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Από 1 Ιανουαρίου 1999, με Νόμο
του Κράτους καταργήθηκαν οι
έως τότε κοινότητες των χωριών

(πλην ελαχίστων) και εφαρμόστηκε η συγ-
χώνευση σε Δήμους με το σχέδιο “ΚΑΠΟΔΙ-
ΣΤΡΙΑΣ”.

- Σκοπός ήταν η οικονομία του κράτους
και η καλύτερη διοίκηση των Δήμων για την
επίλυση των προβλημάτων.

- Το χωριό μας εντάχθηκε στο Δήμο
Τύμφης.

- Την 1η Ιανουαρίου 2010 καταργήθηκε
το σχέδιο “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” και εφαρμό-
στηκε το σχέδιο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” για τον 1ο
και 2ο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου
συγχωνεύθηκαν οι υπόλοιπες κοινότητες,
πολλοί Δήμοι και οι Νομαρχίες και πάλι για
οικονομία και καλύτερη διοίκηση.

- Με τη συγχώνευση των Νομαρχιών
προέκυψαν δεκατρείς (13) Περιφέρειες από
πενήντα δύο (52) Νομαρχίες.

Στην Ήπειρο συγχωνεύτηκαν οι νομοί
Ιωαννίνων - Άρτας - Πρέβεζας και Θεσπρω-
τίας και ονομάστηκε “Περιφέρεια Ηπείρου”.

Από τους 1350 Δήμους και υπόλοιπες
Κοινότητες με τη συγχώνευση προέκυψαν
τριακόσιοι (300) Δήμοι.

- Για το Ζαγόρι μας συγχωνεύτηκαν οι
Δήμοι Τύμφης, Κεντρικού Ζαγορίου, Ανατο-
λικού Ζαγορίου και με τη νέα ονομασία “ο
Δήμος Ζαγορίου” με έδρα τους Ασπραγγέ-
λους. Παρά τη νέα συγχώνευση μάλλον πε-
ρισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν.
Σαράντα τέσσερα (44) χωριά σε ένα Δήμο
από τους μεγαλύτερους σε έκταση και μι-
κρότερος σε πληθυσμό, ορεινός και αραι-
οκατοικημένος σε όλη την Ελλάδα.

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 καλούμα-
στε:

α. Για την εκλογή Νέων Περιφερειακών
Αρχών.

β. Για την εκλογή Νέων Δημοτικών
Αρχών και

γ. Την εκλογή Νέου Προέδρου Τοπικής
Κοινότητας

Οι διαφορές με το σχέδιο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”
είναι:

α. Οι εκλογές για τις Περιφέρειες και

τους Δήμους θα διεξαχθούν με το σύστημα
της απλής αναλογικής.

β. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
είναι ανεξάρτητοι των ψηφοδελτίων των
υποψηφίων για τους Δήμους και 

γ. για πρώτη φορά ψηφίζουν όσοι έχουν
συμπληρώσει το 17ο έτους της ηλικίας μέχρι
την ημέρα των εκλογών.

Α’ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ “44
χωριά”: (1ος βαθμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης)

- Ισχύουν οι Δημοτικές ενότητες των
πρώην Δήμων Τύμφης, Κεντρικού Ζαγο-
ρίου, Ανατολικού Ζαγορίου και των πρώην
Κοινοτήτων Βωβούσας και Παπίγκου.

- Κάθε Δημοτική Ενότητα ανάλογα με τον
πληθυσμό εκλέγει τους αντίστοιχους Δημο-
τικούς Συμβούλους.

α. πρώην Δήμος Τύμφης: τέσσερις (4)
Δημοτικού Συμβούλους (4 έδρες)

β. πρώην Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου:
τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους (4
έδρες)

γ. πρώην Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου:
επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους (7 έδρες)

δ. οι πρώην Κοινότητες Βωβούσας και
Παπίγκου από μία (1) έδρα (από έναν Δημο-
τικό Σύμβουλο)

- οι υποψήφιοι Δήμαρχοι δεν χρειάζον-
ται ψήφους.

- κάθε εκλογέας που ανήκει σε μία από
τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες έχει δι-
καίωμα να εκφράσει την προτίμησή του σε
έναν (1) έως τρεις (3) υποψηφίους (τρεις
σταυρούς) της Δημοτικής Ενότητας και έναν
(1) σταυρό σε έναν υποψήφιο άλλης Δημο-
τικής Ενότητας π.χ. στον πρώην Δήμο Τύμ-
φης τρεις σταυρούς στον υποψήφιο
Δημοτικό Σύμβουλο και έναν σταυρό σε κά-
ποιον άλλο υποψήφιο άλλης Δημοτικής Ενό-
τητας.

- Για τις πρώην δύο (2) κοινότητες (Βω-
βούσας και Παπίγκου) για τον υποψήφιο
Δημοτικό Σύμβουλο η προτίμηση είναι με
έναν (1) σταυρό και ένα (1) σταυρό στους
υποψηφίους των άλλων Δημοτικών Ενοτή-
των.

- Στα χωριά παραμένει η ονομασία της
“Τοπικής Κοινότητας” και θα εκλέξουν έναν

(1) τοπικό εκπρόσωπο για πληθυσμό κάτω
των 300 κατοίκων και τρεις (3) για πληθυσμό
άνω των 300 κατοίκων.

- Οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτή-
των είναι σε ενιαίο ψηφοδέλτιο (ανεξαρτή-
τως των υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων) και η προτίμηση εκφράζεται με
έναν (1) σταυρό. Εκλέγεται πρόεδρος όποιος
συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυ-
ρούς προτίμησης.

- Τα ψηφοδέλτια στο πάνω μέρος, ση-
μειώνεται το έμβλημα του Συνδυασμού και
το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Δημάρ-
χου. Στο πρώτο μέρος του ψηφοδελτίου
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονο-
ματεπώνυμα των υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων της αντίστοιχης Δημοτικής Ενό-
τητας (3 ψήφους). Στο δεύτερο μέρος των
ψηφοδελτίων αναγράφονται με αλφαβητική
σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων
των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων και
εντός παρένθεσης η εκλογική τους Δημο-
τική Ενότητα στην οποία είναι υποψήφιοι (1
ψήφο).

Όπως διαφαίνεται μέχρι σήμερα, στο
προεκλογικό τοπίο οι συνδυασμοί είναι ......
για το Δήμο μας και αυτό δεν είναι τόσο ευ-
χάριστο για έναν μικρό Δήμο.

Η πολυδιάσπαση των ψηφών δεν εξυ-
πηρετεί ούτε το Ζαγόρι ούτε τους οικισμούς,
πόσο μάλλον και με την απλή αναλογική.

- Οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων
αντί να αναβαθμίζονται μάλλον υποβαθμί-
ζονται και με το νέο σχέδιο, χωρίς ούτε ένα
ευρώ για την αντιμετώπιση ενός μικρού
προβλήματος στο χωριό του παρά μόνον δι-
καίωμα ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο σε
θέματα που αφορούν τον οικισμό του.

Οι υποψήφιοι για τη Διοίκηση του Δήμου
και της Τοπικής Κοινότητας θα πρέπει να
μας εμπνέουν εμπιστοσύνη και ελπίδα ότι θα
εργαστούν με ανιδιοτέλεια και όχι για προ-
σωπικές φιλοδοξίες, σεβόμενοι τον άν-
θρωπο, τις ανάγκες του κάθε οικισμού, την
ιστορία του, το περιβάλλον, την ανάπτυξη και
την προοπτική του αύριο.

Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2ος βαθμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 

Είναι οι δεύτερες εκλογές που γίνονται

σαν ενιαία Περιφέρεια Ηπείρου με έδρα τα
Γιάννενα και αυτές με την απλή αναλογική.

- Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί-
ται από πενήντα έναν (51) Περιφερειακούς
Συμβούλους.

Κάθε εκλογική Περιφέρεια, όπως και
στους Δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό,
εκλέγει και τους Περιφερειακούς Συμβού-
λους. Η εκλογική Περιφέρεια του Νομού
Ιωαννίνων 24, Νομού Άρτας 11, Νομού
Πρέβεζας 9 και Νομού Θεσπρωτίας 7.

Στα ψηφοδέλτια, στο πάνω μέρος σημει-
ώνεται το έμβλημα του συνδυασμού και το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Περιφερει-
άρχη.

- Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης δεν
χρειάζεται ψήφους.

Ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων Περιφε-
ρειακών Συμβούλων της Εκλογικής Περι-
φέρειας και ο κάθε εκλογέας εκφράζει την
προτίμησή του από έναν (1) έως τέσσερεις
(4) σταυρούς προτίμησης.

- Ακολουθούν οι υποψήφιοι των άλλων
εκλογικών Περιφερειών και ο εκλογέας εκ-
φράζει την προτίμησή του με έναν (1)
σταυρό.

- Οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι εκλέγονται από τις πρώτες εκλογές.

Γ’ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2019
- Α’ Καλούμαστε να εκλέξουμε τους αν-

τιπροσώπους μας στην Ευρωβουλή (ευ-
ρωεκλογές).

- Β’ Επαναληπτικές εκλογές υποψηφίων
Δημάρχων και Περιφερειαρχών εφ’ όσον
δεν έχουν εκλεγεί στις 19 Μαΐου 2019. Εκ-
φράζουμε την προτίμησή μας με έναν (1)
σταυρό στον υποψήφιο Περιφερειάρχη ή
Δήμαρχο.

Ας εκλέξουμε λοιπόν τους πιο κατάλλη-
λους άρχοντες για τη διοίκηση του τόπου
μας με την ελπίδα πως θα επιλύσουν προ-
βλήματα από χρόνια με προοπτική το αύριο
για να πάει μπροστά η χώρα μας, η Περιφέ-
ρεια και ο Δήμος μας.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο πανηγύρι της
Αγίας Τριάδας: πίστη

και χαρά μαζί

ΚΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ

ΠΙΤΑΣ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Συνέχεια στη σελ. 8,9Συνέχεια στη σελ. 7

Αγία Τριάδα: 9-6-1968. Γνώριμοι
Βρυσοχωρίτες συμμετέχουν στη θρη-
σκευτική πανήγυρη της γιορτινής αυτής
μέρας. Γυναίκες και άνδρες σε εύθυμη
διάθεση. 

Το πλαστικό δεν είχε φτάσει ακόμα
στο χωριό κι έτσι γυάλινα ποτήρια (μικρό
μερακλήδικο για το Νίκο Μπίρη) τσουγ-
κρίζουν. 

Την παραμονή της Πρωτοχρο-
νιάς εδώ και είκοσι εφτά (27) χρό-
νια, έτσι και φέτος ο Σύλλογός μας
πραγματοποίησε την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας και το ρε-
βεγιόν στο καφέ-ταβέρνα του
ΚΩΣΤΑ στο χωριό

“ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑΠΟΛΛΑ
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Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
οικογενειες του χωριου μας

ΑΝΤΩΝΗΣΟικονόμος Παπά ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΛΕΤΣΟΣ 
Βασιλική Κυρτσάλλη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΤΣΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Κ. Χατζής Τριανταφυλίδης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Χάθηκε στην Αν. Ρωμυλία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δέσποινα κ.Πασχάλη

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δέσποινα κ.Παντίση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δέσποινα κ. Τσιομίδη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Χριστόδουλος Χαδόλιος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΔΟΛΙΟΥ
ΚΛΕΤΣΟΥ

Καρμασούλης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Γεώργιος Μπέκας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Πολύχρόνης Σιάννος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μαρία Γ. Λαφαζάνη

ΧΡΥΣΩ
Παντρεύτηκε στο 

Καζακλάρ

ΧΑΙΔΩ
Ιωάννης Καρανίκας

ΚΩΣΤΑΣ
Χάιδω Σιαννίδη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πανθέα Στουμπανέλλη

ΦΩΚΙΩΝ
(1933 - 1918)

Νέλλη Φιλίππου

ΜΑΡΙΑ
Ιωάννης ΡέμοςΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Χάιδω Πέτσιου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αντώνης Νούτσος

ΧΑΙΔΩ
Γεώργιος Ιωάννου Γκαράνης

παπα ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
Χάιδω Τσιόμου

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Γεώργιος Γκότσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κ. Μπλήντας

Γενάρχης της οικογένειας
ΚΛΙΕΤΣΟΥ - ΚΛΕΤΣΟΥ ήταν ο ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΚΛΙΕΤΣΟΣ. Το επίθετο σε
παλιά έγγραφα το συνάντησα με
όλους τους τύπους που γράφω
στην επικεφαλίδα με επικρατέ-
στερο το ΚΛΕΤΣΟΣ.

Ο Γεώργιος Κλέτσος είχε δύο
αγόρια: 1) Τον ΣΤΕΡΓΙΟ και τον ΑΝ-
ΤΩΝΗ.

1) Ο ΣΤΕΡΓΙΟΣ γεννήθηκε το
1790. Χειροτονήθηκε ιερέας και
έζησε όλη του τη ζωή στο χωριό.
Το 1847 του απονεμήθηκε ο ιερα-
τικός τίτλος του Οικονόμου και
υπογράφει πλέον πρώτος, “τιμής
και διακρίσεως ένεκεν, με μόνον
χαρακτηριστικόν το Οικονόμος”,
όπως γράφει ο αείμνηστος πατέρας
μου σε σημειώσεις που βρήκα στο
αρχείο του. Και συνεχίζει “το 1860
αφιερεί εις την εκκλησίαν του
Αγίου Χαρλάμπους εικόνισμα με
την αφιέρωσιν “Αφιέρωσις ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ π’ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛΕΤΣΟΥ έτη
1860”.

Παντρεύτηκε τη Βασιλική Κυρ-
τσάλη και απόκτησαν δύο κορίτσια
τη ΧΑΪΔΩ και τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ.

Η Χάϊδω παντρεύτηκε τον Γε-
ώργιο Ιωάν. Γκαράνη και ήταν η
μητέρα του παπά Στέργιου Γκα-

ράνη, της Σταματίας Γεωργ. Γκότση
και της Βασιλικής Κ. Μπλήντα που
τα γενεαλογικά δέντρα γράφηκαν
στις εφημερίδες 53 - 92 και 95 αν-
τίστοιχα.

Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ παντρεύτηκε τον
Κώστα Χατζή - Τριανταφυλλίδη ο
οποίος πήγε γαμπρός στο σπίτι του
παπά Στέργιου Κλέτσου. Τα δύο
αγόρια που απόκτησαν ο Χρήστος
και ο Γεώργιος πολιτογραφήθηκαν
με επίθετο τον ιερατικό τίτλο του εκ
μητρός παππού τους δηλ. ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΟΥ.

Ο Γεώργιος ήταν ο παππούς
του πατέρα μου. Έτσι ο παπά Στέρ-
γιος Κλέτσος είναι ένας από τους
προγόνους της οικογένειας του πα-
τέρα μου. Ο παπά Στέργιος Κλέτσος
πέθανε το 1893.

Πάλι από το αρχείο του πατέρα
μου άντλησα την κάτωθι πληροφο-
ρία “... Και απεβίωσεν ο γεραρός
Λευίτης ούτος του Υψίστου το έτος
1893. Και έγραψεν η εν Αθήναις
εκδιδομένη τότε εφημερίς “Φωνή
της Ηπείρου” “Εν ηλικία 103 ετών
απεβίωσεν ο εκ Λεσινίτσης του Ζα-
γορίου γεραρός του Υψίστου λει-
τουργός Οικονόμος Παπαστεργίου.

Ο αοίδημος διήνυσεν χριστιανι-
κώτατα τον βίον αυτού πάντοτε

νουθετών και προτρέπων τους εν
Χριστώ αδελφούς εις την προς τον
Θεόν αφοσίωσιν και την προς τον
πλησίον αγάπην. Είη αιώνιος η
μνήμη αυτού”.

Σε άλλο σημείωμα ο πατέρας
μου γράφει ότι “το 1860 απήγαγον
οι λησταί τον αρχιερέα Λεσινίτσας
Οικονόμο ΠαπαΣτέργιο Κλέτσο και
τον απελευθέρωσαν εις την Μπαϊ-
άσαν (τοποθεσία κοντά στον Αώο
στο Βόρειο τμήμα του χωριού)
αφού έλαβον τα λύτρα”. Εφ. Ανα-
γέννησις 1860

2) Ο ΑΝΤΩΝΗΣ από μικρός
έφυγε στην ξενιτιά χωρίς ποτέ να
κόψει τους δεσμούς με το χωριό.
Εγκαταστάθηκε στο χωριό Μπα-
σάϊο κοντά στην Κεσσάνη και εκεί
δημιούργησε μεγάλη περιουσία.

Δεν είναι γνωστό το όνομα της
γυναίκας του. Είναι όμως γνωστό
πως απόκτησαν τρεις κόρες, που
φυσικά ζούσαν και παντρεύτηκαν
στο χωριό. Και ήταν α) η ΧΑΪΔΩ μη-
τέρα του Κώστα Καρανίκα β) η ΒΑ-
ΣΙΛΙΚΗ που παντρεύτηκε τον
Πολυχρόνη Σιάννο και ήταν η μη-
τέρα του Αναστάσιου της Χρύσως
και της Μαρίας Ιωάν. Ρέμου (εφ.
87) και γ) η Παρασκευή που παν-
τρεύτηκε τον Χριστόδουλο Κώστα

Χαδόλιο (εφημ. 43 και από λάθος
δεν γράφηκε το όνομά του στο γε-
νεαλογικό δέντρο της οικογένειας).
Ο Χριστόδουλος πήγε γαμπρός στο
σπίτι της Παρασκευής. Στη συνέ-
χεια εγκαταστάθηκε στο Μπασαϊο
και εργαζότανε στα κτήματα του
πεθερού του. Πήρε μάλιστα μαζί
του και τον ανιψιό του Ευάγγελο
Χαδόλιο και άλλους συγγενείς.

Απόκτησαν μία κόρη τη ΔΕ-
ΣΠΟΙΝΑ, η οποία παντρεύτηκε τον
Καρμασούλη. Χήρεψε όμως νωρίς,
χωρίς να αποκτήσει παιδιά και
ζούσε στο χωριό ενώ την περιου-
σία της στο Μπασάϊο την διαχειρί-
ζονταν, μετά και το θάνατο του
πατέρα της, τα ξαδέρφια της. Ήταν
μεγάλη η περιουσία. Η Δέσποινα
είχε το 1/3. Ο Κώστας Καρανίκας
1/3 και άγνωστο σε ποιόν ανήκε το
άλλο 1/3.

Η Δέσποινα πέθανε το 1918 σε
ηλικία περίπου 75 χρόνων. Άφησε
την περιουσία της στο Μπασάϊο
στην αδελφότητα Βρυσοχωρίου.
Στον Κώδικα της Κοινότητας υπάρ-
χουν αρκετά στοιχεία τα οποία σε
αντιγραφή τα δημοσιεύουμε στη
σελ.11. Στον Κώδικα δεν υπάρχει η
διαθήκη ή το δωρητήριο της Δέ-
σποινας Χανδόλιου - Κλέτσου -

Καρμασούλη, αλλά ούτε τι έγινε τε-
λικά το κληροδότημα που μάλλον
χάθηκε ή εισέπραξε την αποζη-
μίωση κάποιος που γνώριζε όλη
την κατάσταση. Στον κώδικα δημο-
σιεύεται και το όνομά του. Το πα-
ραλείψαμε στην αντιγραφή για
ευνόητους λόγους.

Πάντως τόσο η Δέσποινα Κλέ-
τσου όσο και ο Γεώργιος Καρανί-
κας παρ’ όλη την περιουσία που
είχαν στο Μπασάϊο ήτοι ένα παντο-
πωλείο, ένα αρτοποιείο, έναν συ-
σαμόμυλο με αποθήκη γενημάτων
μετά σταύλου και αχυρώνος και
αρκετών περιβόλων που ευρί-
σκονταν όλα στην πλατεία του χω-
ριού, έζησαν φτωχικά, έτσι έλεγε η
γιαγιά μου Δέσποινα Οικονόμου.
Έζησε με την Δέσποινα Κλέτσου
για πάνω από 10 χρόνια και πολλές
φορές μου διηγούνταν ιστορίες
από τη ζωή αυτής της μοναχικής
γυναίκας.

το σπίτι της οικογένειας του
Παπα Στέργιου ήταν εκεί που είναι
σήμερα το σπίτι της αδελφής μου
Στέλλας Οικονόμου Τάτση, ενώ της
Δέσποινας εκεί που είναι το πα-
τρικό μου σπίτι.

Το γενεαλογικό δέντρο σχημα-
τίζεται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΛΙΕΤΣΟΥ - ΚΛΕΤΣΙΟΥ - ΚΛΕΤΣΟΥ
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Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

απο το τοπικο και δημοτικο ςυμβουλιο

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
Τοπική κοινότητα Βρυσοχωρίου  

Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Υποτρόφων Μαθητών – Φοιτητών και Μεταπτυχιακών σπουδών Σχολ. Έτους 2018-2019
Η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου σαν μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος “ΧΡΗ-

ΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” συνέταξε και υπέβαλλε στο Δήμο μας (Ζαγορίου) κατάσταση Υποτρόφων Μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου,
φοιτητών ΑΕΙ - ΤΕΙ και μεταπτυχιακών σπουδών για το Σχολικό Έτος 2018-2019 σύμφωνα με τους όρους της Διαθήκης του
Ευεργέτου και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι ως ακολούθως:

Α’ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
– ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άννα Πασχάλη Α’ Γυμνασίου

Ελισάβετ Μισαηλίδη Α’ Γυμνασίου

Αδαμάντιος Τσιομίδης Α’ Γυμνασίου
Ελευθερία Μάντζιου Β’ Γυμνασίου

Αντώνιος Νότης Β’ Γυμνασίου

Εβελίνα Γκόγκου Β’ Γυμνασίου

Άγγελος Κιτσαράς Γ’ Γυμνασίου

Ηλίας Στογιάννης Γ’ Γυμνασίου
Αλκμήνη Βακάρου Γ’ Γυμνασίου

Παυλίνα Εξαρχοπούλου Α’ Λυκείου

Κωνσταντίνος Μπούγιας Α’ Λυκείου

Παρασκευή Παπαδάτου Α’ Λυκείου

Κατερίνα Πεπόνη Β’ Λυκείου
Ιωάννης Πεπόνης Β’ Λυκείου

Ανδρονίκη Σταλίκα Β’ Λυκείου

Σταματία Στογιάννη Γ’ Λυκείου

Ιωάννης Βακάρος Γ’ Λυκείου

Κωνσταντίνος Βλαχοκώστας Γ’ τάξη Γ’ Λυκείου

Β’ ΑΕΙ – ΤΕΙ 
Αικατερίνη Μπάρκα: Σχολή Προσχολικής Αγωγής

του Παν/μίου Ιωαννίνων

Θωμάς Πεπόνης: Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ
Ηπείρου (Άρτα)

Βάϊα Μπιζάκη: Σχολή Δημοτικής Εκπαίδευσης του

Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα.

Ιφιγένεια Παπαδάτου: Νομική Σχολή του Παν/μίου

Κομοτηνής
Δημήτριος Μπάρκας: Οκονομικό τμήμα του

Παν/μίου Ιωαννίνων

Μάριος - Θεόδωρος Εξάρχου: Τμήμα Δασολογίας

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του

Παν/μίου Θράκης.
Αλέξανδρος Σαβίδης: Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής

Μακεδονίας (Κοζάνη).

Γ’ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
Ναταλία Κιτσαρά: Διαχείριση Γήρανσης και χρόνιων

Νοσημάτων Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Παν/μίου

- Η συκοφαντία μοιάζει με φλόγα που μαυρίζει
όσα δεν μπορεί να κάψει (Τάκιτος)

- Πολλοί μπορούν να συζητούν, λίγοι γνωρίζουν
να συνομιλούν.

- Η τεμπελιά είναι το κλειδί της φτώχειας (Λαϊκή
παροιμία)

- Πριν προχωρήσεις σε μία πράξη, να σκέφτεσαι
προηγουμένως πολύ.

- Όλο το χρυσάφι που βρίσκεται πάνω στη γη και
στα έγκατα της γης, η αξία του δεν μπορεί να εξισω-
θεί με την αρετή (Πλάτων).

- Όταν μιλάς άσχημα, πρέπει ν’ ανέχεσαι κάθε εί-
δους απάντηση που σου δίνουν.

- Ένα μυστικό όσο το κρατάς, είναι αυτό σκλάβο
σου. Μόλις όμως το κοινοποιήσεις, γίνεσαι εσύ
σκλάβος του (Παναϊτ Ιστράτι Ελληνορουμάνος Συγγρα-
φέας).

- Είναι αχάριστος όποιος αν και ευεργετήθηκε το
ξεχνά (Αρχαίο Ρητό).

- Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις, περί-
μενε!

Πριν προσευχηθείς, συγχώρα! Πριν παραιτηθείς,
προσπάθησε!

- Μυστικό των δύο είναι μυστικό του Θεού, μυ-
στικό τριών είναι μυστικό όλου του κόσμου (Περίαν-
δρος)

- Όποιος αναζητά την αλήθεια, θα βρει τον Θεό.

- Ρίζα πολλών κακών η αμάθεια (Αρχαίο ρητό).

- Εξέτασε και ρώτησε τον φίλο σου και συνεξη-
γήσου μαζί του, διότι πολλές φορές γίνεται διαβολή
και συκοφαντία και γι’ αυτό μή πιστεύεις κάθε λόγο
(Σοφία Σειράχ 10,15)

- Φτιάχνεις όμορφο μέλλον, αν ζεις όμορφο σή-
μερα. Γιατί το σήμερα γίνεται δυνατό παρελθόν που
επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο.

- Πάρε την απόφαση να κάνεις ό,τι χρειάζεται.
Και ολοκλήρωσε απαραίτητα ό,τι αποφασίσεις. (Βε-
νιαμίν Φραγκλίνος)

- Η πόρτα της ευκαιρίας δεν είναι ποτέ κλειδω-
μένη. Λίγοι όμως την ανοίγουν και μπαίνουν μέσα,
επειδή οι περισσότεροι φοβούνται να πιάσουν και να
γυρίσουν το κλειδί.

- Ο αληθινός αρχηγός είναι εκείνος που τον θαυ-
μάζουν, τον αγαπούν και τον ακολουθούν.

- Όταν χάνεται ο πλούτος, δεν χάνεται τίποτε.
Όταν χάνεται η υγεία, χάνεται κάτι. Όταν χάνεται ο
χαρακτήρας χάνονται όλα.

- Δεν μπορείτε να βοηθήσετε μόνιμα τους αν-
θρώπους κάνοντας για λογαριασμό τους εκείνο που
θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κάνουν μόνοι τους.
(Αβραάμ Λίνκολν 1860)

- Ο προστατευτισμός αποτελεί πηγή φτώχειας.
(Λώρενς Κλάϊαν βραβείο Νόμπελ Οικονομίας 1980)

- Ασθενές μεν της γυναικός το σώμα, ανδρείον
δε το φρόνημα.

(Κύριλλος Αλεξανδρείας)

- Ουδέν ισχυρότερον γυναικός ευλαβούς και συ-
νετής, προς το ρυθμίζειν άνδρα και διαπλάττειν
αυτού την ψυχήν εν οις αν θέλη (Ιωάννης Χρυσόστο-
μος)

- Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και
των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός
ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον (Απόστολος Παύλος)

1838
Σαν σήμερα πριν πριν 180 χρόνια (15 Μαρτίου

1838) καθιερώθηκε με βασιλικό διάταγμα του
Όθωνα η 25η Μαρτίου ως Εθνική Εορτή.

Από τα “παράξενα” της Δημιουργίας
* Ξέρετε ότι ο τζίτζικας δεν τραγουδάει με το

στόμα;

Τ.Κ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΘΕΜΑ: Θέσεις πράσινων σημείων
ΣΧΕΤ. Αριθ. Πρωτ. 10019/5-12-18 (Δικό σας)
1) Σας πληροφορώ ότι το κατάλληλο σημείο, με μία

μικρή διευθέτηση, για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλω-
σης είναι η θέση απέναντι από το καμπαναριό της εκκλη-
σίας του Αγίου Χαρλαάμπους επί της 25ης Επαρχιακής
Οδού Ιωαννίνων - Παλαιοσέλι.

2) Στο ίδιο σημείο υπήρχαν οι κάδοι ανακύκλωσης του
πρώην Δήμου Τύμφης. Είναι προσβάσιμος και εξυπηρετεί
τους κατοίκους.

Η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ελένη Κυράτση - Κουκουστρίκα

ΔΙΑΦΟΡΑ

Επιμέλεια Γ. Κ. Βακάρος

“ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ”
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απο τις δραςτηριοτητες του ςυλλογου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πληρ.: Ευθύμιος Πουποβίνης
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.
Τηλ.: 2651064927
Κιν.: 6979322848

ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας για το έτος 2019
Κύριε Δήμαρχε,
Παρ’ όλη την οικονομική κρίση και φέτος συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την βελτίωση της πολι-

τισμικής και κοινωνικής ζωής του χωριού μας με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Α. Έκδοση της τρίμηνης εφημερίδας μας “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου “, που
κυκλοφορεί από το 1993 σε εννιακόσια (900) φύλλα (κυκλοφόρησε και το υπ’ αριθ. 105 φύλλο).
Β. Λειτουργία χορευτικών ομίλων με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών στην αίθουσά μας (με ενοί-

κιο), Πινδάρου 12 στα Ιωάννινα.
Γ. Λειτουργία Τράπεζας Αίματος του Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

(από το 1992).
Δ. Φροντίδα-καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων του χωριού μας.
Ε. Οργάνωση των παρακάτω Πολιτισμικών και Ορειβατικών εκδηλώσεων:
1. Σάββατο 26 Ιανουαρίου, κοπή πίτας στο κέντρο “Πράσινη Γωνιά” Ελεούσας με ορχήστρα.
2. 10 Μαρτίου άναμμα αποκριάτικης φωτιάς στο χωριό.
3. Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου παράθεση από το Σύλλογο παραδοσιακής φασολάδας κ.λ.π. σε όλους

τους παρευρισκομένους.
4.  Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 3-4-5 Μαΐου 2019, τριήμερη εκδρομή στην Δυτική Πελοπόννησο.
5. Δευτέρα (του Αγίου Πνεύματος) 17 Ιουνίου 2019, πανηγύρι-προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας

Τριάδας Βρυσοχωρίου.
6. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2019, καθαριότητα του χωριού.
7. Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, διοργάνωση παραδοσιακού πανηγυριού Αγίας Παρασκευής.
8. Σάββατο 9 Αυγούστου 2019, ορειβατική πορεία στην τοποθεσία “Αλάκο/ υδρομάστευση” του χωριού

μας.
9. Κυριακή 18 Αυγούστου 2019, 18η πορεία στο μονοπάτι “Ιωάννη
Τσουμάνη”-Τσουκαρόσα (καθιερωμένη κάθε χρόνο, στη μνήμη του αδικοχαμένου ορειβάτη μας και

μέλος του Συλλόγου).
10. Σάββατο 24 Αυγούστου 2019, διοργάνωση 28ης Γιορτή Ζαγορίσιας Πίτας.
Κύριε Δήμαρχε,
1. Έως το 2015 την καθαριότητα στις δημοτικές τουαλέτες του χωριού μας είχε επιφορτιστεί ο Σύλλογός

μας με το ποσό των διακοσίων ευρώ (200). Τα οικονομικά μας πλέον δεν μας επιτρέπουν για μια τέτοια δα-
πάνη. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την καθαριότητα διότι διαμαρτύρονται οι κάτοικοι και οι τουρί-
στες διότι αποπατούν σε μπαχτσέδες κ.λ.π.

2. Στο χωριό μας είναι μεγάλη η έκταση εντός του οικισμού. Υπάρχουν πολλοί παράδρομοι με παραδο-
σιακά λιθόστρωτα καλντερίμια και χωμάτινοι δρόμοι. Λόγω των πολλών νερών και υγρασίας τα αγριόχορτα
μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και υπάρχει κίνδυνος από φίδια κ.λ.π. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να κο-
πούν τουλάχιστον δύο (2) φορές εντός του καλοκαιριού. Το 2018 δεν κόπηκαν καθόλου με αποτέλεσμα οι
κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν έντονα.

3. Για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την οργάνωση του Δήμου
και την συμμετοχή ομάδων των οικισμών, παρακαλούμε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στην κλήρωση να κα-
λέσει τους αρμόδιους των Συλλόγων. Να γίνουν συστάσεις και να ληφθούν μέτρα για την σωστή συμπερι-
φορά των αθλητών.

Τέλος, γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου όμως σας παρακαλούμε για την διατήρηση
της καθαριότητας στις τουαλέτες, πλατείες του χωριού, κοπής αγριόχορτων καθώς επίσης τη διάθεση μη-
χανημάτων για τον καθαρισμό των δασικών και αγροτικών δρόμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλ-
λόγου 

προσκαλεί 
τα μέλη και τους κατοίκους του χωριού σε Έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση τη Μ. Παρασκευή 26 Απρι-
λίου 2019 και ώρα 11:30 στην αίθουσα του
κοινοτικού γραφείου στο Βρυσοχώρι για συζήτηση
και λήψη αποφάσεως σχετικά με τη διάθεση των
χρημάτων από την ενοικίαση ιδιόκτητων Αγροκτη-
μάτων.

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
3/ήμερης εκδρομής 

του Συλλόγου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού - Ορειβατικού Συλλόγου

Βρυσοχωρίου (Μ.Ο.Σ.), σε συνεδρίασή του το Σάββατο 26 Ιανουαρίου
2019 αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει και φέτος 3/ήμερη εκ-
δρομή την Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Μαΐου 2019.

το Δ.Σ. ήρθε σε επικοινωνία με διάφορα ταξιδιωτικά γραφεία της
πόλης των Ιωαννίνων και έκρινε την πιο συμφέρουσα τιμή αυτή του
ΚΟΝΙ TRAVEL.

Το 3/ήμερο πρόγραμμα έχει ως εξής:
Παρασκευή 3 Μαΐου 2019
- Αναχώρηση από τα Ιωάννινα (ΑΛΣΟΣ) ώρα 07:00
- Ενδιάμεσες στάσεις διαμέσου Πάτρας και Πύργου άφιξη στην Κυ-

παρισσία.
Μεσημεριανό φαγητό. Περιήγηση στην πόλη.
- Αναχώρηση μέσω Φιλιατρών και Γιάλοβας - Απογευματινό καφέ

στην Πύλο. Περιήγηση στην πόλη.
- Αναχώρηση για Καλαμάτα όπου θα γίνουν οι διανυκτερεύσεις -

Χρόνος ελεύθερος.
Σάββατο 4 Μαΐου 2019
- Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για την κωμόπολη της Κορώνης - Πε-

ριήγηση στην πόλη, πρωϊνός καφές.
- Αναχώρηση για Φοινικούντα, περιήγηση στην κωμόπολη - Ανα-

χώρηση για την κωμόπολη της Μεθώνης - Περιήγηση στην πόλη, με-
σημεριανό φαγητό.

- Αναχώρηση για Καλαμάτα. Ξενοδοχείο, χρόνος ελεέυθερος
Κυριακή 5 Μαΐου 2019
- Μετά το πρωϊνό αναχώρηση για την πόλη του Ναυπλίου μέσω της

νέας Εθνικής οδού.
Περιήγηση στην πόλη, Παλαμήδι για μεσημεριανό φαγητό.
- Αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις και επιστροφή στα Γιάννενα.
- Τιμή συμμετοχής εκατό (100) ευρώ το άτομο, όσοι επιθυμούν μο-

νόκλινα επιβαρύνονται με επιπλέον τριάντα (30) ευρώ δηλαδή 130 ευρώ
σύνολο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
- Διανυκτέρευση δύο (2) βράδια στο Ξενοδοχείο “HOTEL HAIKOS”

στην παραλία Καλαμάτας.
- Δύο πρωϊνά σε μπουφέ και δωρεάν νερά στο ξενοδοχείο 
- Επιπρόσθετος φόρος στο ξενοδοχείο.
- Μεταφορά με το λεωφορείο.
Το Δ.Σ. παρακαλεί συγχωριανούς και φίλους που επιθυμούν να συμ-

μετάσχουν στην εκδρομή να δηλώσουν συμμετοχή το ΑΡΓΟΤΕΡΟ έως
20 Απριλίου 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τη δήλωση συμμετοχής θα καταβάλλεται και το αντίτιμο της εκ-
δρομής.

Σε περίπτωση σοβαρού λόγου και μη συμμετοχής στην εκδρομή το
αντίτιμο θα επιστραφεί στον δικαιούχο.

Εάν οι θέσεις συμπληρωθούν γρήγορα, θα κρατείται λίστα αναμο-
νής.

για περισσότερες πληροφορίες στον Πρόεδρο του Συλλόγου στα τη-
λέφωνα 2651064927 και κιν. 6979322848.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πληροφορ. Ευθύμιο Πουποβίνη
Πρόεδρο Μ.Ο.Σ.
Τηλ. 2651064927
κιν. 6979322848
Μνημείων
Ασωπίου 9 Τ.Κ. 45444
Ιωάννινα
3. Αρχείο

ΘΕΜΑ: Συντήρηση μονότοξων πέτρινων γεφυριών 
ΣΧΕΤ.: Αριθμ. Πρωτ. 1/12-2-2015 Δικό μας
Κύριε Δήμαρχε,
1. Με το παραπάνω σχετικό σας ενημερώνουμε ότι, εντός και εκτός του οικισμού μας, υπάρχουν οκτώ (8) μονότοξες

πέτρινες γέφυρες άνω των τριακοσίων (300) ετών, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων και μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει καμία ενέργεια.

2. Από τα παραδοσιακά αυτά μνημεία τα πέντε (5) δεν έχουν επιθεωρηθεί ποτέ από ειδικούς τεχνικούς ούτε έχουν συν-
τηρηθεί.

3. Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στον έλεγχο και συντήρηση πριν να είναι
αργά.

4. Σε περίπτωση κατάρρευσής τους δεν θα φέρουμε πλέον καμία ευθύνη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Bρυσοχώρι 20-2-2019
Αριθ. Πρωτ.: 2

Προς
Τον κ. Δήμαρχο Ζαγορίου
Ασπράγγελοι, τ.κ. 44007
ΚΟΙΝ.
1. Αρχείο

Βρυσοχώρι 12-3-2019
Αριθ. Πρωτ. -3-
ΠΡΟΣ
Τον κ. Δήμαρχο Δήμου
Ζαγορίου Ιωαννίνων
Ασπράγγελοι Τ.Κ. 44007
ΚΟΙΝ.
1. Περιφέρεια Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1 Τ.Κ. 45110
2. Υπηρεσία Νεοτέρων
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εκκΛησιαστικα

Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΡΟΥ ΚΑΙ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ 

Ψυχοσάββατο 
στο χωριό μας 

Τελέσθηκε και εφέτος στο χωριό μας το καθιερωμένο από την
Αγία μας Εκκλησία ψυχοσάββατο το ποίο τελείτε δύο φορές το
χρόνο την παραμονή των απόκρεων και την παραμονή της πεντη-
κοστής. Αυτά τα δύο ψυχοσάββατα τελεούνται για την ανάπαυση
όλων των απ’ αιώνος κοιμηθέντων προγόνων μας. Το φετινό όμως
ψυχοσάββατο είχε μια ιδιαιτερότητα διότι τελέσθηκε και το μνημό-
συνο της εκταφής του μακαριστού Αδαμαντίου Τσιομίδη του αν-
θρώπου που τόσα πολλά πρόσφερε στην ενορία μας και που με την
δική του προσπάθεια καταφέραμε να ανακαινίσουμε όλες τις εκ-
κλησίες του χωριού μας και ειδικότερα τον Άγιο Χαράλαμπο που
δυστυχώς όμως ο θάνατος τον πρόλαβε και δεν  κατάφερε να δει
τελειωμένο το όνειρο της ζωής του. Το βλέπει όμως η ψυχή του και
χαίρεται. Τώρα αναπαύεται στο κοιμητήριο του Αγίου Χαραλάμ-
πους. Στην Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο π. Ιωάννης Λεοντάρης
μαζί με τον Ιεροδιάκονο Γεώργιο Τριανταφύλλου και ψάλτες τους
Γεώργιο Βακάρο και Ηλία Παπανικολάου από το Ηλιοχώρι. 

Ο Ι. Ναός του Αγίου Δημητρίου γέμισε από τους χωριανούς μας,
Ηλιοχωρίτες και φίλους της οικογένειας Τσιομίδη που ήρθαν ειδικά
για το μνημόσυνο του Μάντη. 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και το μοίρασμα των κο-
λύβων, η οικογένεια του μακαριστού Αδαμαντίου προσέφερε καφέ
στο καφενείο του χωριού μας και όλοι ευχηθήκαμε να είναι ανα-
παυμένη η ψυχή του κοντά στην Παναγία μας, τον Άγιο Χαράλαμπο
και όλους τους Αγίους μας που τιμώνται από την ενορία μας. 

Γ. Κ. Βακάρος 

Η εορτή του 
Αγίου Χαραλάμπους 

10 Φεβρουαρίου 
Η ενορία του χωριού μας γιόρτασε και εφέτος την

γιορτή του πολιούχου μας Αγίου Χαραλάμπους με την
συμμετοχή όλων των μονίμων χωριανών μας καθώς και
αιρετών που ήρθαν από τα Γιάννινα για τον σκοπό αυτόν,
καθώς και από το γειτονικό μας Ηλιοχώρι δέκα άτομα. 

Στην Θεία Λειτουργία χοροστάτησε ο π. Ιωάννης Λε-
οντάρης και βοηθούμενος από τον ιεροδιάκονο Γεώργιο
Τριανταφύλλου και με ψάλτη τον Γεώργιο Κ. Βακάρο. 

Η οικογένεια της κυρά Μαρίας Καραγιαννοπούλου,
αν και η ίδια απουσίαζε λόγο γήρατος, τα παιδιά της όμως
Νίκος και Ευανθία συνέχισαν το έθιμο από πολύ παλιά
της οικογένειάς των δηλαδή την τέλεση αρτοκλασίας
στην εορτή του Αγίου Χαραλάμπους. 

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η Εκκλησιαστική
Επιτροπή δεξιώθηκε το εκκλησίασμα στο καφενείο του
χωριού μας όπου προσφέρθηκαν καφές γλυκά και λου-
κούμια. Τον καφέ και το γλυκό πρόσφερε ο εορτάζον
Ηλιοχωρίτης κος Χαράλαμπος Νάσκας η δε κα Ευανθία
Καραγιαννοπούλου πρόσφερε κέικ που το είχε κάνει η
ίδια. Αφού ανταλλάξαμε ευχές, ευχηθήκαμε του χρόνου
στην γιορτή του πολιούχου μας Αγίου Χαραλάμπους η
Θεία Λειτουργία να γίνει στον Ιερό Ναό του. 

Γ.Κ. Βακάρος 

Το πανηγύρι
της Αγίας 
Τριάδας 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή
της Ενορίας Αγίου Χαρλάμ-
πους Βρυσοχωρίου 

Ανακοινώνει 
Ότι την Δευτέρα 17 Ιουνίου

2019, εορτή του Αγίου Πνεύμα-
τος, πανηγυρίζει το Μοναστήρι
της Αγίας Τριάδας, εφόσον οι
καιρικές συνθήκες και η πρό-
σβαση στο Μοναστήρι το επι-
τρέψουν, θα λειτουργηθούμε
στο Μοναστήρι, διαφορετικά η
Θεία Λειτουργία θα γίνει εντός
του καλοκαιριού. 

Παρακαλούνται συγχωρια-
νοί και φίλοι να προσέλθουν
για ένα ευλαβικό προσκύνημα
και εκδρομή με ωραία δια-
δρομή σε πανύψηλα φυλλο-
βόλα δέντρα και ποτάμια με
κρύα νερά. 

Η Εκκλησιαστική
Επιτροπή 

Εν όψει των εορτών του Αγίου
Πάσχα κ.λ.π. οι Εκκλησιαστικές Επι-
τροπές των ενορίων Σκαμνελίου –
Ηλιοχωρίου και Βρυσοχωρίου, με τη
συνεργασία του Ιερέα μας π. Ιωάννη
Λεοντάρη, ο οποίος παρά τις δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες και μεγάλες
αποστάσεις, καταβάλλει κάθε δυνατή
ανθρώπινη προσπάθεια και εξυπη-
ρετεί και τα τρία χωριά, συνέταξαν
για τον μήνα Απρίλιο το ακόλουθο
πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών ώστε
οι πιστοί να εκκλησιαστούν κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τις Άγιες
αυτές ημέρες. Οι κάτοικοι των χω-
ριών και οι Εκκλησιαστικές Επιτρο-
πές ευχαριστούν θερμά τον πάτερ
Ιωάννη και του εύχονται ο Πανάγα-
θος Θεός να του χαρίζει υγεία και οι-
κογενειακή ευτυχία. 

Παρασκευή 5 Απριλίου Δ’ Χαιρε-
τισμοί Σκαμνέλι 

Κυριακή 7 Απριλίου Δ’ Νηστειών
Θ. Λειτουργία Σκαμνέλι 

Τετάρτη 10 Απριλίου Ο Μέγας
Κανών Σκαμνέλι 

Παρασκευή 12 Απριλίου Ακάθι-
στος Ύμνος Βρυσοχώρι 

Κυριακή 14 Απριλίου Ε’ Νη-
στειών Θ. Λειτουργία Βρυσοχώρι 

Σάββατο 20 Απριλίου του Λαζά-
ρου Θ. Λειτουργία Ηλιοχώρι 

Κυριακή 21 Απριλίου των Βαϊων
Θ. Λειτουργία Σκαμνέλι 

Εσπέρας ακολουθία Νυμφίου 
Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου προηγια-

σμένη Θ. Λειτουργία Ηλιοχώρι 
Ώρα 12:00 Ακολουθία Ευχέλαιου

Ηλιοχώρι 
Ώρα 16:00 Ακολουθία Ευχέλαιου

Βρυσοχώρι 
Ώρα 18:30 Ακολουθία Ευχέλαιου

Σκαμνέλι 
Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου Θεία Λει-

τουργία Σκαμνέλι 
Ώρα 16:00 12 Ευαγγέλια Βρυσο-

χώρι 
Ώρα 18:00 12 Ευαγγέλια Ηλιοχώρι 
Ώρα 20:00 12 Ευαγγέλια Σκαμνέλι 
Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου Απο-

καθήλωση ώρα 7:30 π.μ. Σκαμνέλι 
Αποκαθήλωση ώρα 9:30 π.μ.

Ηλιοχώρι 
Αποκαθήλωση ώρα 11:30 π.μ.

Βρυσοχώρι 
Εσπέρας Επιτάφιος ώρα 16:00

μ.μ .Βρυσοχώρι 
Εσπέρας Επιτάφιος ώρα 18:00

μ.μ. Ηλιοχώρι 
Εσπέρας Επιτάφιος ώρα 20:00

μ.μ. Σκαμνέλι 
Μ. Σάββατο 27 Απριλίου Θεία

Λειτουργία Βρυσοχώρι 
Βράδυ τελετή Αναστάσεως ώρα

21:30 μ.μ. Βρυσοχώρι 
Βράδυ τελετή Αναστάσεως ώρα

22:45 μ.μ. Ηλιοχώρι 
Βράδυ τελετή Αναστάσεως ώρα

23:30 μ.μ. Σκαμνέλι 
Υ.Γ. Σε περίπτωση που, μέχρι των

εορτών, χειροτονηθεί Ιερέας ο Διά-
κονος Π. Παπαγεώργιος Τριαντα-
φύλλου και αναλάβει τα χωριά
Βρυσοχώρι και Ηλιοχώρι, το πρό-
γραμμα θα τροποποιηθεί. 
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Θεματα με ενδιαΦερον

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
2 8

7 8 6

9 8 2

5 9 4 7 8

5 9

7 1

8 7 5 3

6 9 1

3 5

2 7

5 8 6 1

6 8 4 2

7 8 2

4 9

5 6 1

2 4 9

1 3

1 5 6

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.

4 2 1

8 4

9 1 7

5 2

7 6 4

4 2 7 3

3 9 8

8 3 6

7 8 2

Γρίπη και εποχική
γρίπη

Της Βασιλικής Δρομπολιανούδη -
Καραγιαννοπούλου

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστι-
κού συστήματος που προκαλείται από τους
ιούς της γρίπης και μεταδίδεται πολύ εύκολα
από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί να προ-
καλέσει από ήπια έως και πολύ σοβαρή νό-
σηση. Οι περισσότερες υγιείς άνθρωποι
ξεπερνούν την γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν
επιπλοκές. Ορισμένοι όμως, όπως άτομα που
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (ηλι-
κιωμένοι > 60 χρ., έγκυες, εργαζόμενοι σε
μονάδες υγείας και μικρά παιδιά) διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές
από τη γρίπη. Στην Ελλάδα εποχικές εξάρσεις
γρίπης εμφανίζονται κατά τους μήνες από
Οκτώβριο έως Απρίλιο. Ο πιο αποτελεσματι-
κός τρόπος για να προστατευθεί κανείς από
την γρίπη είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός, ο
οποίος πρέπει να γίνεται κατά τους μήνες
Οκτώβριο - Νοέμβριο. Με βάση τα δεδομένα
των τελευταίων περιόδων εποχικής γρίπης
στη χώρα μας φαίνεται ότι η δραστηριότητα
της εποχικής γρίπης αρχίζει να αυξάνεται τον
Ιανουάριο και η κορύφωση της δραστηριότη-
τας να συμβαίνει κατά τους μήνες Φεβρουά-
ριο - Μάρτιο.

Σημαντικά μέτρα περιορισμού της εξά-
πλωσης της γρίπης είναι η συστηματική
εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής (π.χ.
συχνό πλύσιμο χεριών), η απομόνωση των
πασχόντων και η αποφυγή ....................... σε
κλειστούς χώρους.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης
είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβό-
λιο που προφυλάσσει από την μετάδοση του
ιού της γρίπης, συμβάλλοντας  στην προστα-
σία από τις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης,
καθώς και στην μείωση απουσιών από την
εργασία, το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική
εκδήλωση.

Σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβο-
λιασμών της χώρας μας, ο αντιγριπικός εμ-
βολιασμός πρέπει να εφαρμόζεται
συστηματικά σε άτομα που ανήκουν στις πα-
ρακάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου.

1. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπη-
ρεσιών υγείας

2. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
3. Παιδιά > 6 μηνών και ενήλικες με χρό-

νια νοσήματα
4. Έγκυες γυναίκες, λεχωίδες, θηλάζου-

σες.
5. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος μεγα-

λύτερο των 40Kg/m2
6. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και

εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιω-
τικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών
σχολείων, νεοσύλλεκτοι στις ένοπλες δυνά-
μεις, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων).

7. Επαγγελματίες όπως κτηνίατροι, πτηνο-
τρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γενικά
άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή
με πουλερικά.

Ας ευαισθητοποιηθούμε όλοι, να ενημε-
ρωνόμαστε σωστά και να κάνουμε τον εμβο-
λιασμό έναντι του ιού της γρίπης για την υγεία
μας.

Υ.Γ. Ο εμβολιασμός σώζει ζωές!

ΠΑΙΔΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Τα μεγαλώνουμε σωστά;
Η ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι μια δύσκολη

και απαιτητική διαδικασία για την οποία πολλοί γονείς εκφράζουν τη δυ-
σκολία τους να πουν “όχι”, να θέσουν κανόνες, να επιβάλλουν απαγο-
ρεύσεις.

Με τον όρο διαπαιδαγώγηση εννοείται η αγωγή είναι που κάνει τα
παιδιά υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Συνήθως οι σύγχρονοι γονείς πε-
λαγώνουν ανάμεσα στην επιλογή μιας ελαστικής και μας αυστηρής δια-
παιδαγώγησης, που βέβαια είναι και οι δύο ακραίες ως μέθοδοι.

Μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους που ακολουθούμε για να
πειθαρχήσουν τα παιδιά είναι να τα ανταμείβουμε όταν υπακούν και να
τα τιμωρούμε όταν δείχνουν ανυπακοή. Αυτή η μέθοδος πετυχαίνει τις
πιο πολλές φορές να πειθαρχήσουν τα παιδιά, αλλά σίγουρα δεν τα δια-
παιδαγωγεί. Σύμφωνα με τους ειδικούς τα μειονεκτήματα αυτής της με-
θόδου είναι τα εξής:

Κάνει τους γονείς υπεύθυνους για τη συμπεριφορά των παιδιών
τους. Εμποδίζει τα παιδιά να μάθουν να παίρνουν δικές τους αποφάσεις.
Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν και να έχουν παραδεκτή συμπεριφορά
μόνον μπροστά στα άτομα που εκπροσωπούν την εξουσία.

Στο ερώτημα αν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος οι ειδικοί προτείνουν
τις φυσικές και λογικές συνέπειες. Για παράδειγμα: Το παιδί αρνείται να
φάει; Θα πεινάσει: Αρνείται να ντυθεί ζεστά; Θα κρυώσει: Αυτά είναι δύο
παραδείγματα φυσικών συνεπειών. Όταν βέβαια το παιδί κινδυνεύει,
δεν θα εφαρμόσουμε τις φυσικές συνέπειες, αλλά τις λογικές. Δηλαδή
αν ένα παιδί δεν μαζεύει τα παιχνίδια του που σκορπά σ’ όλο το σπίτι,
παρά τις εκκλήσεις των γονιών του, τότε θέτουμε μια λογική συνέπεια
σ’ εφαρμογή: 

“Αφού δεν είσαι υπεύθυνος για τα παιχνίδια σου, λυπάμαι, αλλά θα
τα μαζέψουμε στην αποθήκη για τρεις ημέρες. Μετά θα δοκιμάσουμε
πάλι να δούμε αν θα είσαι υπεύθυνος”.

Και όπως επιμένουν οι παιδαγωγοί, στο σημείο αυτό πρέπει οι γο-
νείς, να ‘ναι αποφασιστικοί και να μη διακατέχονται από θυμό. Το παιδί
έτσι θα βιώσει την έλλειψη των παιχνιδιών του. Στην περίπτωση που

Σπίτι χωρίς... Γιώργο 
προκοπή δεν κάνει

Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
Μία από τις παράδοξες ενότητες της έρευνας που διενήργησε η Ελ-

ληνική Στατιστική Αρχή είναι αυτή που αφορά τα ονόματα που δίνονται
στα παιδιά σήμερα.

Όσον αφορά τα αγόρια, το πιο διαδεδομένο όνομα είναι “Γιώργος”
και μάλιστα με διαφορά από τα υπόλοιπα, καθώς το διαθέτει το 8,8% των
νεαρών. Παρά το γεγονός ότι ο θυμόσοφος λαός αναφέρει ότι “σπίτι
χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει”, το συγκεκριμένο όνομα διαθέτει το
6,5% των αγοριών στις μέρες μας, ενώ στην τρίτη θέση και μάλιστα με
πάρα πολύ μικρή διαφορά ακολουθεί ο “Δημήτρης” με ποσοστό 6,4% και
αμέσως μετά ο “Κώστας” με 6% και ο “Νίκος” με 5,7%.

Στα κορίτσια το πιο κοινό όνομα είναι το “Μαρία” με όλα τα υποκο-
ριστικά του σε ποσοστό 8,3%. Μάλιστα η περιοχή που έχει τις περισσό-
τερες Μαρίες είναι η Κρήτη, αφού αναφέρεται στην αστυνομική
ταυτότητα των 13 στα 100 κορίτσια. Δεύτερο κατά σειρά έρχεται το
“Ελένη” με 5,2% και έπονται το “Κατερίνα” (με 3,7%), το “Βασιλική” (3,2%)
και το “Σοφία” με ποσοστό 2,3%.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Επιμέλεια: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

- Ο αρχαίος φιλόσοφος Αρίστιππος ο Κυρη-
ναίος, μαθητής του Σωκράτη ίδρυσε την Κυρη-
ναϊκή Σχολή. Από τους μαθητές που φοιτούσαν σ’
αυτή ζητούσε “υψηλά δίδακτρα”.

Κάποτε τον επισκέφτηκε ένας τσιγγούνης πα-
τέρας που ήθελε να εγγράψει το γιό του στη Σχολή
και τον ρώτησε για το ύψος των διδάκτρων. Όταν
άκουσε την τιμή του είπε: “Δάσκαλε πολλά μου
ζητάς! Εγώ με τόσα χρήματα θα μπορούσα ν’ αγο-
ράσω ένα βόδι”.

Πάραυτα ο φιλόσοφος του απάντησε “Αγόρασέ
το για να έχεις δύο”.

•••••
- Κάποτε ο Διογένης περαστικός βρέθηκε

μπροστά στο σπίτι ενός μοχθηρού ευνούχου που
είχε αναρτήσει στην πόρτα του την επιγραφή:
“Μηδέν εισπ’τω κακού” δηλαδή “Ας μη μπει κα-
νένα κακό στο σπίτι αυτό”.

Οπότε ο Διογένης με εύλογη και προσποιητή
απορία είπε: “Και ο οικοδεσπότης από πού θα
μπαίνει στο σπίτι του”;
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ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Η πρώτη φορά στον οδοντίατρο
Σύμφωνα με την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία, η πρώτη επίσκεψη

του παιδιού στον παιδοδοντίατρο πρέπει να γίνεται μετά την ανατολή του
πρώτου δοντιού και όχι αργότερα από τα πρώτα του γενέθλια. Είναι ση-
μαντικό να γίνεται σε αυτή την ηλικία επειδή τα προβλήματα του στόματος
και κυρίως η τερηδόνα είναι πιθανό να εμφανιστούν από τη βρεφική και
νηπιακή ηλικία. Επιπλέον γιατί πρέπει από νωρίς να εδραιώνονται καλές
συνήθειες και να αποφεύγονται οι κακές, ώστε να εξασφαλιστεί η ουσια-
στική πρόληψη των νόσων του στόματος.

Στην πράξη η πρώτη επαφή του παιδιού με τον παιδοδοντίατρο γίνεται
συνήθως στην ηλικία 3 ετών, οπότε και ξεκινάει ο ετήσιος προληπτικός
έλεγχος και περιλαμβάνει και τη φθορίωση.
Η πρώτη επίσκεψη αφορά κυρίως στην ενημέρωση των γονέων για θέ-
ματα σχετικά με:
- Τη διάπλαση, ανατολή και σημασία των νεογιλών και μονίμων δοντιών.
- Τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν στα δόντια από την κακή
διατροφή



Περιχαρής κι ο θείος Οικονό-
μου, εκεί στην κορφή της
παρέας, αντιλήφθηκε μάλλον

το φακό και σφράγισε τη στιγμή με
φαρδύ χαμόγελο, υπαινικτικό της γιορ-
τινής ευφορίας.

Τούτος ο τόπος δύσκολος στον
καιρό. Δίπλα στο θείο ανοιχτή ομπρέλα
να στεγνώνει ή για ώρα ανάγκης; Πότε;
Ιούνιο μήνα. Μα πάνω απ’ όλα μ’ εντυ-
πωσιάζει η συμμετοχή των γυναικών. Η
θεία Δέσποινα σε κίνηση προσέγγισης,
η Μαριάνθη Δημητράκη ν’ αρχίζει να
μερακλώνει για τη μπύρα που θα πιεί σε
λίγο από το μπουκάλι που κάποιο αν-
τρικό χέρι της προσφέρει. Η θεία Θέα με
υπέροχα μαύρα πυκνά μαλλιά, όμορφα
δεμένα προς τα πίσω και βλέμμα προς
την κίνηση του μπουκαλιού.

Ξεχωριστή κι απίθανη! η θεία Στα-
ματία Καπράντζιου που έγινε κι η
αφορμή να γράψω τούτες τις αράδες,
μόλις είδα τη φωτογραφία. (Ευχαριστώ
την ξαδέρφη Ευρυχία Οικονόμου που
μου την έδειξε κι έγινε αφορμή να ξε-
μακρύνω τη σκέψη μου και να περάσω
όμορφα όσο έγραφα αυτό το κείμενο).

Λίγο η έλλειψη ποτηριών (Ποιος με-
ταφέρει μέχρι την Αγία Τριάδα γυάλινα
ποτήρια... άσε που κινδυνεύουν και να
σπάσουν κι άντε να βρεις άλλα στο Βρυ-
σοχώρι...) λίγο το περίσσευμα του κε-
φιού της, λίγο η στέρηση των γιορτινών
τραπεζιών του άφθονου ποτού και φα-
γητού, την έκαναν να πιεί με βουλημία
κατ’ ευθείαν από το μπουκάλι.

Τις μέρες των γιορτών κι η γυναίκα
μπορεί να συμμετέχει ισότιμα με τον
άντρα, στο φαί αλλά και στο πιοτό. Είναι
μέρες αφθονίας και χαράς. Κι όλα τούτα
τα μεγάλα πανηγύρια συμβαδίζουν με
τις δύσκολες μέρες του παραγωγικού
κύκλου. Γιατί, μέχρι περίπου τη δεκαε-
τία  του ‘60 και η κοινωνία του Βρυσο-
χωρίου, όπως κι όλα τα χωριά της
ελληνικής υπαίθρου, ζούσαν με τους
όρους της λεγόμενης προβιομηχανικής
- παραδοσιακής κοινωνίας.

Στον κύκλο του χρόνου, των εποχών
και της αγροτικής παραγωγής, οι θερι-
νοί μήνες σήμαιναν καλύτερες καιρικές
συνθήκες, αλλά και αυξημένες δραστη-
ριότητες, σκληρή δουλειά. Η γεωργική
παραγωγή και εν τέλει η εξασφάλιση
της τροφής γι’ ανθρώπους και “ζων-
τανά” υπάκουε στις εναλλαγές των και-
ρικών συνθηκών. Θα μπορούσαμε να
πούμε πως υπήρχαν τρεις παράλληλοι
κύκλοι στον ημερολογιακό χρόνο.

Ο πρώτος ήταν ο φυσικός κύκλος
του ετήσιου χρόνου, ο δεύτερος ήταν ο
χρόνος της παραγωγής που ανάλογα με
την εποχή καθορίζονταν και οι αγροτι-
κές εργασίες. Κι ο τρίτος κύκλος ήταν ο
ιερός - θρησκευτικός. Γιατί στις κοινω-
νίες αυτές του παρελθόντος η όλη δια-
δικασία της τροφής ήταν αλληλένδετη
με τη θρησκεία, είτε σε εβδομαδιαία
βάση (νηστεία Τετάρτης και Παρα-

σκευής), αλλά και σε όλη τη διάρκεια
του ημερολογιακού έτους με ένα καθο-
ρισμένο εθιμοτυπικό διαιτητικών πε-
ριορισμών σε συγκεκριμένες χρονικές
περιόδους. Έτσι, η εκκλησία καθ-ιέ-
ρωσε όλες τις μέρες του χρόνου ως
θρησκευτικές.

Στον κύκλο του χρόνου, λοιπόν τη
βαθμιαία αλλαγή της φύσης από το χει-
μώνα στην άνοιξη την ακολουθούσε η
σταδιακή μετάβαση από τη νηστεία στην
ευωχία των γιορτινών ημερών. Κι η
απραξία του χειμώνα σιγά-σιγά οδη-
γούνταν στις αυξημένες δραστηριότητες
του καλοκαιριού. Αυτή την εποχή του
μόχθου, ο σωματικός κόπος εξισορρο-
πούνταν με τη χαρά και την ψυχική
ανάταση της θρησκευτικής πανήγυρης,
όπως της Αγίας Τριάδας ή της Αγίας
Παρασκευής, στα τέλη του επόμενου
μήνα. Το πανηγύρι των ημερών αυτών
συνδυάζει πάντα τη θρησκευτική ευλά-
βεια με την κοινωνική ανάγκη του κε-
φιού. Η πίστη στήριζε την ελπίδα
κυρίως, για την επιβίωση και η χαρά
της γιορτής με το φαγοπότι και το γλέντι
πρόσφερε την εναλλαγή, το αντιστάθμι-
σμα  στο μόχθο της καθημερινής πραγ-
ματικότητας.

Τούτα τα τραπέζια της συνεστίασης
και του συμποσιασμού εκφράζουν
ακριβώς κι αυτή την κοινωνική διά-
σταση της διατροφής. Το φαγητό δεν
είναι μόνο όρος της επιβίωσης και
υλικό αγαθό. Είναι σύστημα συμπερι-
φοράς που απεικονίζει κοινωνικές οι-
κονομικές παραμέτρους της ζωής σε
κάθε εποχή.

Τα γιορτινά τραπέζια των μεγάλων
πανηγυριών στα χωριά του παρελθόν-
τος αναζητούμε επίσης αυτή τη συμμε-
τοχή σε κάτι κοινό. Η όλη οργάνωση του
πανηγυριού με τη συνεργασία και σύμ-
πραξη όλων των χωριανών, εκφράζει
τη συνοχή της κοινότητας. Το πνεύμα
της συλλογικότητας και τον ομαδικό χα-
ρακτήρα της θρησκευτικής συμπεριφο-
ράς αλλά και της ψυχαγωγίας.

Η πάνδημη συμμετοχή στην εκκλη-
σιά αλλά και στο γλέντι που ακολουθεί,
υποδηλώνει το αμφίθυμο γνώρισμα της
λαϊκής πίστης. Την ανάγκη δηλ. για να
παραμείνουν πιστοί στους κανόνες της
θρησκείας, αλλά και για να νιώσουν την
ευχάριστη ατμόσφαιρα του γλεντιού.

Όλη αυτή η αναμονή της γιορτινής
μέρας της Αγίας Τριάδας, η μετακίνηση

όλου του χωριού στο χώρο του Μονα-
στηριού, ο εκκλησιασμός όλων στο κα-
θολικό της Μονής με το μοναδικής
τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο και τέλος το
φαγοπότι, τα κλαρίνα κι ο χορός δεν
είναι παρά μια τελετουργία ένωσης των
ατόμων.

Όλοι συν-πράττουν, συν-εκκλησιά-
ζονται, συν-τρώγουν, συν-χορεύουν
κάθε χρόνο, την ίδια μέρα με τον ίδιο
τρόπο αλλά και την ίδια ένταση στη
χαρά.

Τα πανηγύρια της ιδιαίτερης πατρί-
δας μας ήταν και ίσως είναι μέχρι σή-
μερα σημείο αναφοράς. Μα πάνω απ’
όλα, όμως, κάθε φορά που συμμετέχω
νιώθω, ακόμα και σήμερα, αυτό το πέ-
ρασμα από τη μοναξιά του ατόμου στην
πανδαισία της ομάδας.

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΠΗ - ΡΕΜΟΥ
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το πανηγύρι της αγίας τριάδας 
πίστη και χαρά μαζί

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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κοπη πρωτοχρονιατικης
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

.Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου αποφάσισε μετά από έξι
χρόνια και πραγματοποίησε κοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας και για την
παροικία των Ιωαννίνων το Σάββατο
26 Ιανουαρίου 2019 στην ταβέρνα
“Πράσινη Γωνιά” στην Ελεούσα
Ιωαννίνων.

Η συμμετοχή των συγχωριανών
μας ήταν πέραν των προβλέψεών
μας. Για του λόγου το αληθές, εάν
ήταν ακόμη πιο μεγάλη η συμμετοχή
δεν θα χωρούσε.

Στις 8:00 μ.μ. ώρα η αίθουσα
ήταν πλέον ασφυκτικά γεμάτη από
συγχωριανούς και φίλους όλων των

ηλικιών και σαν Δ.Σ. ευχόμασταν να
μην υπάρχει άλλη συμμετοχή, διότι
δεν θα μπορούσαμε να τους εξυπη-
ρετήσουμε.

Η κομπανία του Γιωργάκη ΝΤΕ-
ΡΟΥ σε χαμηλούς τόνους ξεκίνησε
με τραγούδια της τάβλας και της ξε-
νιτιάς ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα

και σκορπίζοντας ρίγη συγκινήσεως
σε όλους μας.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου καλω-
σόρισε τους παρευρισκομένους,
τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή
και ευχήθηκε “Χρόνια πολλά, καλή
χρονιά, ατομική και οικογενειακή
ευτυχία”. Στη συνέχεια κάλεσε τον κ.
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πιτας ςτα γιαννενα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Δήμαρχο του Δλήμου μας ο οποίος
πέρασε να μας ευχηθεί, να απευθύ-
νει σύντομο χαιρετισμό.

Ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε καλή
χρονιά, τονίζοντας πως ο Σύλλογός
μας είναι από τους πιο δραστήριους
του Δήμου με πάρα πολλές δραστη-
ριότητες και θα πρέπει όλοι μας να
βοηθήσουμε ώστε να συνεχίσει το

έργο του για το καλό του χωριού και
του Δήμου.

Με τους γλυκούς ήχους του κλα-
ρίνου, το καλό φαγητό, το κρασί και
το τσίπουρο το κέφι όλο και ανέ-
βαινε.

Μοιράστηκε στον καθένα ατομικά
η πρωτοχρονιάτικη πίτα και τυχερός
της χρονιάς ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΜΙ-

ΔΗΣ, ταμίας του Συλλόγου. Να είναι
τυχερός όλο το χρόνο ο ίδιος και η
οικογένειά του, υγεία και ευτυχία
και να αυξήσει και τα έσοδα του
Συλλόγου!

Η βραδιά κύλησε με χορό και
πολύ κέφι μέχρι τις πρώτες μεταμε-
σονύχτιες ώρες, όπου και άρχισε η
αποχώρηση με ευχές για καλή χρο-

νιά, καλή συνάντηση στο χωριό τις
ΑΠΟΚΡΙΕΣ και του χρόνου ακόμη
περισσότεροι.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο πρόεδρος 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ - ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Με θαυμάσιο ανοιξιάτικο

καιρό γιορτάστηκε το
3/ήμερο της Αποκριάς και

της Καθαράς Δευτέρας στο χωριό μας.
Από μέρες ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ

(μόνιμος κάτοικος και επαγγελματίας στο
χωριό) συγκέντρωνε ξύλα για το άναμμα
της φωτιάς (τζαμάλα στο χωριό το λέμε
τσούκα από το στοίβιασμα των ξύλων).

Παρασκευή και Σάββατο άρχισαν να
καταφθάνουν στο χωριό συγχωριανοί
και φίλοι από τα Γιάννενα, Αθήνα, Αλε-
ξάνδρεια Ημαθίας κ.λ.π.

Την Κυριακή (της Τυρινής) περίπου
στις 21:00 η ώρα, ο ΚΩΣΤΑΣ μαζί με τον
Αντώμνη Ευγενίδη ανάψανε τη φωτιά
όπως το έθιμο απαιτεί. Γύρω από τη
φωτιά μικροί καρναβαλιστές και μεγά-
λοι, γέλια, αστεία και χορός.

Η φετινή γιορτή όμως ήταν κάπως
ξεχωριστή από άλλα χρόνια: ο ΗΛΙΑΣ και
η ΕΦΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από το κοντινό

μας Ηλιοχώρι αν και επαγγελματίες (δια-
τηρούν καφέ - ταβέρνα τους “Καταρρά-
κτες” στην πλατεία του χωριού) κλείσανε
το δικό τους κατάστημα και με Ηλιοχω-
ρίτες και φίλους (19 άτομα) ήρθαν στο
χωριό και συνεορτάσαμε, δίνοντας μια
ξεχωριστή νότα αυτό το βράδυ. Η συνερ-
γασία, οι καλές σχέσεις και η αλληλο-
βοήθεια με το Ηλιοχώρι κρατά πολλά
χρόνια.

Το τσίπουρο και το κρασί, οι εκλεκτοί
μεζέδες του ΚΩΣΤΑ ανέβασαν το κέφι
μέχρι αργά τη νύχτα. 

Η ΕΦΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και η
ΧΡΥΣΑ ΜΠΛΗΝΤΑ έκαναν το πατροπα-
ράδοτο έθιμο της χάσκας. Βρασμένο κα-
θαρισμένο αυγό δεμένο με σχοινί σε
φυλλόβεργα, κουνώντας το με τρεις
προσπάθειες ο καθένας χωρίς να χρησι-
μοποιήσει τα χέρια και να δαγκώσει το
αυγό. Γέλια και αγωνία από τα παιδιά για
αυτό το αστείο αγώνισμα.

ΧΑΣΚΑ = Χάσκω: Ο συμβολισμός
ανοιχτό το στόμα, κλείνει με το άσπρο
αυγό (νηστεία της Σαρακοστής) και ανοί-
γει το Πάσχα με κόκκινο αυγό.

Την Καθαρά Δευτέρα, όπως κάθε
χρόνο, ο Σύλλογος παρέθεσε σε όλο το
χωριό στο καφενείο την παραδοσιακή
φασολάδα, λαγάνα και σαρακοστιανά.

Οι μέρες πέρασαν ευχάριστα και
αργά το απόγευμα άρχισε η αναχώρηση
των ξενιτεμένων για τους τόπους διαμο-
νής τους.

Διακρίναμε, πέραν των άλλων χω-
ριανών μας, την Δέσποινα Ιωά. Γκαράνη
και τον Αντώνη Ευγενίδη από την Αθήνα,
το ζευγάρι της Σοφίας Εξάρχου και Δη-
μητρίου Πρόϊου από την Αλεξάνδρεια,
την οικογένεια της Χαρούλας Πασχάλη
από την Αλεξάνδρεια που έρχεται κάθε
χρόνο αυτές τις μέρες.

Εάν κάποιοι μας διαφεύγουν ζητάμε
ταπεινά συγγνώμη.

Ευχαριστούμε θερμά τον ΚΩΣΤΑ για
τις προσπάθειές του για την επιτυχία
αυτής της γιορτής, τους συμμετέχοντες
στο 3/ήμερο και τέλος τους κοντοχωρια-
νούς μας φίλους Ηλιοχωρίτες,  Ηλία και
Ιφιγένεια Παπανικολάου, Στέφανο και
Νιοβη Γιαλιανό , Στέργιο και Μαρία Τσο-
λάκη, Αναστάσιο παπανικολάου, Κων-
σταντίνα Νταβλούρου, Ελευθερία Ράδη,
Χριστίνα Τσίπη, Αθανάσιο Ξυδιά, Νικό-
λαο Νασιόκα, Ιωάννη Τριανταφύλλου,
Νίκο Αλβανό, Σταμάτη Κανελλόπουλο,
Καίτη Στατηρά, Δημήτριο Πολύζο και
Αμαλία Πολύζου - Σταυροπούλου ήταν
κάτι ξεχωριστό και έκπληξη.

Ευχόμαστε στους απανταχού Βρυσο-
χωρίτες και φίλους ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
και καλή αντάμωση να γιορτάσουμε το
ΠΑΣΧΑ στο χωριό.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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εγγραΦα απο τον κΏδικα της κοινοτητας 
ςχετικα με το κληροδοτημα δεςποινας κετςιου

Κώδικας σελ. 274
Διά το αφιέρωμα του κτήματος εν Βασαϊτίω της

Θράκης της θανούσης Δέσπως Κλιέτσου αριθμ. Κώ-
δικος 133 και διά την αγοράν από Γεωργίου Καρανί-
κου κληρονόμου του ιδίου κτήματος, δηλ. 1/2 της
Δέσπως το μερίδιον και 1/3 του Γεωργίου .... διά τα
2/3 εγένετο δήλωσις εις το Υπουργείον Γεωργίας
τμήμα ανταλλαγής διά την αποζημίωσιν των εν Τουρ-
κία εγκαταλελημμένων κτημάτων εκ μέρους του Προ-
έδρου κ. Νικολάου Βράνα. Εν Λεσινίτση την 10ην
Ιανουαρίου 1927 Η Βραδύτης της δηλώσεως επήλθεν
από την χηρεύουσα θέση του θανόντος Προέδρου 1.
2. Παρίπου.

Εγράφη έκθεσις Προέδρου Βιοτεχνικής Αδελφότη-
τας η Ελπίς της Κοινότητας Λεσινίτσης Ζαγορίου του
νομού Ιωαννίνων καταβολής αποζημίωσης 2/3 ενός
κτήματος εν Βασαλτίω της Κεσιάνης (Θράκη) οριζομέ-
νης της αξίας των εις 1200 λιρ. Τουρ. χρυσάς... από
παντοπωλείον, κλιβάνου, ενός σησαμομύλου μετ’
αποθήκης γενημάτων, μετά σταύλου και αχυρώνος
και αρκετών περιβόλων προς το μέρος της εκκλησίας,
πλατείας Κοινότητας και έμπροσθεν 25 δημοσίας οδού
αμαξιτού.

Επεστράφη η αναφορά από το υπουργείον διά να
δηλωθεί τακτικώς. Το κτήμα τούτο δεν εδηλώθη παρ’
ουδενός (λέγει το υπουργείον). Εγράφει εις... Χαρά-
λαμπον Μακρήν ίνα αν τυχόν παρακαμθή εις την εκεί-
θεν επιτροπή να επιστατήση. Ελήφθη και απάντησης
της λήψεως του γράμματός μας και εδέχθη ευχαρί-
στως.

Σημείωση: Ο Χαράλαμπος Μακρής είναι ο Βρυσο-
χωρίτης Χαράλαμπος Δούμας που εκείνη την εποχή
ζούσε στη Θράκη.

Κώδικας σελ. 279
Εστάλη αίτησις εις το Υπουργείον Γεωργίας, διά το

εν Μπασάϊω κτήμα της αδελφότητας, ην αντιγράφομεν.
Αίτησις βιοτεχνικής Αδελφότητος Βρυσοχωρίου

“Λεσινίτσης” Ζαγορίου η Ελπίς περί αποστολής αντι-
γράφου Πράξεως επιδικασθέντος ποσού.

Προς το ..... Υπουργείον Γεωργίας Διεύθυνσιν αν-
ταλλαγής τμήμα Γ’ μητρώου Αθήνας.

Εις απάντησιν του από 9-4-27 και υπ’ αριθμ. πρωτ.
Μ 2623 εγγράφου υμών έχομεν να αναφέρωμεν τα
εξής: Εν Μπασάϊο Περιφέρειας Κεσσάνης και εκκλη-
σιαστικώς επαρχίας Ηρακλείας και Ραιδεστού η βιο-
τεχνική Αδελφότης έχει τα 2/3 των κτημάτων του
Χριστοδούλου Κώστα Κλέτσου ή Χαδόλιου, επ’ ονόματι
του οποίου εισίν οι τίτλοι σχετικήν δήλωσιν υποβάλα-
μεν την 18/8/27 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 157 εις υπηρε-
σίαν ανταλλαγής Ιωαννίνων και αναμένομεν το
αντίγραφον πράξεως επιδικασθέντος ποσού. Εξωδί-
κως δε επληροφορήθημεν ότι το εν λόγω κτήμα της
αδελφότητος όπερ προέρχεται εκ των νομίμων κλη-
ρονόμων του Χριστόδουλου Κώστα Κλέτσου ή Χαδό-
λιου ήτοι 1/3 εκ δωρεάς και 1/3 εξ’ αγοράς διεκδικήθη
υπό... ..... καταγομένου εκ της Κοινότητός μας. Ούτος
δεν είχε κτήματα εντός του Μπασάϊο αλλ’ επωφε-
λήθη.... εκ της περιπτώσεως καθ’ ην ήτο γνωστός
επειδή επί πολλά έτη ενοικίαζε το μαγαζείον και εκ της
αδρανίας της αδελφότητος ίνα εγκαίρως αυτό δηλώση.

Επληροφορήθημεν δε ότι ούτος έλαβε και την πρώτην
δόσιν. Διά ταύτα εάν τοιούτον συμβαίνει παρακαλού-
μεν το ..... Υπουργείον ίνα μας γνωρίσει και ενεργήσει
δέοντα τιμωρόν τον οικειοποιήσαντα ξένην περιουσίαν
και δίδον το δίκαιον συμφώνως τω νόμω εις την αδελ-
φότητα ήτις τοσούτους ωφελίμους σκοπούς εκπληρεί.

Ευπεισθέστατος ο Γραμματέας της Βιοτεχνικής
αδελφότητος Βρυσοχωρίου (λεσινίτσας) Ζαγορίου η
Ελπίς.

Νικόλαος Εξαρχόπουλος

Εν Βρυσοχωρίω τη 10η Σεπτεμβρίου 1927
Ελήφθη απάντησις εκ του Υπουργείου Γεωργίας

Διεύθυνσις ανταλλαγής ότι η δήλωσις εγένετο εκπρο-
θέσμως και δεν εξεδικάσθη εισέτι την 1-10-27

Κώδικας σελ. 285
Εν Βρυσοχωρίων σήμερον την 18ην του μηνός

Απριλίου του έτους 1928 ημέραν της εβδομάδος Τε-
τάρτην και ώραν π.μ. τα υποφαινόμενα μέλη του Δ.
Συμβουλίου της Βιοτεχνικής Αδελφότητας η Ελπίς συ-
νελθόντα κατόπιν προσκλήσεως του κ. Προέδρου
ήκουσαν αυτόν εισηγούμενον το θέμα ημερησίας ταύ-
της συνεδριάσεως ως εξής: “Επειδή ως θετικώς πλη-
ροφορούμεθα εξ επιστολής του εις Σάππας
αποδημήσαντος μέλους του Δ. Συμβουλίου κ. Στερ-
γίου Οικονόμου ο.... πλαστογραφήσας δολίως το όνομα
του πατρός της κληροδότηδος Δέσπως Χριστοδούλου
Χαδόλιου ή Κλέτσου κατόρθωσε να υποβάλλει σχετι-
κήν αίτησιν αποζημιώσεως διά το αν Βασαϊτίω κληρο-
δοτηθέν μαγαζείον 2/3 επ’ ονόματί του, εισπράξας
μάλιστα και την α’ δόσιν. Θεωρώ καθήκον και υποχρέ-
ωσιν της αδελφότητος να επιδιώξει διά παντός νομί-
μου την διεκδίκισιν των δικαιωμάτων της και
προτείνω τον διορισμόν πληρεξουσίου δικηγόρου εν
Ιωαννίνοις διά συμβολαιογραφικής πράξεως όστις αν-
τιπροσωπεύσει την αδελφότητα διενεργήση παν ένδει-
κον μέσον κατά του σφετεριστού και δικαιώση την
αδελφότητα εις το αναλογούν μερίδιον. Τα μέλη του Δ.
Συμβουλίου λαβόντα υπ’ όψιν την ως άνω εισήγησιν
και συνδιασκεφθέντα

αποφαίνονται
αναθέτουν εις τον κ. Πρόεδρον να συντάξη ενώ-

πιον του παρεπιδημούντος σήμερον ειρηνοδίκου κ. Γ.
Δεστούνη πληρεξούσιον της αδελφότητος επ’ ονόματι
του εν Ιωαννίνοις δικηγόρου κ. Κων. Κατσαδήμα και
αποστείλη προς αυτόν το ιστορικό της υποθέσεως μα-
γαζείου Βασαϊτίου μετ’ αντιγράφου του κληροδοτηρίου
Δέσπως Καραμασούλη ή Κλέτσου και προαμοιβή
δραχ. 375 προς δε να γνωρίσει εις τον ειρημένον δι-
κηγόρον και το συμβολαιογραφείον ένθα εγένετο η
συμβολαιογραφική πράξις αγοράς 1/3 του μαγαζείου
παρά του ετέρου των συγκληρονόμων Γεωργίου Κα-
ρανίκα εφ’ ω και εγένετο το παρόν όπερ και υπογρά-
φεται.

Ο Πρόεδρος
Ν. Σιανίδης

Τα μέλη
Νικόλαος Δημ. Εξαρχόπουλος

Δ. Κουνάβος

σελ. 294 του Κώδικα  Πράξις 9η

Συνεδρίαση 26ης Αυγούστου
Αντιπρόεδρος Δ. Κουνάβος - Παρόντα μέλη
Ν. Εξαρχόπουλος
Ν. Σιαννίδης
Δ. Κυράτσης
Αντ. Σταματιάδης.
Καταρτιθείσης νομίμου απαρτίας διά την παρου-

σίαν των άνω μελών ο κ. Αντιπρόεδρος εκήρυξε την
έναρξιν της συνεδριάσεων παρουσιάσας τον κ. Γεώρ-
γιον Καρανίκαν ελθόντα επί τούτω εκ Λαρίσης ίνα πα-
ραλάβη το εις αυτόν ανήκον υπόλοιπον δραχμάς
χιλίων τριακοσίως (1300) προερχόμενον από αξίαν
πωλήσεως ενός τρίτου εξ’ αδιαιρέτου του εν Βασαϊτίω
της Θράκης κειμένου εκ πατρικής κληρονομίας μαγα-
ζείου εις το οποίον ούτως υπολειφθή κατά την σύντα-
ξιν του υπ’ αριθμ...... πωλητηρίου εγγράφου παρά τω
συμβολαιογραφίω Κυρκοπούλου εν Ιωαννίνοις.

Λόγω υποχρεώσεων ίνα παρουσιάσει πιστοποιητι-
κόν ότι το εν λόγω μερίδιόν του ήτο ελεύθερον πάσης
υποθήκης. Επειδή δε κατόπιν του εκ Θράκης διωγμού
κατέστη αδύνατος μέχρι σήμερον η παρουσίασης τοι-
ούτου πιστοποιητικού υπάρχουσας δε βεβαιώσεως
ως ενδείξειο ασφαλώς εκ μέρους των ενθάδε κατοί-
κων ότι το εν λόγω κτήμα είναι ελεύθερον παντός βά-
ρους υποθήκης ο κ. Αντιπρόεδρος προτείνει να
πληρωθεί εις τον δικαιούχον το ως άνω μνημονευθέν
χρημ. υπόλοιπον, όπερ μένει κατατεθειμένον παρά τω
ιδίω συμβολαιογράφω και δοθεί η σχετική εξοφλητική
απόδειξις,

Το Δ. Συμβούλιον συνδιασκεφθέν επί του ως άνω 
αποφαίνεται

αποφασίζει την πληρωμήν του ως άνω χρημ. υπο-
λοίπου αναθέτει εις τον κ. Αντιπρόεδρον και περαι-
τέρω ενέργεια παρά τω ειρημένω συμβολαιογράφω
διά την διεκπεραίωσιν της υποθέσεως.

Ο αντιπρόεδρος  Τα μέλη
Δ. Κουνάβος υπογραφές

••••••••••

Σημείωμα: Ο ως άνω αναφερόμενος πωλητής του
1/3 μεριδίου μεταβάς εις Ιωάννινα παρά τω συμβολαι-
ογράφω κ. Κυρκοπούλω συμφώνως της ανωτέρω
πράξης παρέλαβε το ως άνω ποσόν επί έλαττον δραχ.
300 κατά την δήλωσιν του λόγω της προηγηθείσης
αποκοπής των χαρτονομισμάτων. Το ως άνω έλλειμμα
των ...... 300 υπεσχέθη το Δ. Συμβούλιον προφορικώς
να το αποπληρώση όταν η αδελφότης λάβη την απο-
ζημίωσιν.

Εάν έλαβε την αποζημίωσιν δεν είναι γνωστό. Πάν-
τως στον Κώδικα δεν γράφεται τίποτε σχετικόν με το
κληροδότημα Κλέτσου, ως το 1940 που λειτουργεί η
Αδελφότητα. Λείπουν βέβαια και πολλές σελίδες από
τον κώδικα.

Με το πέρασμα των χρόνων η Δέσποινα Κλέτσου -
Χαδόλιου ξεχάστηκε, καθώς και το κληροδότημα.

Κώδικας σελ.87
...Εις την περιφέρειαν της Κεσσάνης ευρίσκεται το

κληροδότημα του αοιδίμου Ιωάννου Χαδόλιο ανερχόμε-
νος εις το ποσόν των πεντήκοντα οθωμανικών λιρών.
Περί του κληροδοτήματος τούτου έχομεν πρακτικόν πλη-
ρεξουσιότητος επικυρομένων υπό των κληρονόμων και
διαθετών υπό των Μουχταροδημογερόντων και εφορο-
επιτρόπων της κοινότητάς μας και υπό της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Ιωαννίνων και ήρχισαν να γίνουν αι ενέργειαι

του πρώτου έτους και μάλιστα εγώ ως Πρόεδρος και τα-
μίας της αδελφότητος έχων ατομικούς μου φίλους τον
Μητροπολίτην άγιον Ηρακλείας και αξιοτίμου βαθυπλού-
τους των επαρχιών Μαργάρων και Κεσσάνης (κ.κ. Αδελ-
φούς Χατζή εξηντάρην) οίτινες έχουν την μεγαλυτέραν
επιρροήν εις τας ως άνω επαρχίας έγραψα προς αυτούς
να βωηθήσωσι την αντιπροσωπείαν μας και εισπράξωσι
το άνω κληροδότημα. 

Μόλις όμως ήρχισαν αι ενέργειαι εκηρύχθη ο πόλε-
μος και εματαιώθη πάσα ενέργεια, ελπίζομεν όμως ότι

δεν θα υστερηθούμε αυτό το κληροδότημα διότι πάλιν θα
γράψω εις τους... και θα ενεργήσωσιν μαζί με την αντι-
προσωπεία.

Σημείωση: Πρόεδρος και ταμίας της αδελφότητας
ήταν ο Ιωάννης Παρίπος. Ο Παρίπος είχε διασυνδέσεις
στην Κεσσάνη γιατί και ο ίδιος ταξίδευε παλαιότερα εκεί.
Δικαιολογεί την καθυστέρηση των ενεργειών επειδή
εκηρύχθη ο πόλεμος. Ο Ιωάννης Παρίπος πέθανε το
1926.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ Απο τη ΣΕΛΙΔΑ 1
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Σαν μνημόσυνο
Γράφει η Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

Στην εφημερίδα τα “Νέα του Βρυσοχωρίου” στο φύλλο 19 του 1997 και στη
σελ. 2 ο αείμνηστος ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΤΣΗΣ (1950 - 2014) δημοσίευσε ένα ποίημα -
πεζοτράγουδο - όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, για το ποτάμι που πηγάζει από τη
Μαγούλα, διασχίζει το χωριό μας και συναντά στο τέλος τον Αώο.

Θυμήθηκα αυτό το πεζοτράγουδο όταν στο προηγούμενο φύλλο (105) έγραψα
για τις πηγές, τις βρύσες και τα ποτάμια του χωριού μας και το αφιερώνω, σαν
μνημόσυνο στον Λάμπρο.

Ο Λάμπρος προσωποποιεί το ποτάμι. Ακούει τη φωνή του, μιλάει μαζί του και
γράφει την ιστορία του. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ.

Η Μαγούλα, η Σιάνιστα, η Μούμα, η Κουϊτσα, το χοροστάσι, η Τζιάμινα, το Του-
πλέτσου, η Σκαρβένα είναι τοποθεσίες απ’ όπου κυλάει τα νερά του το ποτάμι.

Αλησμόνητε Λάμπρου, πως να ξεχάσουμε τις ευαισθησίες σου, την αγάπη σου
για τη φύση, τον έρωτά σου για κάθε τι ωραίο!

Κι αν αναρρωτιόταν και αγωνιούσε το ποτάμι “ΑΝ ΜΑΤΑΒΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΤΑ ΖΩΝΑΡΙΑ”
δεν το ξέρω.

Όμως η δική σου ωραία, μοναδική ψυχή εκεί είναι: ΣΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΤΑ ΖΩΝΑΡΙΑ, στην αυλή του σπιτιού,
στη Τζιάμινα, στο χοροστάσι και σε όλα τα μέρη του χωριού μας που αγάπησες με τόσο πάθος!..

Εκεί είναι στην αυλή μας. Μαζί μας. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή.

ΠΕΖΟΤΡΑΓΟΥΔΑ

Κεντρίσματα
ΟΑθανάσιος ΝΟΥΤΣΟΣ του Αντωνίου (1916-2002),

μετεγκαταστάθηκε με την οικογένειά του το 1950
από το Κάστρο - Ιωαννίνων στην Αλεξάνδρεια - Ημα-
θίας. Είχε ένα φορτηγό Δ.Χ. Ήταν ένα FORD 4 τόνων
και το τιμόνι δεξιά καθ’ ότι Εγγλέζικο.
Τα καλοκαίρια έρχονταν οικογενειακώς στο Βρυσο-
χώρι, για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
Το απόγευμα ο μπάρμπα-Νάσιος πήγαινε στο καφε-
νείο και μπαίνοντας χαιρετούσε όλους τους χωρια-
νούς. Αν σε κάποιο τραπέζι έβλεπε ξένους ή
άγνωστους, πλησίαζε στο ένα μέτρο, κτυπούσε ρυθ-
μικά τη μαγκούρα του στο πάτωμα και σε στυλ αυτο-
συστάσεως έλεγε!..
Αθανάσιος Νούτσος, αυτοκινητιστής, Αλεξάνδρεια -
Ημαθίας, από που είστε παρακαλώ!..

••••••

Εκεί στα 1990 ο Δημήτριος Νικολάου ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ
απ’ το Καμποχώρι - Βεροίας κι η σύζυγός του

Μαρία ΜΕΛΙΣΣΑ, δίδασκαν σαν δάσκαλοι σε Σχολείο
της πόλης “Γουέλκαμ” της Περιφέρειας Γιοχάνε-
σμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
Μια μέρα πήγε με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του στο Γιοχά-
νεσμπουργκ έχοντας συνεπιβάτη του Ορθόδοξο
Ιερέα της Ελλ. Κοινότητας, ένα πανέξυπνο και τολ-
μηρό Ελληνοκύπριο.
Η απόσταση 270 χιλιόμετρα κι ο Δημήτρης έτρεχε με
150, οπότε τον σταμάτησε και τον έγραψε η Τροχαία
για υπερβολική ταχύτητα.
Στο δικαστήριο απαντώντας στο δικαστή παραδέχ-
θηκε ότι έτρεχε.
Το ίδιο κατέθεσε σαν Μάρτυρας κι ο Κύπριος παπάς,
αλλά γιατί ήθελαν να προλάβουν ένα γέρο, του Ορ-
θοδόξου Δόγματος, για ευχέλαιο και μετάληψη Θείας
Κοινωνίας. Δηλαδή ένα Αθώο Ελληνικό ψεματάκι!..
Κι ο δικαστής ανακοινώνει την απόφαση:
- Αθώος ο κατηγορούμενος!..

•••••

Το 2000, η τότε Εκκλησιαστική Επιτροπή, αποφά-
σισε να ανακατασκευάσει το παλιό “ΚΕΛΙ” της

κάτω Παναγιάς, που ήταν ξενώνας για τους πλανό-
διους τεχνίτες και τώρα είναι κοιτώνας του εκάστοτε
ιερέα.
Όταν το έμαθε η γειτόνισσα Χρύσω Αναστασίου ΤΣΙΟ-
ΜΙΔΗ, είδε να δουλεύουν τα μαστόρια και ρώτησε το
γιο της Αδαμάντιο που ήταν μέλος της Εκκλησιαστι-
κής Επιτροπής:
- Λάϊ Μάντη, ωραίο γίνεται το κελί, τι θα το κάνετε!..
Ο Μάντης για να την πειράξει της λέει:
- Αυτό Μάνα θα γίνει Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ατόμων προ-
χωρημένης ηλικίας) για σας τα γερόντια!..
Η Χρύσω πολύπλευρη και ετοιμόλογη του απαντάει:
- Εγώ Λάϊ Μάντη είμαι γριά 86 χρονών, για σας όμως
τους νεώτερους μέχρι να γίνει θα είναι ότι πρέπει!..

•••••

Το καφενείο στο Ηλιοχώρι, το λειτουργούν ο Ηλίας
Αναστασίου ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ με τη σύζυγό του

Ιφιγένεια. Απ’ ότι μαθαίνω και λένε όλοι, πολύ πετυ-
χημένα.
Η Ιφιγένεια (Έφη) το έβαλε σκοπό να μάθει βλάχικα,
για να καταλαβαίνει τι λένε οι παρέες.
Μια μέρα μπαίνει στο μαγαζί ο Μπάμπης ο ΝΑΣΚΑΣ
(γνωστός με το παρατσούκλι “ΕΠΙΤΙΜΟΣ”). Η Έφη τον
ρωτάει στα βλάχικα:
- Μπάμπη Βα μπϊάϊ καφέ!.. Δηλαδή Μπάμπη θα πιείς
καφέ!.. Ο Μπάμπης απαντά:
- Κάνε καφέ, βεβαίως θα πιώ.
Παίρνει φόρα η Έφη, αισιόδοξη ότι έμαθε βλάχικα και
ξαναρωτά:
- Μπάμπη βα μπϊάϊ Σάντουϊτς!..

Κι ο επίτιμος απαντά ειρωνικά:
- Έφη άστα τα Βλάχικα, θες πολύ φροντιστήριο

ακόμη!..

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
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Του Σταύρου Γκαράνη
Λύση της σελ. 6

Γράφει ο Λάμπρος Τάτσης
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ

Γεννήθηκα
απ’ της Μαγούλας την πηγή, ανέ-
μελο νεράκι 
κι έγινα ρυάκι, μ’ όνειρα,
μ’ ελπίδες για ποτάμι, για θά-
λασσα γαλάζια...
* * *
Μπουσούλησα μωρό, στης Σιάνι-
στας τα σιάδια
παιδί με φουστανάκι,
σα μ’ άφησε το χέρι η μάνα-
Μούμα,
ροβόλησα με σιγουριά
και διάβηκα τις συμπληγάδες της
Κουίτσας.
Τραγουδώντας πέρασα το Χορο-
στάσι,
στης Τζιάμινας το μύλο,
έπαιξα κρυφτό μες στα λαπούσια.
Χώθηκα και χάθηκα στης μοίρας
μου το τόξο
εκεί προς το Τουπλέτσου, σαν ξε-
σκόλησα...
***
Με βρήκε η ήβη, στ’ αμπέλια της
Σκαρβένας
που καρτερούσανε τρεις νιες-
γιοφύρια της ζωής.
Η μια η Χαριτωμένη,
που τραγουδούσε
σ’ ένα ρυθμό απ’ τα παλιά:
«............................Δες
την τορνευτή καμάρα των σκε-
λών
σε καρτεράει. 
Χάιδευε απαλά κάθε μου πέτρα, 
αυτή ‘ναι η ομορφιά μου... 
Απάνω βηματίσανε καιροί κι
εποχές, 
Σταφύλια, κυνηγοί, πανηγυριώ-
τες...» 
Πιο κάτω η Λιτούλα 
—που λαχταρά κι εκείνη συντρο-
φιά— 
«Θα σου προσφέρω ό,τι έχω,
ό,τι έχει μείνει, 
από πολέμους, εμφύλιο και φτώ-
χεια. 
Κόντεψα να φάω τη Χαριτω-
μένη...» 
Κι η άλλη, γιομάτη από ΟΓΚΟ, 
«Έλα να ζήσουμε οργισμένες

ώρες,
να ζήσουμε άνοιξες, χειμώνες, 
αντέχω τόνους ...δε φοβάμαι...»
***
Άφησα ένα μέρος του κορμιού
μου, εκεί
-να βρίσκει η σάρκα τις στιγμές
της-
Προχώρησα στου ριζικού την
κοίτη
να ιδώ και να γνωρίσω | το φλοί-
σβο του γυαλού μου...
* * *
Πορεύτηκα στην τροχιά π’ απο-
ζητούσα
και κει πιο κάτω απ’ τα Πιξάρια,
-σε κάποιο φράνμα που...— 
ο δρόμος μου σφαλάει 
κι εκεί κλωθογυρνάω 
στα θολωμένα χρώματα της
δύνης πολεμώντας.
*** 
Κι ερωτεύτηκα, 
έν’ άγριο τριαντάφυλλο, 
στης όχθης πάνω σκαλωμένο το
γκρεμό...
-σκίρτησα στην άνοιξη που χό-
ρεψε για μένα..— 
Κι ονειρεύτηκα,
πως έσκυψε το λούλουδο απάνω
μου, 
πως είδε τη μορφή του στην καρ-
διά μου
—τι άλλο πιο πολύ να λαχταρίσει; 
γέρνει, δίνουμε χείλη...
Κι ονειρεύτηκα, 
πως ήρθ’ η βροχή του έτσι πρέ-
πει 
και κόβει το φιλί. 
(Σωριάστηκε ο κόσμος μου). 
Πώς έβρεχε... έβρεχε ασταμά-
τητα...
Κυλάει η όχθη απάνω μου. 
Κάτω απ’ το χώμα σμίξαμε...
(Πώς ένιωσα βαθιά τ’ αγκάθια,
του δεν έπρεπε;)
*** 
Ξυπνάω κι αναρρωτιέμαι!
αν μπορώ να συνεχίσω το ταξίδι
μου,
αν δυνηθώ να βγω στο πέλαγο.
Αναρρωτιέμαι!

ΑΝ ΜΑΤΑΒΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ
ΣΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΤΑ ΖΩΝΑΡΙΑ.
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ΤΡΙΑ (3) ΧΡΥΣΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Νέες επιτυχίες για την Ελισσάβετ Μισαηλίδη

του Γεράσιμου και της Δέσποινας Μπλήντα, εγ-
γονή του Ζήση και της Βαρβάρας Μπλήντα.

- Ολοκλήρωσε τον χειμερινό κύκλο αγώνων
στην κλασική κολύμβηση κατηγορίας παγκορασί-
δων Β (13 ετών) στα 50-100 και 200 μέτρα ύπτιο
κατακτώντας τρία (3) χρυσά μετάλλια.

- Ακολουθεί το χειμερινό πρωτάθλημα τεχνι-
κής και κλασικής κολύμβησης.

Ο προπονητής της Πέτρος Δογορίτης μας δή-
λωσε ότι οι προσδοκίες για το κλείσιμο της σεζόν
το καλοκαίρι σε κλασική και τεχνική κολύμβηση
και εν γένει η αθλητική πορεία της ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
είναι πάρα πολύ υψηλή.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαί-
ρουν την αγαπητή μας ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ και της εύχον-
ται και άλλες επιτυχίες και άλλα χρυσά μετάλλια.

Στη μέση η ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Η Ελισσάβετ με τον 
προπονητή της

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΟΥ Η ΤΟΥΛΑ
1. Τον Οκτώβριο το μήνα
βρε μας ήρθε απ’ την Αθήνα
μια δασκάλα έξτρα - πρίμα
Έχει τα μαλλιά κομμένα
τα χειλάκια της βαμμένα
το ψηλό το τακουνάκι
Ζαπονέ φορεματάκι
Ε ρε πο-ποπό μεράκι

2. Της εφάνη η Τσουκαρόσια
σαν να ήταν Παρθενώνας
και η Γκαμήλα από πιο πέρα
έμοιαζε με την Καστέλα.

3. Μπάρμπα - Νούτσο, μπάρμπα
Νούτσο

βάλε κάγκελα στη σκάλα
μη μας πέσει η δασκάλα
η δασκάλα μας η “ΤΟΥΛΑ”
όμορφη και νοστιμούλα.

4. Γειά σου Βρυσοχώρι με τα χιό-
νια

και με τα ψηλά μπαλκόνια
με τις όμορφες κοπέλες
τις νεράϊδες τις δασκάλες
που μας ήρθαν απ’ την πόλη
και μας κάνουνε το γόη.

ΑΛΛΟ ΠΟΙΗΜΑ
Η δασκάλα μας η “ΤΟΥΛΑ”
πήγε βόλτα στη Μαγούλα (τοποθε-

σία του χωριού)
για να πιεί κρύο νεράκι
να της φύγει το μεράκι.

Tα ποιήματα αυτά τα είχε συντάξει
ο τότε νέος ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑ-

ΛΗΣ και μαρτυρούν όλα τα στοιχεία
για την αγαπημένη μας δασκάλα.

Τα πρώτα χρόνια, μετά τον επανα-
πατρισμό στο χωριό, τα παιδιά από
πολύ μικρά ακόμη και τεσσάρων
ετών, οι γονείς μας μας στέλνανε στο
Νηπιαγωγέιο, προκειμένου να έχουν
χρόνο για τις εργασίες τους και οι δα-
σκάλες τα δέχονταν.

Τον Σεπτέμβριο 4 Οκτωβρίου του
1955, ήμουν πέντε (5) ετών όταν διο-
ρίστηκε Νηπιαγωγός η κ. ΑΔΑΜΑΝ-
ΤΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ που το χωριό τη
βάφτισε χαϊδευτικά “ΤΟΥΛΑ”.

Ένα πανέμορφο κορίτσι, να ήταν
22 ετών; και πολλά λέω, βέρα Αθη-
ναία, μ’ όλες τις ανέσεις της τότε Αθή-
νας, το χωριό μας απομακρυσμένο,
ορεινό, χωρίς ρεύμα, χωρίς τακτική
συγκοινωνία, με ένα κεντρικό τηλέ-
φωνο κ.λ.π.

Με αγωνία, φόβο και με βάρκα
την ελπίδα ξεκίνησε από την Αθήνα
και με ανταπόκριση στα Γιάννενα,
παίρνει το λεωφορείο των άγονων
γραμμών και φτάνει στο Γυφτό-
καμπο, όπου τότε ήταν το τέρμα της
συγκοινωνίας. Άγνωστη - στο Άγνω-
στο. Στο λεωφορείο και στο Γυφτό-
καμπο κάνει τις πρώτες της
γνωριμίες με χωριανούς. Καβάλα στο
μουλάρι του αείμνηστου Γιωργάρα
(πότε είχε ξανανεβεί σε σαμάρι;) σε
κακοτράχαλα μονοπάτια, εδώ να
πέσει, εκεί να πέσει και μετά από
τρεις ώρες φτάνει στο χωριό.

Οι παρέες της και η διασκέδασή
της, οι νέοι του χωριού, οι ηλικιωμέ-
νοι, ο Δάσκαλος, οι Δασκάλες της

Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής
Σχολής (Α.Μ.Ο.Σ.), συμμετέχοντας σε
όλα τα δρώμενα του χωριού.

Το χαμογελαστό αυτό κορίτσι, που
το διέκρινε η καλοσύνη, η ανθρωπιά,
η ευαισθησία της και η αγάπη για το
Βρυσοχώρι, αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Δεν διέκοψε ποτέ τους δεσμούς
της με το χωριό το οποίο, όσο η υγεία
της το επέτρεπε, το επισκέπτονταν τα-
κτικά. 

Αγαπημένη μου ΔΑΣΚΑΛΑ,
πήρα από εσένα, όχι μόνο τα

πρώτα μου μαθήματα, όχι μόνο σαν
δασκάλα νηπιαγωγείου αλλά σαν μη-
τέρα μου και μεγαλύτερη αδελφή
μου.

Συναντηθήκαμε τελευταία φορά
στις 6 Μαΐου 2017, στην πύλη του
Αδριανού στην Αθήνα, όταν ο Σύλλο-
γός μας πραγματοποίησε την εκ-
δρομή του και ήρθες όλο λαχτάρα να
συναντήσεις τους αγαπημένους σου
μαθητές και χωριανούς σου διότι έτσι
αισθάνεσαι.

Να είστε πάντα καλά και το καλο-
καίρι σε περιμένουμε στο χωριό.

Σε φιλώ με πολύ - πολύ αγάπη και
σεβασμό

Ο μικρός σου μαθητής
Ευθύμιος Πουποβίνης

Υ.Γ. Οι νέοι εκπαιδευτικοί και
γενικά οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, με
όλες τις ανέσεις του σήμερα, θα
μπορούσαν να ζήσουν και να αγα-
πήσουν τόσο πολύ ότι έζησε και
αγάπησε η Δασκάλα μας η
“ΤΟΥΛΑ”;

Αναμνηστική φωτογραφία διακρίνονται 
Μαθήτριες της ΑΜΟΣ. Ο δάσκαλός μας 

Γεώργιος Οικονόμου. Η Διευθύντρια της
ΑΜΟΣ Νίνα Μακρή. Η δασκάλα της ΑΜΟΣ
Χρυσούλα Νάσιου. Η δασκάλα της ΑΜΟΣ

Ελένη Σμυρναίου - Μπιδέρη και η
Νηπιαγωγός μας Αδαμαντία Πετροπούλου.

Η κ. Αδαμαντία Πετροπούλου με τους 
μαθητές του δημοτικού και Νηπιαγωνείου.

Η Νηπιαγωγός Αδαμαντία (Τούλα) Πετρο-
πούλου μέσα στην αίθουσα με μαθητές του

Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου.

Μετά από πολλά χρόνια... Επίσκεψη στο
Βρυσοχώρι με τον σύζυγό της αείμνηστο

Ηλία Παπαβασιλείου.
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Χαρίκλεια 
Εξαρχοπούλου 

– Βασδέκη 
1940-2019

Λυπημένα χτύ-
πησε η καμπάνα του
χωριού μας στις 20
Φεβρουαρίου 2019 για
να μάθουν οι χωριανοί
πως η πρωτότοκη
κόρη του Γεωργίου
και της Μαρίας Εξαρ-
χοπούλου, η Χαρί-
κλεια, έχασε τη μάχη
με τη ζωή και π ήρε το

δρόμο που δεν έχει γυρισμό. 
Κεραυνός εν αιθρία κανείς δεν το πίστευε. Ένας

σπάνιος άνθρωπος, μια ευαίσθητη ψυχή έφυγε για
πάντα. Δοτική, φιλόξενη, όμορφη και χαρούμενη
απλόχερα έδινε την αγάπη της σε όλους. Πώς να το
πιστέψουμε όχι μόνο εμείς οι δικοί της άνθρωποι,
αλλά και όλοι όσοι τη γνώριζαν πως δεν  θα την ξα-
ναδούμε. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννενα
και τελείωσε τη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
Ιωαννίνων. Δεν εξάσκησε το επάγγελμα της δασκά-
λας αν και αριστούχος. Προτίμησε να μεγαλώσει τα
δυο της παιδιά. Παντρεύτηκε τον εξαίρετο Κίμωνα
Βασδέκη. Έφεραν στον κόσμο δύο παιδιά τον
Κώστα Διευθυντή του Οικονομικού Τμήματος στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη Μαρία παντρεμένη
με τον Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής Χρήστο Τζιάσιο.
Έκαναν τρία παιδιά τη Χαρούλα πτυχιούχο του χη-
μικού τμήματος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
τον Μπάμπη πτυχιούχο του Οικονομικού Τμήματος
από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον Κίμωνα μα-
θητή της πρώτης λυκείου. Τα παιδιά της και τα εγ-
γόνια της ήταν όλη της η ζωή. Κάθε απόγευμα
μελίσσια χαρούμενα τα εγγόνια πήγαιναν στην για-
γιά Χαρίκλεια κοντά της φώλιαζαν να δουν αν είναι
καλά να τη συμβουλευτούν, να της κάνουν συντρο-
φιά και να γευτούν τα ωραία της φαγητά και τα εξαί-
ρετα γλυκά που απλόχερα έδινε σε όλους μας.
Τώρα τους λείπει πολύ η γιαγιά τους δυσαναπλή-
ρωτο το κενό.  Αγαπημένη μου αδερφή με πόνο σου
λέω το στερνό αντίο για το ανεπάντεχο κακό που
χτύπησε όλους μας. Εκεί που θα πας θα συναντή-
σεις τον σύζυγό σου και μαζί θα πορεύεστε στην αι-
ωνιότητα κάτω από το σκέπη του Θεού. 

Δεν θα ξεχάσουμε την ομορφιά σου και την
καλή σου ψυχή. Θα είσαι πάντα μέσα στην ψυχή
μας. 

Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Χαρίκλεια. 
Αιωνία σου η μνήμη 
Ιφιγένεια Παπαδάτου 

Γεώργιος Σιόκας 
1933 – 20-/2/2019

Γεννή-
θηκε στην
Λιγοψά
Ιωαννίνων
την 1/1/1933.
Ήταν το
πρώτο παιδί
του Κων-
σταντίνου
Σιόκα και της
Σταυρούλας
το γένος
Κύργιου από
Βατατάδες. 

Τελείωσε το δημοτικό στην Λιγοψά
και το εξαθέσιο γυμνάσιο στα Γιάννινα. Ο
πατέρας του τελειώνοντας το γυμνάσιο
τον πήρε στο λεωφορείο τους εισπρά-
κτορα. Δεν του άρεσε και πήγε στην
Αστυνομία όπου έμεινε 10 χρόνια. 

Αυτά τα χρόνια τα εκμεταλλεύτηκε δί-
νοντας εξετάσεις στην Βιομηχανική Σχολή
Θεσσαλονίκης. Τελειώνοντας την σχολή,
έφυγε από την Αστυνομία και κατόπιν εξε-
τάσεις διορίστηκε στο Δημόσιο Ταμείο Φι-
λιατών. Εκεί παντρεύτηκε την Χαρίκλεια
Γκαράνη κάτοικο Ιωαννίνων από Βρυσο-
χώρι Ζαγορίου και ευτύχησε να μεγαλώ-
σει την οικογένειά του με δύο θυγατέρες
την Σταυρούλα και την Χρύσα. Μετετέθη
στην Βόνιτσα Αιτ/νιας κι απ’ εκεί στο Β και
Α Ταμείο Ιωαννίνων  όπου ανέλαβε την δι-
εύθυνση και από εκεί συνταξιοδοτήθει.
Ήταν περήφανος για τις κόρες του. Η Σταυ-
ρούλα τελείωσε την Γυμναστική Ακαδη-
μία, αλλά διορίστηκε και εργάζεται στον
ΟΤΕ. Παντρεύτηκε τον Πέτρο Δογορίτη γυ-
μναστή και απέκτησαν δύο αγόρια τον Αλέ-
ξανδρο και τον Γιώργο όπου και οι δύο
σπουδάζουν. Η Χρύσα τελείωσε την Ια-
τρική Σχολή και σήμερα είναι επίκουρος
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Παντρεύ-
τηκε τον Αθανάσιο Κυρίτση καθηγητή
Νευρολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Απέ-
κτησαν δύο παιδιά την Κατερίνα 10 χρο-
νών και τον Νίκο 8 χρονών. Ήταν ο
καλύτερος γιος. Απίθανος σύντροφος και
οικογενειάρχης ο άνθρωπος που έδινε
μόνο αγάπη. 

Καλό παράδεισο. Ας είναι ελαφρύ το
χώρα που τον σκεπάζει. 

Αλίκη Ευστρατιάδου – Παντίση 

Σταύρος Ντερος 1963-2018
Ανήμερα των Χριστουγέννων έφυγε για το αι-

ώνιο ταξίδι σε ηλικία 55 ετών ο Σταύρος Ντέρος του
Γεωργίου και της Ευαγγελίας. 

Γεννήθηκε στο χωριό Γεωργουτσάτες Δερόπο-
λης της Βορείου Ηπείρου και ήταν το 6ο παιδί της
οικογένειας. Το 2000 παντρεύτηκε την Αλεξία Σικίρι
του Γιότσου και της Ελένης και απέκτησαν ένα γιο
τον Γιώργο, σήμερα 18 ετών τον οποίο  μεγάλωσαν
με πολύ αγάπη και στοργή.  Με την κατάρρευση του
καθεστώτος Χότζα το 1990, ήρθε στην Ελλάδα πραγ-
ματοποιώντας το όνειρό του για τη μητέρα πατρίδα
και εγκαταστάθηκε στα Γιάννινα.  Δεξιοτέχνης στο

κλαρίνο (είχε φοιτήσει σε μουσικό σχολείο της Αλβανίας), άριστος στο χαρα-
κτήρα και σωστός οικογενειάρχης, ασχολήθηκε με τη μουσική (γάμους, πανη-
γύρια, διάφορες εκδηλώσεις), δίδαξε μουσική στο Μουσικό Γυμνάσιο
Ιωαννίνων και καλό τεχνίτης τοποθέτησης πλακιδίων.  Και ενώ πήγαιναν όλα
καλά, η τύχη δεν του χαμογέλασε. Περιπέτεια της υγείας του τα 3 τελευταία
χρόνια (και ενώ βελτιωνόταν σημαντικά) μετά από τροχαίο ατύχημα, στις
25/12/2018 άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων.  Δίδαξε τον χαρακτήρα του και τα πρώτα μουσικά βήματα (δεν πρό-
λαβε να τα ολοκληρώσει και να τον χαρεί σαν καλλιτέχνη) στο γιό του, ο οποίος
ακολουθεί πιστά τις συμβουλές του πατέρα του και εξελίσσεται σε πάρα πολύ
καλό μουσικό.  Η εξόδιος ακολουθία έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του στους
Γεωργουτσάτες της Β. Ηπείρου στις 27/12/2018,  παρουσία συγγενών, φίλων
και μουσικών από όλη την Ελλάδα.  Ο Σταύρος για 25 χρόνια μας διασκέδαζε
με την κομπανία του σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού. Αγάπησε το χωριό
σαν δεύτερη πατρίδα του και εκδήλωνε την αγάπη αυτή όπου και αν βρισκόταν. 

Στο 40/ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 παρευρέθηκε
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου στους Γεωργου-
τσάτες για να τιμήσει τη μνήμη του. 

Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησε στη σύζυγό του, τον μοναχογιό του,
στη γερόντισσα μητέρα του και σε όλους τους συγγενείς. 

Ευθύμιος Πουποβίνης
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογέ-

νειά του και στους λοιπούς συγγενείς και να είναι ελαφρύ το Άγιο χώμα της Β.
Ηπείρου που τον σκεπάζει. 

Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΑ 

Νικόλαος Χρ. Κονοσπύρης 
1940-2019

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο Νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων άφησε την τελευταία του πνοή,
μετά από θέματα υγείας που τον ταλαιπωρού-
σαν τα τελευταία χρόνια, ο Νικόλαος Κονοσπύ-
ρης. Γεννήθηκε στις 18/3/1940 στο Ηλιοχώρι
όπου έζησε όλα του τα χρόνια. 

Ήταν το πρώτο παιδί του Χρήστου και της
Χαϊδως Κονοσπύρη (Νίκος – Αλέκος – Αντώ-
νης). Το 1966 παντρεύτηκε την Ηλιοχωρίτισσα
Βεατρίκη Γιαννακού και απέκτησαν τρία παιδιά.
Τον Χρήστο παντρεμένο με τη Μαρία Μηλιώνη
(εγγονή του αείμνηστου Αντωνίου και Μαρίας

Καραγιαννοπούλου), το Γιώργο παντρεμένο με την Ελένη Σταυροπούλου
και τη Χαϊδούλα παντρεμένη με τον Βασίλη Κασίμη, τα οποία μεγάλωσαν
με στοργή και φροντίδα. Από τις οικογένειες των παιδιών του ευτύχισε και
χάρηκε έξι (6) εγγόνια. 

Άνθρωπος χαρούμενος, καλοπροαίρετος, φιλότιμος και εργατικότατος.
Εργάστηκε με αφοσίωση σαν κλητήρας για πάνω από τριάντα χρόνια στην
Κοινότητα του χωριού του από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 

Θρησκευόμενος άνθρωπος για χρόνια μέλος της Εκκλησιαστικής Επι-
τροπής του χωριού του όπου και πρόσφερε πολλά, ακόμη και με προσω-
πική εργασία. 

Ο Νίκος είχε άρρηκτους δεσμούς με το χωριό μας και τακτικότατος
αναγνώστης της εφημερίδας μας. 

Η κηδεία έγινε στις 28 Φεβρουαρίου στο Ηλιοχώρι όπου τον συνόδε-
ψαν στην τελευταία του κατοικία η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι. 

Η απώλειά του άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και
στο χωριό, διότι δυστυχώς με την εγκατάλειψη και ερήμωση των χωριών
μας, κάθε ένας που φεύγει για το αιώνιο ταξίδι, στην ουσία κλείνει ΕΝΑ
ακόμη σπίτι. 

Ευθύμιος Πουποβίνης
Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας

απευθύνει τα θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του, στα παιδιά του και σε
όλους τους συγγενείς και να είναι ελαφρύ το χώρα του χωριού του που
τον σκεπάζει. 

Αιωνία η μνήμη του. 

απο την κοινωνικη Ζωη

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 έφυγε για το ουράνιο
ταξίδι η Αλίκη Ευστρατιάδου Παντίση. 

Η Αλίκη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ήταν
κόρη του δασκάλου Μαυρουδή Ευστρατιάδη. Στη
Θεσσαλονίκη μεγάλωσε και εκεί τελείωσε την
Αγγλική Φιλολογία.  Διορίστηκε ως καθηγήτρια
Αγγλικών στην Αταλάντη. Έπειτα μετατέθηκε στην
Αθήνα και υπηρέτησε σε πολλά σχολεία ως τη
συνταξιοδότησή της. Το 1965 παντρεύτηκε τον
Γεώργιο Μιχ. Παντίση, δικηγόρο Αθηνών και
απόκτησαν μια κόρη τη Μαρία την οποία ανάθρε-
ψαν με επιμέλεια, αγάπη, στοργή και φροντίδα. 

Η Μαρία υπηρετεί σήμερα ως καθηγήτρια φι-
λόλογος στη Χαλκιδική. 

Η Αλίκη ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό
με την υγεία της κι έφυγε από κοντά μας αφήνον-
τας πίσω της τη μνήμη έντιμης εργατικής ενάρε-

της και αξιοσέβαστης γυναίκας. 
Παλαιότερα επισκεπτόταν σχεδόν κάθε καλο-

καίρι το Βρυσοχώρι και αγαπούσε πάρα πολύ τη
φύση και τα μοναδικά τοπία του χωριού μας. 

Οργάνωνε εκδρομές στον Αώο, στη Μπάλτα,
ως και στην Αγία Τριάδα χωρίς να κουράζεται
ποτέ. Αλησμόνητες εκδρομές! Όπως αλησμόνητη
θα είσαι και εσύ Αλίκη! 

Αναπαύσου «εν ειρήνη»
Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου 
Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφρά-

ζουν θερμά συλλυπητήρια στον Γιώργο και στη
Μαρία και στους λοιπούς συγγενείς και εύχονται
να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής που τη σκέ-
πασε. 

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της»!
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Θεματα με ενδιαΦερον

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο Ανθυπασπιστής τεθωρακισμένων ΒΑΣΔΕΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ του Αποστόλου και της Ερμιόνης (εγγονός
των αειμνήστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής Βασ-
δέκη), που υπηρετεί σε Μονάδα του Κιλκίς, προήχθη
στο Βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
τον αγαπητό ΧΡΗΣΤΟ και του εύχονται και σε ανώ-
τερα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Στο Ηλιοχώρι Ζαγορίου, στο κέντρο του οικισμού
με ωραία θέα, πωλούνται άρτια και οικοδομήσιμα
δύο οικόπεδα 75 και 450 τ.μ. αντίστοιχα. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6933108114

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Ο Υπαστυνόμος Β’ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ
του Αποστόλου και της Ερμιόνης (εγγονός των αει-
μνήστων Χρυσοστόμου και Βασιλικής Βασδέκη) που
υπηρετεί στο Α. Τ. Δοϊράνης Κιλκίς προήχθη στο
βαθμό του υπαστυνόμου Α’ και τοποθετήθηκε στο
Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς.

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

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

- Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα και της
Ζανέτας, την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 παρου-
σιάστηκε στην Άρτα για να υπηρετήσει την στρατιω-
τική του θητεία. Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτρπή
εύχονται στον αγαπητό μας ΑΠΟΛΛΩΝΑ καλή θητεία.

- Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ του Αντωνίου και
της Ασπασίας (εγγονός των αειμνήστων Αθανασίου
Τράντη και Χρυσούλας Καρπούζα) την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου απολύθηκε οριστικά του στρατού,
αφού εκπλήρωσε την στρατιωτική του θητεία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στον αγαπητό μας ΘΑΝΑΣΗ καλός πολίτης και εργα-
σιακή αποκατάσταση.

Συγχαρητήρια

Τον αγαπημένο μας γιο, αδερφό, εγγονό και
ανηψιό Χαράλαμπο Τζιάσιο του Χρήστου και
της Μαρίας Βασδέκη (εγγονό της Χαρίκλειας
Εξαρχοπούλου και του αείμνηστου Κίμωνα
Βασδέκη) που ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο
του στις 26-11-2018 με ΑΡΙΣΤΑ στο Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών Σχολή Οικονομικών και
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, συγχαίρουμε θερμά και εγκάρδια.

Επίσης τον συγχαίρουμε για την εισαγωγή
του στο μεταπτυχιακό του Τμήματος Οικονομι-
κών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων με σειρά 6η.

Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια στις
μεταπτυχιακές του σπουδές με υγεία και χαρά.

Οι γονείς σου
Χρήστος και Μαρία Τζιάσιου
Τα αδέρφια σου
Χαρίκλεια και Κίμωνας
Η γιαγιά σου
Χαρίκλεια Βασδέκη
Ο θείος σου
Κωνσταντίνος Βασδέκης

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο Λοχαγός Μηχανικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Περσεφόνης
(Φόνη) εγγονός του αειμνήστου Αντωνίου και Μαρίας
Καραγιαννοπούλου

Α’ Κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων στη Σχολή Τε-
χνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού και μετά
από τριετή φοίτηση την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 ορ-
κίστηκε και πήρε το πτυχίο του.

Β’ Ολοκλήρωσε με επιτυχία τον κύκλο των μετα-
πτυχιακών Σπουδών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Εφαρμοσμένη
Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση” του Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτε-
χνείου Κρήτης.

Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 σε τελετή
του Παν/μίου έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και πήρε
το πτυχίο του.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον
αγαπητό ΑΝΤΩΝΗ και του εύχονται και άλλες επιτυχίες
στις σπουδές και στη Στρατιωτική του σταδιοδρομία.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

- Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ των αειμνήστων Στέργιου και
Δέσποινας Κουλιού την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019 συντα-
ξιοδοτήθηκε μετά από 39 χρόνια εργασίας ως εφοριακός
υπάλληλος.

- H MICHELE SZYRURA - ΠΑΝΤΙΣΗ, σύζυγος του Ιωάννη
Παντίση, την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018, συνταξιοδοτή-
θηκε μετά από 42 και 1/2 χρόνια εργασίας στο Δημόσιο της
Γαλλίας.

Η MICHELE, καθηγήτρια Λογοθεραπείας, διετέλεσε για
αρκετά χρόνια Αντιδήμαρχος στο προάστιο της Λιλ στη
Γαλλία.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους πα-
ραπάνω συνταξιούχους υγεία, οικογενειακή ευτυχία και
να απολαύσουν τους κόπους τους τόσων ετών εργασίας.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ, λάτρης του χωριού
μας, τακτικός αναγνώστης της εφημερίδας μας (έχει
αγοράσει το οικόπεδο του αειμνήστου Νικολ. Καπο-
ρύζα) και επισκέπτεται τακτικά το χωριό μας, δώρισε
στο Σύλλογο για εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας το
βιβλίο με τίτλο “Ο ΓΡΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ” του συγγραφέα Άγγελου Σινάνη.

Ένα καλαίσθητο εικονογραφημένο βιβλίο με την
ιστορία του Γράμμου, των Μαστοροχωρίων της Κόνι-
τσας και της Καστοριάς, που αξίζει πραγματικά να το
διαβάσουμε. Ο Γιάννης μας έχει δωρίσει και άλλα βι-
βλία.

Τον ευχαριστούμε θερμά. Του ευχόμαστε υγεία και
τον περιμένουμε το καλοκαίρι στο χωριό.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ του αειμνήστου Δημητρίου
(Μητρώλα) και της Ουρανίας (Ράνιας) Κουνάβου εγ-
γονή των αειμνήστων Αθανασίου και Χρυσάνθης Κου-
νάβου σύζυγος του Θεοδώρου Πάμαλη του Χρήστου
και της Γιαννούλας στις 14 Μαρτίου στη Γερμανία, γέν-
νησε κοριτσάκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Χαραλάμπου
και της Σούλας, σύζυγος του Αχιλλέα ΑΝΔΡΕΑΔΗ που
διαμένουν στη Θεσσαλονίκη την Δευτέρα 21 Ιανουα-
ρίου 2019, γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο αγο-
ράκι, πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς, παππούδες και λοιπούς συγγε-
νείς να ζήσουν τα νεογέννητα, γερά και τυχερά και να
τα χαίρονται.

ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

- Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ του αειμνήστου
Αδαμάντιου και της Ευτέρπης, ιδιοκτήτης λεωφορείου,
εργάζεται στο ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

- Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Γεωργίου και της
Δήμητρας, χαρτογράφος, η σύζυγός του ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΜΠΑΝΤΙΑ, τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. και η κουνιάδα
του ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.,
διατηρούν γραφείο στη στοά Αγίας Μαρίνας και Χρή-
στου Κάτσαρη 24 και ασχολούνται με τα αντικείμενα της
ιδιότητάς τους. Τηλ. πληροφ. Αντώνιος Βακάρος κιν.
6948049952

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στον
αγαπητό μας ΤΑΣΟ καλές δουλειές και καλά ταξίδια και
στους ΑΝΤΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ και ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ καλές
δουλειές.

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΓΑΜΟΣ
Μετά από πολιτικό γάμο πριν από δύο χρόνια,

κατόπιν επιθυμίας του ζεύγους και των γονέων
τους, το μεσημέρι της Κυριακής 3 Μαρτίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Πλατεία Πάργης
Ιωαννίνων, η ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του
Ιωάννη και της Σταματίας, εγγονή του αειμνήστου
Νικολάου και της Αριάδνης Μπίρη, παντρεύτηκε και
με θρησκευτικό γάμο τον αγαπημένο της ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ.

Τα στέφανα αντάλλαξε η κουμπάρα Μαίρη Βάϊα.
Μετά την τελετή του γάμου οι ευτυχισμένες στιγμές
του ζευγαριού ολοκληρώθηκαν με τους συγγενείς
και όλους τους προσκεκλημένους με δημοτική μου-
σική και πολύ κέφι μέχρι αργά το βράδυ στο “ΑΛΕ-
ΚΟΣ HALL” στο Κρυφοβό Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται
στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι, καλούς
απογόνους και σε όλους τους συγγενείς και φίλους
να τους χαίρονται.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

(εφημερίδες - περιοδικά)
Περιοδικό “Κόνιτσα”
Περιοδικό “Εν Τσεπελόβω”
Εφημερίδα “Το Ζαγόρι μας”
Εφημερίδα “Η φωνή των Μηλιωτάδων Ζαγορίου”



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

Ιανουάριος- Φεβρουάριος - Μάρτιος  2019 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ράπτης Γεώργιος 50,00

Κουνάβου - Μέττεν Άρτεμις 30,00

Βακάρου Ματίνα 20,00

Βαταβάλη Βασιλική 20,00

Εξαρχόπουλος Νικόλαος 20,00

Ζήκας Δημήτριος 20,00

Θεοδωρίδου - Καφτενάρη Χρύσα 20,00

Κυράτσης Δημήτριος 20,00

Μακρής Αχιλλέας 20,00

Μπλήντας Ζήσης 20,00

Πασχαλίδης Παναγιώτης 20,00

Ρέμος Βασίλειος 20,00

Σιώκα Χαρίκλεια 20,00

Τζιμογιάννη Χαρίκλεια 20,00

Μπέκας Βασίλειος 15,00

Γκότοβου Κατερίνα 10,00

Μάρκου Κων/νος 10,00

Μάρκου Παναγιώτης 10,00

Τράντζα - Χρήστου Βασιλική 10,00

Φερεντίνος Ιωάννης 10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 27.03.2019

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ (Κόνιτσα) προσέ-
φερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη των γονέων
του Λάμπρου και Χάϊδως των αδελφών του και
προσφιλών προσώπων.

- Η κ. ΑΡΤΕΜΙΣ - ΚΟΥΝΑΒΟΥ ΜΕΤΤΕΝ
(Θεσ/νίκη) προσέφερε τριάντα (30) ευρώ στη
μνήμη προσφιλών προσώπων.

1) Ο Διάκονος Γεώργιος Τριανταφύλλου
(Ηλιοχώρι) 50 ευρώ εις μνήμη της Μητέρας
του Χρυσούλας και των παππούδων του Γεωρ-
γίου και Χάϊδως

2) Η κα Ευτέρπη Τσιομίδου (Βρυσοχώρι)
100 ευρώ στη μνήμη του αγαπημένου της συ-
ζύγου Αδαμαντίου για καλή ανάπαυση.

3) Η οικογένεια Φραγγίσκου Ζαχοπούλου
(Ιωάννινα) 50 ευρώ στη μνήμη Γεωργίου
Σιώκα.

4) Η οικογένεια Νικολάου Καραγιαννοπού-
λου (Βρυσοχώρι) 30 ευρώ στη μνήμη Γεωρ-
γίου Σιώκα.

5) Η οικογένεια Γεωργίου και Δήμητρας Βα-
κάρου (Βρυσοχώρι) 30 ευρώ στη μνήμη Χαρί-
κλειας Βασδέκη - Εξαρχοπούλου.

6) Η οικογένεια Νικολάου Καραγιαννοπού-
λου (Βρυσοχώρι) 20 ευρώ στη μνήμη Νικο-
λάου Κουνοσπύρη.

7) Η οικογένεια Αθανασίου Καραγιαννοπού-
λου (Ιωάννινα) 20 ευρώ στη μνήμη Νικολάου
Κουνοσπύρη.

8) Η κα Χαρίκλεια Σιώκα - Γκαράνη (Ιωάν-
νινα) 500 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της
Γεωργίου Σιώκα.

9) Η οικογένεια Πέτρου Δογορίτη και Ρού-
λας Σιώκα (Ιωάννινα) 200 ευρώ στη μνήμη του
πατέρα τους Γεωργίου Σιώκα.

10) Η οικογένεια Αθανασίου Κυρίτση και

Χρύσας Σιώκα (Ιωάννινα) 200 ευρώ στη μνήμη
του πατέρα τους Γεωργίου Σιώκα.

11) Η οικογένεια Γεωργίου Γκαράνη
(Αθήνα) 100 ευρώ στη μνήμη του γαμπρού
τους Γεωργίου Σιώκα.

12) Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο Παν.
Νοσοκ. Ιωαννίνων 160 ευρώ στη μνήμη Γε-
ωργίου Σιώκα πατέρα της Ιατρού κας Χρύσας
Σιώκα - Κυρίτση.

13) Ο Νίκος και η Ιφιγένεια Παπαδάτου
(Ιωάννινα) και τα παιδιά τους Δημήτρης και
Γιώργος προσφέρουν στην μνήμη της αδερφής
και θείας των 100 ευρώ για τον Άγιο Χαρά-
λαμπο.

14) Η οικογένεια Ευαγγέλου Άτη (Ιωάννινα)
προσέφεραν 30 ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο
εις μνήμη Γεωργίου Σιώκα.

15) Ο κ. Σταύρος Γκαράνης (Ιωάννινα) 100
ευρώ στη μνήμη του γαμπρού του Γεωργίου
Σιώκα.

16) Ο κος Μιχάλης Κοντογιάννης (Ηλιοχώρι)
50 ευρώ για τον Άγιο Χαράλαμπο.

Δωρεές για Κάτω Παναγιά
17) Ο Γεώργιος και Μαριάνθη Ζαμπάκου

προσέφεραν 50 ευρώ υπέρ υγείας αυτών του
υιού τους Μιχαήλ και της οικογένειας του υιού
τους Αντωνίου.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πασχαλίδης Παναγιώτης 30,00

προςΦορες για τις εκκληςιες

ΠΡΟσΦΟΡεσ Για τηΝ εΠαΝατΟΠΟΘετηση 
τΟΥ τεΜΠΛΟΥ αΓιΟΥ ΧαΡαΛαΜΠΟΥσ

ΔΩΡεεσ Για τον αγιο ΧαΡαΛαΜΠΟ

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 (Ιγνα-
τίου 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 Συλ-
λόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία,
διότι η αξαργύρωσή τους είναι δυσχερής.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την έν-

δειξη "άγνωστος" η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδας και η Επιτροπή των Εκκλησιών του
χωριού ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους αγαπητούς ανα-
γνώστες και συνδρομητές, όσους αλλάζουν δι-
εύθυνση και επιθυμούν να συνεχίζουν να
παίρνουν την εφημερίδα να μας γνωρίζουν τη
νέα τους διεύθυνση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους

λόγους δε λαμβάνουν εφημερίδα
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν
με τα τηλέφωνα των υπευθύνων του
Συλλόγου για την αποστολή των
φύλλων. Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη
συναίσθηση των υποχρεώσεων του,
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την εφημε-
ρίδα μας σ' όλους τους Βρυσοχωρί-
τες και φίλους χωρίς περικοπές
ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ στην ένθερμη ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπαράσταση σας!


