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ΗΕλλάδα ίσως να ήταν από τις
λίγες χώρες που δεν διέθετε
Εθνικό Κτηματολόγιο. Πριν από

μερικά χρόνια έχει ξεκινήσει και στη
χώρα μας η καταγραφή του κτηματολο-
γίου πρώτα από τις μεγάλες πόλεις και
συνεχίζεται σε όλους τους Δήμους.

Την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 στα
Γραφεία της Τοπικής μας Κοινότητας
βάση προγράμματος που είχε συντάξει
για όλο το Δήμο Ζαγορίου η Κοινοπρα-
ξία “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡ-
ΡΑΣ” που έχει αναλάβει το έργο για το
Εθνικό Κτηματολόγιο η εκπρόσωπός της
κ. Δροσούλα Τσουμάνη, ενημέρωσε και
εξήγησε στους κατοίκους του χωριού
την διαδικασία και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για τις δηλώσεις στο
Εθνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περι-
ουσίας μας (εντός και εκτός οικισμού)
και θα πρέπει να υποβληθούν από 15
Οκτωβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου
2019.

Είναι η μοναδική ευκαιρία με λίγα οι-
κονομικά έξοδα να κατοχυρώσει και να
αναγνωρίσει ο καθένας μας την περιου-
σία του.

Ότι δεν δηλωθεί έως της 15 Ιανουα-
ρίου 2019 θα περιέλθει στο Ελληνικό
Δημόσιο.

Η Δήλωση υποβάλλεται  από τον
ιδιοκτήτη ή από εξουσιοδοτημένο αντι-
πρόσωπο με μία απλή εξουσιοδότηση
που δεν χρειάζεται θεώρηση από κά-
ποια δημόσια αρχή, σε οποιοδήποτε
Δήμο της χώρας στο αρμόδιο Γραφείο
Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά
www.ktimatologio.gr

Εντός του μηνός Οκτωβρίου θα λει-
τουργήσει Υπηρεσία Κτηματογράφησης,
όπου θα πληροφορεί, θα ενημερώνει
τον κάθε ενδιαφερόμενο για την περί-
πτωσή του και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά.

Οι περιπτώσεις για τον καθένα μας
είναι διαφορετικές. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε τις κυριότερες:

Η πρώτη ενέργεια είναι να εντοπί-
σουμε το ακίνητό μας (οικία - οικόπεδο
- αγροτεμάχιο κ.λ.π.) με τοπογραφικό
διάγραμμα εφ’ όσον υπάρχει (δεν είναι
υποχρεωτικό), δωρεά, θέαση ορθοφω-
τογραφιών ελλην. κτηματολόγιο, gps
χειρός, ή με υπόδειξη στο χάρτη στο
Γραφείο Κτηματογράφησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τίτλος κτήσης (συμβολαιογραφικές

πράξεις, δικαστικές πράξεις, πιστοποι-
ητικά μεταγραφής, έγγραφα χρησικτη-
σίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς),
αστυνομική ταυτότητα, αποδεικτικό έγ-
γραφο, ΑΦΜ και Ε9 όλα σε απλή μορφή

φωτοαντιγράφου.

Α’ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΤΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ
Η χρησικτησία αποδεικνύεται με

οποιοδήποτε έγγραφο τελευταίας
20ετίας (Λογαριασμός ρεύματος, νερού,
κλπ.) το Ε9 και ένορκη βεβαίωση από
δύο μαρτύρους στο Ειρηνοδικείο ή σε
συμβολαιογράφο.

Β΄ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ
Τίτλος κληροδοτούμενου (εάν υπάρ-

χει) ληξιαρχική πράξη θανάτου, Αντί-
γραφο δημοσιευμένης διαθήκης,
πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως
διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη απο-
ποιήσεως κληρονομιάς.

Γ’ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τίτλος κληρονομούμενου (εάν υπάρ-
χει) ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστο-
ποιητικό εγγυτέρων συγγενών και
πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως
κληρονομιάς. Όταν συνταχθεί η πράξη
αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί
στο Υποθηκοφυλακείο θα πρέπει να
προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογρά-
φησης αντίγραφο της πράξης και του πι-
στοποιητικού μεταγραφής.

Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε
τους απανταχού Συγχωριανούς μας για
την έναρξη του Κτηματολογίου και να
προβούν στις ανάλογες ενέργειες. Για
περισσότερες πληροφορίες στην κ. Δρο-
σούλα Τσουμάνη κιν. 6985846185.

(Για τη Συντακτική Επιτροπή) 
Ευθύμιος Πουποβίνης

H 27η ΓΙΟΡΤΗ 
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Γράφει: ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλ. ΜΠΑΡΚΑΣ

Πορεία στο μονοπάτι
“Γιάννης Τσιουμάνης”

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤ Η ΣΕΛ. 10ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 9

Σαν τι να είναι η Γιορτή Ζαγορίσιας
πίτας για το χωριό μου; Πανηγύρι -
Γιορτή - Θεσμός; Με δύο λόγια: ΟΛΑ
μαζί.

Όταν πρωτοξεκίνησε πριν από είκοσι
επτά (27) χρόνια δεν είχα γεννηθεί.

Η μνήμη είναι τόπος αόρατος γερά δε-
μένος στην άκρη ενός σκοινιού. Στον τόπο
αυτό βρίσκονται οι ευτυχισμένες στιγμές
που ζήσαμε. Και οι άλλες οι δύσκολες που
μας πόνεσαν. Εκεί βρίσκονται όσοι αγαπή-
σαμε και έφυγαν νωρίς. Πάντα είναι νωρίς
να χάνεις αυτούς που αγαπάς.

Όσοι μένουμε πίσω πιάνουμε την άκρη
του σκοινιού και προχωράμε.

Δύσκολο το ανέβασμα και πολύ συχνά
το σκοινί πάει να σπάσει.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φθινόπωρο στο ΒρυσοχώριΦθινόπωρο στο ΒρυσοχώριΦθινόπωρο στο ΒρυσοχώριΦθινόπωρο στο ΒρυσοχώριΦθινόπωρο στο ΒρυσοχώριΦθινόπωρο στο ΒρυσοχώριΦθινόπωρο στο Βρυσοχώρι
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Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ χωΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗ

ΑΡΙΣΤΕΑ
Γεώργιος Πασχαλης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μαρια Τσούπη

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
(1938-2010)

Ευτέρπη Βάσου

ΕΥΘΥΜΙΑ
Χρήστος Καβαρδίνας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(1947-2010)

ΙΩΑΝΝΗΣ
Κατίνα Δούκενα

ΜΑΡΙΑ
Δήμος Μάνθος

ΚΩΣΤΑΣ
Σταυρούλα Βασιλείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΙΑ
Ορέστης Τζούμας

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Κώστας Χαντόλιος

ΕΥΤΥΧΙΑ
Σπ. Γεωργόπουλος

ΝΙΚΟΣ
(1936-2000)

Βούλα Τσιλιγκιρίδου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Θανάσης Καραγιάννης

ΚΩΣΤΑΣ
Αφρούλα Σακελλαρίδου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δέσποινα Δανά

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αθαν. Καραγιαννοπού-

λου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(1909-1940)

Χρυσή Εξαρχου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ (1914-2005)
Θεόδωρος Παντίσης

Γιάννης Πίσπας

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
(1922-1987)

Ιωάννης Ρέμος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(1920-2005)

Κώστας Σίψιας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1926-1999)

Λευκοθέα Ζαχαράκη

ΑΘΗΝΑ
Γιαν. Πασχάλης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Αστ. Τσουμάνης

ΣΤΕΛΛΑ
Λαμπ. Τάτσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(1917-1991)

Χαρίκλεια Κυράτση

NIKOΣ
(1909-1992)

Σταυρούλα Μπίρη

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(1922-2007)

Γεώργιος Οικονόμου

ΚΩΣΤΑΣ (1869-1922)
Μαρία Βασδέκη

Μαρία Κοτρώτσιου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
πέθανε νέος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
(1846-1916)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

ΜΗΤΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
Βασιλική Γιάννα

NIKOΣ
(1878-1952)

Μαρία Καπράντζιου

ΟΜΗΤΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ γεννήθηκε στην τοποθε-
σία “Αγκρουάπε” του χωριού μας στη δεκαετία του
1820.

Η τοποθεσία Αγκρουάπε βρίσκεται στο Δυτικό, ΒΔ μέρος του
χωριού και απέχει 2.30 με 3 ώρες από αυτό. Εκεί και στις γύρω
περιοχές, ως το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας ζούσαν πολλές οι-
κογένειες μόνιμα, που η κάθε μία είχε το σπίτι της, εκεί που είχε
και τα χωράφια της.

Οι γονείς του Μήτρου Τσιγκουγιάννη διατηρύσαν μια μεγάλη
κτηνοτροφική μονάδα. Είχαν τσοπάνο για το κοπάδι τους και ο
πατέρας του Μήτρου, που δεν είναι γνωστό το όνομά του, ασχο-
λούνταν περισσότερο με το εμπόριο των γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων. Είχε και πολλές κυψέλες. Ο Μήτρος μεγάλωσε κοντά
στον πατέρα του και συχνά τον ακολουθούσε στην Κόνιτσα ή στα
Γρεβενά, όπου πήγαινε για να πουλήσει τα κτηνοτροφικά του
προϊόντα και το μέλι. Έτσι έμαθε από μικρός τα ελληνικά και τα
τουρκικά.

Έμαθε ακόμη να διαβάζει και να γράφει με τη βοήθεια δα-
σκάλου στην Κόνιτσα και να λογαριάζει. Παντρεύτηκε τη ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑ. Η Βασιλική είχε σπίτι στο χωριό και
δυσκολευότανε να ακολουθήσει το σύζυγό της και να ζήσει στο
Αγκρουάπε.

Αναγκάστηκε έτσι να κτίσει και ο Μήτρος σπίτι στο χωριό, το
οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.

Μάλιστα όχι μόνο το σπίτι είναι γνωστό ως το σπίτι του Τσιγ-
κουγιάννη, αλλά και οι ένοικοί του και απόγονοί του “Τσιγκου-
γιάννη” αποκαλούνται στο χωριό κι ας έχουν άλλα επίθετα.

Το σπίτι ανήκει σήμερα στον κ. Αναστάσιο Γ. Τσιομίδη και
στην κ. Μαριάννα Δ. Τσιομίδη Χαντόλιου.

Όταν εγκαταστάθηκε στην Λεσινίτσα ήταν δύσκολο να φρον-
τίζει το κοπάδι του. Αποφάσισε τότε να πουλήσει τα ζώα του και
κράτησε μόνο τις κυψέλες, τις οποίες και μετέφερε στο χωριό.
Ήταν η μόνη οικογένεια που είχε κυψέλες στο Βρυσοχώρι.

Έχοντας αρκετά χρήματα και επειδή δεν είχε καθόλου κτή-
ματα στο χωριό, έφυγε για την Ανατολική Θράκη.

Εγκαταστάθηκε στο χωριό ΣΙΝΤΙΚΗ κοντά στην Κωνσταντι-
νούπολη. Εκεί συνεταιρίστηκε με τον Μήτρο Τσιαμπαλή και αγό-
ρασαν έναν νερόμυλο και έναν φούρνο.

Οι δουλειές πήγαιναν πάρα πολύ καλά και γρήγορα αγόρασαν στο χωριό ΜΠΙΤΣΙΝΕΪ και δεύτερο
νερόμυλο, φούρνο και χωράφια για να καλλιεργούν σιτάρι.

Ήρθε στο χωριό για να πάρει μαζί του και τη σύζυγό του. Ήθελε η μοναχοκόρη του η ΔΕΣΠΟΙΝΑ,
που ήταν λίγων χρόνων, να ζήσει σε καλύτερο περιβάλλον, με περισσότερες ανέσεις. Να μάθει γράμ-
ματα, να μάθει γλώσσες να μορφωθεί. “Τι λες άντρα μου, του είπε η γυναίκα του η Βασιλική, πού θα
πάω εγώ σε ξένον τόπο; Γλώσσα δεν ξέρω. Γνωστούς δεν έχω. Πώς θα ζήσω; Εδώ κάθε Κυριακή
είμαι σε γάμο ή σε βάπτιση. Κάθε γιορτή με καλούν σε τραπέζι. Έχω τους ανθρώπους μου, τους συγ-
γενείς, τις φίλες μου, τους γονείς μου. Δεν φεύγω από το σπίτι μου και από το χωριό μου”.

Έφυγε μόνος του απογοητευμένος.
Επέστρεφε κατά καιρούς, πάντοτε με πολλά χρήματα. 
Πάντρεψε την κόρη του με τον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΟΜΙΔΗ, έναν ωραίο νέο του χωριού. Και πάλι ο

Μήτρος επέμεινε να φύγουν όλοι μαζί για την Πόλη. Και πάλι οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν.
Πήγε μαζί του μόνο ο γαμπρός του, για να δουλέψει στις επιχειρήσεις του.
Ο Μήτρος Τσιγκουγιάννης ήταν ένας έξυπνος, δημιουργικός και δραστήριος άνθρωπος. Ήταν

άριστος νοικοκύρης και καλός οικογενειάρχης. Ήταν δε και ο προπαππούς της μητέρας μου.
Πέθανε στο χωριό γύρω στα 1890 αφήνοντας διαχειριστή της περιουσίας του, τον γαμπρό του

Αναστάσιο Κ. Τσιομίδη. Ο Αναστάσιος πέθανε το 19..... στην Καβάλα, επιστρέφοντας για το χωριό.
Σήμερα κανείς δεν φέρει το επίθετο “Τσιγκουγιάννη”. Η Δέσποινα Τσιγκουγιάννη - Τσιομίδη

όμως, αν ζούσε, θα ήταν περήφανη, γιατί πολλοί απόγονοί της, δισέγγονα και τρισέγγονα έχουν
σπίτι στο χωριό, είναι δραστήρια μέλη του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου καθώς και μέλη της συντακτικής
επιτροπής της εφημερίδας μας.

Το γενεαλογικό δέντρο του Μήτρου Τσιγκουγιάννη σχηματίζεται ως εξής:
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Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ δΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυ-

σοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της Δια-
χειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Προσκαλεί
παλαιούς και νέους Υποτρόφους του Κλη-

ροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους στο Ιε-
ρατικό Μνημόσυνο που θα γίνει την Πέμπτη 8
Νοεμβρίου 2018 (όρος απαράβατος στη δια-
θήκη του Ευεργέτη, ημέρα θανάτου της μητέ-
ρας του) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Βρυσοχωρίου, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
των γονέων του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ
των προγόνων και συγγενών του ανιόντων και
κατιόντων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου με τη σύμφωνη γνώμη του Μ.Ο.Σ. της Συν-

τακτικής και Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Προσκαλεί

τους απανταχού παλαιούς και νέους υποτρόφους του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗ, συγχωριανούς και φίλους σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
(μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των γονέων του Ευεργέτη) για την αντιμετώπιση σε
αίμα των συγχωριανών μας.

Αίμα μπορεί να δοθεί σε όποιο Νοσοκομείο της χώρας και μεταφέρεται στην Τράπεζα Αίματος
του Συλλόγου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες στην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου κ. Βασιλική Δρομπολιανούδη

- Καραγιαννοπούλου κιν. 6947042559, στον Γραμματέα κ. Αθανάσιο Δημητράκη κιν. 6946317507
και στον Έφορα Εκδηλώσεων κ. Δημήτριο Ηλία Μπάρκα κιν. 6942653893.

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ί

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε συνεργα-
σία της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, εκτελέστη-
καν και εκτελούνται στο χωριό μας τα ακόλουθα
έργα:

- Καθαρίστηκε η 25η Επαρχιακή οδός από κατο-
λισθήσεις 

- Καθαρίστηκαν οι δασικοί και αγροτικοί δρόμοι

από κατολισθήσεις
- Επισκευάζεται ο τοίχος αντιστήριξης  από οικία

Σταματιάδη προς χοροστάσι.
- Συνεχίζεται η αποκατάσταση από τις κατολι-

σθήσεις του χειμώνα στις οικίες Ζώη Βακάρου,
Στέλλας Οικονόμου - Τάτση και της Γέφυρας Κουϊ-
τσας.

- Συνεχίζεται η αποκατάσταση του Ιερού Ναού

Αγίου Χαραλάμπους (βάψιμο - πλακόστρωση κ.λ.π.)
- Από την Εκκλησιαστική Επιτροπή και τη συν-

δρομή των κατοίκων έγινε αντικατάσταση των πλα-
κιδίων δαπέδου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

- Κατασκευάστηκε ένα ακόμη κομμάτι του δρό-
μου προς Αγία Παρασκευή.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Ηπείρου,
το Δήμο μας καί την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ www.mosv.gr
και οι φωτογραφίες της εφημερίδας μας θα εμφανιστούν έγχρωμες

Το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 η
Πρόεδρος της Τοπικής μας Κοινότητας,
μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΑΔΗ, τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου, το ετήσιο καθιερωμένο
Ιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
της ψυχής του ευεργέτη, χοροστατούν-
τος του αιδεσιμοτάτου πατέρα ΙΩΑΝΝΗ
ΛΕΟΝΤΑΡΗ και Ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ.

Το μνημόσυνο του Αυγούστου κα-
θιερώθηκε για να τιμούμε τον ευεργέτη
μας και να συμμετέχουν περισσότεροι
νέοι μας καθ’ όσον ο ευεργέτης το μόνο

που απαιτεί στη Διαθήκη του είναι να τε-
λείται κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου
ανεξαρτήτου ημέρας (καθημερινή η
αργία) ημέρα θανάτου της μητέρας του
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής των γονέων του και είναι δύ-
σκολη η συμμετοχή των νέων λόγω
σχολείων η  καθημερινή.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥ-
ΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ αναφέρθηκε στη
βιογραφία του Μεγάλου Ευεργέτη και το
σκοπό της ευεργεσίας του.

Μετά τη θεία λειτουργία στο προαύ-
λιο της εκκλησίας προσφέρθηκαν τα κα-
θιερωμένα κόλυβα και αρτίδια.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στην
προτομή του ευεργέτη και κατάθεση
στεφάνων από την πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ
- ΚΥΡΑΤΣΗ και τον έφορα εκδηλώσεων
του Συλλόγου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ηλ.
Μπαρκα.

Στο καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ η Επι-
τροπή του Κληροδοτήματος προσέφερε
καφέ-κονιάκ και βουτήματα. Το Βρυσο-
χώρι τίμησε και φέτος με τη σεμνή αυτή
τελετή τη μνήμη του Ευεργέτη μας και
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για την πα-
τριωτική του προσφορά.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
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ΑπΟ ΤΙΣ δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥλλΟΓΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΠΙΤΕΣ 
ΤΗΣ 27ης ΓΙΟΡΤΗΣ 
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Παραθέτουμε τα ονόματα των κυριών και δεσποινίδων που προσέφεραν
τις πίτες με τη σειρά που παραδόθηκαν στην Επιτροπή παραλαβής και τις
ευχαριστούμε θερμά, διότι στην προσφορά τους κάθε χρόνο στηρίζεται η
επιτυχία αυτής της γιορτής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου (πανηγύρι - γιορτή
πίτας - ορειβατικές εξορμήσεις κ.λ.π.) έχουν ση-
μαντικά έξοδα δυσανάλογα για τις οικονομικές
δυνατότητες του Συλλόγου. Τις προσπάθειες
αυτές του Συλλόγου για την επιτυχή οργάνωση
των εκδηλώσεων ενίσχυσαν και βοήθησαν και
φέτος αρκετοί συγχωρανοί και φίλοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμές ευχα-
ριστίες στους:

Α’ ΧΟΡΗΓΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ

1. DREAM STROM Γεώργιος Ιωά. Βακάρος και
Γεράσιμος Βούλγαρης, Ιωάννινα
2. ΚΑΦΕ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κωνσταντίνος Ευάγγ.
Σιαμπίρης Βρυσοχώρι
3. ΨΗΣΤΑΡΙΑ “ΑΛΕΚΟΣ” Κρυφοβό Ιωαννίνων
4. ΓΚΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝ. Συγκρότημα κατοικιών
Κήποι Ζαγορίου

Β’ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ

1. Αφοί Πρόϊου: Εμπορία Κρεάτων Αλεξάνδρεια
Ημαθίας.
2. Δήμητρα - Σλατίντσι - Βακάρου: Βρυσοχώρι
3. Σωκράτη Μπανιά: Χρώματα Ιωάννινα
4. Γεώργιο Βακάρο και Γεράσιμο Βούλγαρη
Ιωάννινα (DREAM STROM)
5. Κωνσταντίνο Σιαμπίρη Καφέ - Ταβέρνα Βρυ-
σοχώρι
6. Ιωάννη Λένο: Εμπορία ρουχισμού Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας
7. Νικολέτα Δρομπολιανούδη Κατάστημα “Το
Ζύγη” Αλεξάνδρεια
8. Κουρείο LAC 28η Οκτωβρίου Ιωάννινα
9. Κουρείο Άγγελος - Βάσω Ιωάννινα
10. ΓΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βόλεϋ

ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
που προμηθεύτηκαν Λαχνούς

της Λαχειοφόρου Αγοράς

Δ. ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ
 ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΗ-
ΣΑΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΠΙΤΕΣ
- Γκαράνη Έφη
- Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Βασι-
λική
- Καπράντζιου - Γκόγκου Αδαμαντία
- Μέμου Σταματία
- Κουκουστρίκα - Κυράτση Ελένη
-  Στιακάκη - Κυράτση Σοφία
- Αηδώνη - Νότη Παναγιώτα
- Γκιτσιούδη - Τσιομίδου Θεοδώρα
- Ιωαννίδου - Νάνσυ
- Λιάρου Χρυσούλα του Αριστ.
- Βακάρου Αλκμήνη του Στέργιου
- Τσιρώνη Θεοδώρα

Ε. ΣΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΠΟΥ
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΛΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ

ΑΓΟΡΑ
- Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία

- Καρβούνη Αφροδίτη (Ασπράγγελοι)
- Μπεράτη Θεοδώρα (Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου)
- Τσιομίδου Λευκοθέα του Αναστ.
- Δρομπολιανούδη Νικολέτα (Αλεξάνδρ.)
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στις κυρίες και
δεσποινίδες που προσέφεραν τις πίτες, διότι σε
αυτές οφείλεται η επιτυχία της γιορτής.

AΠΟΝΟΜΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου κάθε χρόνο
στο πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής απένειμε αναμνηστικά δι-
πλώματα στους επιτυχόντες
μαθητές στα ΑΕΙ-ΤΕΙ στις πανελλή-
νιες εξετάσεις που έχουν κατα-
γωγή από το Βρυσοχώρι. το
πανηγύρι εφέτος δεν πραγματο-
ποιήθηκε λόγω τριημέρου πέν-
θους της χώρας και τα διπλώματα
στους επιτυχόντες  στις πανελλή-
νιες εξετάσεις 2017-2018 απονε-
μήθηκαν στη Γιορτή της πίτας ως
ακολούθως:
- Αικατερίνη Μπάρκα του Ηλία
και της Δέσποινας για την επιτυχία
της στη Σχολή Προσχολικής Αγω-
γής Ιωαννίνων
- Λεωνέλα Βούρβου του Θωμά
και της αειμνήστου Μαρίας Κασ-
σαβέτη για την επιτυχία της στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης Τμήμα Νομικής Σχολής
- Βάϊα Μπιζάκη του αειμνήστου Γε-
ωργίου και της Βαρβάρας για την
επιτυχία της στο Παιδαγωγικό
Τμήμα του Πανεπιστημίου Φλώρι-
νας
- Αθηνά Τζαμουράτου του Ιωάν-
νου και της Νίκης Ρήμα για την
επιτυχία της στο Αριστοτέλειο
Παν/μιο Θεσσαλονίκης Τμήμα
Φαρμακευτικής 
- Ιωάννα Ντουντούδη του Γεωρ-
γίου και της Γεωργίας Πετράκου
για την επιτυχία της στη Σχολή
Ιστορίας της Αρχαιολογίας του Αρι-
στοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονί-
κης.
- Γεώργιο Δογορίτη του Πέτρου
και της Σταυρούλας Σιώκα για την
επιτυχία του στο Παν/μιο Αιγαίου
Σχολή Περιβάλλοντος Τμήμα Επι-
στημών Θαλάσσης
- Ιφιγένεια Παπαδάτου του Δημη-
τρίου και της Φωτεινής για την επι-
τυχία της στη Νομική Σχολή του
Παν/μίου Κομοτηνής
- Αλέξανδρο Σαββίδη του Κυριά-
κου και της Δέσποινας για την επι-
τυχία του στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής Καστοριάς
- Αποστολία Λένου του Ιωάννου
και της Δήμητρας για την επιτυχία
της στο Παν/μιο Λευκωσίας Κύ-
πρου Τμήμα Μάρκετινγκ, Εμπο-
ρίας και Διαφήμισης.
- Σταματία Μέμου για την επιτυχία
της στο Τμήμα Θεατρικών Σπου-
δών, Σχολή Καλών Τεχνών του
Παν/μίου Πελοποννήσου.

Η ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δεν πραγματοποιήθηκε η Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
που ήταν προγραμματισμένη για το
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 στα
Γραφεία του Συλλόγου στο χωριό
λόγω μη απαρτίας. 

Νούτσου - Γιαννούση Δέσποινα
Τσιομίδου Χρυσούλα (Χρύσα)
Γκαράνη Έφη Σπέτσες

Βακάρου Αριστούλα
Βακάρου Ματίνα

Κορέτα Ζανέτα
Παπαποστόλου - Οικονομοπού-
λου Χάϊδω Βέροια

Καραγιαννοπούλου Περσεφόνη
Καραγιαννοπούλου Ευανθία
Μπασδέκης Βασίλειος Νεόκα-

στρο Ημαθίας
Πουποβίνη Χαϊδούλα
Στυλίδου Καλλιόπη

Κολιού Δέσποινα Τρίκαλα Ημα-
θίας
Δρομπολιανούδη Νικολέτα Αλε-

ξάνδρεια
Δρομπολιανούδη - Καραγιαννο-
πούλου Βασιλική

Βακάρου Αλκμήνη του Πολυ-
ζώη
Βακάρου Αλκμήνη του Στεργίου

Οικονόμου - Πασχάλη Αθηνά
Οικονόμου - Τάτση Στέλλα
Εξάρχου - Πρόϊου Σοφία

Εξάρχου Νίκη
Πρόϊου Σοφία του Θεοδώρου

Αλεξάνδρεια
Σιαμπίρη Ελισσάβετ
Ζηκοπούλου - Σιαμπίρη Αφρο-

δίτη
Παντίση - Καραγιάννη Χαρί-
κλεια

Σιαμπίρη Σταματία
Μισαηλίδη Ελισσάβετ
Δράκου Ζωή

Δάνγκου Δέσποινα Παλαιοσέλι
Κονίτσης
Γκιτσιούδη - Τσιομίδου Θεο-

δώρα
Σταλίκα Ανδρονίκη
Μπάρκα Αικατερίνη του Ηλία

Καρβούνη Αφροδίτη Ασπράγγε-
λοι Ζαγορίου
Μπεράτη Θεοδώρα Κεφαλό-

βρυσο Πωγωνίου
Βούρβου Νικολίνα
Λαστιώτη - Κασσαβέτη Ελένη

Μπουτσόρα Παναγιώτα Σερ-
βιανά Ιωαννίνων

Πασχάλη Δέσποινα του Γεωργ.

Θεσ/νίκη

Γκόγκου Εβελίνα

Χαντόλιου Μαριάνα

Σταμάτη - Σιγάλα Αικατερίνη

Πεπόνη Αικατερίνη

Χαραλαμποπούλου Νικολίτσα

Αθήνα

Ρήμα Νίκη

Νούτσου - Αλικάκου Βαρβάρα

Θεσ/νίκη

Μπαντιά - Βακάρου Νικολέτα

Σλατίντζη - Βακάρου Δήμητρα

Τσιομίδου Λευκοθέα του Αναστ.

Μπάρκα Αικατερίνη

Νότη Σουλτάνα

Κουκουστρίκα - Κυράτση Ελένη

Στιακάκη - Κυράτση Σοφία

Δημητράκη Αντωνία

Κουνάβου Ανδρομάχη

Λιάρου Χρυσούλα του Αριστ.

Αμπελιά Ιωαννίνων

Τσιομίδου Σταυρούλα (Ρούλα)

Αηδώνη - Νότη Παναγιώτα

Σιαμπίρη - Πίσπα Αλέκα Βέροια

Πίσπα - Μαρθοπούλου Αλεξία

Βέροια

Ναστούλη Μαρία Κοτσανό-

πουλο Πρεβέζης

Κυνίρη - Δημητράκη Άννα

Στούερ Αλεξάνδρα Ηλιοχώρι

Κωνσταντινίδου Κέλλυ Ηλιο-

χώρι

Παπανικολάου Έφη Ηλιοχώρι

Κυράτση - Ζαμπάκου Μαριάνθη

Ηλιοχώρι

Καφέτσιου Μίνα Ηλιοχώρι

Καφέτσιου Αγγελική Ηλιοχώρι

Λύρα Μαρία

Τσιρώνη Θεοδώρα Ελεύθερο

Κονίτσης 

Τουμάτσιου Κωνσταντίνα Ελεύ-

θερο Κονίτσης 

Γεωργίου Λίτσα Ελεύθερο Κο-

νίτσης 

Βάκα Σταθούλα Ελεύθερο Κονί-

τσης 

Παπακώστα Μαίρη Ελεύθερο

Κονίτσης 



Πέραν των πολλών υποχρεώσεων (πανηγύρια - βα-
πτίσεις - γάμοι κ.λ.π.) του Ιερέα μας στα τρία χωριά (Βρυ-
σοχώρι - Ηλιοχώρι - Σκαμνέλι) και λόγω καιρικών
συνθηκών δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε σε πολλά
εξωκλήσια του χωριού.

Λειτουργήσαμε μόνο στα ακόλουθα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Ιουνίου στο εξωκλήσι του Αγίου Τρύ-

φωνα, ανακαινισμένο, χτισμένο στην τοποθεσία Σκαρ-
βένα, κοντά στην 25η Επαρχιακή οδό από Βρυσοχώρι
προς Παλαιοσέλι - Κόνιτσα κ.λ.π. όπου η οικογένεια
ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΠΙΡΗ τέλεσε αρτοκλασία καθόσον το εξω-
κλήσι συντηρούνταν από κτίσεώς του από αυτή την οικο-
γένεια.

ΠΕΜΠΤΗ 26 Ιουλίου, πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής, πλήρες ανακαινισμένο στο μονοπάτι προς Αλάκο,
Νεραϊδόβρυση - Τσουκαρόσια - Γκαμήλα - Μονή Στομίου
- Κόνιτσα.

ΤΡΙΤΗ 14 Αυγούστου κοινή θεία λειτουργία (Βρυσο-
χώρι - Ηλιοχώρι) στο εξωκλήσι της Άνω Παναγίας Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου αντί 15 που είναι η γιορτή καθόσον
ο Ιερέας μας είχε την υποχρέωση τη μέρα αυτή να λει-
τουργήσει στο Σκαμνέλι.

Το εκκλησάκι κτισμένο επί της 25ης Επαρχιακής οδού

από Γιάννενα προς Βρυσοχώρι.
Ευχαριστούμε θερμά:
Τον π. ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ για την προσπάθεια που

καταβάλλει να εξυπηρετήσει και τα τρία χωριά.
- Τους Ιεροψάλτες κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ και ΓΕΩΡΓΙΟ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
- Τον πατέρα ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΠΑ της Ενορίας Νεοχω-

ρόπουλου Ιωαννίνων που μας λειτούργησε της Αγίας Πα-
ρασκευής.

- Τους συγχωριανούς, φίλους και Ηλιοχωρίτες που
συμμετείχαν σε αυτές τις θείες λειτουργίες. Του χρόνου
ο πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να λειτουργήσουμε σε
όλες τις εκκλησίες και τα εξωκλήσια ένδεκα (11) τον
αριθμό.
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εκκλησιαστικα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ 

Το πολιτιστικό τμήμα (culture) του κορυφαίου ει-
δησεογραφικού οργανισμού BBC, απευθύνθηκε τον
περασμένο Φεβρουάριο του 2018 σε πλήθος ειδικών
σε όλον τον κόσμο, ζητώντας τους να προτείνουν τα
πέντε κορυφαία μυθιστορηματικά έργα που θεωρού-
σαν ότι είχαν διαμορφώσει περισσότερο την ανθρώ-
πινη σκέψη και τον παγκόσμιο πολιτισμό.

Απάντησαν 108 συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, δημο-
σιογράφοι, κριτικοί και μεταφραστές από 35 χώρες,
οι οποίοι επέλεξαν βιβλία, ποιήματα, παραμύθια, θε-
ατρικά έργα κ.ά., σε 33 διαφορετικές γλώσσες.

Δημιουργήθηκε ένας κατάλογος με τα 100 σπου-
δαιότερα τέτοια έργα. Στην κορυφή βρέθηκε η
“ΟΔΥΣΣΕΙΑ” του Ομήρου.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονταν ακόμη η “Ιλιάδα”
του Ομήρου, οι Μύθοι του Αισώπου, η “Μήδεια” του
Ευριπίδη, ο “Οιδίππους Τύρανος” του Σοφοκλή, η

“Ορέστεια” του Αισχύλου και η “Αντιγόνη” του Σοφο-
κλή. Δηλαδή τα αθάνατα αριστουργήματα της παγκό-
σμιας λογοτεχνίας.

Ο λόγος για τον οποίο αναγνωρίσθηκε πρώτη η
Οδύσσεια είναι προφανής. Είναι το έργο που τονίζει
την αγάπη προς την ΠΑΤΡΙΔΑ, εξυμνεί την ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑ, βραβεύει την Συζυγική πιστότητα στον Γάμο,
διδάσκει την σεμνότητα του ήθους, προτρέπει σε ευ-
σέβεια, δείχνει την ανάγκη του αγώνα στην ζωή, τον
πόλεμο ενάντια στα πάθη.

Η αξιολόγηση του BBC culture, ήρθε στην κατάλ-
ληλη ώρα στον καιρό που όλα αυτά περιφρονούνται.

Με την αξιολόγηση αυτή η Οδύσσεια του Ομήρου
έσχισε σαν βέλος τον άνεμο τριών χιλιετιών και καρ-
φώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στο κτίριο της Βου-
λής των Ελλήνων, εκεί που ο ένας μετά τον άλλο
ψηφίζονται νόμοι που διαλύουν την οικογένεια, δια-

φθείρουν το ήθος των πολιτών και ουσιαστικά υπο-
νομεύουν το μέλλον της χώρας.

Καλεί τους πολιτικούς μας ηγέτες να αναμετρη-
θούν με την ιστορία, την παράδοση, το ήθος του Ελ-
ληνισμού. Να συντονισθούν με αυτά.

Καλεί και όλους μας να εκτιμήσουμε αυτόν τον
ανεκτίμητο ΘΗΣΑΥΡΟ της παραδόσεώς μας που πα-
ραμένει ΑΘΑΝΑΤΟΣ για 3.000 και πλέον χρόνια, για
τον οποίο ο Μέγας Βασίλειος έγραψε ότι όλη η ποί-
ηση του Ομήρου είναι έπαινος της αρετής: 

“Πάσα μεν η ποίησις τω Ομήρω αρετής εστίν
έπαινος”, και παρακινούσε τους νέους να μελετούν
τα αθάνατα αυτά έργα για να προσανατολίζονται
σωστά στη Ζωή.

(Αναδημοσίευση 
από το περιοδικό ΣΩΤΗΡ)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

“ΟΜΗΡΙΚΟ ΒΕΛΟΣ” Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος

26 Ιουλόυ 2018 ΑγίαΠαρασκευή

14 Αυγούστου 2018
Ανω Παναγία
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ΑθλΗΤΙΚΑ

20ή πΟδΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

Η ομάδα μας παρατάχθηκε.
Όρθιοι από Αριστερά: Δύο διαιτητές - Παναγιώτης Δημητράκης - Αλέξανδρος Στογιάν-

νης - Βασίλειος Ρέμος - Απόλλων Κορέτας - Αλέξανδρος Δογορίτης - Κων/νος Μπούγιας
- Διαιτητής και Λάμπρος Γεωργόπουλος

Καθήμενοι: Ιωάννης Πεπόνης - Δημήτριος Μπάρκας - Πέτρος Γκόγκος - Σπύρος Γκο-
ρίτσας, Θωμάς Πεπόνης - Αντώνιος Κώτσης και Χρήστος Γκόγκος.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια:
- Στους νέους μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν να διαφημίσουν το χωριό μας και το απέ-

δειξαν με τον καλύτερο τρόπο κατακτώντας το κύπελο ήθους.
- Στους διοργανωτές και τους Διαιτητές.
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ Ευχαριστώ από όλο το Βρυσοχώρι στην εταιρία “ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” η

οποία πέραν των άλλων δρστηριοτήτων της λειτουργεί στο χωριό μας Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο
μικρής ισχύος η οποία από πέρισυ μας δώρισε τις αθλητικές στολές.

Καλή συνάντηση το καλοκαίρι του 2019 για ένα καλό πρωτάθλημα και με περισσότερες ομάδες.

Τ ον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο
πραγματοποιήθηκε η 20ή κα-
λοκαιρινή ποδοσφαιρική συ-

νάντηση μεταξύ ομάδων από
οικισμούς του Δήμου μας.

Η ποδοσφαιρική μας ομάδα με τη
βοήθεια του Συλλόγου συμμετείχε σε
αυτό το πρωτάθλημα αποσπώντας κο-
λακευτικά σχόλια των αντιπάλων και

των θεατών για το αγωνιστικό πνεύμα,
την ευγενή άμιλλα και το ήθος των
παιδιών μας, κατακτώντας το ΚΥ-
ΠΕΛΛΟ ήθους.

Το πρωτάθλημα πραγματοποιείται
με τους ελληνικούς κανονισμούς πο-
δοσφαίρου, με διαιτητές της Ε.Δ.ΕΠΣ
Ηπείρου και διοργανωτές το Δήμο και
τους εκπροσώπους των ομάδων που
συμμετέχουν.

Στο φετινό πρωτάθλημα συμμετεί-
χαν εννέα (9) ομάδες των χωριών
Βρυσοχωρίου, Σκαμνελίου, Τσεπελό-
βου, Καπεσόβου, Κουκουλίου, Βίτσας,
Φραγκάδων, Παπίγκου και Ελατοχω-
ρίου.

Η ομάδα μας κληρώθηκε στον δεύ-
τερο όμιλο με τις ομάδες του Σκαμνε-
λίου και της Βίτσας και προκρίθηκε
πρώτη.

Σε αγώνα μπαράζ στα ημιτελικά
αποκλείστηκε από την ομάδα του Πα-
πίγκου καθ’ όσον μας έλειπαν βασικοί
παίκτες λόγω προετοιμασίας για τη νέα
σεζόν με τις ομάδες που αγωνίζονται.

Πρωταθλήτρια ήταν η ομάδα του
Τσεπελόβου και το κύπελο ήθους και
η αναμνηστική πλακέτα μοιράστηκαν η
ομάδα μας και του Καπεσόβου.

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018
Γήπεδο Τσεπελόβου: Σκαμνέλι - Βρυσοχώρι 0-1
Σκόρερ:  Ιωάννης Πεπόνης
Αγωνίστηκαν με τις μπλε στλές οι νέεοι μας

Όρθιοι από Αριστερά
Αλέξανδρος Δογορίτης - . Ιωάννης Πεπόνης - Δημήτριος Μπάρκας, Λάμπρος Γεωρ-

γόοπυλος και Παναγιώτης Δημητράκης.
Καθήμενοι: Αντώνιος Κώτσης - Κων/νος Μπούγιας - Θωμάς Πεπόνης - Απόλλων Κο-

ρέτας - Μιχάλης Τάτσης και Πέτρος Γκόγκος.

Κυριακή 22 Ιουλίου 2018
Γήπεδο Τσεπελόβου: Βρυσοχώρι - Βίτσα  3-0 άνευ αγώνα. 
Δεν παρουσιάστηκε η ομάδα της Βίτσας.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 4 Αυγούστου 2018
Γήπεδο Τσεπελόβου: Πάπιγκο - Βρυσοχώρι 4-2
Σκόρερ: Πέτρος Γκόγκος και Λάμπρος Γεωργόπουλος
Αγωνίστηκαν οι νέοι μας:

Το Κύπελο
Ήθους που

κατέκτησε η
ομάδα μας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ

Όρθιοι από αριστερά: Αδαμάντιος Καπράντζιος - Παναγιώτης Δημητράκης, Δημήτριος
Κυράτσης - Δημήτριος Μπάρκας - Λάμπρος Γεωργόπουλος - Βασίλειος Ρέμος - Αλέξαν-
δρος Δογορίτης - Πέτρος Γκόγκος

Καθήμενοι: Ιωάννης Πεπόνης - Θεόδωρος Κίτσος - Απόλλων Κορέτας - Νικόλαος Μπί-
ρης - Μιχάλης και Τάτσης (Αγωνίστηκε και ο Στέργιος Χασιώτης)
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δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
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SUDOKU
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1

έως το 9. Κάθε οριζόντια και κάθετη γραμμή και
κάθε περιοχή με 3Χ3 τετράγωνα πρέπει να περιέ-
χουν μια φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Άλ-
λωστε το SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό.
Μοναδικός αριθμός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.

8 2 3

3 9

1 9 2

9 7 8 4

5 1

2 4 6

7 5 2 1 4

1 3 7 5
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ΠΑΙΔΙ
Το Α και 
το Ω για 

να αγαπήσει 
τα μαθηματικά

- Η θετική στάση και προδιάθεση ενός
παιδιού απέναντι στα μαθηματικά θεωρεί-
ται το άλφα και το ωμέγα για το αν θα έχει
καλές σχολικές επιδόσεις σε αυτό το μά-
θημα. Αυτό επιβεβαίωσαν οι ερευνητές
του Τμήματος Ψυχιατρικής και συμπερι-
φορών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλι-
φόρνια, οι οποίοι και κατέληξαν στο συμ-
πέρασμα ότι όσο πιο θετικά βλέπει ένας
μαθητής τα μαθηματικά δεν τα φοβάται
ούτε τα βαριέται ή τα αποφεύγει, τόσο κα-
λύτερα λειτουργεί ο ιππόκαμπος, το κέν-
τρο μνήμης του εγκεφάλου κατά την
εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων.

Ο ΠΛΕΟΝΕ-
ΚΤΗΣ

Κάποιος σε ένα μπαρ βλέπει έναν
παλιό του φίλο να κάθεται μοναχός και να
τα πίνει. Του λέει λοιπόν: 

- Τι έχεις, βρε Θανάση;
Φαίνεσαι χάλια! - Τι να χω;
Τον ΜΑΡΤΙΟ πέθανε η μάνα μου και

μου άφησε 1.000.000 δρχ.
- Συλλυπητήρια, βρε παιδί μου.
- Αργότερα, τον Απρίλιο πέθανε ο πα-

τέρας μου και μου άφησε 20.000.000 δρχ.
- Τρομερό! Να χάσεις  και τους δύο γο-

νείς σου σε δυο ΜΗΝΕΣ! Ύστερα πέθανε
και η θεία μου και μου άφησε 10.000.000
δρχ.

- Ποπο! Είναι φοβερό! - Και το χειρό-
τερο είναι πως αυτό το ΜΗΝΑ... τίποτα!

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο άντρας ρωτάει το Θεό:
- Θεέ, γιατί δημιούργησες τις γυναίκες

τόσο όμορφες;
- Για να τις ερωτεύεστε!
- Μα γιατί όμως είναι τόσο κουτές;
- Για να σας ερωτεύονται!

Η ΑΚΟΗ
Στον πρώτο χρόνο γάμου
ο άντρας μιλάει και η γυναίκα ακούει
Στον δεύτερο η γυναίκα μιλάει
και ο άντρας ακούει.
Στον τρίτο μιλάνε και οι δύο
και οι γείτονες ακούνε.

ΥΓΕΙΑ
Πιείτε Γάλα

για να ακούτε καλά!
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια των ΗΠΑ
υποστηρίζουν ότι το ασβέστιο προφυλάσσει την ακοή. Οι
επιστήμονες ύστερα από συνεχείς έρευνες διαπίστωσαν
ότι απώλεια ακοής μπορεί να οφείελται σε φτωχό σε
ασβέστιο διαιοτλόγιο. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες
που έγιναν σε ομάδες γυναικών ηλικίας 60-70 ετών δια-
πιστώθηκε ότι η ομάδα που η διατροφή της περιείχε 30%
λιγότερο ασβέστιο παρουσίαζε μεγαλύτερα προβλήματα
ακοής από τις άλλες. Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι το ασβέστιο προφυλάσσει τα μικρά κόκκαλα
του αυτιού. Άρα έχετε έναν ακόμη λόγο για να πίνετε
άφθονο γάλα και να τρώτε γιαούρτι.

Τα μυστικά για αστραφτερά
δόντια

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ Αποφεύγετε να πλένετε τα δόντια
σας αμέσως μόλις τελειώνετε το γεύμα σας, συστήνουν
επιστήμονες από το Κέντρο Στοματικής Υγιεινής του Λον-
δίνου. Κι αυτό γιατί με το βούρτσισμα απομακρύνεται και
το σάλιο, που έχει την ιδιότητα να εξουδετερώνει τα οξέα
των τροφών και να κρατά σε ισορροπία τα μεταλλικά στοι-
χεία του στόματός μας. Έτσι, αφήστε να περάσουν 20-30
λεπτά μετά το φαγητό σας, πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
- Η φιλοσοφία είναι η έρευνα της αλήθειας
Πλούταρχος
- Τίποτα χωρίς σκοπό δεν γίνεται στη φύση
Αριστοτέλης
- Η τύχη στον άνθρωπο εξαρτάται από την καλή

του συμπεριφορά.
Ηράκλειτος
- Η δύναμη της ανάγκης είναι ακαταμάχητη.
Αισχύλος
- Δεν υπάρχει άνθρωπος που αδικεί, ο οποίος

δε θα τιμωρηθεί.
Ηρόδοτος
- Η πνευματική μόρφωση είναι ένας δεύτερος

ήλιος για κείνους που την αποκτούν.
Ηράκλειτος
- Μη βαρυγκομάς για την κακοτυχία σου και να

σέβεσαι τη θεία δικαιοσύνη.
Κλεόβουλος
- Η αμορφωσιά είναι μητέρα όλων των παθών.

Το να λέγεται δε ένας πνευματικά καλλιεργημένος,
αυτό δεν προέρχεται από τις πολλές γνώσεις, που
πιθανόν να κατέχει, αλλά κατά πόσον έχει απαλλα-
γεί από τα πάθη του.

Πυθαγόρας
- Και αν βρίσκομαι μέσα στις συμφορές, όμως η

μόρφωσή μου μ’ έκανε ελεύθερο άνθρωπο.
Ευριπίδης
- Μόνο της αρετής οι κατακτήσεις είναι σταθε-

ρές.
Σοφοκλής

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1. Πέρδικα βρήκα, τα φτεράκια της

έφαγα.

2. Περιστέρι μαδημένο και στη στράτα
πεταμένο.

3. Αυτός που το φτιάχνει το πουλά
εκείνος που το χρησιμοποιεί δεν το βλέ-
πει.

4. Δακτυλίδι πύρινο, πύρινο ξεπύ-
ρινο, στον γκρεμό γκρεμίζεται, πέφτει,
δεν τσακίζεται.

5. Μπάλωμα στο μπάλωμα και βελο-
νιά δεν έχει.

6. Ένα παιδάκι με δύο λαιμούς.
Λύση στη σελ.11

Λύση  στη σελίδα 11

Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ



Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 ο
Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου πραγματοποίησε την μο-
νοήμερη εκδρομή στο Νομό Λάρισας.

Μια μέρα ηλιόλουστη, επιβιβαστήκαμε στο
λεωφορείο του γνωστού μας πλέον Κώστα
Ζιάβρα (ΚΟΝΙ TRAVEL) από την περιοχή Άλ-
σους Ιωαννίνων και ξεκινήσαμε για την εκ-
δρομή μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου και ο οδηγός
μας καλημέρισαν και ευχήθηκαν καλό ταξίδι.

Η πρώτη στάση μας έγινε στα Μετέωρα για
λίγη ξεκούραση, ένα καφεδάκι σε εστιατόριο
- καφέ bar που κάποτε κάνανε στάση τα λεω-
φορεία του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων πριν την Εγνατία
οδό. Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για τη
Λάρισα και στη διαδρομή ο πρόεδρος του
Συλλόγου μας ξεναγούσε και πλησιάζοντας
στην πόλη μας ενημέρωσε για το σκοπό της
εκδρομής και τη βιογραφία του Μεγάλου μας
Ευεργέτη.

Αποβιβαστήκαμε στην όμορφη πλατεία με
το καταπληκτικό συντριβάνι όπου μας υπο-
δέχθηκε το ζεύγος Αθανασίου και Αγγελικής
Καφέτσιου από το Ηλιοχώρι και μας ακολού-
θησαν στο υπόλοιπο της εκδρομής μας.

Κατευθυνθήκαμε προς το κτίριο του Κλη-
ροδοτήματος του αείμνηστου ευεργέτη μας
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ καθώς πολλοί από
τους συγχωριανούς μας δεν το γνωρίζαμε.

Εκεί στεγάζεται το Οικονομικό Επιμελητή-
ριο της Λάρισας, μποτίκ με ρούχα, γραφεία

κ.λ.π. Μια αναμνηστική φωτογραφία και
σκορπίσαμε για επίσκεψη στα αξιοθέατα της
πόλης.

Το αρχαίο θέατρο, την εκκλησία του Αγίου
Αχιλλείου (πολιούχο της πόλης) την τεράστια
πλατεία στο φρούριο (καφέ) μνημεία και αγάλ-
ματα από την περίοδο του πολέμου (1941 -
1942), το πάρκο του Αλκαζάρ με την προτομή
του ποιητή του βουνού και της Στάνης Κώστα
Κρυστάλη από το Συρράκο (πέθανε νέος από
φυματίωση) πάνω στο σταυραετό (παρέμε
πάνω στα βουνά τι θα με φάει ο κάμπος).

Συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία όπου γί-
νονταν ορισμένες εκδηλώσεις με μουσικούς
από τη Σερβία και τη βουλγαρία (πολύς κό-
σμος) γυρίζοντας και στους δρόμους της
πόλης. Ένα έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο πριν
την έναρξη του μεγάλου παζαριού της πόλης.
Αναχωρήσαμε για το παραδοσιακό χωριό Αμ-
πελάκια ένα παραδοσιακό χωριό με πάρα
πολλές καστανιές, παλαιά αρχοντικά, καλντε-
ρίμια, γραφικά σοκάκια με τους διακόσιους
(200) περίπου κατοίκους που ασχολούνται με
τα κάστανα και τον τουρισμό.

Στην κεντρική πλατεία στην ταβέρνα “Πλά-
τανος” απολαύσαμε τα νόστιμα εδέσματα (κον-
τοσούβλια προβατίνας, κοτόπουλου, χοιρινού)
ωραίες σαλάτες κ.λ.π. και πολύ ωραίο κρασί
της Ραψάνης.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου πολλοί
επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό και Ιστορικό
Μουσείο του χωριού, όπου ο πρόεδρος του
Μουσείου κ. Τσέργας Ανδρέας και τα μέλη του
Δ.Σ. δωρήσαμε στο Σύλλογο το Λεύκωμα του
Μουσείου.

Ευχαριστήσαμε τους ιδιοκτήτες της ταβέρ-
νας, τα αδέλφια Αστέριο και Θωμά Ζαχαριάδη
για την εξυπηρέτηση στη μετακίνηση με ΙΧ για
όσους δεν μπορούσαν να μετακινηθούν καθ’
όσον το λεωφορείο δεν μπαίνει στο χωριό, για
τα ωραία τους εδέσματα και τους προσκαλέ-
σαμε να επισκεφτούν και το δικό μας χωριό.
Το υποσχεθήκανε.

Το απογευματάκι ξεκινήσαμε για την Αγία

Παρασκευή στα Τέμπλη.
Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να συ-

ναντήσουμε τόσο πολύ κόσμο. Τουρίστες από
τη Σερβία και τη Βουλγαρία και λιγότερο Έλ-
ληνες.

Συγκίνηση και δέος στην εκκλησία μέσα
στα βράχια και στην Πηγή (Αγίασμα) με πολύ
στενό πέρασμα, η γραφική κρεμαστή γέφυρα
του ποταμού Πηνειού και τα τουριστικά μαγα-
ζάκια.

Ο οδηγός μας μας επιφύλαξε μια έκπληξη.
Ενώ έπρεπε να επιστρέψουμε για τα Γιάν-

νενα μας ξενάγησε στην ωραία διαδρομή της
κοιλάδας των Τεμπών και από τον κόμβο της
Ραψάνης μας επέστρεψε από τη μεγαλύτερη
σήραγγα των Βαλκανίων έξι (6) χιλιομέτρων
που πολλοί λίγοι είχαμε περάσει. (Τον ευχα-
ριστούμε θερμά).

Κατά την επιστροφή μας περάσαμε από
την περιοχή της Νεάπολης Λάρισας, όπου
προετοιμάζονταν για το μεγάλο παζάρι.

Αποχαιρετίσαμε το ζεύγος Καφέτσιου (κα-
τασυγκινημένοι) και συνεχίσαμε για την τε-
λευταία μας μικρή στάση στην πόλη των
Τρικάλων με τους πεντακάθαρους δρόμους -
πλατείες και το καθαρό ποτάμι Ληθαίο.

Περίπου στις 10.30 επιστρέψαμε στα Γιάν-
νενα κατενθουσιασμένοι.

Στην εκδρομή συμμετείχαν οι:
Ευθύμιος Πουποβίνης
Χαϊδούλα Πουποβίνη
Δημοσθένης Νότης
Σουλτάνα Νότη
Αντώνιος Ιωά. Νότης
Δημοσθένης Ιωά. Νότης
Βαρβάρα Μπλήντα
Χρύσα Μπλήντα - Δράκου
Ζωή Δράκου
Δέσποινα Μπλήντα - Μισαηλίδου
Ζήσης Μισαηλίδης
Αθανάσιος Γούρης
Ευαγγελία Γούρη
Ιωάννα Γούρη
Αλκμήνη Βακάρου

Αριστούλα Βακάρου
Ελένη Κουκουστρίκα - Κυράτση
Ουρανία (Ράνια) Κουνάβου
Χρύσα Κουνάβου
Δημήτριος............
Γεώργιος Βακάρος
Δήμητρα Βακάρου
Ευανθία Καραγιαννοπούλου
Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
Κωνσταντίνος Σιαμπίρης
Ελισσάβετ Σιαμπίρη
Ιωάννης Κων. Σιαμπίρης
Χρυσαυγή Ρήμα
Χρήστος Τζαμουράνος
Χαρίκλεια Κασσαβέτη
Σταυρούλα (Ρούλα) Τσιομίδου
Αντωνία Δημητράκη
Άννα Καπράντζιου
Γεωργία Πάσχου
Βασιλική Σγούρου
Μαρία Γρίβα
Όλγα Σούρλα
Χαρίκλεια Ντάφη
Λεωνίδας Κορέτας
Ζανέτα Κορέτα
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου
Δέσποινα Κουνάβου
Μαρία Κουνάβου - Σμπόνια
Αριάδνη Μπίρη
Ευτέρπη Τσιομίδου
Πόπη Γιώτη
Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννο-

πούλου και
Χρυσόστομος Μέμος.
Eκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαρι-

στούμε τους συγχωριανούς και φίλους που
ήταν στην εκδρομή και τον οδηγό μας κ.
Κώστα Ζιάβρα. Καλό χειμώνα. Ραντεβού στην
επόμενη εκδρομή.

Βασιλική Δρομπολιανούδη 
- Καραγιαννοπούλου

Αντιπρόεδρος Συλλόγου
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Η ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚδΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΣ

Μπροστά στο Κληροδότημα Στο αμφιθέατρο Λάρισας

Αμπελάκια Λάρισας Κρεμαστή γέφυρα Τεμπών
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Η 27Η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ πΙΤΑΣ ΣΤΟ βΡΥΣΟχωΡΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Μεγαλώνοντας και τώρα σαν νέο
μέλος του Διοικητικού Συλλόγου, κατά-
λαβα την προσπάθεια και την αγωνία (βα-
σικά οι καιρικές συνθήκες) του Δ.Σ. και
τη λαχτάρα των απανταχού Βρυσοχωρι-
τών για την πραγματοποίηση αυτής της
εκδήλωσης να βρεθούν στο χωριό, να
συναντήσουν συγγενείς και φίλους και να
περάσουν μια ευχάριστη βραδυά του Αυ-
γούστου.

Η πίτα έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται
το πρώτο Σάββατο μετά της 15 Αυγού-
στου. Έτσι το Σάββατο 18 του μηνός πραγ-
ματοποιήθηκε η 27η Γιορτή με
πρωτοπόρες τις κυρίες και δεσποινίδες
του χωριού και της γύρω περιοχής, που
προσέφεραν εβδομήντα τρεις (73) διάφο-
ρες ευωδιαστές πίτες για να προσφερ-
θούν στους παρευρισκομένους.

Ο καιρός μας κράτησε σε αγωνία γιατί
όλο το καλοκαίρι σχεδόν έβρεχε. Τη μέρα
αυτή πότε λίγο ήλιος - πότε λίγα σύννεφα
ήρθαν και λίγες σταγόνες το απόγευμα,
όμως ο πρόεδρος του Συλλόγου καθησύ-
χασε τον κόσμο πως δεν θα βρέξει γιατί
στη γιορτή της πίτας όλα τα χρόνια δεν
έχει βρέξει ποτέ. Και πράγματι δεν έχει
βρέξει λες και ο Θεός ακόμη αγάπησε
αυτή την εκδήλωση. Κίνηση στους δρό-
μους από αυτοκίνητα και κόσμο πολύ με-
γάλη και όλα τα σπίτια ανοιχτά και
φωταγωγημένα.

Η κεντρική πλατεία γεμάτη από χω-

ριανούς και φίλους (μετρήθηκαν πάνω
από 400 άτομα). Τα κλαρίνα του Γιώργου
Ντέρου και Ζήνα Αναγνώστου με τα πα-
ραδοσιακά τραγούδια “Ξενιτεμένα μου
πουλιά και σε τούτη -πούμαστε” αναμνή-
σεις για τους μεγαλύτερους  και τα πιτσι-
ρίκια παιχνίδια και αυτοσχέδιους χορούς.

Πριν δύο χρόνια την έναρξη πραγμα-
τοποίησαν οι χορευτικοί μας όμιλοι. Έχω
χορέψει σε πολλές εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου (εντός και εκτός χωριού) με τις πα-
ραδοσιακές στολές έδιναν άλλη μία
όμορφη νότα στη γιορτή.

Σαν νέος, σαν έφορας εκδηλώσεων
του Συλλόγου, κάνω ΕΚΚΛΗΣΗ στη νεο-
λαία μας, στις μαμάδες, σε όλους τους
συγχωριανούς, να βοηθήσουμε όλοι μαζί
για τη συνέχιση των χορευτικών μας ομί-
λων, διατηρώντας την παράδοση, τα ήθη
και έθιμα του χωριού μας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥ-
ΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ καλωσόρισε τους
συγχωριανούς και φίλους, αναφέρθηκε
στο ιστορικό και τη σημασία της Γιορτής,
στις δραστηριότητες του Συλλόγου, στο
πρόγραμμα της εκδήλωσης, ευχαρίστησε
τις κυρίες και Δεσποινίδες για την προ-
σφορά τους και κάλεσε τον εκπρόσωπο
της περιφέρειας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜ-
ΠΙΝΑ και τον Δήμαρχο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΠΥ-
ΡΟΥ να απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό.

“Και οι δύο τονίσανε πως παρά την οι-
κονομική κρίση ο Σύλλογός σας είναι

πράγματι πρωτοπόρος στο Ζαγόρι και στα
Γιάννενα με πάρα πολλές δραστηριότητες
και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε για
τη συνέχιση αυτών των δραστηριοτή-
των”. Ακολούθησε η απονομή των ανα-
μνηστικών Διπλωμάτων στους
επιτυχόντες νέους του χωριού στα ΑΕΙ -
ΤΕΙ της χώρας της Σχολικής Περιόδου
2016-2017.

Η απονομή διπλωμάτων γίνεται κάθε
χρόνο την ημέρα του πανηγυριού της
Αγίας Παρασκευής όμως φέτος λόγω
εθνικού πένθους δεν πραγματοποιήθηκε
το πανηγύρι.

Ακολούθησε η απονομή των αναμνη-
στικών στις Κυρίες και Δεσποινίδες που
προσέφεραν τις πίτες, την κλήρωση της
τυχερής νοικοκυράς με ένα έξτρα δώρο
(τυχερή η κ. ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΑΤΣΗ) η αναμνη-
στική φωτογραφία και ο χορός των γυ-
ναικών οι κοπέλες μοίρασαν πίτες σε όλα
τα τραπέζια όλες γευστικότατες κολοκυ-
θόπιτες - τυρόπιτες - λαχανόπιτες - ριζό-
πιτες κ.λ.π. (ο Σύλλογος δεν βραβεύει
πρώτη - δεύτερη κ.λ.π. καθόσον όλες
είναι διαφορετικές όπως να ξεχωρίσεις
την καλύτερη όπως γίνεται σε άλλες γιορ-
τές πίτας στην Ήπειρο;)

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ προσπάθησε
και εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο
τον κόσμο με τα εδέσματά τους. Ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου με τους επισήμους
ξεκίνησαν το χορό, το κρασί, το τσίπουρο

και η κομπανία ανέβασαν το κέφι και το
γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωϊνές ώρες.

Συγγενείς, φίλοι, συναντήθηκαν, συγ-
κινήθηκαν, διασκέδασαν και αναχώρη-
σαν με την ευχή και του ΧΡΟΝΟΥ.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους:
- Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ (μας τιμά κάθε
χρόνο)

- Ο Δήμαρχος κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ
- Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπο-

λίτευσης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
- Ο πρώην Δήμαρχος Τύμφης κ. ΣΟΥ-

ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Πολλοί συγχωριανοί και φίλοι από

διάφορες περιοχές (Αλεξάνδρεια - Νεό-
καστρο - Βέροια - Θεσ/νίκη - Αθήνα -
Πρέβεζα, Γιάννενα - Ηλιοχώρι - Ελεύ-
θερο - Πάδες κ.λ.π. Εάν κάποιοι μου δια-
φεύγουν ζητώ συγγνώμη).

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευ-
χαριστίες. 

- Στις Βρυσοχωρίτισσες και τις γυναί-
κες των άλλων περιοχών που προσέφε-
ραν τις πίτες.

- Στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για
την οργάνωση

- Στους χορηγούς και φίλους που
προσέφεραν δώρα για τη λαχειοφόρο
αγορά, και σε όσους βοήθησαν για την
επιτυχία της εκδήλωσης.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ σε
επόμενες εκδηλώσεις του Συλλόγου

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αναμνηστική φωτογραφία

Ενα τμήμα της ΠλατείαςΟ χορός των γυναικών
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ΟΡΕΙβΑΤΙΚΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1

Ευτυχώς σ’ αυτό το δύσκολο ανέβασμα έχουμε
δίπλα μας συνοδοιπόρους, να γελάμε, να κλαίμε, να
μιλάμε, να λέμε ιστορίες, να θυμόμαστε. Αυτό κυ-
ρίως να θυμόμαστε αυτούς που δεν είναι πια μαζί
μας.

Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο όταν τους ξε-
χνάς.

Έτσι όταν τους θυμόμαστε απ’ την καρδιά μας
περνάνε στη συλλογική μνήμη. Συνήθειες που
είχαν, δρόμοι που περπάτησαν, γίνονται συνήθειες
και μονοπάτια για άλλους ανθρώπους.

Ένα τέτοιο μονοπάτι που οδηγεί στην Τσούκα
Ρόσια αφιερωμένο στη μνήμη του ορειβάτη Γιάννη
Τσουμάνη που έφυγε νωρίς, πήραμε και εμείς στις
11 του Αυγούστου. Περπατήσαμε στα ίχνη που
άφησε πάνω στα φύλλα της οξυάς. Κάποιοι ήταν
φίλοι του από παλιά. Οι άλλοι δεν θα τον γνωρίσουν
παρά μόνο μέσα από τα λόγια αγάπης και πόνου
των προηγούμενων. Η παρέα μας είχε όλες τις ηλι-
κίες, ενήλικες, νεολαίους, εφήβους και παιδιά. Με-
ρικοί ήταν φίλοι μεταξύ τους. Οι άλλοι άγνωστοι
μεταξύ τους γνωρίστηκαν στην πορεία προς την κο-
ρυφή.

Μια πορεία που θύμιζε την πορεία της ζωής.
Μαγεία κάτω από τα σκιερά δάση της οξυάς, δύ-
σκολες ανηφόρες, στραβοπατήματα και πτώσεις
και φόβος μήπως στις σκιές παραμονεύει η αρ-
κούδα.

Και γέλιο πολύ γέλιο. Κυρίως από τα παιδιά που
δεν σταμάτησαν στιγμή να γελούν, να πειράζονται,
να τσιρίζουν και να μετρούν τις τούμπες που έτρω-
γαν. Τα παιδιά που είναι ακόμα στο όνειρο, που δεν
έμαθαν ακόμα να κρύβουν συναισθήματα. Και που
με τη χαρά και τον αυθορμητισμό τους ζωντάνεψαν
το δάσος και έκαναν την πορεία μας να μοιάζει με
σχολική εκδρομή, με τον Θύμιο βεβαίως στο ρόλο
του δασκάλου οδηγού, που δεν σταμάτησε στιγμή
να μας προσέχει να δίνει οδηγίες δείχνοντας τις πιο
προσιτές διακλαδώσεις του μονοπατιού, επισημαί-
νοντας τα δύσκολα και επικίνδυνα σημεία.

Έτσι φτάσαμε στην Τσούκα Ρόσια. Γύρω μας
φύτρωναν ολόλευκα λουλουδάκια αχιλείας που
είναι ένα μαγικό βότανο και μύριζε τσάϊ του βου-
νού.

Μπροστά μας ο κόκκινος βράχος και γύρω-
γύρω τα δάση της οξυάς. Η Ήπειρος της καρδιάς
μας να σου ανεβάζει τους παλμούς.

Η Ήπειρος που δεν κινδυνεύει από τις πραγμα-
τικές αρκούδες αλλά απ’ τις άλλες που τριγυρίζουν
στα βουνά της μασκαρεμένοι σε ιεραποστόλους.

Και που αλλοίμονο αν δεν το πάρουμε είδηση εγ-
καίρως και δεν φροντίσουμε να τους στείλουμε από
εκεί που ήρθαν, σε μερικά χρόνια τίποτε στην
Ήπειρο δεν θα είναι όπως το ξέρουμε.

Έκοψα λίγα λουλουδάκια από τσάϊ του βουνού.
Θα τα βάλω σ’ ένα μικρό μαξιλαράκι που θα γλυ-
στρίσω μέσα στο μαξιλάρι που κοιμάμαι. Να μυ-
ρίζω να θυμάμαι και να ονειρεύομαι την Ήπειρο.

Στην πορεία συμμετείχαν οι: Ευθύμιος που-
ποβίνης, Έφη Γκαράνη, Σοφία Πρόϊου του Θεο-
δώρου, Κουλιός Μιχάλης, Κουλιός Στέργιος,

Δημήτριος Πρόϊος του Θεοδώρου, Μισαηλίδη
Ελισσάβετ, Εβελίνα Γκόγκου, Γεώργιος Λιάπης,
Απόλλων Κορέτας, Δημήτριος Παναγιωτόοπυ-
λος και η Κατερίνα Πεπόνη και μετακινήθηκαν
με τα οχήματα του Αστερίου Τσουμάνη, Ευθυ-
μίου Πουποβίνη και Κωνσταντίνου Χαντόλιου.

Στην τοποθεσία Κέτρι ντι Αλάκου “στις πέτρες
του Αλάκου” η οικογένεια Τσουμάνη μας προσέ-
φερε ωραία πίτα, σάντουϊτς και αναψηκτικά.

ΕΦΗ ΓΚΑΡΑΝΗ
ΣΠΕΤΣΕΣ

Τσουκαρόσια

Τσουκαρόσια

Κατά την επιστροφή

Κέντρι ντι Αλάκου
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κεντρισματα
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

Στα μισά της 10ετίας του 1960, οι έφηβοι της
εποχής εκείνης, έπαιζαν το παιχνίδι “ΣΠΑ-
ΣΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ”. Μαζί τους βρέθηκε

κι ο γέρος πια Νικόλαος Αποστόλου ΝΟΥΤΣΟΣ
(ΤΡΟΥΜΑΝ) (γενν. 1893). 

Σε μια φάση του παιχνιδιού ο μπάρμπα-Νίκος
έκανε κάποιο λάθος και η Αθηνά Γεωργίου ΟΙΚΟΝΟΥ
του λέει διορθωτικά:

- Όχι έτσι μπάρμπα-Νίκο, έκανες λάθος!..
Τότε ο Τρούμαν που δεν του άρεσε να του υπεν-

θυμίζουν την ηλικία του, απαντά νευριασμένος:
- Όχι μπάρμπας κοπέλα μου, αλλά ένας ώριμος

νέος!..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Στα 1964-67 που πολλοί νέοι υπήρχαν στο
χωριό, μαζεύονταν πολλοί απ’ αυτούς ιδίως
το καλοκαίρι, στο “ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ”.

Ο Αλκέτας (Άλκης) Μιχαήλ ΠΑΣΧΑΛΗ (1946-
2018), είχε σχεδόν πάντοτε ένα πακέτο τσιγάρα για να
είναι σύγχρονος νέος στα πλαίσια των “ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ” της εποχής εκείνης.

Οι μικρότεροι νέοι, ο Πολυζώης ΒΑΚΑΡΟΣ, ο
Χρυσόστομος ΜΕΜΟΣ, ο Απόστολος Χρυσοστόμου
ΒΑΣΔΕΚΗΣ, αλλά και πολλοί άλλοι βάζανε το εξής
στοίχημα:

Μετρούσε ο Άλκης μέχρι το εκατό και τα μαγκά-
κια έπρεπε να αντέξουν το κεφάλι τους κάτω από το
κρύο νερό στις βρύσες του Χοροστασίου, για να κερ-
δίσει ο καθένας ένα τσιγάρο!..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΟΑπόστολος Χρήστου ΜΠΙΔΕΡΗΣ (1899-
1994), γνωστός και με το παρατσούκλι “Ας
μπεις”, πριν κλείσει τα 10 του χρόνια έφυγε

απ’ το Βρυσοχώρι στη Βέροια, όπου ο πατέρας του
Χρήστος, διατηρούσε εργαστήριο ποτοποιίας.

Εκεί έφηβος ακόμη μάλωσε και χτύπησε το γιο
ενός “Μπέη”, οπότε η πατέρας του, έφυγε απ’ τη Βέ-
ροια στην Ξεχασμένη, όπου άνοιξε Παντοπωλείο.

Γνωρίζοντας καλά ο Τόλης την τέχνη του υποδη-
ματοποιού, όλα τα επόμενα χρόνια έκανε τον Τσαγ-
κάρη και τον ζωομεσίτη (τζαμπάζη) στα τούρκικα.

Συχνά έλεγε διορθώνοντας τα παπούτσια των χω-
ριανών:

- Παλιά ρούχα μπαλώνεις, το ράμα σου (κλωστή)
χαλάς!..

- Γριά γυναίκα γ.....μάς το σπόρο σου χαραμίζεις!..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Όταν έληξε ο εμφύλιος πόλεμος (1946-49),
άρχισαν οι “ΑΝΤΑΡΤΟΠΛΗΚΤΟΙ” να φεύ-
γουν απ’ τα Γιάννενα στα χωριά τους.

Μια μεγάλη ομάδα από οικογένειες Βρυσοχωρι-
τών, τέλος του ‘50, αλλά και πολλοί άλλοι, βρίσκονταν
ακόμη στα Γιάννενα. 

Η Νομαρχία Ιωαννίνων έστειλε συνεργείο να
γκρεμίσει τα παραπήγματα για να τους αναγκάσει να
φύγουν!.. Μερικοί από αυτούς παρακαλούσαν να
τους λυπηθούν!..

Η Χάϊδω Νικολάου ΝΟΥΤΣΟΥ (Τρούμαινα) φωνά-
ζει “δεν τους φοβούμαι” και δήθεν σε έξαλλο ύφος,
πετάει και σηκώνει το φόρεμά της στο κεφάλι και
φωνάζει:

- Κατάρα στο θεό που μας ξεσπιτώνουν!..
Ο επικεφαλής του Συνεργείου Αξ/κός της Χωρο-

φυλακής μαζεύει τους εργάτες και φεύγουν άπρα-
γοι!..

“ΡΕΚΟΡ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ”
Ένας Αυστραλός, ο James Harrison, δεν ξέχασε ότι μία

μετάγγιση αίματος στα 15 του χρόνια, του έσωσε τη ζωή.
Πήρε τότε την απόφαση, όταν φτάσει στην ηλικία που επι-
τρέπεται, να γίνει και αυτός αιμοδότης! Έτσι και έγινε. Το
σημαντικό είναι ότι αυτή του την απόφαση δεν την ξέχασε
με το πέρασμα των χρόνων. Συνεπής στην υπόσχεσή του,
50 ολόκληρα χρόνια ήταν τακτικός αιμοδότης δύο φορές
το χρόνο. Να μια ευγενική φιλοδοξία για όλους μας. Και ο
Σύλλογός μας διαθέτει τράπεζα αίματος στο Πανεπιστ. Νο-
σοκομείο της Δουρούτης Ιωαννίνων και πρέπει όλοι μας
να έχουμε αυτή την ευγενική χειρονομία, διότι μία μονάδα
αίματος σώζει την ζωή ενός συνανθρώπου μας.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά με αρχοντικό

τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές
τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη
(Άγιος Παϊσιος)

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Λύσεις της σελ.7
1. Σταφύλι
2. Τσαμπί (χωρίς ρόγες)
3. Φέρετρο
4. Φίδι
5. Χελώνα
6. Ψαλίδι

“ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ”

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΥ

1) Η τεμπελιά είναι το κλειδί της φτώχειας

(Λαϊκή παροιμία)

2) Όταν μιλάς άσχημα, πρέπει ν’ ανέχεσαι κάθε είδους απάν-
τηση που σου δίνουν (Λαϊκή παροιμία)

3) Πρώτα πρέπει να γίνει κανείς κωπηλάτης προτού να γίνει
πηδαλιούχος, έπειτα πρωράτης ναύκληρος, λοστρόμος ικανός
να ξεχωρίζει τους ανέμους και κατόπιν να γίνει και αυτός κυ-
βερνήτης (αρχαίο ρητό)

4) Κατά την ισχύν σου στόχασαι τους πλησίον και μετά
συρών συμβουλεύσου. (Σοφ. Σειράχ)

5) Το έργο που σου αναθέτουν προσπάθησε να το κάνεις
πλήρες (Αποστ. Παύλος)

6) Η καλή δουλειά δεν θέλει μόνο κόπο, αλλά και τρόπο
(Λαϊκή παροιμία)

7) Ουδέν ούτω παροργίζει τον Θεόν, ως το καταλαλείν ή κα-
τακρίνειν ή εξουδενείν τον πλησίον. (Αββάς Δωρόθεος)

8) Οι ανόητοι και αμόρφωτοι, μοιάζουν με αλάβαστρα που
είναι γεμάτα ξύδι. (Διογένης)

9) Οι ξένοι χάνονται στους άγνωστους δρόμους, ενώ οι
αγράμματοι πελαγοδρομούν στα προβλήματα της ζωής (Σω-
κράτης)

10) Η αργία προκαλεί ανία. (Δηλαδή το να μην εργάζεται ο
άνθρωπος να μην έχει απασχόληση, αυτό προκαλεί πλήξη)
(Πιττακός)

11) Ύπνος μέτριος, νοσημάτων ιατρός (Αρχ. ρητό)

12) Είναι δύσκολο να κρατήσει κανείς τα μυστικά του
(Χίλων)

13) Οι χειρότεροι κλέφτες είναι αυτοί που σου κλέβουν τον
χρόνο σου (Γκαίτε)

14) Άνθρωπε, αφού γεννήθηκες θνητός, μην έχεις μεγάλη
ιδέα για τον εαυτό σου (Αρχ. ρητό)

15) Όποιος πάει να ζητήσει δανεικά, πάει να ζητήσει πίκρες
(Φραγκλίνος)

16) Τι χαριτωμένο πλάσμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άν-
θρωπος (Αρχ. ρητό)

17) Ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου φαίνεται από τα λόγια του
(Αρχ. ρητό)

18) Να μην αποκαλύπτεις τα μυστικά σου στους άλλους (Πε-
ρίανδρος)

19) Όλο το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω στη γη και στα έγ-
κατα της γης, η αξία του δεν μπορεί να εξισωθεί με την αρετή
(Πλάτων)

20) Ένας παπούλης έλεγε σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι: “όπως
δεν μπορείς να έχεις ουράνιο τόξο χωρίς βροχή και ήλιο, έτσι
δεν μπορείς να έχεις καλό και ευτυχισμένο γάμο χωρίς δάκρυα
και γέλια”.

“ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΟ”
Το πρώτο τσιγάρο είναι δοκιμή το δεύτερο είναι πεί-

ραμα. Το τρίτο είναι πειρασμός. Το τέταρτο είναι γεύση.
Το πέμπτο είναι άρωμα. Το έκτο είναι ηδονή. Στη συνέχεια
είναι παγίδα! Δεν ξεφεύγεις εύκολα.

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
7 2 8 6 3 1 5 4 9

5 6 3 4 8 9 7 1 2

1 9 4 2 7 5 6 8 3

2 1 9 3 4 7 8 6 5

4 5 7 9 6 8 2 3 1

3 8 6 5 1 2 9 7 4

6 4 2 7 5 3 1 9 8

9 3 1 8 2 6 4 5 7

8 7 5 1 9 4 3 2 6

4 3 8 7 6 2 1 5 9

9 1 2 8 4 5 6 3 7

5 6 7 9 3 1 8 4 2

7 2 6 3 9 5 4 1 8

8 9 1 2 4 6 3 7 5

3 4 5 1 7 8 9 2 6

6 8 4 5 1 7 2 9 3

1 7 9 6 2 3 5 8 4

2 5 3 4 8 9 7 6 1

SUDOKU

9 8 2 4 3 6 1 5 7

4 6 1 2 5 7 3 8 9

5 3 7 8 1 9 4 6 2

1 5 9 7 8 4 2 3 6

6 7 8 3 9 2 5 4 1

3 2 4 1 6 5 7 9 8

7 9 3 5 2 8 6 1 4

2 1 6 9 4 3 8 7 5

8 4 5 6 7 1 9 2 3

θΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝ

Λύσης της σελίδας 7
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δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 1940 - ‘41
Γράφει η Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Στην Αττική φονικές καταστροφές από πυρκαγιές

(σχεδόν 100 συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους) και
η χώρα κηρύσσεται σε τριήμερο πένθος. Το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του πανη-
γυριού σε έκτακτη Συνεδρίαση αποφάσισε το πανηγύρι
να γίνει χωρίς τη συμμετοχή μουσικών οργάνων.

Έτσι την Πέμπτη 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η θεία
λειτουργία και η παράκληση στο εξωκλήσι της Αγίας Πα-
ρασκευής χοροστατούντος του Ιερέα π. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΑΠΠΑ της Ενορίας Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων που
μας εξυπηρέτησε λόγω υποχρεώσεων του Ιερέα μας και
Ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ.

Ακολούθησε η αναμνηστική φωτογραφία και οι επι-
σκέψεις στα σπίτια του εορτάζοντος πέρα Μαχαλά με το
παραδοσιακό τσίπουρο και λουκούμι. 

Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές των αδικοχαμένων
συνανθρώπων μας. Να ευχηθούμε να μην γίνονται τέ-
τοιες καταστροφές και τα πανηγύρια θα ξαναγίνουν.

Από την παράκληση
Αναμνηστική φωτογραφία. 

Όπως κάθε χρόνο.

Ο αείμνηστος Κώστας Κουνάβος
(1922-Ιούνιος 2012) μου είχε διηγηθεί
πολλές ιστορίες, τόσο από τα γεγονότα του
χωριού, όσο και από τη ζωή του και τη
ζωή της πατρικής του οικογένειας.

Επισκέφθηκα τον Κώστα στις 23 Μαϊου
2012, να του ευχηθώ για τη γιορτή του και
τη γιορτή του αγαπημένου του εγγονού
Κωνσταντίνου Μπούγια. Ήταν πολύ καλά.
Ήταν ευδιάθετος, χαρούμενος, λαμπρά
όπως συνήθιζε να λέει.

Σε λίγες μέρες στις αρχές Ιουνίου τον
χάσαμε.

Στη μνήμη του αφιερώνω την τελευ-
ταία ιστορία που μου διηγήθηκε.

“Μετά την κατάρρευση του Ελληνικού
Στρατού την Άνοιξη του 1941, οι φαντάροι
επέστρεφαν στα σπίτια τους όπως ο καθέ-
νας μπορούσε.

Καθημερινά από το χωριό μας περ-
νούσαν πολλοί φαντάροι, τόσο από την Κό-
νιτσα για το Ζαγόρι, όσο και απότ ο Ζαγόρι
για την Κόνιτσα.

Στο στρατό υπηρετούσαν τότε τρία από
τα οκτώ αδέρφια που ήμασταν. Ο Γιάννης,
ο Αλέξανδρος και ο Αριστείδης.

Σε λίγες μέρες ο Γιάννης ταλαιπωρη-
μένος επέστρεψε στο σπίτι. Τον Αλέξαν-
δρο και τον Αριστείδη μάταια τους
περιμέναμε. Κανείς από όσους ρωτού-
σαμε δεν τους είχε δει κάπου ή γνώριζε
κάτι. Στο σπίτι χαμός. Στενοχώρια, ανησυ-
χία, αγωνία, γκρίνια, ιδιαίτερα η μητέρα
μας.

Και όσο περνούσαν οι μέρες τόσο ανη-
συχούσαμε όλο και πιο πολύ.

Ο πατέρας ήταν, ομολογώ, ψύχραιμος
και αισιόδοξος.

- Θα γυρίσουν τα παιδιά, έλεγε. Αν είχε

συμβεί κάτι κακό θα το είχαμε μάθει. Τα
άσχημα νέα κυκλοφορούν αμέσως. Τα
καλά νέα αργούν.

Η αισιοδοξία του πατέρα εκνεύριζε πε-
ρισσότερο τη μητέρα που όλο γκρίνιαζε.
Τον ανάγκασε μάλιστα να πηγαίνει κάθε
μέρα στον Πλάτανο του Αγίου Χαραλάμ-
πους, που ήταν πέρασμα, μη και μάθει κα-
νένα νέο.

Έπιανε στον Πλάτανο την κουβέντα ο
πατέρας με άλλους Βρυσοχωρίτες, μια
χαρά περνούσε. Νέο κανένα.

Αντιλήφθηκε όμως πως η μητέρα κάθε
πρωί πήγαινε στην Αγία Παρασκευή, που
ήταν και κοντά στο σπίτι μας.

- Μήτραινα, της είπε το μεσημέρι τι κά-
νεις κάθε μέρα και πας στην Αγία Παρα-
σκευή;

- Ανάβω τα καντήλια Μήτρο και παρα-
καλώ την Αγία να μου φέρει τα παιδιά
πίσω.

Θύμωσε τότε ο σχολάρχης Δημήτριος
Κουνάβος και “κράτα το λάδι Μήτραινα.
Θα μας χρειαστεί. Θα έρθουν χειρότερες
μέρες”...

Ο Αλέξανδρος την ημέρα της συνθηκο-
λόγησης βρέθηκε στην Σπάρτη ή στην Τρί-
πολη (εγώ δεν θυμάμαι).

Εκεί γνώρισε κι έναν Γιαννιώτη φαν-
τάρο που είχε βρει και ένα άλογο.

- Με το άλογο θα φύγουμε από εδώ!
είπε ο Αλέξανδρος. Έψαξαν, βρήκαν και
αγόρασαν και ένα κάρο και ξεκίνησαν.

Όπου κουραζότανε το άλογο σταματού-
σανε. Όπου νυστάζανε κοιμόντουσαν

Μετά από μέρες έφτασαν στο Αίγιο.
Μέσα από τις πορτοκαλιές κάποιος τους
φώναξε: Ε!! πατριώτες για πού πηγαίνετε;

- Στα Γιάννινα!!! απάντησαν.

- Πάρτε με κι εμένα!!!
Ο Αλέξανδρος σταμάτησε το κάρο. Η

φωνή ήταν γνωστή. Κατέβηκε και περί-
μενε.

Ο άνθρωπος από τις πορτοκαλιές ανέ-
βηκε προς τον δρόμο. Όταν πλησίασε Αλέ-
ξανδρε!!! Αριστείδη!!!

Τα δύο αδέρφια αγκαλιάστηκαν. Ο
Γιαννιώτης συνεπιβάτης έκανε το σταυρό
του. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Του εξήγη-
σαν κι έκλαιγαν και οι τρεις σαν μικρά παι-
διά.

Συνέχισαν το πρωτότυπο, περιπετει-
ώδες και αλησμόνητο για αυτούς ταξίδι.

Έφτασαν στα Γιάννινα μεσάνυχτα. Ξύ-
πνησαν όλη τη γειτονιά στο Κουρμανιό,
όπου έμεινε ο άλλος αδελφός ο Αδαμάν-
τιος, από τον θόρυβο των τροχών στο πλα-
κόστρωτο και τις φωνές χαράς και
ενθουσιασμού από την επάνοδο και τη συ-
νάντηση.

Το νέο κυκλοφόρησε γρήγορα και τα
μαντάτα έφτασαν και στο Βρυσοχώρι. Πα-
νηγύρι στο σπίτι. Επισκέψεις, κλάματα
χαράς. Ένας χαμός.

- Είδες η Αγία Παρασκευή; είπε ευχα-
ριστημένη η μητέρα μου στον πατέρα, μας
έφερε πίσω γερά τα παιδιά μας.

- Η εξυπνάδα, η αποφασιστικότητα και
η τόλμη του Αλέξανδρου τα έφερε πίσω,
απαντούσε ο πατέρας.

Βρήκαν έναν λόγο να μαλώνουν”...
Συγκινημένος μου διηγήθηκε όλη αυτή

την ιστορία, γιατί θυμήθηκε τα αδέρφια
του, τους γονείς του, τις τραγικές καταστά-
σεις που έζησε. Και συνέχισε:

“Ανατριχιάζω όταν θυμάμαι τα δεινά
του πολέμου”. Κι έπειτα με κάποιο θυμό:
“Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά πόλεμος”.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου και
ώρα 17:00 περίπου, ξέσπασε πυρκα-
γιά σε δασώδη περιοχή στο μονοπάτι
από Σμόλιβα - Κιάτρα Κουλούγκουρι
- Γκαλβά.

Τα αίτια εξετάζει η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Ιωαννίνων. Χάρη στην έγ-
καιρη επέμβαση των συγχωριανών
μας που ήταν με άδεια στο χωριό,
Πύραρχου Αποστόλου Γεω. Βασ-
δέκη (Διοικητής Νομού Ιωαννίνων)
και του πυροσβέστη Αδαμαντίου
Σιαμπίρη και της άμεσης κινητοποί-
ησης των πυροσβεστικών υπηρε-
σιών, η πυρκαγιά περιορίστηκε το
ίδιο βράδυ και δεν επεκτάθηκε στο
υπόλοιπο ατελείωτο δάσος έως
Τσουκαρόσια καθ’ όσον φυσούσε
πολύ δυνατός αέρας.

Στην όλη επιχείρηση έλαβαν
μέρος 40 πυροσβέστες, 8 υδροφόρα
και 4 επιβατικά οχήματα. Επίσης επι-
στρατεύτηκε και ένα σκαπτικό μηχά-
νημα με χειριστή τον κ. Ηλία
Γιαννακό για διάνοιξη δρόμων εάν
χρειαζόταν. Άμεση επίσης ήταν και η
παρουσία αστυνομικής δύναμης του
Α.Τ. Κήπων με επικεφαλή τον Διοι-
κητή του για κάθε ενδεχόμενο.

Κάηκαν περίπου 100 στρέμματα
πευκοδάσους και τα αίτια εξετάζει η
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επι-
τροπή συγχαίρουν θερμά όλους
όσους έλαβαν μέρος στην επιχεί-
ρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς
διότι με τις κακές καιρικές συνθήκες
που επικρατούσαν, η καταστροφή
του δάσους μας θα ήταν ανυπολόγι-
στη.



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2018“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 13σελ.

ΑπΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΖωΗ

Πρόσκληση σε βάπτιση
- Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νι-

κολάου και της Ευανθίας και ο σύζυγός
της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ το Σάββατο
26 Μαΐου 2018 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στα
Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, βάπτισαν το κοριτσάκι
τους δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

Ο νονός Σπύρος Στρακαντούνας χάρισε στη νε-
οφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΕΥΑΝΘΙΑ.

ΓΑΜΟΣ
Η ΣΠΥΡΙ-

ΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟ-
ΜΙΔΟΥ του
α ε ι μ ν ή σ τ ο υ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ και
της ΕΥΤΕΡΠΗΣ
το Σάββατο 23
Ιουνίου 2018
παντρεύτηκε
τον εκλεκτό της

καρδιάς της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ του Χρίστου και της
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ από το ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΚΥΠΡΟΥ.

Το μυστήριο τελέστηκε στην εκκλησία του ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με κουμπάρους την ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΚΑ και τον ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟ ΣΚΟΥΡΙΔΗ. Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλιο γλέντι
σε αίθουσα δεξιώσεων του Ξενοδοχείου GRAND SERAI με πα-
ραδοσιακή και σύγχρονη μουσική.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους νεόνυμ-
φους “Να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους”.

-- Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018 το ζεύ-
γος ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γε-

ωργίου και της Δανάης Κασσαβέτη και Δημητρίου
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ βάπτισαν στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας
Ανατολής Ιωαννίνων τον πρώτο βλαστό της οικογέ-
νειας. Η νονά Αλεξάνδρα Κάτσιου χάρισε στο νεο-
φώτιστο το όνομα του παππού του ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή, εύχονται
στους ευτυχισμένους γονείς, παππούδες, νονούς και
λοιπούς συγγενείς να χαίρονται τα νεοφώτιστα.

BAΠΤΙΣΕΙΣ

Μετά από πέντε (5) χρόνια (τελευταία βάπτιση του
Αναστασίου Δημητράκη του Μάριου
και της Μάγδας) τελέστηκε μυστήριο
βάπτισης στο χωριό, χοροστατούντος
του ιερέα π. ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ. Το
Σάββατο 28 Ιουλίου στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου το ζευγάρι ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ και ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΤΥΛΙ-
ΔΟΥ  βάπτισαν τον τρίτο βλαστό της οι-
κογένειας.

Οι νονοί ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΥΛΙΔΗΣ και
ΙΩΑΝΝΑ ΠΛΙΑΓΚΑ χάρισαν στη νεο-
φώτιστη το όνομα της γιαγιάς της

ΧΑΪΔΟΥΛΑ - ΑΝΝΑ. Στο μυστήριο παρευρέθηκαν
χωριανοί, συγγενείς και
φίλοι από την Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας, Γιάννενα
και άλλες περιοχές.

Μετά το μυστήριο οι
γονείς δεξιώθηκαν τους
προσκεκλημμένους σε
δείπνο στην κεντρική
πλατεία στο καφέ-τα-
βέρνα του ΚΩΣΤΑ και
ακολούθησε μικρό γλέντι
με CD.

Κόκκινη κλωστή δεμένη,
στην Ανέμη τυλιγμένη

την μπεμπούλα περιμένει
όνομα να της χαρίσει
παραμύθι να αρχίσει

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑ-

ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου και της Δανάης Κασσαβέτη
σύζυγος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ γέννησε στα
Γιάννενα ένα όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Το Σάββατο 16 Ιουλίου 2018 η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
(Μάχη) Λένου του Ιωάννου και της Δήμητρας (Τού-
λας) σύζυγος ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΖΟΥ στη Θεσσαλονίκη έφερε
στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι δεύτερο βλαστό
της οικογένειας.

- Η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΙΑΡΑ σύζυγος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Γεωρ-
γίου και της Κωνσταντίνας την Τρίτη
28 Αυγούστου γέννησε στην Αθήνα
ένα όμορφο κοριτσάκι δεύτερο βλα-
στό της οικογένειας.

- Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡΤΟΥ σύζυγος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΣΙΑΜΠΙΡΗ του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας την
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2018 στην Αθήνα γέννησε ένα
όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι δεύτερο βλαστό
της οικογένειας.

- Στις 10 Ιανουαρίου
2018 η Αλεξάνδρα Μπαρ-
λαμπά - Κανάκη γέννησε το
πρώτο παιδί της οικογέ-
νειας, ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι.

Να τους ζήσει.
Οι γονείς της Κώστας

Μπαρλαμπάς και Δέσποινα
Σιαμπίρη

Ο αδελφός της, η νύφη της και ο ανηψιός της
Νίκος - Μαίρη - Κωνσταντίνος Μπαρλαμπάς

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς, παππούδες και λοιπούς συγ-
γενείς να τους ζήσουν και να χαρούν τα νεογέννητα.

Μια φορά στο Βρυσοχώρι
στο χωριό μου στο βουνό,

ο νονός θα μου χαρίσει
όνομα να πορευτώ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
- Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του

Θωμά και της αειμνήστου ΜΑΡΙΑΣ
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ την Κυριακή 1 Ιουλίου
2018 έδωσε αμοιβαία υπόσχεση
γάμου με τον αγαπημένο της ΣΤΕΡ-
ΓΙΟ Χασιώτη του Ηρακλή και της
Λουκίας από την Μηλιά Μετσόβου
φοροτεχνικός.

- Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου
2018 ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
(Λούπας) του Χαραλάμπου και της
Σούλας και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Νάσια)
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και
της Ευγενίας Καραγιάννη έδωσαν
αμοιβαία υπόσχεση γάμου στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επι-
τροπή συγχαίρουν τα ταιριαστά ζευ-
γάρια και τους εύχονται καλά
στέφανα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΝΑ  ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ : nea@mosv. gr
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΙΔΕΡΗ - ΤΖΙΑΦΑ

1934-2018
Την Τρίτη 10

Ιουλίου 2018 η
Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η
ΜΠΙΔΕΡΗ -
ΤΖΙΑΦΑ έφυγε
στα ογδόντα
τέσσερα (84)
χρόνια της για
το αιώνιο ταξίδι
και ήταν το τε-
λευταίο παιδί
του Δημητρίου

και της Αικατερίνης Μπιδέρη (τη Μαρία
Θεμελή, την Άννα Πασχάλη, τη Χρυσούλα
Χαντόλιου, τον Κώστα (δάσκαλο), τον Αν-
τώνιο (ιδ. υπάλληλο) και την Βασιλική.
Λόγω επαγγέλματος του πατέρα της (διμο-
διδάσκαλος) έζησε πολλά χρόνια στη Β.
Ελλάδα και περισσότερο στα Γρεβενά.

Στη διάρκεια του εμφυλίου φιλοξενή-
θηκε στην Παιδόπολη Ζηρού Φιλιππιά-
δος. Νεαρή κοπέλα και στο χωριό και στα
Γιάννενα βοηθούσε την οικογένεια καθό-
σον ήταν άριστη μοδίστρα.

Το 1965 παντρεύτηκε τον ΤΙΜΟΛΕ-
ΟΝΤΑ ΤΖΙΑΦΑ από το Νησί Ιωαννίνων
όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια και
απέκτησε ένα γιο τον ΓΕΩΡΓΙΟ Δημοσιο-
γράφο, παντρεμένο με την Κωνσταντίνα
Μουσδράκα. Χάρηκε ένα εγγόνι.

Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στο
Νησί Ιωαννίνων παρουσία συγγενών,
φίλων και της Βρυσοχωρίτικης παροι-
κίας.

AΛΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
1946 - 2018

Εδώ τέλος, ποταμός Αχέροντας.
Με αυτές τις τέσσερις λιτές λέξεις

σηματοδοτεί ο ποιητής την απώλεια
της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό για
σένα, πολυαγαπημένε μας αδελφέ
Άλκη, ήρθε στις 16:35 της 21-6-2018.
Αυτή, τη μεγαλύτερη μέρα του χρό-
νου, διάλεξε ο μεγαλοδύναμος να
διαβείς την “Αχερουσία” με πλώρη:
την ειλικρίνεια, την ευθύτητα, την
καλοσύνη, την ευγένεια, την πραό-
τητα, την εντιμότητα, την εργατικό-

τητα, την ανιδιοτέλεια, το ήθος εν γένει που σε διέκρινε στο διάβα
της ζωής σου πάνω στη γη.

Για όλους εμάς ο ξαφνικός σου θάνατος, θα μείνει για πάντα
βαθιά χαραγμένος μέσα μας.

Η γυναίκα σου Ευαγγελία, τα παιδιά σου: Άννα - Νεκτάριος,
Μιχάλης - Νατάσα. Τα εγγόνια σου Κων/νος (Νίνος) - Ευαγγελία
(Εύα). Τα αδέλφια σου: Νίκος - Σπυριδούλα, Χρήστος - Χρυ-
σούλα,  Χαϊδούλα - Σπύρος, Στέλλα - Δημήτριος και Βαρβάρα θα
σε θυμόμαστε σ’ όλη μας τη ζωή.

Είθε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου.
Με αυτά τα λίγα λόγια, όπως άρμοζε στον χαρακτήρα σου, σου

ευχόμαστε καλό ταξίδι...
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. Αιωνία η μνήμη

σου.

Αγαπητέ μου φίλε Άλκη, Αγαπητέ μου συνεργάτη,
Είναι μεγάλη η θλίψη που σκόρπισε η είδηση του ξαφνικού

θανάτου σου. Πολύ μεγαλύτερο είναι το κενό που ήδη νοιώθουμε
από την απουσία σου.

Πενθεί η οικογένεια σου. Πενθούν οι πολυάριθμοι φίλοι σου.
Πενθεί και μοιρολογεί όλο το Ζαγόρι, για το οποίο ζούσες και ανέ-
πνεες.

Ήσουν άριστος οικογενειάρχης, άψογος επαγγελματίας, πάντα
πρόθυμος να συνεισφέρεις στα κοινά. Να υπηρετήσεις και να
εξυπηρετήσεις τους συντοπίτες μας.

Στα οκτώ χρόνια που διετέλεσες Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Τύμφης, παρέδωσες μαθήματα ήθους
αλλά και την ψυχή σου, ώστε να προκόψει ο τόπος μας, και να
στηριχθούν οι κάτοικοι του.

Είχες όνειρα για το Ζαγόρι μας. Πίστευες ότι θα έρθουν καλύ-
τερες μέρες. Ήταν ο πόθος σου, είναι και η παρακαταθήκη που
αφήνεις σε όλους εμάς, που συνεργαστήκαμε μαζί σου, αλλά και
στη νέα γενιά που ακολουθεί.

Αγαπητέ Άλκη,
Τα λόγια είναι φτωχά για να αποδώσουν τα συναισθήματα

όλων των κατοίκων του Ζαγορίου που σε συνόδεψαν στην τελευ-
ταία σου κατοικία.

Αγαπητή μου Λίτσα, Μιχάλη και Άννα,
Μέσα στο βαθύ σας πένθος για την απώλεια του πολυαγαπη-

μένου σας συζύγου και πατέρα, να αισθάνεστε υπερήφανοι για
τη διαδρομή, το ήθος, την προσφορά του στην κοινωνία.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, αδελφέ και φίλε
Άλκη 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ
Πρωην Δήμαρχος Τύμφης

Ο Άλκης γεννήθηκε και μεγαλώσε στο Βρυσοχώρι όπου
έμαθε τα πρώτα γράμματα.

Ηταν από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και διετέλεσε γαι
πολλά χρόνια πρόεδρός του, Κοινοτικός Σύμβουλος και για οχτώ
(8) χρονια Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Άνθρωπος ακούραστος, αγάπησε το χωριό με πάθος, εργά-
στηκε και προσφερε τόσα πολλά.

Η απώλειά του μεγάλο πλήγμα για την οικογένειά του και το
χωριό μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Τα θερμά συλληπητήρια στην οικογένειά του και να είνα ιαιώ-

νια η μνήμη του.
Η Συντακτικη επιτροπή

XAΡΙΚΛΕΙΑ ΜΠΙΡΗ -
ΣΚΟΡΝΟΥ 
1924-2018

Το Σάββατο
30 Ιουνίου 2018
έφυγε από τη
ζωή η Χαρί-
κλεια Μπίρη -
Σκόρνου.

Γεννήθηκε
στο Βρυσοχώρι
στις 6 Δεκεμ-
βρίου 1924 και
ήταν το δεύτερο
παιδί του Δημη-
τρίου και της
Σ τ α μ α τ ί α ς

Μπίρη.
Με τον εμφύλιο πόλεμο βρέθηκε στην

Τσεχοσλοβακία. Εγκαταστάθηκε στην πόλη
Μοχέλνιτσα όπου εργάστηκε σε εργοστά-
σιο. Παντρεύτηκε το 1951 το Χαράλαμπο
Σκόρνο από το Νεστόριο Καστοριάς. Απέ-
κτησε δύο παιδιά τη Δήμητρα και τον
Κοσμά.

Το 1982 επαναπατρίστηκε και εγκατα-
στάθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ευτύχησε να
χαρεί δύο εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Η ταφή της έγινε στις 1 Ιουλίου 2018 στο
Κοιμητήριο της Αλεξάνδρειας παρουσία
συγγενών και φίλων.

ΑΝΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ -
ΔΗΜΟΥ

1964 - 2018
Την Δευτέρα 28

Μαΐου 2018, η ΑΝΝΑ
ΣΙΑΜΠΙΡΗ - ΔΗΜΟΥ
έφυγε από τη ζωή, εντε-
λώς απροσδόκητα, μετά
από τροχαίο ατύχημα
που είχε με τον μικρό-
τερο γιο της Γιώργο.

Η ΑΝΝΑ ήταν το
τρίτο κατά σειρά παιδί
του Γιώργου και της

Αλεξάνδρας Σιαμπίρη, και το δεύτερο παιδί της οικο-
γένειας που έφυγε από τροχαίο. ΘΡΗΝΟΣ ΜΕΓΑ-
ΛΟΣ!!!

Η ΑΝΝΑ γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι στις 22
Μαΐου του 1964. Το 1966 η οικογένειά της εγκαταστά-
θηκε μόνιμα στην Αθήνα όπου και μεγάλωσε.

Παντρεύτηκε τον Στάθη Δήμου από τον Υψηλάντη
Βοιωτίας, και κατοικούσαν στον Αλίαρτο.

Απέκτησε μαζί του δύο παιδιά τον Ανδρέα και τον
Γιώργο όπου τα μεγάλωσε με στοργή και αγάπη.
Πρόλαβε και είδε μία εγγονή από τον γιο της Ανδρέα,
για την οποία καμάρωνε.

Η ΑΝΝΑ αγαπούσε το Βρυσοχώρι, και όποτε της
δινόταν η ευκαιρία το επισκεπτόταν.

Ήταν άξια και εργατική. Υπηρετούσε στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού, όπου καθημερινά ταξίδευε από τον
Αλίαρτο στην Αθήνα για να εργαστεί. Όπως επίσης
και τα Σάββατα βοηθούσε την οικογένειά της στη
Λαϊκή αγορά.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Υψηλάντη Βοι-
ωτίας παρουσία πολλών συγγενών και φίλων από
Αθήνα και το Βρυσοχώρι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΤΣΕΝΟΣ
1929-2018

Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1929 στα Φλάμ-
πουρα Πρεβέζης. Μετεγκαταστάθηκε με την οικο-
γένειά του στην Καταβόθρα Θεσπρωτίας.

Παντρεύτηκε την Λαμπρινή Βαγγελή από τον
Ελαφότοπο (Καλπάκι Ιωαννίνων).

Απέκτησαν 4 παιδιά, την Πελαγία, Ευσταθία,
Χρήστο και Θανάση. Έζησε και είδε 10 εγγόνια και
16 δισέγγονα.

Έζησε και μεγάλωσε για πάνω από 40 χρόνια την
οικογένειά του στα βουνά του Βρυσοχωρίου που
τόσο αγάπησε και τώρα τα βλέπει από εκεί ψηλά.

Καλό παράδεισο μπαμπά!!!
Καλό παράδεισο παππού!!!

ΑπΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΖωΗ
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δΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Πριν από αρκετά χρόνια ήταν υποχρεωτική η προ-
σωπική εργασία. Η Κοινότητα όριζε εκ περιτροπής τους
κατοίκους και τα φορτηγά ζώα του χωριού για κάποιο
έργο που επρόκειτο να γίνει χωρίς αμοιβή και είχανε
γίνει πάρα πολλά έργα. Η υποχρεωτική προσωπική ερ-
γασία σταμάτησε διότι η κοινότητα απέκτησε δικά της
έσοδα και εκτελούνταν πλέον τα έργα με πληρωμές των
εσόδων της.

Τα τελευταία χρόνια με τη συγχώνευση των κοινο-
τήτων σε Δήμους, δυστυχώς τα προβλήματα πολλά και
τα διαθέσιμα κονδύλια λίγα.

Τώρα περισσότερο θα στηριζόμαστε στην εθελοντική
εργασία, που πάντα ο εθελοντισμός είναι και θα είναι στο
DNA του Έλληνα και του Βρυσοχωρίτη, που το αποδει-
κνύουν σε πολλές εθελοντικές κατηγορίες.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού Βρυσοχωρίτες προ-
σέφεραν εθελοντική εργασία ως εξής:

- Ο Ιερέας μας π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ τοποθέτησε
τα πλακάκια δαπέδου στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου 

- Η κ. ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ - ΠΡΟΪΟΥ καθάρισε και από
κλαριά κ.λ.π. και άλλο κομμάτι στο μονοπάτι προς Αγία
Παρασκευή.

- Ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ καθάρισε όλες τις βρύσες
του χωριού από χόρτα, βρύα κ.λ.π.

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ., η Συντακτική και Εκκλησιαστική
Επιτροπή και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ευχα-
ριστούνε θερμά τους παραπάνω χωριανούς και εύχονται
το παράδειγμά τους να το μιμηθούν και άλλοι χωριανοί.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Λόγω υπηρεσιακών αναγκών κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού οι κάτωθι Στρατιωτικοί του χωριού μας:

- Αντισυνταγματάρχης Πεζικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ-
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ σύζυγος της Χρύσας Τσιομίδου του
αειμνήστου Αδαμαντίου και της Ευτέρπης, μετατέθηκε
από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη.

- Ο Ταγματάρχης Πεζικού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥ-
ΛΟΣ του Αδαμαντίου και της Σοφίας μετατέθηκε από τα
Γιάννενα στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας.

- Ο Υπολοχαγός Πεζικού ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
του Θωμά και της Χρυσούλας μετατέθηκε από τη Μυτι-
λήνη στη Βέροια

- Ο Αρχιλοχίας Πυροβολικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΠΟΒΙ-
ΝΗΣ του Ευθυμίου και της Χαϊδούλας μετατέθηκε από
τη Βέροια στα Γιάννενα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
παραπάνω Στρατιωτικούς μας καλή διαμονή στις νέες
πόλεις και καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η Δασκάλα ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του αειμνήστου Αδα-
μαντίου και της Ευτέρπης λόγω μεταθέσεως του συζύ-
γου της αποσπάστηκε από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
αγαπητή μας ΧΡΥΣΑ καλή διαμονή στη Θεσσαλονίκη και
επιτυχία στα νέα Σχολεία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΑΡΑ του αειμνήστου Αλέκου
και της Κωνσταντίνας Μπίρη σύζυγος Νικολάου
Μόκα προσλήφθηκε το Σεπτέμβριο σαν αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια στο 1ο Ειδικό Γυμνάσιο Ιωαν-
νίνων. 

Η Κατερίνα υπηρετούσε σαν αναπληρώτρια για
αρκετά χρόνια σε διάφορα σχολεία της Κεφαλο-
νιάς.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στην αγαπητή Κατερίνα ευδόκιμη εκπαιδευτική
υπηρεσία.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2018, για την
εισαγωγή στα ΑΕΙ - ΤΕΙ της χώρας, τα παιδιά που
έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι σημείωσαν
σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν στις ακό-
λουθες σχολές:

- Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία και της
Δέσποινας μετά την επιτυχία της το 2017 στην
Προσχολικής Αγωγής Θεσσαλονίκης εφέτος πέ-
τυχε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παι-
δαγωγικής Δασκάλων Φλώρινας.

- Ο ΘΩΜΑΣ ΠΕΠΟΝΗΣ του Ευαγγέλου και της
Σταματίας Καπράντζιου στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

- Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗ του Χρήστου και
της Μαρίας στο Παν/μιο Κύπρου τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή τους συγ-
χαίρουν για την επιτυχία τους και τους εύχονται
καλή φοίτηση.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας (αρ.
φύλλου 103) έγιναν οι ακόλουθες παραλείψεις:

- Στη σελίδα 11 στις δύο τελευταίες φωτογραφίες
αντί στο ψητό του Αδ. Τσιομίδη στο σωστό του Ανα-
στασίου Τσιομίδη και αντί στο ψητό του Δ. Δημη-
τράκη στο σωστό στο ψητό του Αναστασίου Αδ.
Τσιομίδη.

- Στη σελίδα 13 αντί για ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑ-
ΦΙΑΣ στο σωστό ΑΘΛΗΤΙΚΑ.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(εφημερίδες - περιοδικά)

- Περιοδικό “Κόνιτσα”
- Περιοδικό “Εν Τσεπελόβο”
- Εφημερίδα “Το Ζαγόρι μας”
- Εφημερίδα “Η Φωνή των Μηλιωτάδων

Ζαγορίου”

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας ανηψιά

Χρύσα Σιώκα για την πρόσληψή της στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων στη θέση επίκουρης καθηγήτριας Πυ-
ρηνικής Ιατρικής.

Γιώργος και Φράνσις Γκαράνη

ΕΥΧΕΣ
Στην αγαπημένη μας εγγονή ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Νάσια)

Ιωαννίδου που την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018
αρραβώνιασε με τον αγαπημένο της Βρυσοχωρίτη
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Της ευχόμαστε να ζήσουν με αγάπη, ευτυχία και
καλά τους στέφανα.

Οι παππούδες
Αθανάσιος Καραγιάννης 

και Χαρίκλεια Παντίση

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Η Χρύσα Σιόκα του Γεωργίου και της Χα-

ρίκλειας Γκαράνη σύζυγος Αθανασίου
(Θάνου) Κυρήτσι που διορίστηκε με την αριθμ.
16917/21.6.2018 (ΦΕΚ 827/Γ/23.7.2018)
Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, με Κωδικό Θέσης
ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ 1644 σε κενή θέση ΔΕΠ στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία,
στο γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ια-
τρική», στον Μορφολογικό-Κλινικοεργαστη-
ριακό Τομέα, του Τμήματος Ιατρικής, της
Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 26 Ιουλίου 2018
και ανέλαβε καθήκοντα την ίδια ημέρα.

Στη φωτογραφία, διακρίνεται η κυρία Σιόκα να διαβάζει τον όρκο εκ μέρους όλων των μελών ΔΕΠ που
ορκίστηκαν την ίδια ημέρα, ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεωργίου Καψάλη.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν την αγαπητή Χρύσα και της εύχονται ευδόκιμη στα-
διοδρομία στο κοινωνικό έργο που ανέλαβε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΓΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Κ.Λ.Π., ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ: nea@mosv.gr και στο:
m.poupovini@gmail.com



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

Ντομινίκ Geraltin - Maria Demolin                  100,00
Κανάκης Γεώργιος                                                50,00
Παπαποστόλου Χαράλαμπος                                50,00
Σιαμπίρης Γεώργιος του Ευαγγέλου                  50,00
Σιαμπίρης Κων/νος του Ιωάννη                          50,00
Σιγάλας Λάκης                                                        50,00
Τσιομίδου Χρύσα                                                   50,00
Αντωνίου Χαρίκλεια                                              40,00
Στογιάννης Βασίλειος                                            40,00
Γιαννούση Δέσποινα                                             30,00
Κασσαβέτης Στέργιος                                            30,00
Κυράτσης Δημήτριος                                             30,00
Μέμος Χρυσόστομος                                             30,00
Κωνσταντινίδου Κέλλυ                                         25,00
Μπιδέρη - Ανάστου Δήμητρα                               25,00
Μπιδέρη - Γεωργιάδη Μαριάνθη                        25,00
Τσολάκης Στέργιος                                                25,00
Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου                   25,00
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου                   25,00
Αλικάκος Πέτρος                                                    20,00
Αρβανίτη Ευαγγελία                                              20,00
Αρβανίτη Μαρία                                                     20,00
Αρβανίτης Νικόλαος                                              20,00
Γούρης Στέφανος                                                   20,00
Δημητράκης Μάριος                                              20,00
Ιωαννίδης Κων/νος                                               20,00
Καραγιάννη Χαρίκλεια                                          20,00
Καρατζήμος Σπύρος                                              20,00
Κάτσενου Πελαγία                                                 20,00
Καφέτσος Αθανάσιος                                            20,00
Καφέτσου Μίνα                                                      20,00
Κολλιού Δέσποινα                                                  20,00
Κυριακούλης Δημήτριος                                      20,00
Μπιζάκης Νικόλαος του Μιχαήλ                         20,00
Μπίρης Δημήτριος                                                 20,00
Μπλήντας Ζήσης                                                    20,00
Μορφωτικός Σύλλογος Ελευθέρου                     20,00
Νούτσος Θεόδωρος                                               20,00
Οικονόμου Χρήστος                                               20,00
Παπαποστόλου Σταματία                                       20,00
Πασχάλης Γεώργιος                                              20,00
Σιαμπίρη - Πίσπα Αλέκα                                       20,00
Σίψιας Ιωάννης                                                       20,00
Στατηρά Καίτη                                                         20,00
Χαντόλιος Κων/νος                                                20,00
Χαντόλιος Στέργιος                                                20,00
Χαντόλιου - Λούζη Σταματία                                 20,00
Κωνσταντινίδου Βασιλεία                                     15,00
Μπάρκα Βασιλική                                                  15,00
Ράπτη Μαριάνθη                                                    15,00
Σίψια - Κοσμίδου Βασιλική                                  15,00
Σίψια - Μέκα Μαρία                                              15,00
Τσιαπανίδης Διονύσιος                                         15,00
Χρήστου Χρήστος                                                   15,00
Γκόγκου Μαρία                                                      10,00
Ιωαννίδου Αννέτα                                                  10,00
Μπασλής Γεώργιος                                               10,00
Παπαπέτρου Αργύρης                                           10,00
Παπαπέτρου Γέωργιος                                         10,00
Σακκάς Χρήστος                                                     10,00
Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 02.10.2018

- Η οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΦΑ-
ΧΟΥΡΙΔΟΥ (Κιλκίς) προσέφερε
εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη της
μητέρας τους.

- Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
(Κιλκίς) προσέφερε πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς του.

- Η κ. ΣΤΕΛΛΑ ΦΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
(Κιλκίς) προσέφερε πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς της.

- Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ -

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ (Αλεξάνδ.) προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη
της θείας της.

- Η οικογένεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΟΜΙΔΗ (Γιάννενα) προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη της
θείας τους.

- Ο κ. ΑΝΔΡΕΑΣ και η κ. ΤΑ-
ΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αλεξάν-
δρεια) προσέφερε τριάντα (30,00)
ευρώ.

- Η οικογένεια Άλκη και Ευαγγελίας Πα-
σχάλη 30 ευρώ εις μνήμην Άννας Βακά-
ρου.

- Η κα Δέσποινα Αθ. Κουνάβου και η οι-
κογένεια Αριστοτέλη και Μαρίας Σμπόνια
προσέφεραν 50 (πενήντα) ευρώ για τον
Άγιο Χαράλαμπο στην μνήμη του αγαπητού
τους φίλους Άλκη Μ. Πασχάλη.

- Ο κ. Νικόλαος Μ. Μπιζάκης προσέφερε
100,00 ευρώ για τον Άφγιο Χαράλαμπο στη
μνήμη του αδελφού του Γεωργίου.

- Ο κ. Μιχαήλ Μπιζάκης και η σύζυγός
του Ευαγγελία προσέφεραν για τον Άγιο
Χαράλαμπο 150,00 (εκατόν πενήντα) ευρώ
στην μνήμη του υιού τους Γεωργίου και
των γονέων τους Νικολάου - Χάϊδως -
Αδάμ και Αναστασίας.

- Η κα Σταατία Χαντόλιου - Λούζη προ-

σέφερε για τον Άγιο Χαράλαμπο 30 ευρώ
στην μνήμη των γονέων της Ιωάννη και
Φανής Χαντόλιου.

- Η κα Σταματία Χαντόλιου - Λούζη προ-
σέφερε για τον Άγιο Χαράλαμπο 30 ευρώ
στην μνήμη της Μαρίκας Κονδύλη και της
Αφροδίτης Κονδύλη - Καβελάκη.

- Η κα Αικατερίνα Εξάρχου - Σίγκα (USA)
προσέφερε 100 ευρώ για τον Άγιο Χαρά-
λαμπο στην μνήμη του εξαδέλφου της
Άλκη Πασχάλη.

- Απόστολος Σιαμπίρης 20 ευρώ για τον
Άγιο Χαράλαμπο εις μνήμην Άλκη Πα-
σχάλη.

- Κων/νος Ι. Σιαμπίρης 20 ευρώ για τον
Άγιο Χαράλαμπο εις μνήμη Άλκη Πασχάλη.

- Ο κ. Γεώργιος Βλάχος και η σύζυγός
του Δέσποινα προσέφεραν 50 ευρώ εις

μνήμην των γονέων τους Παναγιώτη Βλά-
χου και Βάϊου, Χαρίκλειας Νούτσου.

- Ο κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου προσέ-
φερε 50 ευρώ για την πλακόστρωση του
δαπέδου του Αγίου Δημητρίου εις μνήμη
της μητέρας του Χρυσούλας.

- Η κα Σταματία Αναστασίου Παπαποστό-
λου προσέφερε για τον Άγιο Χαράλαμπο
100 ευρώ εις μνήμην προσφιλών της προ-
σώπων.

- Η κα Μαριάνθη Γ. Καραγιαννοπούλου
προσέφερε 50 ευρώ για τον Άγιο Χαρά-
λαμπο εις μνήμην των γονέων της Ηλία και
Χρύσως Μπάρκα.

- Ανώνυμος (Γιάννενα) προσέφερε 500
ευρώ.

- Ανώνυμος (Γιάννενα) προσέφερε 200
ευρώ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Χαντόλιος Δημήτριος του Νικολάου 25,00
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου 25,00
Στατηρά Καίτη 20,00

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚλΗΣΙΕΣ

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση 
τΟΥ τεΜΠλΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥσ

ΔΩΡεεα Για τον αγιο ΧαΡαλαΜΠΟ

- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ (Βρυσοχώρι) προσέφερε
150 ευρώ.

- Ο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
(Βρυσοχώρι) προσέφερε 100 ευρώ.

- Ο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ
(Βρυσοχώρι) προσέφερε 100 ευρώ.

- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.
ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Βρυσοχώρι) προσέφερε
100 ευρώ.

- Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΣ (Αλεξάνδρεια) προσέφερε
50 ευρώ.

- Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΪΟΣ (Αλε-
ξάνδρεια) προσέφερε 50 ευρώ.

- Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
(Βρυσοχώρι) προσέφερε 50 ευρώ.

- Ο κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΟΤΗΣ
(Βρυσοχώρι) προσέφερε 30 ευρώ.

- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΙΣΗ - ΚΑ-

ΡΑΓΙΑΝΝΗ (Θεσ/νίκη) προσέφερε 30
ευρώ στη μνήμη της θείας της Χαρί-
κλειας Μπίρη - Σκόρνου.

- Η κ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΤΙΣΗ - ΚΑ-
ΒΑΡΔΙΝΑ (Θεσ/νίκη) προσέφερε 20
ευρώ στη μνήμη της θείας της Χαρί-
κλειας Μπίρη - Σκόρνου.

Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΙΣΗΣ (Βρυ-
σοχώρι) προσέφερε 20 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για αλλεσ εκκλησιεσ
- Ανώνυμος (Γιάννενα) προσέφερε για την εκκλη-

σία της Αγίας Παρασκευής 500 ευρώ.

- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
βουλευτής Ν.Δ. Ιωαννίνων προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη Άλκη
Πασχάλη.

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ
(Γιάννενα) προσέφερε χρηματικό ποσό
στη μνήμη Άλκη Πασχάλη.

- Η κ. ΑΛΕΚΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ - ΠΙΣΠΑ
(Βέροια) προσέφερε δέκα (10,00) ευρώ
στη μνήμη των γονέων της Μιχάλη και
Σταματίας και του ανιψιού της Μιχαλάκη
Σιαμπίρη.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΜΠΙΡΗ - ΣΚΟΡΝΟΥ


