δεν μας ενόχλησε, η εκδρομή μας σχε-
δόν είχε ολοκληρωθεί. Όταν εκδράμει
το Βρυσοχώρι δεν βρέχει ποτέ στις επι-
σκέψεις που πραγματοποιεί.

Aργά το βράδυ και εφόσον είχαμε

διανύσει 1.430 χλμ. φτάσαμε στα Γιάν-
νενα. Μια ακόμη εκδρομή των Βρυσο-
χωριτών τελείωσε ευχάριστα με
πολλές αναμνήσεις.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου
να ευχαριστήσω τους συγχωριανούς
και φίλους που συμμετείχαν στην εκ-
δρομή, τον οδηγό μας κ. Κώστα Ζιάβρα
για την ευχάριστη διάθεσή του και την
υπομονή του και να ανανεώσουμε το
ραντεβού μας για την επόμενη μονοή-
μερου εκδρομή του φθινοπώρου.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Υ. Γ. Κατά την μετάβαση και

επιστροφή του ταξιδιού οι κυρίες
Ελισσάβετ Σιαμπίρη, οι αδελφές

Μαρία και Δέσποινα Κουνάβου, η
Αφροδίτη Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη

και η Γεωργία Μπεκρή προσφέ-
ρανε στους εκδρομείς διάφορα

γλυκά.

Πλατεία Κομοτηνής

Ενημέρωση: Μουσείο Μεταξιού Σουφλί

Ενημέρωση: Μουσείο Μεταξιού Σουφλί

Ενημέρωση: Μουσείο Μεταξιού Σουφλί

Σουφλί. Μας αποχαιρετά η οικογένεια
Κων/νου Μπίρη

Σουφλί. Μας αποχαιρετά το ζεύγος 
Νικολέτας Σούρλα

Αλεξανδρούπολη

Ξάνθη. Μας αποχαιρετά το ζεύγος Χρύσας Τσιομίδη και Δήμητρα Παπαθεμιστοκλέους
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πΑΣΧΑ 2018 ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Το φετινό Πάσχα, αν και πολύ νωρίς (8 Απρι-
λίου) οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες για
το χωριό μας κτισμένο στα 950 μέτρα. Ασυ-

νήθιστες θερμοκρασίες για την εποχή, η δε αναγέν-
νηση της φύσης λες και ήταν Μάϊος με αρκετό
πράσινο, πολλά λουλούδια, χιόνια στην Τσουκαρόσια
και πιο χαμηλά ακόμη.

Ένα ανεπανάληπτο περιβάλλον αυτό του Βρυσο-
χωρίτικου τοπίου έφερε ευφορία στις καρδιές των
Βρυσοχωριτών και φίλων που είχαν την τύχη και την
ευκαιρία να απολαύσουν σε αυτήν την κοσμογωνιά
της φύσης την Ιερότητα των ημερών, την ομορφιά της
φύσης και την ευχάριστη ζωή του χωριού με τα γνή-
σια παραδοσιακά έθιμα.

Ο Ιερέας μας που εξυπηρετεί τρεία χωριά κατέ-
βαλε κάθε ανθρώπινη δυνατή προσπάθεια και εξυ-
πηρέτησε και φέτος και τα τρία χωριά τις Άγιες αυτές
ημέρες, οι πιστοί με κατάνυξη λειτουργήθηκαν με τον

καλύτερο τρόπο και με τα πατροπαράδοτα έθιμα γιορ-
τάσαμε το Άγιο Πάσχα, τη μεγαλύτερη χριστιανική
γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Σάββατο, Ανάσταση του Λαζάρου, θεία λειτουργία
και θεία κοινωνία στον Άγιο Δημήτριο και μπαίνουμε
στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας του μαρτυρίου
και των Παθών.

Το απόγευμα της Μ. Δευτέρας για πρώτη φορά στα
χρονικά του χωριού δεν ακούστηκε το μοναδικό
έθιμο στην Ελλάδα που υπάρχει στο χωριό μας “Το
Θέσκουρε” (θεός συγχωρέσει) διότι δεν υπήρχαν παι-
διά στο χωριό. Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη που συγκεν-
τρώθηκαν παιδιά πραγματοποίησαν το έθιμο και την
Μ. Πέμπτη από όλα τα σπίτια του χωριού, με το καλα-
θάκι, μαζέψανε τα άσπρα αυγά και φιλοδωρήματα,
ανταμοιβή στους κόπους τους.

Το απόγευμα της Μ. Πέμπτης ξετυλίγεται στο “Θείο
Δράμα”. Τα δώδεκα Ευαγγέλια, η Σταύρωση (σήμε-

ρον κρεμάται επί ξύλου κ.λ.π.) συγκινητικές στιγμές
από τα τροπάρια της Εκκλησίας.

Το πρωί της Μ. Παρασκευής οι κυρίες και δεσποι-
νίδες με ευλάβεια στόλισαν τον Επιτάφιο και στις
11:00 η ώρα έγινε η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμέ-
νου. Όλη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής πέν-
θιμος ο χτύπος της καμπάνιας και το απόγευμα η
ακολουθία του επιταφίου με τα καταλυτικά εγκώμια
“Η ζωή εν τάφω, Άξιον Εστί, Αι γεννεαί πάσαι κ.λ.π.”,
η περιφορά του Επιταφίου με τα εξαπτέρυγα και το
μεγάλο λάβαρο της Σταύρωσης.

Μ. Σάββατο προετοιμασία για την Κυριακή του
Πάσχα (καθαριότητα - σούβλισμα - ετοιμασία μαγει-
ρίτσας κ.λ.π.).

Στις 21:30 χαρμόσυνα οι καμπάνες του χωριού κά-
λεσαν τους πιστούς στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου για την
Ανάσταση του Χριστού. Ο πατήρ Ιωάννης με τα γιορ-
τινά άμφια, σβήνουν τα φώτα και με το τρικέρι στην

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 11

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Τα παιδιά 
στο“

Θέσχουρε”

Στολισμός 
Επιταφείου

Περιφορά 
Επιταφείου

Περιφορά Επιταφείου

Ανάσταση

Οικ. Καραγιαννοπούλου. Το ψητό στο πιάτο

Ανάσταση

Ανάσταση
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πΑΣΧΑ 2018 ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Ωραία Πύλη ψάλλει το “Δεύτε λάβετε φως”.

Μικροί και μεγάλοι συνωστίζονται για να πάρουν
πρώτοι το Άγιο Φως. Στη συνέχεια στον προαύλιο
χώρο το Ιερό Ευαγγέλιο και το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Ομοβροντία πυροβολισμών και πυροτεχνήματα
γεμίζουν τον ουρανό, αντιλαλούν τα βουνά και τα λαγ-
κάδια αναγγέλοντας και αυτά το χαρμόσυνο μήνυμα
της Ανάστασης. Χαρούμενα πρόσωπα, ανταλλαγή
ευχών.

Μετά το θείο δράμα “η Ανάσταση”.
Η ζωή νίκησε το θάνατο.
Ο πατήρ Ιωάννης συνέχισε το θεάρεστο έργο του

για τα υπόλοιπα χωριά (Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι) και οι
χωριανοί στα σπίτια για το τσούγκρισμα των αυγών
και τη ζεστή μαγειρίτσα.

Την Κυριακή παντού καπνοί, κάποια μουσική, αν-
ταλλαγή επισκέψεων, ευχές και το ψήσιμο του οβελία
και τα κοκορέτσια. Θλιμμένες και χαρούμενες οι
μέρες του Πάσχα. Μετρήσαμε τους απόντες που έφυ-
γαν για πάντα από κοντά μας, αφήνοντάς μας μια γλυ-
κιά ανάμνηση. Αναλογιστήκαμε τα παιδικά μας χρόνια

με τους παππούδες και τους γονείς μας.
Μετρήσαμε περίπου 130 άτομα που βρέθηκαν στο

χωριό αυτές τις Άγιες ημέρες. Μεταξύ αυτών διακρί-
ναμε την τακτικότατη (σχεδόν σε όλες τις γιορτές) οι-
κογένεια του κ. Παντελή Φάκα από τα Κουφάλια
Θεσσαλονίκης (κουμπάροι της Θεοδώρας Γκιτσιούδη
και Αναστασίου Αδ. Τσιομίδη), το ζεύγος Κωνσταντί-
νου και Μυρσίνης Μπαχά από τους Βροντάδες της
Χίου που πέρισυ και φέτος παραθερίσανε στο χωριό
μας για ένα μήνα, την Δέσποινα Ιωάν. Γκαράνη με την
κόρη της Αλεξάδνρα και την μεγάλη παρέα της από
την Αθήνα.

Τη Σπυριδούλα Αδ. Τσιομίδη με τον αρραβωνια-
στικό της Χρήστο που ήρθαν από τη Γερμανία.

Τη Δευτέρα του Πάσχα πέρασε και γευμάτισε στο
καφέ-ταβέρνα του Κώστα, πέραν των πολλών διερ-
χομένων τουριστών (ξένων και Ελλήνων) μία μεγάλη
παρέα που μεταξύ αυτών ήταν η μεγάλη ηθοποιός,
γνωστή από το σήριαλ “Ψίθυροι καρδιάς” Άννα -
Μαρία Παπαχαραλάμπους και ο σύζυγός της, επίσης
ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης, οι οποίοι έμειναν κα-

τενθουσιασμένοι από τη φιλοξενία και το καταπλη-
κτικό Βρυσοχωρίτικο τοπίο. Εάν κάποιοι μας διαφεύ-
γουν ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Για την ιστορία να
αναφέρουμε:

- Τα παιδιά που συμμετείχαν στο “Θέσχουρε” Ευ-
θύμιο και Θεοπίστη Πουποβίνη, Ελισσάβετ και Ζήση
Μισαηλίδη, Εβελίνα Γκόγκου, Ζωή Δράκου, Μαρία
και Ευτέρπη Τσιομίδη.

- Τις κυρίες στο ξενύχτι για την φύλαξη του Εσταυ-
ρωμένου Ευτέρπη Τσιομίδου, Σουλτάνα Νότη, Ευαν-
θία Καραγιαννοπούλου και Άννα Δημητράκη.

- Τις κυρίες και κοπέλες που στόλισαν τον Επιτά-
φιο (λόγω πολλών ονομάτων όπως εμφανίζονται στη
φωτογραφία). Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ιερέα μας
πατέρα ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ που ακούραστος κατα-
βάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εξυπηρετεί τα
τρία χωριά, ειδικά σε αυτές τις Άγιες ημέρες.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Με υγεία και του χρόνου περισσότεροι
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 10

Στο κοκορέτσι
Πουποβίνη

Στο κοκορέτσι στο
πιάτο κ. Βακάρου

Στο ψητό του Μπάρκα

Στο κοκορέτσι του Κορέτα

Στο ψητό Ζήση Μπλίντα

Στο ψητό του Δ. Δημητράκη Στο ψητό του Δ. Δημητράκη

Στο ψητό του Αδ. Τσιομίδη



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 12σελ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
1 5 8 4 7 9 6 2 3
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8 2 9 3 4 5 6 1 7
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2 6 1 5 8 3 4 7 9

4 1 2 8 3 9 7 6 5
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SUDOKU
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

λυση SUDOCU της σελίδας 6
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8 5 6 7 9 2 3 1 4
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1 6 7 4 2 5 9 8 3
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κεντρισματα
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

•Ο Απόστολος Αντωνίου ΝΟΥΤΣΟΣ (1906-

1975), εγκαταστάθηκε οικογενειακώς το

1965 στην Αλεξάνδρεια. Καθ’ ότι ήταν

δραστήριος άνθρωπος της αγοράς -και όχι μόνο-

άνοιξε “ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ” δίπλα στο σιδ/κό

Σταθμό της πόλης.

Ένα πρωί νωρίς, λέει στη γυναίκα του Μαρία:

- Μαρία βάλε την κατσαρόλα στη φωτιά και

πάω να αγοράσω ψάρι για μια καλή σούπα!..

Βγαίνοντας όμως στην αγορά βρίσκει ένα συ-

νεργάτη φορτηγατζή, που έφευγε φορτωμένος για

Βέροια και Νάουσα. Πάει λοιπόν μαζί του.

Να πράγματα στη Βέροια, να στη Νάουσα να κι

ένα φαγοπότι στον Άγιο Νικόλαο Ναούσης, γύρι-

σαν στο Γιδά και πήγε σπίτι στις τέσσερις το από-

γευμα!..

Οπότε η γυναίκα του Μαρία του λέει:

- Οκτώ ώρες Τόλη και ψάρι δεν έφερες αντί

ψαρόσουπα φάε τώρα μακαρόνια!..

• Η Σοφία σύζ. Χρήστου ΔΟΥΜΑ (γεν.

1916) το γένος Μιχαήλ ΠΑΣΧΑΛΗ (ΠΑΡΙ-

ΠΟΥ) έλεγε το εξής ωραίο:

Ο άνδρας μου Χρήστος, Βασιλιάς και ‘γω βασί-

λισσα!..

Ο γιος μου Βασιλιάς και ‘γω μαγείρισσα!..

• Στο διάστημα 1870-1900 ο τότε Αγροφύ-

λακας Νάσιος ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, (γνωστότε-

ρος με το παρατσούκλι της ΣΤΑΘΩΣ),

συναντά ένα απόγευμα στην Αγία Παρασκευή τον

Σπύρο ΚΟΥΛΙΟ, δήθεν κλέφτη)..

- Πού είσαι ωρέ κλέφτη της νύχτας!..

Λέει ο Αγροφύλακας!..

Κι ο Σπύρος του απαντά:

- Πού είσαι εσύ ωρέ κλέφτη της ημέρας!..

• Το 1971 το καλοκαίρι, εργάσθηκα σαν

παραλήπτης στη Συνεταιριστική Φρουτε-

ξαγωγική Εταιρεία “VIRGINIA”, στη γενέ-

τειρά μου Ξεχασμένη - Βεροίας.

Τα μαλακά και σημαδεμένα ροδάκινα δεν συ-

σκευάζονταν αλλά τα βάζαμε στην αυλή να παίρ-

νουν όσοι θέλαν!..

Ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος μια μέρα ζη-

τάει από τον εργάτη Βασιλάκο ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ,

16 ετών τότε, να πάρει καλά φρούτα και ο μικρός

του λέει, αφελέστατα:

- Άμα θέλετε για σας, έχουμε έξω στην αυλή

πολλά μαλακά για πέταμα, πάρε όσα θέλεις γιατί

αλλιώς θα τα φάνε τα γουρούνια.

Έρχεται σε μένα ο άνθρωπος παραπονούμε-

νος:

- Μα εγώ κυρ Κώστα ζήτησα να αγοράσω

καλά ροδάκινα.

Όταν του εξήγησα ότι αυτά είναι ολόγλυκα,

γιατί ωρίμασαν στα δένδρα, αλλά για να φτάσουν

στην κατανάλωση στην Αθήνα και Γερμανία θέ-

λουν 4 ή 7 μέρες και σαπίζουν, άναυδος μου είπε

δοκιμάζοντας και τρώγοντας:

- Κρίμα τέτοιο “ΧΡΥΣΑΦΙ” να το πετούν!..

Επιμέλεια Ευτυχίας Οικονόμου  - Γεωργοπούλου

Από το ημερολόγιο 
της κ. Σπυριδούλας (Νιόνιας)

Πασχάλη (Ηγουμενίτσα)

“Το θυμό τον βραδινό
κράτησέ τον για το πρωϊνό”
Αγαπητέ μου Λόρυ
Πολλά περιστατικά και γεγονότα γίνονται αιτία να στενοχωρη-

θούμε, να αγανακτήσουμε και να θυμώσουμε. Όμως μην εκδηλώ-
νεσαι όταν είσαι θυμωμένη.

Άφησε να ηρεμήσεις πρώτα. Ο θυμός δεν μας αφήνει να μιλάμε
σωστά και πολλές φορές χάνουμε και το δίκαιό μας. Ας καλμάρουν
τα νεύρα μας και τότε θα δούμε πώς και τι θα κάνουμε και τι θα
πούμε.

Η Μητέρα του παππού σου του Βασίλη μου έλεγε πάντα αυτή
την παροιμία και είναι πολύ σωστή. Ήρεμη όταν είσαι, έχεις καθαρή
σκέψη, φέρεσαι σωστά και παίρνεις τις καλύτερες αποφάσεις.

Σε φιλώ
η γιαγιά σου

15-9-2016

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ
ΣΤΗ ΛΕΣΙΝΙΤΣΑ

Ήταν το 1923 ενθυμάμαι καλά. Ήρθε από την Αμερική ο Στέργιος
Ρέμμος, μεταξύ των άλλων έφερε και ένα γραμμόφωνο με το με-
γάλο χωνί His Mister Bols και το σκυλάκι έτοιμο να γαυγίσει.

Μια Κυριακή, μετά την εκκλησία βέβαια, το έφερε το γραμμό-
φωνο στο σπίτι του μπάρμπα Πάντου Μπαμπίκη. Το έστησε στο δω-
μάτιο προς του Μπιδέρη που το σπίτι ήταν σε σχέδιο Γ., με
εξαιρετικά κρεβάτα, και έβαζε τραγούδια.

Μαζεύτηκε όλο το χωριό, κόσμος στην αυλή, τη σκάλα, κρεβάτα
κ.λ.π, μήλο νάριχνες δεν έπεφτε. Στο δωμάτιο βέβαια οι επίσημοι κι
εγώ στο δωμάτιο σαν οικείος στο σπίτι.

Με τα γεράματά του, τότε τα γεράματα έρχονταν γρήγορα, να και
ο σεβάσμιος Παπανικόλαος, παππούς του σημερινού Π’’Νικόλα
Κασσαβέτη, το είπαν στο Στέργιο Ρέμμο ότι έρχεται ο Π’’Νικόλαος
αμέσως, σβέλτος και πανέξυπνος για τέτοια ο Στέργιος Ρέμμος, αλ-
λάζει το δίσκο και βάζει από τη “θεία λειτουργία”. Την ώρα που έμ-
παινε ο Π’’Νικόλας στην πόρτα ο δίσκος τελείωνε στο “ως τον
Βασιλέα των πάντων υποδεξόμενοι”.

Ο Π’’ Νικόλας έβαλε το δεξί του χέρι στο αυτί για να ακούει κα-
λύτερα και σταμάτησε, δεν προχώρησε μέσα στο δωμάτιο, τότε να
το “πάντων υμών, μνησθειτί μου Κύριος ο Θεός” κ.λ.π.

Απορημένος φοβερά ο Π’’Νικόλας προχωρεί και ερευνά το πλή-
θος να βρει τον ...παπά που έψελνε. “Φόβος για το ψωμί” τίποτε.
Οπότε ρωτάει: Πού είναι ο παπάς που ψέλνει;

Να εδώ του απαντάει ο Στέργιος. Εδώ μέσα και χωράει ο παπάς
αυτού; Όλοι γέλασαν με την αφελή και περίεργη ερώτηση του Π Νι-
κόλα.

Γιώργης Στ. Οικονόμου
Υ.Γ. Από τα απομνημονεύματα του αειμνήστου δασκάλου

μας Γεώργιου Οικονόμου

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε ψυχές κι ότι απόμεινε ακόμη στη ζωή

σου, μην τ’ αρνηθείς. Θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσ’ το πα-
λάτι, δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μέσ’ το κορμί σου μένει, μην
κουραστείς, είν’ η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελη βάλε τώρα πιο
βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει, σκάψε βαθειά τι κι
αν πολλοί σ’ έχουμε λησμονήσει;

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί το χρέος που βαστάς σαν Άτλαν-
τας στην πλάτη.

Υπομονή χτίζε, σοφέ της κοινωνίας το παλάτι 
(Κωστής Παλαμάς)

(ελάχιστο μνημόσυνο στους Βρυσοχωρίτες δασκάλους)
Γεώργιος Κ. Βακάρος

ΛΥΣΕΙΣ 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 
Λύση της σελ.6

1. Χαρούπι
2. Χρόνος
3. Χελιδόνι
4. Χιόνι
5. Ψαλίδι
6. Ρεπάνι
7. Πένα
8. Πεύκο
9. Πυροστιά
10. Πυροστιά
11. Πένα
12. Πορτοκάλι
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

20ή ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Εδώ και 20 χρόνια έχει καθιερωθεί κάθε καλοκαίρι να γί-

νεται ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με συνδιοργανωτή το Δήμο
μας και οι ομάδες που συμμετέχουν από οικισμούς του Δήμου.

Ωραίος θεσμός, μία γιορτή που ξαναζωντανεύουν τα χωριά
μας, μια ευκαιρία γνωριμίας των νέων με την ευγενή άμιλλα,
το αγωνιστικό πνεύμα και η αγάπη τους για την προβολή του
χωριού τους. Με την πρωτοβουλία του Δήμου και του θεματι-
κού Αντιδημάρχου κ. Άγγελου Αρμένη πιστεύουμε πως φέτος
θα είναι πιο οργανωμένο το πρωτάθλημα αποφεύγοντας ορι-
σμένα έκτροπα του περασμένου χρόνου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν αγόρια που
έστω ένας από τους γονείς του να κατάγεται από το χωριό και

οι γαμπροί. Στο πρωτάθλημα συμμετέχουν οι ομάδες των οικι-
σμών Βρυσοχωρίου - Σκαμνελίου - Τσεπελόβου - Καπεσόβου
- Φραγκάδων - Κουκουλίου - Βίτσας - Παπίγκου και Ελατο-
χωρίου και χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους.

Η ομάδα μας συμμετέχει στον 2ο όμιλο και το πρόγραμμα
έχει ως ακολούθως:

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 ώρα 18:30 Σλαμνέλι - Βρυσοχώρι
Κυριακή 22 Ιουλίου 2018 ώρα 18:15 Βρυσοχώρι - Βίτσα
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο γήπεδο Τσεπελόβου.
Η νικήτρια ομάδα από κάθε όμιλο θα συνεχίσει στην επό-

μενη κλήρωση. Το έπαθλο του πρωταθλητή είναι αναμνηστικό
κύπελο. Για πρώτη φορά, στη φετινή διοργάνωση θεσπίστηκε

και το κύπελο ήθους για την ομάδα που θα έχει την καλύτερη
συμπεριφορά και τις λιγότερες ποινές με σκοπό να αποφευχ-
θούν αντιπαλότητες και να επιβραβευθεί το ήθος και η ευγενή
άμιλλα. Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στην ποδοσφαιρική
ομάδα του “Πανζαγορισιακού” που αγωνίζεται στη Β’ Ερασιτε-
χνική κατηγορία του ΕΠΣΗΠ και το Σάββατο 25 Αυγούστου ώρα
18:00 στο γήπεδο Τσεπελόβου θα διεξαχθεί ποδοσφαιρικός
αγώνας μεταξύ του Πανζαγορισιακού και ποδοσφαιριστών από
όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην ποδοσφαιρική συνάν-
τηση. Ας ακολουθήσουμε χωριανοί και φίλοι την ερασιτεχνική
ομάδα μας να εμψυχώσουμε και να βοηθήσουμε τις προσπά-
θειες των νέων μας.

ΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ-

Δεξιά Γεώργιος Δογορίτης

Ιωάννης Γεω. Βακάρος
Ο ΒΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του Γεωργίου και της
Μαριάνας (εγγονός του
αειμνήστου Ιωάννη και
Αριστούλας Βακάρου)
αθλητής του Νηρέα
Ιωαννίνων σημείωσε τις
ακόλουθες επιτυχίες:
α. Στις 18-1-2018 στα
Γιάννενα στο 6 SWIM-
MING CUP ΙΩΑΝΝΙΝΑ κα-
τέκτησε δύο (2) αργυρά
μετάλλια στα 100 μ. και
200 πρόσθιο και ένα (1)
χάλκινο στα 50 μ. πρό-
σθιο.
β. Στις 20-1-2018 στη
Θεσσαλονίκη στα Αρην-
τεια 2018 κατέκτησε
αργυρό μετάλλιο στα
100 μ. πρόσθιο.
γ. Στις 21-4-2018 στο
Κύπελλο Άνοιξης στην
Πάτρα κατέκτησε δύο
(2) αργυρά μετάλλια
στα 50 και 100 μ. πρό-
σθιο.

Χρυσούλα Λιά-
ρου
- Η ΛΙΑΡΟΥ ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ του Αρι-
στοτέλη και
της Κατερίνας
(εγγονή του
Κων/νου και
της Χρυσούλας
Σιαμπίρη) αθλή-
τρια του κο-
λυμβητικού
Ομίλου Ιωαννί-
νων, στους χει-
μερινούς
αγώνες τεχνι-
κής που έγιναν
στα Γιάννενα
στις 17 και 18
Μαρτίου 2018
κατέκτησε τρία
(3) χρυσά με-
τάλλια στα
1500 μ. επιφα-
νείας στα 400
μ. επιφανείας
καθώς και στα
200 μ. επιφα-
νείας.

Ο ΔΟΓΟΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου και της Σταυρού-
λας (Ρούλας) Σιώκα (εγγονός του Γεωργίου Σιώκα και
της Χαρίκλειας Γκαράνη) σημείωσε τις ακόλουθες επι-
τυχίες:
α. Στους πανελλήνιους σχολικούς κολυμβητικούς
αγώνες το 2017 κατέκτησε την δεύτερη θέση.
β. Στους διεθνείς αγώνες κολύμβησης “Pycn pyceb”
στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας στις 28 και 29
Οκτωβρίου 2017 κατέκτησε δύο (2) χάλκινα μετάλλια
στα 100 μέτρα πεταλούδα και 200 μ. μικτή ατομική.

- Η ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (αριστερά) του Γεράσιμου και
της Δέσποινας Μπλήντα (εγγονή του Ζήση και της Βαρ-
βάρας Μπλήντα) αθλήτρια του Νηρέα Ιωαννίνων αγωνί-
ζεται στην κλασική, καθώς και στην τεχνική κολύμβηση.
Έχει κατακτήσει πλήθος μεταλλίων σε διασυλλογικούς
χειμερινούς και καλοκαιρινούς αγώνες προαγωνιστι-
κών.
Στις 17 και 18 Μαρτίου 2018 στους χειμερινούς αγώνες
τεχνικής κολύμβησης στα Γιάννενα κατέκτησε χάλκινο
μετάλλιο στα 400 μ. διπλό πέδιλα και αργυρό μετάλλιο
στα 200 μ. διπλά πέδιλα.

Αριστερά Ελισσάβετ Μισαηλίδη
Δεξιά Μελίσσα Γεωργοπούλου
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ του Γεωργίου και της Μα-
ρίας Οβρένοβιτς (εγγονή του αειμνήστου Σπύρου και
της Ευτυχίας Οικονόμου) αθλήτρια του Νηρέα Ιωαννί-
νων.
- Στις 3 Μαρτίου 2018 στους χειμερινούς αγώνες
προαγωνιστικών στην Κέρκυρα κατέκτησε χάλκινο
μετάλλιο στα 200 μ. ελεύθερο.
- Η Μελίσσα στους χειμερινούς αγώνες τεχνικής κο-
λύμβησης ήταν μέσα στην οκτάδα.

Οι κολυμβητές μας μια αγκαλιά.
Από Αριστερά: Ελισσάβετ Μισαηλίδη, 
Χρυσούλα Λιάρου - Γεώργιος Δογορίτης 
και Μελίσσα Γεωργοπούλου

Αριστερά: Γεώργιος Δογορίτης Δεξιά Πέτρος
Δογορίτης προπονητής κολύμβησης.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Χρυσούλα, την
Ελισσάβετ και τη Μελίσσα στη συμμετοχή τους
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών που
θα γίνει από 5 έως 8 Ιουλίου 2018 στη Θεσσα-
λονίκη. Πέτρος Δογορίτης και Σταυρούλα Δο-
γορίτη - Σιώκα.



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 14 σελ.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ -
ΚΑΒΕΛΑΚΗ
1956-2018

Στο Γαλατά Χανίων
στις 4-4-18, χτυπημένη
από την “επάρατο”, άφησε
την τελευταία πνοή της η
Αφροδίτη ΚΟΝΔΥΛΗ-ΚΑ-
ΒΕΛΑΚΗ. Η Αφροδίτη
γεννήθηκε το 1956 στο
χωριό Μάγειρα Ηλείας.

Ήταν το πρώτο παιδί
(Αφροδίτη - Γεωργία) του
Νικολάου ΚΟΝΔΥΛΗ και

της Μαρίας Αποστόλου ΜΠΙΔΕΡΗ (ας μπει).
Το 1968 η οικογένειά της μετακόμισε στην Ξεχασμένη - Βε-

ροίας.
Τελείωσε το γυμνάσιο και σπούδασε στο Τμήμα Δομικών

Έργων σε Τεχνική Σχολή της Θεσ/νίκης. Γνώρισε εκεί στη
Θεσ/νίκη τον Γεώργιο ΚΑΒΕΛΑΚΗ και παντρεύτηκαν το 1982.

Το 1985 μετακόμισαν στο Λασήθι όπου ο Γιώργος (καθη-
γητής Φυσικών) δίδαξε σε Γυμνάσιο εκεί.

Το 1989 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στα Χανιά. Ο Γιώργος δί-
δασκε σε Γυμνάσιο κι η Αφροδίτη εργάζονταν σε τεχνικό γρα-
φείο.

Είχαν μια καλή οικογένεια κι απόκτησαν δύο παιδιά. Τον
Ευθύμη που σπούδασε Τεχν/γία Υλικών στο Πανεπιστήμιο
Ηρακλείου και εργάζεται στην Αθήνα. Αυτός είναι παντρεμένος
με τη Μαριτίννα ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ κι έχουν ένα αγοράκι.

Ο άλλος γιος, Νικόλας σπούδασε Μαγειρική στη Λευκωσία
και εργάζεται στα Χανιά.

Η Αφροδίτη καλή σύζυγος και νοικοκυρά, στοργική μη-
τέρα, συνεπής εργαζόμενη, έχαιρε της εκτίμησης όλων. Γνώ-
ρισε το 14μηνο εγγόνι της, αλλά δεν πρόλαβε να χαρεί τη ζωή
και “έκλεισε” τα μάτια της στα 62 χρόνια!.. 

Αιωνία της η μνήμη!..
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑ -
ΤΡΑΝΤΗ - ΛΙΑΚΑ

1926 - 2018
Την Κυριακή 6 Μαΐου

2018 ακούστηκε πένθιμα ο
ήχος της καμπάνας του χω-
ριού μας για να αναγγείλει
στους χωριανούς ότι η Χρυ-
σούλα - Καρπούζα - Τράντη
πλήρης ημερών ξεκίνησε το
ταξίδι της αιωνιότητας.

Η Χρυσούλα γεννήθηκε
στις 18 Μαρτίου 1926 στο
Βρυσοχώρι και ήταν το τρίτο
παιδί (Πολυξένη - Νίκος -
Χρυσούλα) της Χάϊδως Τσιό-
μου και του Ιωάννη Καρ-
πούζα από το Ελεύθερο
Κονίτσης.

Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια ασχολούμενη με τις αγροτι-
κές εργασίες του χωριού αλλά και τα δύσκολα χρόνια της κατο-
χής και του εμφυλίου πολέμου.

Σε ηλικία 27 ετών όλη η οικογένειά της μετακόμισε και εγκα-
ταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας όπου και εδώ εργαζόταν
σκληρά. Το 1955 παντρεύτηκε στην Αλεξάνδρεια τον Αθανάσιο
Τράντη - Λιάκα από την Περιστέρα Βόϊου και απέκτησαν τρία παι-
διά: τον Γιάννη παντρεμένο με την Αθηνά Τζούγκα, τον Χρήστο
και την Ασπασία παντρεμένη με τον Αντώνη Κεφάλα. Δυστυχώς
η μοίρα ζήλεψε την όμορφη και αγαπημένη οικογένεια και στις
4-11-1979 έχασε τον αγαπημένο της ΘΑΝΑΣΗ σε ηλικία 52 ετών.

Σκληραγωγημένη, δεν πτοήθηκε και συνέχισε να αγωνίζεται
για να αποκαταστήσει τα παιδιά της.

Η Χρυσούλα ήταν μια γυναίκα που ξεχώριζε για τον αυθόρ-
μητο και ειλικρινή χαρακτήρα της, την ευγένεια ψυχής και την
καλοσύνη της. Δεν ξέχασε ποτέ το αγαπημένο της χωριό. Όσο της
επέτρεπαν οι εργασίες της και οι οικογενειακές υποχρεώσεις, το
επισκεπτόταν όμως και στην Αλεξάνδρεια που ζούσε πάντα εν-
διαφερόταν για το χωριό και μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής
της περίμενε την εφημερίδα μας για να μάθει τα νέα του.

Μετέδωσε την αγάπη για το χωριό στα παιδιά της που τους
κληρονόμησε και το σπίτι στο κέντρο του χωριού όπου το ανα-
καινίζουν σιγά-σιγά και με την πρώτη ευκαιρία το επισκέπτονται.

Έφυγε διακριτικά και αθόρυβα για το αιώνιο ταξίδι, αφού ευ-
τύχησε και χάρηκε τέσσερα εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Στην τελευταία κατοικία της στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Αλε-
ξανδρείας την συνόδεψαν τα παιδιά της, τα εγγόνια της, συγγενείς
και Βρυσοχωρίτες της ευρύτερης περιοχής της Ημαθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει και η μνήμη της
αιωνία.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΟΣ
1955 - 2018

Σε ηλικία 63 ετών, το
Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
έφυγε για το αιώνιο ταξίδι,
μετά την περιπέτεια με την
υγεία του, ο ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΝΟΣ του Γεωργίου και της
Θεοδώρας Δρομπολιανούδη
(εγγονός των αειμνήστων
Ιωάννου και Αικατερίνης
Λένου).

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε
και μεγάλωσε στα Τρίκαλα

Ημαθίας όπου και ασχολήθηκε επαγγελματικά σαν επιχειρημα-
τίας (ιδιοκτήτης ταβέρνας - καφέ).

Στις 10 Ιουνίου 1984 παντρεύτηκε τη Σοφία Γιανκίδου από το
Αιγίνιο Πιερίας και απέκτησαν δύο παιδιά, την Θεοδώρα, παντρε-
μένη με τον Δημήτριο Μπάνα και τον Γιώργο. Ευτύχησε και χά-
ρηκε δύο εγγόνια από την κόρη του Θεοδώρα, την Σοφία και την
Ευαγγελία.

Ο Γιώργος εργαζόταν στην ιδιόκτητη ταβέρνα με τον πατέρα
του και συνεχίζει την ίδια επιχείρηση.

Άνθρωπος ακούραστος, σωστός επαγγελματίας και αξιαγά-
πητος σε όσους τον γνώριζαν.

Η εξώδικος ακολουθία και ο ενταφιασμός του έγινε στον Ι. Ν.
Αγίου Δημητρίου Τρικάλων, παρουσία συγγενών, φίλων και Βρυ-
σοχωριτών της παροικίας του Ρουμλουκιού.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν τα θερμά
συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στην αδελφή του
και στους υπόλοιπους συγγενείς και εύχονται να είναι ελαφρύ το
χώμα που τον σκεπάζει.

Αιωνία η μνήμη του.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή

ΑΝΝΑ Κ. ΒΑΚΑΡΟΥ
1922-2018

Στις 18 Απριλίου 2018,
η καμπάνα του Αγίου Χα-
ραλάμπους του χωριού
μας χτύπησε ακόμη μία
φορά λυπητερά για να
αναγγείλει τον θάνατο
μιας υπέργερης χωριανής
μας της Άννας Βακάρου.

Η Άννα Βακάρου γεν-
νήθηκε στο Βρυσοχώρι
στις 25 Μαρτίου 1922 και
ήταν το μικρότερο από τα
6 παιδιά του Παπακώστα
Μπιζακίδη και της Σταμα-
τίας Μπιζακίδη το γένος
Αποστόλου Δούμα.

Τα παιδικά της χρόνια
και το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής της το πέρασε στο Βρυ-
σοχώρι και μόνον μετά την συνταξιοδότηση του συζύγου της
εγκαταστάθηκε στα Γιάννινα αλλά από την άνοιξη μέχρι αργά
το φθινόπωρο στο Βρυσοχώρι όπου και καλλιεργούσε τους
κήπους.

Παντρεύτηκε τον επίσης Βρυσοχωρίτη Κώστα Δ. Βακάρο
και από τον γάμο τους γεννήθηκαν δύο παιδιά ο Γιώργος και
ο Κίμων, τα οποία τα μεγάλωσαν με πολύ αγάπη και φροντίδα.
Ευτύχησε να χαρεί πέντε εγγόνια και άλλα πέντε δισέγγονα.

Η κυρά Άννα ήταν πολύ αγαπητή και σεβαστή γυναίκα και
από τους χωριανούς μας αλλά και από όλους με τους οποίους
είχε γνωριμίες και σχέσεις.

Οι σχέσεις της με τους χωριανούς της αλλά και όσους την
γνώριζαν ήταν άριστες.

Αγαπούσε πολύ το χωριό μας και ενδιαφέρονταν για όλα
τα δρώμενα στο χωριό και ενίσχυε οικονομικά όλες τις προ-
σπάθειες του Συλλόγου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

Η κηδεία της έγινε στα Γιάννινα με την συμμετοχή όλης
της Βρυσοχωρίτικης παροικίας των Ιωαννίνων αλλά και πλή-
θος άλλων γνωστών και φίλων της οικογενείας της και η ταφή
της έγινε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου Κοπάνων.

Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου εύχεται να είναι αναπαυμένη κοντά
στην Παναγία μας την οποία πολύ αγαπούσε και σ’ όλους τους
Αγίους μας. Στην οικογένειά της τα θερμά μας συλλυπητήρια
να έχουν την ευχή της και τα χρόνια της.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή

ANAΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΔΟΥΜΑ
- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

1937-2018
Την Πέμπτη

26-4-2018 έφυγε
από τη ζωή η Ανα-
στασία (Σούλα)
Δούμα - Παπαβα-
σιλείου. Γεννή-
θηκε στη
Θεσσαλονίκη καν
ήταν το πρώτο
παιδί από τα τέσ-
σερα (Αναστασία,
Γιάννης, Μαρία,
Μιχάλης) της Σο-
φίας και του Χρή-
στου Δούμα.
Έζησε τα παιδικά
της χρόνια στο
Βρυσοχώρι όπου
και πήγε στο Δη-
μοτικό σχολείο.

Αργότερα, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου, όλη η οικογένεια με-
τεγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 

Εκεί τελείωσε και τις γυμνασιακές της σπουδές. Η καταγωγή
της και η ανατροφή της μέσα σε μία οικογένεια με σταθερές
αρχές διέπλασαν έναν χαρακτήρα έντιμο, ηθικό, γεμάτο από προ-
σφορά και ανιδιοτέλεια, φιλοξενία, αλτρουισμό και καλοσύνη.
Είχε την ευτυχία να δημιουργήσει μια καλή οικογένεια με συνο-
δοιπόρο της στη ζωή έναν ικανότατο και στοργικό σύζυγο, τον
Απόστολο Παπαβασιλείου, ιδρυτή του Γυμνασίου Μελίκης Ημα-
θίας, με τον οποίο απέκτησε δυο παιδιά, τον Αθανάσιο και τη
Μαρία. Ευτύχησε να χαρεί, να μεγαλώσει και να καμαρώσει τέσ-
σερα εγγόνια. 

Φρόντισε να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες και την παράδοση
του τόπου της τόσο στα παιδιά της όσο και στα εγγόνια της, διδά-
σκοντας τον τρόπο παρασκευής της Ζαγορίσιας πίτας, στην οποία
υπήρξε απαράμιλλη, ενώ εμφύσησε και στα εγγόνια της τα ακού-
σματα του τόπου της που είχαν πάντα ως βάση τους το σαγηνευ-
τικό κλαρίνο. 

Τα τελευταία σαράντα χρόνια ζούσε οικογενειακώς στη Θεσ-
σαλονίκη. Η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυ-
ρίου στη Θεσσαλονίκη παρουσία συγγενών και φίλων.

Αιωνία η μνήμη της.
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή

ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΠΗ 
(1929-2018)

Πλήρης ημερών, δικαιωμένη και καταξιωμένη στην επί-
γεια διαδρομή της, έφυγε από τη ζωή στις 4-5-2018 η Αθηνά
Τσούπη.

Η Αθηνά γεννήθηκε στο Πάπιγγο το 1929 και ήταν το
τρίτο από τα πέντε παιδιά του Στέφανου και της Βασιλικής
Παπακώστα. Παντρεύτηκε τον Βασίλη Τσούπη και εγκατα-
στάθηκε στα Γιάννινα, τόπο καταγωγής του συζύγου της.

Εργατική, δραστήρια, ευγενική και καλοσυνάτη δημι-
ούργησε με το σύζυγό της ένα υποδειγματικό νοικοκυριό
και μία ωραία οικογένεια.

Μεγάλωσαν με στοργή και φροντίδα τα δύο παιδιά τους,
τη Μαρία και τον Δημήτρη και τα αποκατέστησαν με τον κα-
λύτερο τρόπο.

Η Μαρία είναι φιλόλογος και παντρεύτηκε τον γεωπόνο
- καθηγητή Αναστάσιο Ρέμο. Ο Δημήτρης σπούδασε Μου-
σική και παντρεύτηκε τη γιατρό Πελαγία Τσακιρίδη.

Σκληρό πλήγμα και μεγάλη δοκιμασία δέχτηκε η Αθηνά
και η οικογένειά της, όταν σε τροχαίο δυστύχημα στις 14-9-
2003, χάθηκε ο πολυαγαπημένος γιος της ο Δημήτρης.

Ο θάνατος και του συζύγου της το 2011 αποσυντόνισε το
ρυθμό της ζωής της και η ευχάριστη, χαρούμενη, χαμογε-
λαστή και αισιόδοξη Αθηνά, ζούσε πια με θλίψη και πόνο.

Τίποτε δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Ούτε καν η
αγάπη, η στοργή και η φροντίδα της κόρης της Μαρίας και
της οικογένειάς της.

Αναπαύτηκε στη φιλόξενη γη των Ιωαννίνων και στην
τελευταία της κατοικία την συνόδευσε και την αποχαιρέτισε
με συγκίνηση πλήθος κόσμου, γιατί η Αθηνά ήταν ιδιαίτερη
αγαπητή σε όσους την γνώριζαν. Ας μείνει “αιωνία η μνήμη
της”.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην
Μαρία, στον Τάσο, στα παιδιά τους Γιάννη και Βασίλη,
καθώς και στην Αιμιλία και τους λοιπούς συγγενείς θερμά
συλλυπητήρια.

Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΑπΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ
• Καθαρόν πράγμα δεν είναι ότι επλύθη, αλλά

ό,τι δεν ελερώθη.
- Δημήτριος Καμπούρογλου 1852-1942
Έλληνας γνωμικογράφος
• Ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας.
- Αλμπέρ Καμί
• Δεν έφταιγεν ο ίδιος. Τόσο ήτανε
- Μανώλης Αναγνωστάκης
• Η επιστήμη και η τέχνη ανήκουν σε όλο τον

κόσμο και μπροστά τους εξαφανίζονται όλα τα σύ-
νορα.

Βολφγκάνγκ Γκαίτε
• Και οι λέξεις φλέβες είναι. Μέσα τους αίμα κυλάει.
- Γιάννης Ρίτσος

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

- Το να νικάς τον εαυτό σου είναι η πρώτη και η άριστη
απ’ όλες τις νίκες, το να νικάσαι δε από τον εαυτό σου, είναι
χειρότερο και το πιο ατιμωτικό απ’ όλα.

Πλάτωνας

- Ο Θεός όσο βοηθά τους δίκαιους, άλλο τόσο μάχεται
τους άδικους.                                                                  Αίσωπας

- Εκείνος που αδικεί είναι πιο δυστυχώς από εκείνο που
αδικείται.                                                                     Δημόκριτος

- Τίποτα δεν είναι φοβερό στον άνθρωπο, από εκείνα
που του επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι.

Πλούταρχος

ΖΩΗ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
Μια ηλικιωμένη κυρία αποφάσισε να πληρώσει έναν

καλό ζωγράφο να της φτιάξει το πορτρέτο της και του λέει:
Ζωγράφισε και μερικά σκουλαρίκια με διαμάντια, ένα πε-
ριδέραιο με διαμάντια, βραχιόλια με σμαράγδια, ρουμπίνια
καρφίτσες, και ένα χρυσό ρολόϊ Ρόλεξ”. “Μα αφού δεν
φοράς τίποτα από όλα αυτά, γιατί να το κάνω αυτό;” είπε ο
ζωγράφος. “Το ξέρω” είπε η γυναίκα. “Σε περίπτωση όμως
που εγώ πεθαίνω πριν τον άντρα μου, και ξαναπαντρευτεί,
θέλω η κανούργια γυναίκα του να κάνει άνω-κάτω το σπίτι
ψάχνοντας για αυτά τα χρυσαφικά και να του κάνει τη ζωή
μαρτύριο”.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Στις ετήσιες κρίσεις του Στρατού Ξηράς ο Ταγμα-
τάρχης Οικονομικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΗΣ του Ευαγγέ-
λου και της Ανθούλας Καραγιαννοπούλου προήχθη
στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό μας ΓΙΩΡΓΟ και του εύχονται και σε
ανώτερα.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΠΛΙΤΗ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ του Αντωνίου και της
Ασπασίας (εγγονός των αειμνήστων Αθανασίου Τράντη
και Χρυσούλας Καρπούζα), την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
παρουσιάστηκε στην 23 ΕΜΑ στο Λιτόχωρο Πιερίας για
να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
αγαπητό μας ΘΑΝΟ καλή θητεία.

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ

Στην 3/ήμερη εκδρομή που πραγματοποίησε ο
Σύλλογός μας στην πόλη της Καβάλας, μας επισκέ-
φθηκε όλο χαρά η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (συντα-
ξιούχος παιδίατρος) από το κοντινό μας ΗΛΙΟΧΩΡΙ.

Η κ. ΧΑΡΚΛΕΙΑ μας μίλησε με λαχτάρα και ρώ-
τησε αρκετά για τις ρίζες της, το χωριό των γονιών
της (Δημητρίου (Μήτρου) και Χαρίκλειας) που τα δύ-
σκολα εκείνα χρόνια ξενιτεύτηκαν και εγκαταστάθη-
καν στην Καβάλα όπου και μεγάλωσε. Όσο της το
επίτρεπαν οι συνθήκες της ζωής επισκεπτόταν το
χωριό της.

Σήμερα, δυστυχώς, ούτε μπορεί να το επισκεφθεί
ούτε να συντηρήσει την παλιά οικία μαζί και το οικό-
πεδο που εφάπτεται της κεντρικής πλατείας του
Ηλιοχωρίου και αναγκάζεται να τα πουλήσει. Χά-
ρηκε και συγκινήθηκε για την συνάντησή μας, μας
παρακάλεσε να μεταβιβάσουμε τους θερμούς χαι-
ρετισμούς στους συγχωριανούς της και εάν κάποιος
γενικά ενδιαφέρεται για την αγορά, ας επικοινωνή-
σει με τα τηλέφωνά της: 6978997075 και 2510225673.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΝΟΥΤΣΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ δώ-
ρισε στο Σύλλογο για εμπλουτισμό του λαογραφικού
Μουσείου, μια κάπα του συζύγου της, αειμνήστου
Αθανασίου Γιαννούση με καταγωγή από το χωριό
Αβδέλα Γρεβενών, ο οποίος εν ζωή δεν ξέχασε ποτέ
το χωριό του και την καταγωγή του και το χόμπι του
ήταν να συγκεντρώσει ρουχισμό, υλικά κ.λ.π. από
την ποιμενική ζωή του χωριού. Οι κάπες ήταν για
τους βοσκούς το κυριότερο ρούχο που τους προ-
στάτευε από τη βροχή και το κρύο. Σήμερα έχουν τα
αδιάβροχα, ομπρέλες κ.λ.π.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί την κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ για τη
δωρεά και να είναι αιωνία η μνήμη του αγαπημένου
της συζύγου.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας (Αρ. φύλ.
12 σελ. 15) εκ παραδρομής γράφτηκε ότι η ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Χρυσ. ΜΕΜΟΥ σπουδάζει στη Σπάρτη. Το σωστό είναι
στο Ναύπλιο.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(Εφημερίδες - Περιοδικά)
- Περιοδικό “κόνιτσα”
- Περιοδικό “Εν Τσεπελόβο”
- Εφημερίδα “Το Ζαγόρι μας”
- Εφημερίδα “Η φωνή των Μηλιωτάδων Ζαγορίου”

από την "λυχνία ΝικΟΠΟλεΩσ"

Η ΜΥΡΤΩ
Θυμάμαι την Μυρτώ. Ένα μικρό

χαριτωμένο κοριτσάκι. Προσβλήθηκε
από οξεία λευχαιμία. Με απαράμιλλη
σιωπή και υπομονή, με ένα γλυκύτατο
βλέμμα που εξέπεμπε συνεχώς το
χλωμό προσωπάκι της, αντιμετώπιζε
τις πιο επιθετικές θεραπείες που της
έκαναν οι γιατροί στο νοσοκομείο.

Και όσο ήταν αυτή ανεκτική, τόσο
κατέρρεαν ο γονείς της, που σταδιακά
έχασαν μαζί με τις ελπίδες τους και τα
τελευταία ψήγματα της πίστεώς τους.
Δεν ήταν άνθρωποι πιστοί ούτως ή
άλλως. Κάτι όμως υπήρχε μέσα τους.
Την είχαν στείλει και σε καλό σχολείο.
Είχε μια δασκάλα που την υπεραγα-
πούσε. Κάθε φορά πριν κοιμηθεί
έκανε τον σταυρό της λέγοντας:

- “Σταυρέ του Χριστού, σώσον
ημάς τη δυνάμει Σου”. Έτσι της είχε πει
η δασκάλα της κα Παρασκευή.

- Γιατί κάνεις τον σταυρό σου; ρω-

τούσε η μητέρα της.
- Για να μου δίνει δύναμη ο Χρι-

στός απαντούσε.
Έτσι μας είπε η κυρία Παρασκευή

στο σχολείο.
- Δεν του λες καλύτερα να σε κάνει

καλά;
- Δεν χρειάζεται αφού μου δίνει

δύναμη και χαρά.
Οι γονείς δεν επέμειναν. Δεν κατα-

λάβαιναν και πολλά. Καθώς όμως
προχωρούσε η ασθένεια, τα έβαλαν με
τον Θεό. Παρά ταύτα δεν μπορούσαν
να τα βάλουν με το παιδί τους, που συ-
νέχισε να κάνει τον σταυρό του και να
λέει προσευχούλες.

Η Μυρτώ πέθανε οκτώ χρονών ζη-
τώντας από την μητέρα της να της πει
το “Πάτερ ημών”, γιατί αυτή δεν μπο-
ρούσε πλέον. Άφησε την κούκλα της
από την αγκαλιά της, σταύρωσε τα χε-
ράκια της και ζήτησε την προσευχή.

Η μητέρα της δεν μπόρεσε να της
χαλάσει το χαντίρι. Το έκανε με λυγ-

μούς. Άφησε τη λογική των επιχειρη-
μάτων και των αποδείξεων του στενού
μυαλού και της σκέψης και λειτούρ-
γησε στον κόσμο του παιδιού της. Μαζί
με τα δάκρυα από τα μάτια της, ανέ-
βλυζε και η πίστη από την καρδιά της.

Από το βιβλίο “Εκεί που δεν φαίνε-
ται ο Θεός”

του Μητροπολίτου Μεσογαίας κ.
Νικολάου.

ΚΟΡΥΦΕΣ
Όσα βουνά κι αν ανεβείτε, απ’ τις

κορφές τους θ’ αγναντεύετε άλλες
κορφές ψηλότερες μία άλλη πλάση ξε-
λογιάστρα. ....

Και την κορφή σα φτάσετε την ψη-
λότερη, πάλι θα καταλάβετε πως βρί-
σκεστε σαν πρώτα κάτου απ’ όλα τ’
άστρα.

(Κωστής Παλαμάς)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Επιμέλεια Γ. Κ. ΒΑΚΑΡΟΣ



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 ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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

Αρματάς Ευστάθιος                                 100,00
Σίγκα Αικατερίνη                                       81,00
Πελτέκη Γεωργία                                       50,00
Σίψιας Ευστάθιος                                      30,00
Πάντος Κων/νος                                       25,00
Σιάχος Αχιλλέας                                        25,00
Βακάρος Κίμων                                         20,00
Βαταβάλη Βασιλική                                   20,00
Ζύγουρα Μαριάνθη                                    20,00
Θεοδωρίδης Νικόλαος (Θεσ/νίκη)            20,00
Θεοδωρίδου - Λανάρη Ιωάννα                   20,00
Καβαρδίνας Θεόδωρος                              20,00
Μουχταρόπουλος Δημήτριος                     20,00
Σγούρου Βασιλική                                     20,00
Σιαμπίρης Ευάγγελος του Κων/νου          20,00
Σιαμπίρης Κων/νος του Ευαγγέλου          20,00
Στογιάννης Βασίλειος                               20,00
Χατζηαγαπίου Νατάσα                                20,00
Θεοδωρίδου Γιανούλα                               15,00
Σισμανίδης Τηλέμαχος                              15,00
Αγγέλη - Οικονόμου Γιαννούλα                10,00
Καψάλη - Βερτόδουλου Αγγελική             10,00
Κιτσαρά Ερμιόνη                                       10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 26.06.2018

- Ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ (Θεσ/νίκη) προσέ-
φερε σαράντα (40,00) ευρώ στη μνήμη προσφι-
λών προσώπων.

- Η κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΠΙΖΑΚΗ - ΖΗΓΟΥΡΙ (Γρε-
βενά) προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ.

- Η κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ και ο
σύζυγός της Απόστολος Καραγιαννόπουλος
(Βρυσοχώρι) προσέφεραν τριάντα (30,00) ευρώ
στη μνήμη του εξαδέλφου τους Ιωάννου Γεω.
Λένου.

- Η οικ. ΑΝΕΣΤΗ ΚΙΤΣΑΡΑ (Γιάννενα) προ-
σέφερε χρηματικό ποσό στη μνήμη της θείας

τους Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.
- Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΑΜΟΥΡΗΣ (Πολύγυρος

Χαλκιδικής) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ
στη μνήμη της αγαπημένης τους συζύγου και
μητέρας Μάτας Κλαμούρα το γένος Χαράλαμπου
Τράμμα.

- Η οικ. ΖΩΗ ΒΑΚΑΡΟΥ (Βρυσοχώρι) προσέ-
φερε τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη της θείας
τους Άννας Βακάρου.

- Η κ. ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΒΑΚΑΡΟΥ (Γιάννενα) προ-
σέφερε χρηματικό ποσό στη μνήμη της θείας της
Άννας Βακάρου.

- Η οικ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΚΑΡΟΥ
(Ιωάννινα) προσέφερε τετρακόσια (400,00) ευρώ στη
μνήμη της Μητέρας τους Άννας Βακάρου.

- Η οικ. ΚΙΜΩΝΑ ΒΑΚΑΡΟΥ (Καλαμάτα) προσέ-
φερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη της Μητέρας
τους Άννας Βακάρου.

- Η οικ. ΣΩΚΡΑΤΗ και ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑ

(Ιωάννινα) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη της συμπεθέρας των Άννας Βακάρου.

- Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ και η ΜΑΡΙΑ ΚΟΥ-
ΝΑΒΟΥ και ο σύζυγός της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΜΠΟ-
ΝΙΑΣ (Ιωάννινα) προσέφεραν πενήντα (50) ευρώ στη
μνήμη Άννας Βακάρου.

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚλΗΣΙΕΣ

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση 
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ

ΠΡΟσΦΟΡεσ στον αγιο ΧαΡαλαΜΠΟ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΝΝΑΣ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΥ

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ (Αμερική) προσέφερε τε-
τρακόσια (400,00) ευρώ στη μνήμη των γονέων του
Σοφίας Κυρίτση και Χρήστου Τσώκου.

- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεοδ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Θεσ/νίκη)
προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ.

- Ανώνυμος (Ιωάννινα) προσέφερε διακόσια
(200,00) ευρώ

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κων. ΒΑΚΑΡΟΣ (Γιάννενα) προ-
σέφερε τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη Άλκη Μιχ. Πα-
σχάλη.

ΔΩΡεεσ στον αγιο ΧαΡαλαΜΠΟ

- Ο Κλαμούρης Νικόλαος (Πολύγυρος) προσέφερε πενήντα
ευρώ (50,00) στη μνήμη της αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας
Μάτας Κλαμούρη το γένος Χαράλαμπου Τράμμα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

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 ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14 τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα).
Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκδίδονται στο ΟΝΟΜΑ
του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία,
διότι η αξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

ΠΡΟσΦΟΡεσ 
Για αλλεσ εκκλησιεσ

Ο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΨΙΑΣ (Ν. Επιβάτες Θεσ/νίκης) προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ στην εκκλησία Κάτω Παναγίας (Γεννήσεως
της Θεοτόκου).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ 

ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΑ-
ΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Κ.Λ.Π., ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛ-

ΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: nea@mosv.gr και στο:

m.poupovini@gmail.comΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ www.mosv.gr
και οι φωτογραφίες της εφημερίδας μας θα εμφανιστούν έγχρωμες

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
27Η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ


