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Νέοι, γέροι και κόρες, 
όλοι μικροί μεγάλοι, 

ετοιμασθείτε
μέσα στις εκκλησιές 

τις δαφνοφόρες
με το φως της χαράς 

συμμαζωχτείτε
ανοίξτε αγκαλιές

ειρηνοφόρες
ομπροστά στους 

Αγίους φιληθείτε
φιληθείτε γλυκά 

χείλη με χείλη
πέστε Χριστός Ανέστη
εχθροί και φίλοι.

Σε μια από τις επισκέψεις στο πατρικό σπίτι
μου, “έπεσα” πάνω σε αυτή την ασπρόμαυρη
φωτογραφία. Μόλις την αντίκρισα, με κατέ-
κλυσε μια πρωτόγνωρη συγκίνηση 

Στη φωτογραφία αυτή απεικονίζεται μία
μητέρα, η γιαγιά μου με τα τέσσερα παιδιά
της. Η γιαγιά μου Σταματία-Μάτω Μπιδέρη,
το γένος Μαρίας και Αδαμάντιου Εξαρχό-
πουλου, γεννήθηκε στο Βρυσοχώρι γύρω το
1918. Το 1938 παντρεύτηκε τον σύζυγό της
Αντώνιο Μπιδέρη του Χρήστου και της Μα-
ρίας, ο οποίος κι αυτός γεννήθηκε στο Βρυ-
σοχώρι το 1909. 

TO ΛΙΠΟΧΩΡΙ
Στο 113 φύλλο της εφημερίδας μας,

γράψαμε για τους οικισμούς, που ήταν
κτισμένοι σε τοποθεσίες, όπου οι άν-
θρωποι είχαν τα κτήματά τους.
Σιγά - σιγά όμως εγκατέλειψαν αυτούς

τους οικισμούς, μετοίκησαν και εγκατα-
στάθηκαν στον κεντρικό οικισμό δηλαδή
στο χωριό μας.
Ένας άλλος οικισμός και μάλιστα πολύ

κοντά στο χωριό μας ήταν το ΛΙΠΟΧΩΡΙ.
Το Λιποχώρι δεν ανήκε διοικητικά στο

χωριό μας ούτε γεωγραφικά η έκτασή
του ανήκε στο Βρυσοχώρι.
Ήταν ανεξάρτητος οικισμός, που ιδρύ-

θηκε γύρω στον 8ο αιώνα. Βρισκόταν
πίσω από το λιβάδι της Μεγάλης Πανα-
γιάς (Στ-μ-ρία Μάρε), έφτανε ως την το-
ποθεσία Μπόκοβου, όπου ήταν και η
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, στον
Ρασενίτη ποταμό Ανατολικά και ως τη
Βάλια Πλότσια στα σύνορα με το χωριό
μας.
Ο οικισμός ιδρύθηκε πολύ αργότερα

από τα όμορα χωριά, γι’ αυτό και δεν
φέρει το όνομα κάποιου ιδρυτή ή γε-
νάρχη, αλλά έχει σαν δεύτερο συνθετικό
το ΧΩΡΙ ενδεικτικό της ίδρυσης νεότε-
ρων οικισμών. Τι σημαίνει το ΛΙΠΟ δεν
είναι γνωστό ούτε στη βλάχικη γλώσσα.
Τα σπίτια του οικισμού ήταν κτισμένα

κοντά στη βρύση που υπάρχει κάτω από
τη στάση του κ. Ναστούλη. Λέγεται ότι
υπήρχαν και διάσπαρτα σπίτια στην πε-
ριοχή, με περισσότερα στην τοποθεσία
“Μπόγκοβου” όπου και η εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής.
Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν γεωργοί και

κτηνοτρόφοι. Όμως δεν είχαν μεγάλη
έκταση γης και ο τόπος δεν είχε πηγές
νερού. Έτσι η ζωή αυτών των ανθρώ-
πων ήταν δύσκολη, φτωχική και με
μικρή παραγωγή προϊόντων.
Όταν ο πληθυσμός αυξήθηκε και πλη-

σίασε να ζούνε εκεί περίπου 30 οικογέ-
νειες, τότε άρχισαν να ασχολούνται με το
εμπόριο ζώων και αγροτικών και κτηνο-
τροφικών προϊόντων, τα οποία προμη-
θεύονταν από τα πλουσιότερα γύρω
χωριά, το Βρυσοχώρι, το Ηλιοχώρι και
το Παλιοχώρι. Τα περισσότερα προϊόντα
τα πουλούσαν στην πολυπληθέστερη
Λάϊστα.
Εκεί όμως που πραγματικά διακρίθη-

καν ήταν στο εμπόριο των δερμάτων, τα
οποία συγκέντρωναν από όλα τα χωριά
της λάκας του Αώου, τα στέγνωναν και
τα πουλούσαν στα ταμπάκικα των Ιωαν-
νίνων.
Όταν ο οικισμός διαλύθηκε, περίπου

στο τέλος του 16ου αιώνα, οι κάτοικοι

μετοίκησαν στο Βρυσοχώρι και οι περισ-
σότεροι στο Ηλιοχώρι όπως λέει η προ-
φορική παράδοση και η συλλογική
μνήμη των κατοίκων και των δύο χω-
ριών.
Τότε άρχισε ένας μεγάλος καυγάς

ανάμεσα στις κοινότητες Λεσινίτσας
(Βρυσοχωρίου) και Ντομπρίνοβου
(Ηλιοχωρίου) για την έκταση του Λιπο-
χωρίου και τον ορισμό των νέων συνό-
ρων. Βέβαια οι κάτοικοι διατήρησαν
την ιδιοκτησία των κτημάτων τους,
αλλά το Ηλιοχώρι διεκδικούσε όλη την
περιοχή.
Από τότε άρχισαν οι φιλονικίες μεταξύ

των δύο γειτονικών κοινοτήτων και οι
διενέξεις μεταξή των κατοίκων.
Οι δικαστικοί αγώνες κράτησαν αιώνες.

Τελικά τα όρια καθορίσθηκαν μετά το
1950 με αποφάσεις των Πρωτοβάθμιων
και Δευτεροβάθμιων Διοικητικών Δικα-
στηρίων, οι οποίες αποφάσεις επικυρώ-
θηκαν τελικά από το Συμβούλιο της
Επικρατείας το 1962. 
Οι κάτοικοι των δύο κοινοτήτων αποδέ-

χτηκαν τις δικαστικές αποφάσεις και από
τότε ζούνε ειρηνικά, αρμονικά και αγα-
πημένα.

Για τη Συντακτικγη Επιτροπή
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
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Γράφει η   ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ χωΡΙΟΥ μΑΣ

ΧΑΪΔΩ
Ιερέας Απόστολος 

Παπαθεοδώρου

ΜΑΡΙΑ
Νίκος Αν. Τσιομίδης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ιωάννης Λένος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Στέργιος 

Πασχαλιώρης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(1900-1920)

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
(1904 - 1983)

Σταματία Βασδέκη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χρυσή Εξάρχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σταματία Μπιζιάκη

ΙΩΑΝΝΗΣ
Άννα Πασχάλη

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Παπανικόλας 
Κασσαβέτης

ΑΡΙΑΔΝΗ
Νίκος Μπίρης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Θεόδωρος Παντίσης

Τάκης Πίσπας

ΜΑΡΙΑ
Μιχάλης Σταμάτης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ευάγγελος Πεπόνης

ΑΛΚΜΗΝΗ
Ζώης Βακάρος

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Γιάννης 

Παπαδόπουλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Κώστας Σίψιας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ελπίδα Σολοποτιά

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Ανδρέας Γκόγκος

ΔΑΝΑΗ
Γιώργος 

Παπανικολάου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Κατερίνα Μπούφη

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ιωάννης Ρέμος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θεοδώρα 

Δρομπολιανούδη

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
Χριστίνα Πάσχου

ΜΑΡΙΑ
Θωμάς Βούρβος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λευκοθέα Ζαχαράκη

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒΕΛΙΝΑ ΚΩΣΤΑΣ
Ρία Φωτεινού

ΝΤΙΝΑ
Αλέκος Κιτσαράς

ΜΑΡΙΑ
Χρήστος Μπιδέρης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Μήτσης Βενέτης

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Ευθύμιος Τζουβάρας

ΙΩΑΝΝΗΣ
(1856 - 3-9-1937)
Χάϊδω Κουνάβου

ΜΑΡΙΑ
Χριστόδουλος Μπιζιακίδης

δεν άφησε απογόνους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΤΖIΟΣ

Η οικογένεια Καπράντζιου είναι μία παλαιά οικογέ-
νεια και έχει μία συνεχή παρουσία στο χωριό μας για
200 και πλέον χρόνια. Πολλές οικογένειες έχουν τη
ρίζα τους στην οικογένεια Καπράντζιου, όμως λόγω
θηλυγονίας δεν φέρουν το επίθετο.

Γνωστός γενάρχης της οικογένειας είναι ο ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΣ που πρέπει να γεννήθηκε
πριν την επανάσταση του 1821. Δεν είναι γνωστό το
γένος και το όνομα της γυναίκας του, είναι όμως
γνωστά τα ονόματα των παιδιών του, που ήταν η
ΧΑΪΔΩ σύζυγος του Παπαπόστολου Παπαθεοδώ-
ρου, η ΣΤΑΜΑΤΙΑ σύζυγος του Ευστάθιου Τζου-
βάρα, η ΜΑΡΙΑ σύζυγος Χριστόδουλου Μπιζιακίδη
και ο ΙΩΑΝΝΗΣ (1856 - 3/9/1937) γενάρχης και ο

ίδιος μεγάλης οικογένειας.
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ήταν δάσκαλος. Εργατικός, έντιμος και

σοβαρός έχαιρε της εκτίμησης και του σεβασμού
όσων τον γνώριζαν και όλων των κατοίκων του χω-
ριού.

Υπηρέτησε κατά διαστήματα στο χωριό μας. Όμως
εκεί που έγραψε ιστορία είναι το Παλιοχώρι Λάϊστας.

Παντρεύτηκε τη Χάϊδω Αδ. Κουνάβου, αδερφή
του σχολάρχη Δημητρίου Κουνάβου και απόκτησαν
πέντε παιδιά. Τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ, τη ΜΑΡΙΑ, τον ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟ, την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και τον ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
(1904-1983). Οι κόρες του Ιωάννη παντρεύτηκαν
Βρυσοχωρίτες και έζησαν στο χωριό, εκτός από τη
Βασιλική που με τον Βρυσοχωρίτη σύζυγό της εγ-

καταστάθηκε στον Σχοινά Ημαθίας.
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1828-1920) δυστυχώς σκοτώθηκε

υπηρετώντας τη θητεία του στη Μικρά Ασία.
Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣ-

ΔΕΚΗ. Απόκτησαν τρία παιδιά τον ΓΙΑΝΝΗ που παν-
τρεύτηκε την Άννα Χρ. Πασχάλη, τη ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
σύζυγο του Παπανικόλα Κασσαβέτη και την ΑΡΙΑΔΝΗ
σύζυγο του Νίκου Μπίρη.

Ο Γιάννης, η Χαρίκλεια και η Αριάδνη ζούνε πολύ
χρόνο στο χωριό και συντηρούν με τον καλύτερο
τρόπο τα σπίτια τους.

Χαίρονται τα παιδιά και τα εγγόνια τους που συνε-
χίζουν να στολίζουν το γενεαλογικό δέντρο της οικο-
γένειας το οποίο σχηματίζεται ως εξής:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ

Σταματία 
Καπράντζιου
Αδαμάντιος 
Καπράντζιος
Χάϊδω Κουνάβου -
Καπράντζιου

Ιωάννης 
Καπράντζιος
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ
Το περιοδικό “Λαϊστινά Νέα” με τον τίτλο “Το

πρώτο της ζωής μου ταξίδι στη Λάϊστα” με τη
φωτογραφία του καφενείου - φαγάδικου του
μπάρμπα Γιώργη και της θείας Χάϊδως Τριαντα-
φύλλου, και το Λεωφορείο του Θανάση Πολύζου
στο Γυφτόκαμπο πόσα και πόσα δεν μας θύμισε.

Τότε που τα τρία χωριά (Βρυσοχώρι - Ηλιο-
χώρι - Λάϊστα) σφύζαν από ζωή πόσοι και πόσοι
δεν ξεκουράστηκαν, δεν ζεστάθηκαν, δεν φάγανε
τη ζεστή φασολάδα;

Ποιος δεν θυμάται το Θανάση που τόσα χρόνια
με χιόνια, πάγους, λάσπες εξυπηρέτησε τα τρία
χωριά;

Σε παλαιότερα φύλλα της εφημερίδας μας εί-
χαμε γράψει και για τον μπαρμπα-Γιώργη και το
Θανάση.

Σήμερα δεν υπάρχει ούτε Γυφτόκαμπος ούτε
Θανάσης.

Σε μας τους παλαιότερους είναι απλά μια ανά-
μνηση, όμως και κάποια στενοχώρια για την ερη-
μιά και την εγκατάλειψη.

Αιωνία η μνήμη τους.

Σε τοίχο της κεντρικής πλατείας των Ιωαννί-
νων με επικεφαλίδα “Ένας τοίχος για την πόλη”
υπάρχουν αναρτημένες ασπρόμαυρες και έγ-
χρωμες φωτογραφίες όπου απεικονίζουν δρα-
στηριότητες, επαγγέλματα κ.λ.π. από τα παλιά
και νέα Γιάννενα. Είναι πράγματι μια θαυμάσια
δουλειά όμως η προσοχή μου στάθηκε σε μια
ασπρόμαυρη με τους πλανόδιους εφημεριδο-
πώλες όπου μεταξύ αυτών είναι και ο συγχω-
ριανός μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΑΡΚΑΣ. Στη
μνήμη μου ήρθαν αναμνήσεις από την παιδική
μου ηλικία (10ετία 1950-1960) όταν πήγαινα στα
Γιάννενα βοηθούσα... τους αείμνηστους θείους
μου Γεώργιο και Σταματία Βακάρου - Πουπο-
βίνη πλανώδιος εφημεριδοπώλης (συνταξιοδο-
τήθηκε το 1967). Κάθε Κυριακή και αργίες μετά
την εκκλησία οι Γιαννιώτες κατέβαιναν στο
Μώλο για καφέ και βόλτα.

Στη γωνιά προς κυρά-Φροσύνη και πλατεία-
Μαβίλη υπαίθριο πάγκο και με τη θεία πωλού-
σαμε εφημερίδες και περιοδικά μέχρι να φτάσει
και ο θείος, αφού πρώτα περάσει όλη τη συνοι-
κία, πουλώντας τις εφημερίδες και να με κερά-
σει παγωτό χωνάκι ή το μαλλί της γριάς που
απέναντι ένας μεσίληκας άνδρας διαφήμιζε
τραγουδώντας “το τρώει και η Νέλι που είναι
γλυκό σαν μέλι”.

Τί ωραία χρόνια αξέχαστα;
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΑΡΚΑΣ από τους τε-

λευταίους πλανόδιους εφημεριδοπώλες αφού
απολύθηκε από το στρατό το Νοέμβριο του 1955
ζούσε στο χωριό ασχολούμενος με το νεοσύ-
στατο Δασικό Συνεταιρισμό, με αγροτικές κ.λ.π.
εργασίες. Δύσκολα χρόνια και με τέτοιες εργα-
σίες να δημιουργήσει κανείς οικογένεια.

Στις 17 Νοεμβρίου 1958 με την προτροπή του
θείου του Γεωργίου Βακάρου πήγε στα Γιάν-
νενα και έγινε πλανόδιος εφημεριδοπώλης!

Για τις εφημερίδες των Αθηνών υπήρχε
μόνο ένας αντιπρόσωπος διανομής στα Γιάν-

νενα (Τσούρνος Χρήστος) δίπλα από το Ζαχαρο-
πλαστείο “Διεθνές” και αργότερα απέναντι από
το Ξενοδοχείο “Ολυμπίκ”.

Η πόλη ήταν χωρισμένη σε πέντε (5) συνοι-
κίες με πέντε (5) πλανόδιους εφημεριδοπώλες.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ εργάζονταν στη συνοικία από
το Διεθνές - Πλατεία Πάργης - Χαρ. Τρικούπη
28ης Οκτωβρίου έως Αμπελόκηπους.

Δύσκολη εργασία: Πολύ βαρύ φορτίο, πρωί
και απόγευμα όλες τις αργίες, χωρίς καμία
άδεια στο κρύο και στη ζέστη και στην αρχή
πολύ μικρό μεροκάματο (Το κέρδος έως το
1958 ήταν 1 δραχμή για κάθε εφημερίδα. Κατό-

πιν έγινε 4% για τα περίπτερα που ήταν εντός
της συνοικίας του κάθε εφημεριδοπώλη, 6% για
τον πλανόδιο και 10% από τα Λαχεία. Εργάστηκε
σκληρά και αποκατέστησε με τον καλύτερο
τρόπο τα παιδιά του.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1990 μετά από 31 χρόνια
συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν από τους τελευταίους
πλανόδιους εφημεριδοπώλες.

Εκλέχτηκε για 8 χρόνια πρόεδρος της κοινό-
τητάς μας και ήταν ο τελευταίος πρόεδρος πριν
την συνένωση με το νόμο “Καποδίστρια”.

Σήμερα μοιράζεται το χρόνο απολαμβάνον-
τας τους κόπους της δουλειάς του μεταξύ χω-
ριού και Γιάννενα.

Ακόμη και σήμερα παλαιοί Γιαννιώτες τον
θυμούνται με το χαρακτηριστικό μουστάκι μα
πιο πολύ για τη δυνατή φωνή του. Βούϊζαν τα
στενά με το χαρακτηριστικό “Εφημερίδες Αθη-
νών εφημερίδες”.

Το επάγγελμα του εφημεριδοπώλη χάθηκε
και αυτό. Σήμερα πωλούνται εφημερίδες ακόμη
και στα Σούπερ-Μάρκετ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Υ.Γ.
Άκουσα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια; Τον

άκουσαν κάτι Αμερικανοί παραγωγοί κι-
νηματογραφικών ταινιών και τους έκανε
εντύπωση το μουστάκι και η δυνατή φωνή
του.

Του πρότειναν να πάει στην Αμερική,
στο Χόλιγουντ για τα γυρίσματα κάποιων
ταινιών.

Δεν πήγε. Δεν ήξερε και ξένη γλώσσα
και νόμισε πως τον κοροϊδεύουν.

Ακόμη και σήμερα πάρα την ηλικία του
η φωνή του είναι πάντα δυνατή.

Να είναι καλά και ο Θεός να του χαρίζει
υγεία.

Το καφενείο και φαγάδικο του μπάρμπα Γιώργη Τριανταφύλλου, στο Γυφτό
καμπο όπως ήταν λίγα χρόνια πριν εγκαταλειφθεί. Διακρίνεται το λεωφο-

ρείο του Θανάση Πολύζου. Φωτ.: Jacky & Therese Mauraisin, 1979
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΑΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα και διοργανώνει για τρίτη
χρονιά την Δευτέρα 15 Αυγούστου και ώρα 19.00 αγώνα δρόμου
“Αγάπη για τη φύση” για παιδιά ηλικίας από έξι ετών έως δεκατεσ-
σάρων επί της 25ης Επαρχιακής Οδού από θέση Βρύση Μορμίντου
έως πλατεία Αγίου Χαραλάμπους (Απόσταση περίπου 1500 μέτρα).
Στον τερματισμό στους δρομείς θα προσφερθούν αναψυκτικά κ.λ.π.
και θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια. Παρακαλούνται οι γονείς
να προτρέψουν τα παιδιά τους να λάβουν μέρος στον Αγώνα καθ’
όσον μετά τον τερματισμό θα γίνει και κάποια ενημέρωση για τη φύση
που τόσο απλόχερα έδωσε ο Θεός στο χωριό μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Υ.Γ. Εάν κάποιος χορηγός θέλει να προσφέρει τα αναμνηστικά μετάλλια,
να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από δύο
χρόνια πανδημίας, αποφάσισε να πραγματοποιήσει
ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στη
ΛΕΥΚΑΔΑ.

Αναχώρηση την Κυριακή ΩΡΑ 08:00 από το γνωστό
σημείο ΑΛΣΟΣ” στα Γιάννενα.

Τιμή συμμετοχής: Δέκα πέντε (15) ευρώ το άτομο.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 10 Σεπτεμβρίου στα μέλη

του Δ.Σ. του Συλλόγου.
ΠΑΜΕ να ξαναζήσουμε τις ωραίες παλιές καλές στιγ-

μές.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος των κατοίκων του χωριού, προχώρησε και φέτος
στην ενοικίαση των ιδιόκτητων αγροκτημάτων στον κτηνοτρόφο
κ. Βασίλειο Ιωάννου από την Κοκκινιά Θεσπρωτίας για την βό-
σκηση αγελάδων έως 30 Νοεμβρίου αντί μισθώματος δύο χι-
λιάδων (2.000,00) ευρώ.

Η ζώνη ενοικιάσεως είναι από Σιάνιστα - Αλάκο Μπάλτα κ.λ.π.
Τα χρήματα θα διατεθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-

σης την Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022.
Το Δ.Σ. κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενοικιάσει

και άλλα αγροκτήματα, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν πλέον
αρκετοί μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό ΣΥμβούλιο του Μορφωτικού και
Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσοχωρίου

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση που

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022
και ώρα 20.30 στο Γραφείο του Συλλόγου στο Βρυ-
σοχώρι με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβου-
λίου

- Συζήτηση - Διατύπωση προτάσεων
- Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιόκτητων

Αγροκτημάτων έτους 2022
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου και

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

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

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

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022
Το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία στο εξω-
κλήσι της Αγίας Παρασκευής και επισκέψεις
στα σπίτια του πέρα μαχαλά. Ώρα 9 μ.μ. έναρξη
παραδοσιακού γλεντιού στην κεντρική πλατεία
με την κομπανία του ΓΙΏΡΓΟΥ ΝΤΈΡΟΥ.  
Ο χορός ελεύθερος

30η ΓΙΟΡΤΗ 
ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Ορειβατικού
Συλλόγου Βρυσοχωρίου ανακοινώνει ότι η 30η Γιορτή της
πίτας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 στην
Κεντρική Πλατεία του χωριού. Η “Γιορτή της πίτας” είναι μια
σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του χωριού μας, με ευρύ-
τερη αποδοχή, αναγνώριση και απήχηση στην περιοχή των
χωριών του Ζαγορίου, της Λάκκας Αώου και του Νομού γενι-
κότερα.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:
- Από ώρα 5 το απόγευμα θα συγκεντρωθούν οι πίτες στην αί-
θουσα του Συλλόγου.
- Ώρα έναρξης της εκδήλωσης 8 μ.μ.
- Χαιρετισμοί
- Απονομή αναμνηστικών δώρων στις γυναίκες που θα προ-
σφέρουν τις πίτες
- Αναμνηστικές φωτογραφίες - κλήρωση για την τυχερή νοι-
κοκυρά της βραδιάς.
- Χορός γυναικών
- Παραδοσιακό Βρυσοχωρίτικο γλέντι και ο χορός ελεύθερος.
Οι Βρυσοχωρίτικες νοικοκυρές, στις οποίες είναι αιφερωμένη
η “Γιορτή της πίτας” καλούνται και φέτος να αναδείξουν το
ζήλο, το μεράκι, και την δεξιοτεχνία που διαθέτουν, προσφέ-
ροντας τις γνωστές νόστιμες και ευωδιαστές Βρυσοχωρίτικες
πίτες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Προσκαλεί
συγχωριανούς και φίλους το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022 στο
Βρυσοχώρι, για να γευτούν παραδοσιακές Βρυσοχωρίτικες
πίτες, να χορέψουν και να γλεντήσουν με την κομπανία του
Γιώργου Ντέρου. Ευπρόσδεκτες είναι οι πίτες από νοικοκυρές
γειτονικών χωριών και άλλων περιοχών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021
Ο Ισολογισμός του Συλλόγου μας για το Οικονομικό

Έτος 2021 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ
1) Υπόλοιπο από οικον. έτος 2020                      2.998,44 ευρώ
2) Εισφορές για την εφημερίδα                          2.665 ευρώ
3) Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου             750 ευρώ
4) Από ενοικίαση βοσκοτόπων                          4.000 ευρώ
5) Πώληση ειδών (Μπλούζες - Βιβλία κ.λ.π.)   240 ευρώ
6) Από εκδηλώσεις                                             696 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                           11.349,44 ευρώ
ΕΞΟΔΑ                                                                 
1) Για έκδοση εφημερίδας                                 960 ευρώ
2) Εκδηλώσεις                                                     902,9 ευρώ
3) Ενοίκιο αίθουσας                                            1600 ευρώ
4) ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ - ΔΕΥΑΙ                            1.149,07 ευρώ
5) Γραφική ύλη                                                    100,50 ευρώ
6) Διάθεση από βοσκοτόπια (2017-18-19-20)   3.000 ευρώ
7) Ιστοσελίδα Συλλόγου                                      101 ευρώ
8) Αγορά βιβλίων κ.λ.π.                                      440 ευρώ
9) Υπόλοιπο για το 2022                                      2.895,97 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                           11.349,44 ευρώ

Βρυσοχώρι 31-12-2021
Η ΤΑΜΙΑΣ

Β. ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ δυο ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΑΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΟ παραδοσιακο πανηγυρι ΤΗΣ αγιασ παρασκευησ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος (Μ.Ο.Σ.) του χωριού
μας όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αποφάσισε την Τρίτη 26
Ιουλίου 2022 ημέρα πανηγύρεως του χωριού και γιορτής του
Συλλόγου να βραβεύσει: Α’ τους επιτυχόντες στις πανελλήνιες
εξετάσεις στα ΑΕΙ της χώρας, τους ακόλουθους μαθητές που
έχουν καταγωγή από το Βρυσοχώρι.
2019
Δεν βραβεύτηκαν καθ’ όσον δεν έγιναν τα πανηγύρια λόγω
κορωνοϊού.
- ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΚΑΡΟ του Γεωργίου και της Μαριάννας για την
επιτυχία του στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Χαλκίδας.
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ της Ελένης Λαστιώτη - Κασ-
σαβέτη για την επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομικό τμήμα.
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΙΖΑΚΗ του Νικολάου και της Στέλλας
στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης
2020
- ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ του Ιωάννου και της Νίκης
Ρήμα για την επιτυχία της στο Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα
Φυσικοθεραπείας
- ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΛΙΚΑ του Βασιλείου και της Δέσποινας
Κουνάβου για την επιτυχία της στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας.
- ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΙΡΗ του Δημητρίου και της Κατερίνας για την
επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα
Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών
- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΠΟΝΗ του Ευαγγέλου και της Σταματίας Κα-
πράντζιου για την επιτυχία της στο Πολυτεχνείο Ιωαννίνων
τμήμα Επιστήμης Υλικών
- ΘΩΜΑ ΣΑΒΒΙΔΗ του Κυριάκου και της Δέσποινας Σιαμπίρη
για την επιτυχία του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2021
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΟΥΓΙΑ του Αθανασίου και της Ανδρο-

μάχης (Μάχης) Κουνάβου για την επιτυχία του στο Τμήμα Φυ-
σικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

- ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΪΟΥ του Θεοδώρου και της Κατερίνας για την
επιτυχία της στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοι-
νωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

- ΚΙΜΩΝΑ ΤΖΙΑΣΙΟ του Χρήστου και της Μαρίας Βασδέκη
για την επιτυχία του στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ του Δημητρίου και της Φωτει-
νής για την επιτυχία της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αλεξανδρούπολης

- ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΒΑΡΣΑΜΗ του Νικολάου και της Αναστασίας
Προδρομίδου για την επιτυχία τους στο Τμήμα Φυσικών
σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΜΑΝΤΕΛΛΟ του Δημητρίου και της Χαρί-
κλειας Ρέμμου για την επιτυχία του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
- Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΕΠΙμΕΛΕΙΑ: ΓΕωΡΓΙΟΥ 

βΑΚΑΡΟΥ 
και

ΕΥθΥμΙΟΥ ΠΟΥΠΟβΙΝΗ 

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
‘Όσοι χωριανοί μας ή φίλοι του χωριού μας θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά

για την αποπεράτωση της αναστήλωσης του ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και θέλουν τραπεζική
απόδειξη για φορολογική χρήση, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος είναι:
Αριθ. Λογαριασμού 359/001102-93

IBAN Λογ/σμού GR
3701103590000035900110293

Δικαιούχος Ι. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ τέλεσε στο Κοιμητήριο του

χωριού στον Άγιο Αθανάσιο λόγω Ψυχοσαββάτου τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών που έχουν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Οι νοικοκυρές ετοίμασαν
κόλυβα κ.λ.π. όπως το έθιμο ορίζει για ανάπαυση των ψυχών των συγγενών
τους και φίλων.

Ο ιερέας από το βιβλίο θανόντων μνημόνευσε όλους τους τεθνεόντες του
χωριού και των απανταχού Βρυσοχωριτών.

Στη συνέχεια ο ΚΩΣΤΑΣ προσέφερε καφέ στο καφενείο του.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ

Μας έχει γίνει πλέον συνήθεια και το περιμένουμε κάθε
χρόνο πως όσο καλός και να είναι ο καιρός τις προηγούμε-
νες μέρες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κάποια μέρα θα
κάνει κακοκαιρία. Έτσι και φέτος τρεις μέρες έβρεχε αρκετά
και με αγωνία περιμέναμε να σταματήσουν οι βροχές.

“Μεγάλη η χάρη της Αγίας”. Το πρωί της Δευτέρας του
Αγίου Πνεύματος 13-6-22 (Από πολλά χρόνια τη γιορτή της
Αγίας Τριάδος που είναι την επομένη τη γιορτάζουμε του
Αγίου Πνεύματος) λίγη ομίχλη και οι ηλιαχτίδες μας καλούν
για ευλαβικό προσκύνημα στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριά-
δος.

Το σκαπτικό μηχάνημα του Δήμου παρ’ όλη την κακο-
καιρία είχε καθαρίσει το δρόμο από κατολισθήσεις κ.λ.π. και
ο ΚΩΣΤΑΣ - Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ καθάρισαν τον
περιβάλλοντα χώρο από αγριόχορτα κ.λ.π. και το μικρό εκ-
κλησάκι.

Με τζιπ και αγροτικά αυτοκίνητα σε μια φανταστική δια-
δρομή δώδεκα (12) περίπου χιλιομέτρων σε παρθένο δάσος
- διαδοχικά ποταμάκια με πεντακάθαρα κρύα νερά φτάσαμε
στην καταπληκτική τοποθεσία “Γκόνιτσα” στο μικρό εκκλη-
σάκι με το κελί και την κατακόμβη ότι έχει απομείνει από το
άλλοτε μεγάλο Μοναστήρι με τους καλογέρους, τα χωράφια,
τα ζώα και τα μελίσσια.

Με τον π. ΓΕΩΡΓΙΟ και ψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ
τελέσαμε τη θεία λειτουργία και την παράκληση στον προ-
αύλιο χώρο και ακολούθησε το πατροπαράδοτο κέρασμα
λουκούμι και τσίπουρο.

Αυτό το κέρασμα συνήθως το προσφέρει η εκκλησια-
στική επιτροπή πλην όμως όπως και πέρυσι το λουκούμι το
κέρασε η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βωβούσας δίδα
ΕΥΗ ΤΑΣΣΙΟΥ (βοηθάει τον ΚΩΣΤΑ στο καφενείο είναι πολύ
καιρό στο χωριό την αγαπήσαμε και μας αγάπησε) ο Κώστας
το τσίπουρο και η κ. ΑΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΙΑΜΠΙΡΗ ωραία
σπιτικά γλυκά.

Τους ευχαριστούμε θερμά και η Αγία να τους χαρίζει
υγεία.

Ο ΚΩΣΤΑΣ δεν μας έψησε τα ωραία σουβλάκια και λου-

κάνικα στην υπαίθρια ξύλινη καντίνα λόγω καιρού.
Το αντίδωρο, το λουκούμι, το γλυκό, το τσίπουρο και το

κρύο νερό της Αγίας Τριάδας ήταν ότι καλύτερο εκείνη την
ώρα για κολατσιό.

Λίγη ξεκούραση, λίγες ιστορίες από τους κυνηγούς και
για το Μοναστήρι, όμως στον ουρανό άρχισαν να εμφανίζον-
ται μαύρα σύννεφα και ώρα για επιστροφή στο χωριό.

Η ευχή όλων για τη χάρη της Αγίας και του χρόνου να εί-
μαστε πάλι εκεί και περισσότεροι γιατί όχι όπως πριν λίγα
χρόνια (350 άτομα) με βιολιά και κλαρίνα.

Μετρήσαμε περίπου είκοσι έξι (26) άτομα και δικαιολο-
γημένα λίγοι λόγω κακοκαιρίας, εξεταστικής περιόδου των
μαθητών και του χωματόδρομου. Μεταξύ μας διακρίναμε
τον κοντοχωριανό μας ΤΑΣΣΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από το Ηλιο-

χώρι με τους φίλους του ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΟΥΝΗ και Έλενα Μιγ-
κούλη.

Εκ μέρους της εκκλησιαστικής Επιτροπής ευχαριστούμε
θερμά τους χωριανούς και φίλους που συμμετείχαν στη
γιορτή η Αγία να χαρίζει υγεία σε όλους μας και του χρόνου.

Στους προγόνους μας που διαχρονικά προσφέρανε στο
Μοναστήρι η Αγία να τους χαρίζει.

“Αιώνια Ανάπαυση”

Για την Εκκλησιαστική Επιτροπή
Ευθύμιος Πουποβίνης
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ΥΓΕΙΑ
ΣΤΟΠ στον ιδρώτα 
με φυσικό τρόπο:

Η αυξημένη εφίδρωση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα δυσάρεστη, ειδι-
κότερα το καλοκαίρι. Υπάρχουν, όμως, μικρά τρικ για να την αποφύγετε.

Η υπερβολική εφίδρωση συνδυάζεται συχνά με το καλοκαίρι και
όχι με την κακή υγεία. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες οι ζώνες
του σώματος που παρουσιάζουν προβλήματα υπερβολικής εφίδρωσης
μόλις που αντιπροσωπεύουν μερικά τετραγωνικά εκατοστά δέρματος.

Μια σταγόνα νερό σε σχέση με τα 150 με 200 τετραγωνικά εκατοστά
της επιφάνειας του σώματος!

Περιορισμένη στις μασχάλες και μερικές φορές και στα πόδια και
τα χέρια, η ενόχληση αυτή μπορεί κάλλιστα να καταπολεμηθεί τοπικά,
χωρίς προβλήματα.

Σας παρουσιάζουμε λοιπόν παρακάτω μερικές συμβουλές ειδικών
δερματολόγων για να αποφύγετε την υπερβολική εφίδρωση.

Κινήσεις φρεσκάδας χλιαρά ντους: Κάντε ένα ή δύο ντους την
ημέρα. για να δροσίζεστε, βέβαια, αλλά και για να απαλλάσσετε την επι-
φάνεια της επιδερμίδας σας από σκόνες, σμήγμα και μυρωδιές. Το κα-
λύτερο είναι το χλιαρό ντους. Το κρύο νερό, που είναι ευχάριστο, την
ίδια στιγμή προκαλεί στη συνέχεια μια έξαρση αίσθησης, ζέστης από
αντίδραση.

Φροντίζετε να σαπουνίζεστε προσεκτικά, χωρίς βιασύνη, έτσι ώστε
να έχει χρόνο να δράσει το απορρυπαντικό που περιέχεται στο σαπούνι.
Αφιερώνετε χρόνο στο ξέβγαλμα με άφθονο νερό και, κυρίως, φροντί-
στε να σκουπίζεστε πολύ καλά.

Φοράτε βαμβακερά ρούχα: Είναι τα πλέον κατάλληλα ρούχα με κα-
τεξοχήν φυσικές ίνες, που επιτρέπουν άριστο αερισμό και παράλληλα
εξάτμιση της υγρασίας. Αποτέλεσμα: Ο ιδρώτας δεν μένει, ο λεκές στο
ύφασμα είναι μικρότερος, η κακοσμία περιορίζεται. Φοράτε φορέματα,
πουκάμισα ή μπλούζες φαρδιές, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ο
αέρας.

Αποφύγετε να φοράτε πολύ σκούρα χρώματα και επιλέγετε αντίθετα
το λευκό ή ανοιχτά χρώματα. Επίσης φροντίστε να αλλάζετε εσώρουχα
κάθε μέρα, για να μην υποβαθμίζονται οι φροντίδες υγιεινής που ακο-
λουθείτε.

Φυσικό αποσμητικό!
Φτιάξτε ένα σπιτικό αποσμητικό και σταματήστε την εφίδρωση και

τις δυσάρεστες οσμές της. Για να φτιάξετε ένα φυσικό αποσμητικό θα
χρειαστείτε 1/4 φλυτζάνι μαγειρική σόδα, 8 κουταλιές της σούπας μη
επεξεργασμένο έλαιο καρύδας, 1/4 φλυτζάνι άμυλο καλαμποκιού και
προαιρετικά, αν θέλετε, μερικές σταγόνες από έλαιο καρύδας.

Στη συνέχεια αναμείξτε με προσοχή τη μαγειρική σόδα και το άμυλο
καλαμποκιού και έπειτα προσθέστε το έλαιο καρύδας ανακατεύοντας
καλά. Βάλτε το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να στερεοποιηθεί. Εφαρμόστε
το στις μασχάλες, αλλά προσέξτε να μην το χρησιμοποιείτε αμέσως μετά
το ξύρισμα.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...
• Ο ποταμός Σπερχειός ονομαζόταν παλαιότερα

και Ελλάδας;

•Ο ψηλότερος μπασκετμπολίστας που αγωνί-
στηκε στο Ν.Β.Α. είναι ο ρουμάνος Γκεόργκε Μου-
ρεσάν που έχει ύψος 2.31 μέτρα;

• Ο ποταμός Πάδος της Ιταλίας ονομαζόταν από
τους αρχαίους Έλληνες Ηριδανός;

• Δεύτερος και τελευταίος σύζυγος της Εντίθ
Πιαφ, ήταν ο ελληνικής καταγωγής τραγουδιστής και
ηθοποιός Θεοφάνης Λαμπουκάς (1936-1970);

• Τα ράφια Dexion (από την ελληνική λέξη “δε-
ξιόν”, επινοήθηκαν από τον Ελληνοαυστραλό μηχα-
νικό Δημήτριο Κομίνη (1902-1988), ο οποίος το 1947
δημιούργησε τη “διάτρητη γωνιά Dexion”;

• Η Καβάλα στους αρχαίους χρόνους ονομάζον-
ταν Νεάπολις και στους Βυζαντινούς Χριστούπολις;

ΕΞΥΠΝΕΣ ΙΔΕΕΣ 
- ΕΥΚΟΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η αμμωνία κάνει καλό στις πετσέτες
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ πρόσφατα ότι οι πετσέτες

σκλήρυναν και αυτό οφείλεται στο νερό. Δοκιμά-
στε να πλύνετε τις πετσέτες στο πιο καυτό νερό και
προσθέστε 1 φλυτζάνι αμμωνία στην πλύση. Το
αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει.

Οδοντόκρεμα για λαμπερές βρύσες
ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΤΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ σας πολύ συχνά μα-

ζεύουν άλατα και θέλουν συνεχώς τρίψιμο. Τη
διαφορά έρχεται να κάνει η οδοντόκρεμα. Σε ένα
υγρό σφουγγάρι προσθέστε την οδοντόκρεμα και
τρίψτε καλά τις βρύσες. Η λάμψη θα επιστρέψει.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΠΙΝΕΛΙΕΣ 
- Η σόδα κάνει θαύματα.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ανησυχίες του τέκνου σας
τελευταίως είναι έντονες, αφού δεν αρκείται στα
μπλοκ ζωγραφικής που του έχετε αγοράσει. Ο τοί-
χος του δωματίου του, αλλά και του σαλονιού επα-
νειλημμένως βρίσκονται στο στόχαστρό του, παρά
τις παρατηρήσεις σας. Ωστόσο, μην ανησυχείτε
αφού ακόμα και οι μπογιές μπορούν να αφαιρε-
θούν εύκολα.

Τρίψτε ελαφρώς με ένα υγρό σφουγγάρι, στο
οποίο πρώτα έχετε πασπαλίσει σόδα φαγητού και
οι χρωματιστές πινελιές θα εξαφανιστούν.

Υπνοδωμάτιο γένους αρσενικού
Είθισται τα δωμάτια αγοριών να μη φημίζονται για

την φαντασία τους, αλλά κυρίως για την πραγματικό-
τητα των χώρων. Κι όμως μπορούν να συνδυαστούν
και τα δύο, αγαπητές ομάδες.

Τέρμα τα μπλε και τα κόκκινα χρώματα στους τοί-
χους ή στα έπιπλα. Τολμήστε κίτρινες ή τις παστέλ
αποχρώσεις, αν θέλετε κάτι λίγο διαφορετικό. Τολ-
μήστε μάλιστα να δώσετε στις κουκέτες ξεχωριστό
χρώμα.

Επιλέξτε επίσης, αυτοκόλλητες ετικέτες τοίχου.
Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποτελέσει το
σημείο εκκίνησης για μια παιχνιδιάρικη διακόσμηση
στο κρεβάτι, στη λάμπα ίσως και στα μαξιλάρια.

Δημιουργείστε έναν χώρο μελέτης. Αυτόματα το
παιδί σας θα ξέρει ότι το σημείο εκείνο προορίζεται
για διάβασμα.

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Γνώρισα χώρες μακρινές
με πλούτη και με κάλλη,

όμως σαν την Ελλάδα μας
καμμιά δεν είναι άλλη.

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022
Κάνε κουράγιο,
ψηλά το κεφάλι
όμορφες μέρες 

θα ‘ρθουνε και πάλι.

Σκοτσέζικο:
Ένας Σκοτσέζος πηγαίνει κι αγοράζει

για τη γιορτή της γυναίκας του μία
τσάντα.

Ο υπάλληλος τον ρωτάει:
- Να σας την τυλίξω;
- Όχι δεν χρειάζεται... Βάλτε όμως το

χαρτί και τον σπάγκο μέσα, για να μην
πάνε χαμένα.

•••
Ο αστυνόμος: Τρεις φορές διέρρηξες

το μοδιστράδικο.
Ο κλέφτης: Μάλιστα... αλλά δεν

έκλεψα παρά μόνο ένα φουστάνι.
Ο αστυνόμος: Ένα φουστάνι;...
Ο κλέφτης: Ναι... ένα φουστάνι, αλλά

δεν άρεσε της γυναίκας μου και με έβαλε
να της το αλλάξω δύο φορές...

•••

Ο Γιαννάκης ήταν πολύ άτακτος
εκείνη την ημέρα και είχε κάνει την μη-
τέρα του θηρίο. Για να γλυτώσει το ξύλο,
πήγε και τρύπωσε κάτω από το κρεβάτι
της. Όταν γύρισε ο πατέρας του και έμαθε
τα καθέκαστα, γονάτισε μπρος στο κρε-
βάτι να ψαρέψει το γιο του.

- Καλώς τον μπαμπάκα μου! Κι
εσένα σε κυνηγάει η μαμά, του είπε με
συμπάθεια του ομοιοπαθούς ο μικρός.

•••
Ένας μεθυσμένος, γυρνώντας σπίτι

του, σταματάει σε μια ξένη πόρτα καθώς
δεν μπορεί να ανοίξει, μουρμουρίζει:

- Να πάρει η οργή! Δεν φτάνει που
μου χάλασαν την κλειδαριά, αλλά μου
άλλαξαν και το σπίτι!..

••••
Δύο φίλοι συναντούνται στο δρόμο:

- Πώς πάει η γυναίκα σου; Ρωτάει ο
ένας.

- Άσ’ τα. Υποφέρει, κλαίει, βογγάει
όλη την ημέρα εξαιτίας των πεποιθή-
σεών της.

- Φοβερό. Και τι πεποιθήσεις έχει;
- Να, πιστεύει ότι φοράει παπούτσι

Νο 35, ενώ στην πραγματικότητα φοράει
39.

•••
Ένας νεαρός δικηγόρος έχει την

πρώτη του υπόθεση. Σηκώνεται με φο-
βερό τρακ και δείχνοντας τον κατηγο-
ρούμενο που πρόκειται να
υπερασπισθεί, λέει:

- Κύριε πρόεδρε, αυτός ο δυστυχής
μου ανέθεσε την υπεράσπισή του, θα
σας αποδείξω αμέσως πως είναι τρε-
λός!

θΕμΑΤΑ μΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Του 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
7 9 8 4

3 6 5 7

2 7 6 9

9 4 3 1

8 7 1 5

1 4 3 7

5 2 8 1

3 5 4 1

6 1 9 2

9 6 8

8 3 6

5 7 2

8 9 5 3

9 7 3 2

9 1 4

7 4 6

8 6 3

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 9

7 3 2

1 4 7

3 8 7

6 5 4

9 8 1

2 7 1

2 4 6

8 1

Η λύση στη σελ. 11
ΑΠΟ 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΙΧΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
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ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ
ΛΕΞΕΩΝ

Στο χωριό μας όπως και σε άλλα
χωριά υπάρχουν πολλές ονομασίες
τοποθεσιών κ.λ.π. οι οποίες προφα-
νώς προέρχονται από κατακτητές
(Σλάβοι - Τούρκοι κ.λ.π.)

Συνάντησα την κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΔΑΜΙ-
ΔΟΥ (από πατέρα Ρώσο και μητέρα
Ελληνίδα / καθηγήτρια και μεταφρά-
στρια η οποία ζει και εργάζεται στα
Γιάννενα και της ζήτησα εάν μπορεί
να μου μεταφράσει ορισμένες λέξεις
όπως παρακάτω.

Με μεγάλη προθυμία χωρίς βέβαια
να είναι απόλυτη καθ’ όσον είναι δυ-
σκολες λέξεις και ίσως να είναι σε
πολλά χρόνια πίσω.

Εάν κάποιοι από τους αναγνώστες
μας γνωρίζουν κάτι και μπορούν να
μας βοηθήσουν ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ.
- Νικοντίνοβα: Επώνυμο. Ίσως

εκείνα ήταν κτήμα κάποιας οικογέ-
νειας 
- Τσιορτίνοβο: 1ον όρια και 2ον

τόπος του διάλου (τοποθεσία λίγο πα-
ράξενη και ανήλια πίσω από την τσέλα
και την Αγία Παρασκευή.
- Μπόγκοβο: Τόπος του Θεού -

θεϊκό.
Μπόρκα: Γυναικείο όνομα (αρ.

Μπόρις).
- Ντόλοβα: Κοιλάδα (πράγματι η

τοποθεσία είναι σαν κοιλάδα)
- Παρλέντζι: Τούρκικη λέξη

(Λαμπρός τόπος. Είναι πράγματι πολύ
ωραίος τόπος).
- Τσιλίστα: Τουρκική προέλευση

“τσιλέ-φακίδα” ίσως γιατί η τοποθεσία
είναι μικρή σαν φακίδα.
- Γορίτσα: Λοφίσκος. Εκεί που

συναντώνται τα ποτάμια Ρασανίτης και
Αώος, υπάρχει ενδάμεσα μικρός Λο-
φίσκος.
- Βουλάγκα: Τουρκική προέλευση.
Μπουλάκ = πηγή
- Τσιέλα: Τσιελό = Μέτωπο ίσως

να είναι σαν μέτωπο προς το χωριό.
- Σμόλιβα = ρητίνη
- Μούσγκα: Σλάβικη προέλευση =

Μουσική
- Κιάρε: Στη Μολδαβία σημαίνει

παρατσούκλι και αργότερα έγινε επώ-
νυμο.

Τουρκικά σημαίνει Λάσπη.
Στο επόμενο φύλλο θα μεταφρά-

σουμε και άλλες λέξεις.
ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Ήρθαν από το Βρυσοχώρι Ζσγοροχωρίου Ιωαννίνων μαζί με
άλλες οικογένειες φίλων και συγγενών και εγκαταστάθηκαν
στην Ξεχασμένη Ημαθίας το 1938 για ένα καλύτερο αύριο.
Χωρίς καμιά εγγύηση, χωρίς καμία βοήθεια, ή συμπαράσταση,
παρά μόνο με την ευχή των γονιών τους τους οποίους ελάχιστες
φορές αντάμωσαν ξανά, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών της
εποχής εκείνης. Στην Ξεχασμένη ρίζωσαν και βλάστησαν. Λένε
πως τα εύκολα χρόνια βγάζουν αδύναμους ανθρώπους και τα
δύσκολα χρόνια βγάζουν δυνατούς. Η πείνα, η φτώχεια, οι δυ-
σκολίες, ο πόλεμος, φαίνεται πως έβγαλαν ήρωες. Μάλιστα, ο
παππούς μου Αντώνιος Μττιδέρης πήρε μέρος στον πόλεμο στο
αλβανικό μέτωπο. Δύσκολα χρόνια, μα όμορφα χρόνια όπως
συχνά ακούω την μητέρα μου να λέει.

Πρώτη γεννήθηκε η Μαριάνθη το 1939. Παρακολούθησε τη
Σχολή Οικοκυρικών στο Βρυσοχώρι γύρω στα 1955. Παντρεύ-
τηκε τον Ιωάννη Γεωργιάδη το έτος 1954 και εγκαταστάθηκαν
στο Αιγίνιο Πιερίας. Οικογενειάρχες, νοικοκύρηδες πάλεψαν με
ΙΟ κτήματα κι έκαναν προκοπή. Ο θείος Γιάννης έφυγε νωρίς,
το έτος 1993. Απέκτησαν δυο κόρες: α) την Καλλιόπη-Πόπη Γε-
ωργιάδου, δασκάλα, η οποία παντρεύτηκε το 1991 με τον Γε-
ώργιο Σεπιάδη, δάσκαλο, και εγκαταστάθηκαν στο Σοχό
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου και υπηρετούν σήμερα. 

Απέκτησαν τρία παιδιά, τον Ανέστη, μηχανικό Η/Υ, την Ιωάννα,
ψυχολόγο και την Σοφία, που σπουδάζει Οικονομικά στο Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας και β) την Σταματία-Τούλα Γεωργιάδου
βιολόγο που υπηρετεί στον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Η Τούλα
παντρεύτηκε το 1996 τον Ιωάννη Γαϊτατζή, δάσκαλο με κατα-
γωγή από τα Παλιάμπελα Πιερίας και μένουν στο Αιγίνιο Πιε-
ρίας. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Αθανάσιο, πυροσβέστη της
Ελληνικής Πυροσβεστικής και τη Μαρία που φέτος δίνει πανελ-
λήνιες εξετάσεις.

Δεύτερος γεννήθηκε ο Ιωάννης, το 1942. Αποφοίτησε από την
Παιδαγωγική Σχολή Ιωαννίνων και εργάστηκε σε πολλά σχολεία
του Νομού Ημαθίας. Τήρησε τα έθιμα της εποχής και πάντρεψε
πρώτα τις τρεις αδερφές του. Ο ίδιος παντρεύτηκε το 1979 με τη
Μαρία Κοτσυφάκη του Εμμανουήλ και της Άννης, κι αυτή δα-
σκάλα, με καταγωγή από την Άνω Βιάνο Ηρακλείου Κρήτης,
όπου εγκαταβίωναν κάθε καλοκαίρι. Η Μαρία έφυγε από τη ζωή
πολύ νέα, το 2003. Το 1981 απέκτησαν έναν γιο, τον Αντώνη
Μπιδέρη, ο οποίος αρχικά ασχολήθηκε επί δέκα χρόνια με τη
δημοσιογραφία. Μάλιστα, από μικρή ηλικία και συνεργάστηκε
με σημαντικούς δημοσιογράφους της Αθήνας. Σήμερα είναι μά-
χιμος δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Βέροιας. Είναι ο μοναδικός
γιος του μοναδικού γιου της οικογένειας Σταματίας και Αντω-
νίου Μπιδέρη. Είναι ο μικρότερος από όλα τα ξαδέρφια κι ο ικα-
νότερος.

Τρίτη γεννήθηκε η Παρασκευή - Βούλα το 1946. Παντρέυτηκε
τον Γεώργιο Αρβανίτη το έτος 1969 και εγκαταστάθηκαν στο Μα-
κροχώρι Ημαθίας. Αγωνιστές, βιοπαλαιστές, δίκαιοι και καλοί
άνθρωποι, αλλά πολύ βασανισμένοι. Συγχωρέθηκαν πολύ
νωρίς και οι δυο τους, ο θείος Γιώργος το 2007 και η θεία Βούλα
ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2019. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που τους σκεπάζει. Απέκτησαν δυο γιους α) τον Σωτήρη Αρβα-
νίτη που σήμερα ζει με τη γυναίκα του Ανατολή Βοργιαζίδου
στον Διαβατό Ημαθίας. Ο Σωτήρης συνεχίζει την αγροτική δρα-
στηριότητα του πατέρα του και η σύζυγός του υπηρετεί στο Νο-
σοκομείο Νάουσας ως τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων.
Έχουν και δυο παιδία, την Ζωή και τον Ορέστη, β) Δεύτερος γιος
της Βούλας είναι ο Αντώνης Αρβανίτης, που μένει στο Μακρο-
χώρι Ημαθίας.

Τέταρτη γεννήθηκε η Δήμητρα, το 1949. Εργάστηκε στη Στρα-
τολογία Ημαθίας ως πολιτικό προσωπικό, παντρεύτηκε τον Δη-
μήτριο Ανάστο, από τη Μέση Ημαθίας, το έτος 1974 και
εγκαταστάθηκαν στην Βέροια. Αττέκτησαν δυο παιδιά: α) την Πα-
ναγιώτα Ανάστου (εμένα) το 1975. Είμαι νομικός κι εργάζομαι
στα Δικαστήρια της Βέροιας. Παντρεύτηκα το 2004 τον Δημήτρη
Μπαντή από τη Νάουσα, που ασχολείται με τα κτήματα και
έχουμε δυο κόρες, την Κατερίνα, μαθήτρια λυκείου και τη Δή-
μητρα, μαθήτρια γυμνασίου και β) τον Κωνσταντίνο Ανάστο το
1979, απόφοιτο Διοίκησης Εττιχειρήσεων, υπάλληλο στην Τρά-
πεζα Πειραιώς. Το 2015 παντρεύτηκε την Oυρανία-Ράνια
Τσιώλα, οικονομολόγο και υπάλληλο στη ίδια τράπεζα και έχουν
αποκτήσει δύο αγοράκια, τον Δημήτριο και τον Εμμανουήλ.

Ήταν από εκείνες τις γιαγιές που όταν χήρεψε, δεν αποχωρι-
ζόταν ποτέ το μαύρο τσεμπέρι όταν έβγαινε από το σπίτι, που
μας εμφύσησε την αγάπη για την οικογένεια, την μάθηση και τον
σεβασμό στους άλλους. Η ίδια, αν και απόφοιτη δημοτικού, είχε
εξαιρετικές γνώσεις. Τα άγια κοκαλάκια τους ξεκουράζονται στο
οστεοφυλάκιο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ξεχασμένης και κάθε
χρόνο την Μεγάλη Παρασκευή τους ανάβουμε ένα κεράκι υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών τους.

Και τις δύο φορές που αξιώθηκα να επισκεφτώ το Βρυσοχώρι,
διαπίστωσα τον λόγο για τον οποίο η οικογένεια της μητέρας μου
αναφερόταν σε αυτό το χωριό τόσο συχνά. Ήταν η γλυκιά πα-
τρίδα... Μιλούσαν για τις βρύσες, τους ναούς, το χωροστάσι και
τα σόγια, με τα οποία κρατούν ακόμα καλές σχέσεις. Μιλούσαν
για το Βρυσοχώρι σαν να μη είχαν φύγει ποτέ από εκεί. Επιδίω-
καν διαρκώς να κάνουν παρέα με όσους Βρυσοχωρίτες έφυγαν
από εκείνον τον φτωχό μα ευλογημένο τόπο για μια καλύτερη
ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και εγκαταστάθηκαν
στα εύφορα και φιλόξενα χωριά του κάμπου της Ημαθίας. Δεν
είναι και λίγοι... Συχνά ανέσυραν μνήμες και έθιμα από τη ζωή
του χωριού. Πήγαιναν στα ανταμώματα και τα καλέσματα με
τους συντοπίτες τους και έτσι κρατούσαν ζωντανή τη μνήμη του
χωριού.

Το Βρυσοχώρι είναι μια περιπέτεια για όλες τις αισθήσεις.
Πόσες ιστορίες δεν έχουμε ακούσει για τα νερά που γιατρεύουν
κάθε πάθηση, τις νόστιμες πατάτες και φασόλια, τις ξακουστές
πίτες, τον πεντακάθαρο αέρα, την αίσθηση ότι αγγίζεις τον ου-
ρανό, τον ήχο από τα νερά που κυλάνε και από τα δέντρα όταν ο
άνεμος περνάει ανάμεσά τους!

Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ αποτελεί πάντα ένα
χαρμόσυνο γεγονός για την οικογένειά μου, επειδή για όλους
εμάς, τους «μακρινούς συγγενείς», είναι η μοναδική επαφή με
τον ευλογημένο αυτό τόπο. Είθε όλοι εσείς που φροντίζετε για
την έκδοση και διάδοση της εφημερίδας να είστε καλά και να
συνεχίζετε το έργο σας. Είθε n εφημερίδα αυτή να μεταφέρει
μόνο ευχάριστες ειδήσεις και να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες
των παραδόσεων και των οικογενειών του Βρυσοχωρίου. Και
είθε όλοι εμείς που το ονειρευόμαστε, να αξιωθούμε να επισκε-
φτούμε σύντομα την πατρογονική γη και να ανανεώσουμε τους
δεσμούς με την μακρινή μας οικογένεια, δηλαδή όλους εσάς.

ΔΙΑΦΟΡΑ θΕμΑΤΑ 

Μια φωτογραφία  του περασμένου αιώνα

Στη φωτογραφία διακρίνεται αμέσως το αγόρι, ο
Γιάννης. Η βούλα είναι η μικρή κάτω δεξιά. Η
μαριάνθη με τις κοτσίδες δεν έχει αλλάξει και

πολύ από τότε και το μωρό είναι η μητέρα μου. η
Δήμητρα. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα εκείνη

της εποχής, οι άνθρωποι δεν χαμογελούσαν στις
φωτογραφίες. Ίσως αργότερα να έγινε μόδα η ει-

κόνα της καλοπέρασης και της ευμάρειας που
επέβαλε το πρότυπο μιας χαμογελαστής φωτο-
γραφίας. Η γιαγιά μου έχει το πονεμένο βλέμμα
που είχαν όλοι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.

Συνέχεια απο σελίδα 1
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ΠΑΣχΑ ΣΤΟ χωΡΙΟ
Λόγια του εθνικού μας ποιητή “Διονύσιου Σολω-

μού”, όπου ύμνησε το χριστιανικότατο έθιμο του φι-
λιού της Αναστάσεως.

Βέβαια και φέτος το Πάσχα τα φιλιά ήταν λιγότερα,
όμως μετά από δύο χρόνια πανδημίας το γιορτά-
σαμε πολύ καλύτερα μετά τη χαλάρωση των μέ-
τρων, των εμβολίων και τις ελεύθερες
μετακινήσεις.

Καιρός άριστος: Το πρώτο πράσινο, χιόνια πολλά
στην Τσουκαρόσια ένα ανεπανάληπτο τοπίο για ξε-
κούραση, εξεπλήρωσε στο ακέραιο όσοι βρέθηκαν
στο χωριό να το απολαύσουν.

Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ έχει να εξυπη-

ρετήσει τρία χωριά (Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι - Λάϊ-
στα) και με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμά του να λει-
τουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα όλοι οι πιστοί
αυτές τις Άγιες Ημέρες.

Θεία Λειτουργία το Σάββατο του Λαζάρου, τη Μ.
Δευτέρα η ακολουθία του Νυμφίου και η προετοι-
μασία για το πνεύμα της Μ. Εβδομάδας. Δυστυχώς
φέτος τη Μ. Δευτέρα - Μ. Τρίτη και Μ. Τετάρτη δεν
ακούστηκε το μοναδικό έθιμο στην Ελλάδα και στον
κόσμο “ΤΟ ΘΕΣΧΟΥΡΕ” για την ανάπαυση των
ψυχών, γιατί δεν είχαν έρθει ακόμη παιδάκια στο
χωριό.

Μ. Πέμπτη “το Θείο Δράμα”. Τα Δώδεκα Ευαγγέ-

λια, η Σταύρωση “σήμερον κρεμάται επί ξύλου”
συγκινητικές στιγμές από τα τροπάρια της εκκλη-
σίας και το πρωί της Μ. Παρασκευής ο στολισμός
του επιταφίου από τις κυρίες και Δεσποινίδες. Στις
11.00 ώρα η αποκαθήλωση  του εσταυρωμένου και
το απόγευμα η ακολουθία του επιταφίου (η Ζωή εν
Τάφω, Άξιον Εστί κ.λ.π.) και η περιφορά του Επιτα-
φίου. Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ συνεχίζει το θεάρεστο έργο
από χωριό σε χωριό. Το Μ. Σάββατο το πρωί θεία
λειτουργία και θεία κοινωνία και η προετοιμασία
στα σπίτια για το Άγιο Πάσχα.

Στις 21.45 ώρα οι καμπάνες χαρμόσυνα καλέσαν
τους πιστούς στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου για την

Συνέχεια απο σελίδα 1
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ΠΑΣχΑ ΣΤΟ χωΡΙΟ
Ανάσταση του Κυρίου.

“Δεύτε Λάβετε Φως” εντός της εκκλησίας και
στο προαύλιο το Ευαγγέλιο και το “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ”.

Ομοβροντία πυροβολισμών και βεγγαλικών από
τους νέους του χωριού, αντιλαλούν τα βουνά και
τα λαγκάδια αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο μή-
νυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Μετά το θείο
Δράμα “Η Ανάσταση” η ζωή νίκησε το θάνατο.

Ανταλλαγή ευχών και χαρούμενα πρόσωπα. Ο
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ συνέχισε παρά την κούραση για το
Ηλιοχώρι και τη Λάϊστα.

Οι χωριανοί στα σπίτια, το τσούγκρισα των κόκ-

κινων αυγών και τη ζεστή μαγειρίτσα. Την Κυ-
ριακή λίγα ψητά και μετρημένες επισκέψεις με-
ταξύ συγγενών και φίλων.

Οι ημέρες του Πάσχα είναι θλιμμένες και χα-
ρούμενες, μας λείπουν πρόσωπα αγαπημένα που
έχουν φύγει για το αιώνιο ταξίδι και πρόσωπα
που δεν μπόρεσαν να έρθουν.

Μετρήσαμε τους παρόντες πάνω από εκατόν
τριάντα (130) άτομα περίπου και μεταξύ αυτών
ξεχωρίσαμε για πρώτη φορά Πάσχα στο χωριό
την κ. Δέσποινα Γκαράνη του αείμνηστου
ΓΙΑΝΝΗ με την κόρη της Αλεξάνδρα, τον Αντώνη
Ευγενιάδη με την κόρη του Βιολέτα, τον γαμπρό

του Κωνσταντίνο Δερμετντζόπουλο και τα εγγό-
νια του Άγγελο και Αστέριο στο ανακαινισμένο
σπίτι που αγόρασε από τον κ. Ζήση Αποστ. Γκα-
ράνη.

Να ευχαριστήσουμε τον π. ΓΕΩΡΓΙΟ που κατέ-
βαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και εξυπηρέτησε
κατά τον καλύτερο τρόπο τις Άγιες ημέρες τα τρία
χωριά της Ενορίας του και τον κ. Ευθύμιο Που-
ποβίνη που μας εξυπηρέτησε σαν ψάλτης.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Του χρόνου με υγεία και ακόμη περισσότεροι.
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

Συνέχεια απο σελίδα 1
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βΑΠΤΙΣΗ ΣΕ ΕΞωΚΛΗΣΙ

Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς στα χωριά
γενικά σπάνια γίνονται χαρούμενες τελετές
(βαπτίσεις, γάμοι κλπ όλα στις πόλεις) και συ-
νήθως οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν
πένθημα.

Για το χωριό μας η Κυριακή 12 Ιουνίου
2022 ήταν μια ξεχωριστή μέρα, μέρα γιορτής.

ΒΑΠΤΙΣΗ μετά από τα τέσσερα (4) χρόνια
στο χωριό και πού; Στο ανακαινισμένο εξω-
κλήσι του Αγίου Μηνά (προστάτη των κτηνο-
τρόφων, Αγροτών, διαβατών κλπ) στο
μονοπάτι από Βρυσοχώρι ποταμό Αώο –
Ελεύθερο – Κόνιτσα που από όταν κτίστηκε
(άγνωστη ημερομηνία) δεν είχε γίνει ποτέ κα-
νένα μυστήριο.

Τα σκαπτικά μηχανήματα του Δήμου είχαν
διαμορφώσει τόσο καλά τον αγροτικό δρόμο
που διέρχονταν ακόμη και Ι.Χ οχήματα.

Δύο μέρες πριν δυνατή νεροποντή και η
αγωνία στο κατακόρυφο. Οι προσκεκλημένοι
άρχισαν να έρχονται και τελικά τι θα γίνει με
τη βάπτιση;

ΤΑΜΑ μεγάλο ήταν και ο Άγιος το περίμενε.

Από το Σάββατο οι βροχές σταμάτησαν και την
Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 (παραμονή του
Αγίου Πνεύματος) το ζευγάρι ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κε-
φάλα του Αντωνίου και της Ασπασίας (εγγονός
της αειμνήστου Χρυσούλας Καρπούζη –
Τράντου) και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Παύλου του Βα-
σιλείου και της Εριέττας από την Αλεξάνδρα
Ημαθίας στις 12:30 ώρα με συγγενείς και φί-
λους που ήρθαν από Αλεξάνδρεια Ημαθίας  –
Γρεβενά, Μυτιλίνη κλπ βάπτισαν όπως είχαν
κάνει το ΤΑΜΑ στον Άγιο το κοριτσάκι τους
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Ωραίος στολισμός της εκκλησίας και ο π.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και ψάλτη τον κ.
ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ τέλεσε το μυστήριο και
ο Νονός ΔΗΤΡΙΟΣ Κύρου δώρισε στη νεοφώ-
τιστη το όνομα της γιαγιάς της ΕΡΙΕΤΤΑ. Στη
συνέχεια προσφέρθηκαν μπομπονιέρες και
γλυκά και το μεσημέρι στους προσκεκλημέ-
νους ταξιδιώτες στο καφέ – ταβέρνα του
Κώστα το ζευγάρι παρέθεσε πλούσιο γεύμα.
Αυτές οι δύο ημέρες για το χωριό μας ήταν ξε-
χωριστές.

Ο Μ.Ο.Σ η Συντακτική Επιτροπή της εφημε-
ρίδας μας και η Εκκλησιαστική Επιτροπή εύ-
χονται στο ευτυχισμένο ζευγάρι, τους γονείς,
παππούδες, νονό και λοιπούς συγγενείς να
χαίρονται τη νεοφώτιστη γερή και τυχερή η
ΕΡΙΕΤΤΑ και τους ευχαριστούμε θερμά που
προτίμησαν τη βάπτιση στο χωριό μας δίνον-
τας μία ξεχωριστή νότα στη ζωή του χωριού.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ θΕμΑΤΑ 

Κεντρίσματα
Του Κώστα Χαντόλιου

Στη δεκαετία του 1960 ο Μηνάς ΓΚΟΥΡΗΣ
απ’ το Ελεύθερο - Κονίτσης είχε αναλάβει
τσοπάνης στο Παλιοσέλι. Αντίθετα όμως με τις
συνήθειες (τα ζώα τα βγάζαν το πρωί μετά το
ξημέρωμα και το απόγευμα τα φέρνανε στο
σούρουπο), ο Μηνάς το πρωί αργούσε πολύ
και το απόγευμα τα έφερνε πριν πέσει ο ήλιος.

Έτσι λοιπόν του έκανε παρατήρηση γι’
αυτό μια νοικοκυρά η Κορνηλία:΅

- Ωρέ Μηνά, πολύ αργά τα βγάζεις το πρωί
τα γίδια και το απόγιομα τα γυρνάς πριν πέσει
ο ήλιος;

Ο Μηνάς απάντησε λοιπόν με ύφος επι-
στήμονα:

- Άκουσε κυρά - Κορνηλία μου, τα ζων-
τανά θέλουν ήλιο και νερό!..

•••
Οι γέροι της παλιότερης γενιάς έλεγαν το

εξής χαρακτηριστικό!
- Οι νέοι έχουν νειάτα κι οι γέροντες έχουν

άρματα!
Δηλαδή οι νέοι έχουν ζωντάνια κι οι γέροι

έχουν αρματωσιά (πολλά ρούχα) για να μη
κρυώνουν!

•••
Ο λάλα-Δήμος ο ΤΣΙΩΜΟΣ έλεγε το εξής:
- Έχεις χρήμα είσαι Μέγας κι αν δεν έχεις

βόσκα αίγας (γίδες)!..
Ο ίδιος ο λάλα-Δήμος τσαγκάρης το επάγ-

γελμα ζούσε σ’ ένα φτωχικό σπίτι στη Λάϊστα.
Ήταν ανοικτός τύπος και γλεντζές αλλά

ζούσε φτωχικά:
Του πήγε κάποιος επίσκεψη και του πρό-

σφερε ρακί (τσίπουρο)!
Όταν ο μουσαφίρης βγήκε έξω απ’ τον

Οβορό (ξύλινη παραδοσιακή πόρτα της αυλής)
τον ξεπροβόδισε μαζί με τη γυναίκα του, λέ-
γοντας δυνατά για να ακούσει αυτός που
έφευγε!..

- Μα δεν κάθισες να φάμε μαζί!..
Και σιγοψιθυριστά να ακούσει μόνο η γυ-

ναίκα του ξέροντας ότι δεν υπάρχει φαγητό
λέει:

- Έχει πλάκα να μετανιώσει και να γυρί-
σει!...

•••
Ο Δάσκαλος Κων/νος Δημητρίου ΚΟΥΝΑ-

ΒΟΣ (1921-2012), στην αρχή της δεκαετίας του
1980, κάθονταν στο σαλόνι του σπιτιού του
στον “ΚΟΥΡΑΜΠΑ” και άκουγε απ’ το ραδιό-
φωνο Ηπειρώτικα τραγούδια. Ξαφνικά ακού-
γοντας το σκοπό του “ΣΚΑΡΟΥ” λέει στον
18χρονο γιο του Δημήτρη:

- Άκου παιδί μου αυτό το τραγούδι μ’ αρέ-
σει αυτό θα παραγγέλνω στην αυλή μας στο
χωριό στο Πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής και
όταν πεθάνω αυτό θέλω να βάζετε!..

Ο μπάρμπα-Κώστας πέθανε στις 4-6-2012.
Στο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής μετά από
52 μέρες, όταν τα όργανα με τους πανηγυριώ-
τες ανηφόρισαν το δρόμο απ’ το ΤΖΙΟΤΖΙΟ” για
το “ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ” δεν μπήκαν στην αυλή του
σπιτιού κατά το έθιμο λόγω πένθους.

Αλλά ο Δημήτρης ο γιος, σεβόμενος την
επιθυμία του πατέρα του, μόλις πέρασαν τα
όργανα το δρόμο κάτω απ’ το σπίτι, έκανε
νόημα με τα χέρια κι ο Σταύρος ΝΤΕΡΟΣ χτύ-
πησε με το κλαρίνο του το σκοπό του “ΣΚΑ-
ΡΟΥ”!..

ΦΩΤΟΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ
Ξετυλίγοντας τα περασμένα του χωριού από το φωτογραφικό αρχείο

του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ. Τον ευχαριστούμε για την παρα-
χώρηση των φωτογραφιών για δημοσίευση και θα μας παραχωρήσει και
άλλες για τα επόμενα τεύχη της εφημερίδας μας.

Μια παρέα νέων του χωριού μας τη 10ετία του 1950.

Κάτω σειρά από αριστερά: Κων/νος Κασσαβέτης, Ζήσης Μπλήντας,
Ιωάννης Κολιός, Χρήστος (Τάκης) Σταματιάδης, Ιωάννης Πασχαλιώ-
ρης, Αντώνιος Νότης.

Πάνω σειρά από αριστερά:
Γεώργιος Βακάρος, Νικόλαος Μπίρης και Ιωάννης Καπράντζιος. 
Δυστυχώς σήμερα ζούνε μόνο τρεις.

Τα όμορφα κορίτσια μας τη 10ετία του 1950

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
1 2 7 9 3 6 5 8 4

3 6 9 5 4 8 7 1 2

4 8 5 1 2 7 6 3 2

9 7 4 3 5 2 1 6 8

8 3 6 7 9 1 4 2 5

2 5 1 6 8 4 3 9 7

5 4 2 8 1 3 9 7 6

7 9 3 2 6 5 8 4 1

6 1 8 4 7 9 2 5 3

4 9 3 6 1 7 2 8 5

2 1 8 5 3 4 9 7 6

5 6 7 2 9 8 4 1 3

8 7 6 9 5 2 3 4 1

3 4 2 8 6 1 7 5 9

1 5 9 4 7 3 8 6 2

6 3 5 7 8 9 1 2 4

7 2 1 3 4 5 6 9 8

9 8 4 1 2 6 5 3 7

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.

3 6 4 8 7 5 9 1 2

8 9 7 1 3 2 4 6 5

1 5 2 6 9 4 8 7 3

2 4 3 9 1 6 5 8 7

6 7 1 3 5 8 2 9 4

9 8 5 4 2 7 1 3 6

5 2 6 7 8 9 3 4 1

7 1 9 2 4 3 6 5 8

4 3 8 5 6 1 7 2 9

Του Σταύρου Γκαράνη

Λύση  στη σελίδα 6

Μια παρέα από νέους και πιο μικρά παιδιά του χωριού. Όχι - όχι δεν είναι η κομπανία για το γλέντι του πα-
νηγυριού. Είναι νέοι του χωριού που παριστάνουν τους οργανοπαίκτες.

Πρώτη σειρά από αριστερά:
Τα δύο πρώτα αγοράκια άγνωστα,

Απόστολος (Τόλης) Καραγιαννόπου-
λος, άγνωστο, Γεώργιος Αθαν. Βακά-
ρος.

Δεύτερη σειρά από αριστερά:
Το αγοράκι άγνωστο, με το λαούτο

ο Νικόλαος Ζιούπας, με το κλαρίνο ο
Νικόλαος Καραγιαννόπουλος, με το
ντέφι ο Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος
και με την κιθάρα ο  Δημήτρης Δημη-
τράκης.

Τρίτη σειρά από αριστερά:
Στέργιος Βακάρος, Νικόλαος Καρ-

πούζας, Κων/νος Ιω. Σιαμπίρης και με
το βιολί ο Αναστάσιος Δημητράκης.

Υ.Γ. Εάν κάποιος αναγνωρίσει τα
άγνωστα πρόσωπα ας μας το γνωρί-
σουν για να τα συμπληρώσουμε.

26 Ιουλίου 1971
Μετά τη θεία λειτουργία στην Αγία Παρασκευή

Κάτω σειρά από αριστερά
Σταματία Οικονόμου - Τσουμάνη, Αγλαϊα Νούτσου - Φασίτσα,

άγνωστη και Μαριάνθη Σιαμπίρη - Τσιμπουκέλη.
Πάνω σειρά από αριστερά:
Νίκη Εξάρχου, Μαριάνθη Κυράτση - Ζαμπάκου, Ιφιγένεια Εξαρ-

χοπούλου - Παπαδάτου, Χαρίκλεια Εξαρχοπούλου - Βασδέκη, Χα-
ρίκλεια Νότη - Τζιμογιάννη, σοφία Σιαμπίρη και Χρυσαυγή Νότη -
Ρήμα.
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ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ο ΖΕΡΒΑΣ
ΚΑΙ Ο 

ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ
Με πρεσβευτές του ο Αλή Πασάς, υπόσχεται

στον Ζέρβα, οπλαρχηγό των Σουλιωτών, στην
αρχή ιδιαίτερες τιμές. Επιπλέον, τον διαβεβαι-
ώνει ότι θα του προσφέρει οκτακόσια πουγγιά,
χρηματικό ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή
εκείνη.

Ο Σουλιώτης Ζέρβας, χωρίς να επηρεασθεί
από τα καμώματα του Αλή Πασά του αποστέλλει
την ακόλουθη επιστολή στις 4 Μαϊου 1801:

“Σ’ ευχαριστώ, Βεζύρη μου, διά την αγάπην
όπου έχεις εις εμένα, αλλά τα οκτακόσια πουγγιά
παρακαλώ να μην μου τα στείλεις, επειδή δεν
ηξεύρω να τα μετρήσω. Κι αν ήξευρα, πάλιν δεν
ήμουν ευχαριστημένος να σου δώσω ούτε μίαν
πέτραν της πατρίδος μου δι’ ανταπληρωμήν, και
όχι πατρίδα ολόκληρον, ως φαντάζεσαι. Η τιμή
δε, όπου με υπόσχεσαι, μου είναι άχρηστος.
Πλούτος και τιμή εις εμέ είναι τα άρματά μου, με
τα οποία απαθανατίζω το όνομά μου, υπερσπιζό-
μενος την γλυκύτατή μου πατρίδα”.

ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ

ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ!!!

Παραθέτουμε απόσπασμα από τον συγκλο-
νιστικό λόγο του Αμερικανού λογοτέχνη Ro-
bert Najemy για την Ελλάδα, που μας κάνει να
νιώθουμε πολλαπλώς υπερήφανοι!

“Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100
μέτρων... Γκρεμίστε κάθε τι ελληνικό από όλο
τον πλανήτη... Έπειτα σβήστε την ελληνική
γλώσσα από παντού... Διαγράψτε τη δημοκρα-
τία και την πολιτική. Διαγράψτε την βαρύτητα
και φέρτε τα πάνω κάτω.

Αλλάξτε όλα τα βιβλία σας γιατί σ’ όλα
υπάρχουν ελληνικές λέξεις, αλλάξτε τα ευαγ-
γέλια, αλλάξτε το σχήμα κάθε ναού, σβήστε
τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλάξτε την παιδεία σας,
διαγράψτε τη φιλοσοφία. διαγράψτε... δια-
γράψτε... διαγράψτε...” 

Στο ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΕΙΤΕ “ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ”.
(Από το περιοδικό ΑΘΩΝΙΤΗΣ Β’ Τρίμηνο

2017)

Η αγάπη 
της Μάνας

Από το ποίημα του Γάλλου 
ποιητή Ρισπέν. 
Μετάφραση του Ι. Πολέμη

Ένα παιδί, μοναχοπαίδι αγόρι,
αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη.
- Δεν αγαπώ του λέει, εγώ παιδιά.
Αλλ’ αν το θέλεις να σου δώσω το φιλί μου,
της μάνας σου να φέρεις την καρδιά,
να ρίξω να την φάει το σκυλί μου.
Τρέχει ο υιός, τη μάνα του σκοτώνει
και την καρδιά τραβά και ξερριζώνει
και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει
και πέφτει ο υιός κατάχαμα με δαύτη.
Κυλάει ο υιός και η καρδιά κυλάει.
Και την ακούει να κλαίει και να μιλάει.
Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει:
- Εκτύπησες αγόρι μου;... και κλαίει.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΒΑΚΑΡΟΥ

Στις 28-5-2019, έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος μας
αδελφός Γιάννης Α. Γκαράνης.

Ημέρα απεφράδα, σκοτεινή, θλιβερή, για την
αδελφή μου Χαρίκλεια και μένα τον αδελφό του.

Μέσα στην στενοχώρια μου έψαχνα για διέ-
ξοδο.

Ασυναίσθητα τα μάτια μου έπεσαν στα
ποιήματα του Κ. Καβάφη και συγκεκριμένα
στο ποίημά του “Ιθάκη” “Σα βγεις στον πη-
γαιμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να ‘ναι μα-
κρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες,
γεμάτος γνώσεις”.

Άρχισα το διάβασμα. Ποίημα με πολ-
λές προεκτάσεις, πάρα πολλά νοήματα,
αναμφίβολα, αλλά και μια πιο καθολική
αναγωγή, δεν του απολείπει, καθώς έμ-
μεσα προβάλλει, έντονα το ταξίδι, τολμώ
να τονίσω. Ταξίδι ευχάριστο, πολύ ωφέ-
λιμο, έστω κι αν δεν υπάρχουν Ιθάκες, ή
δεν φθάνει κανείς, συνήθως σ’ αυτές.

Θα διερωτηθείτε, ίσως και δικαιολογη-
μένα, ποια σχέση έχουν όλα αυτά με τον καλό
μας αδελφό. Πιστεύω απόλυτα ότι έχουν και
μάλιστα μεγάλη.

Ο αδελφός μας ξεκίνησε το ταξίδι του από το αγα-
πημένο του χωριό, το χωριό της καρδιάς του, όπως το
αποκαλούσε: το ωραίο Βρυσοχώρι. Πέρασε δύσκολα παι-
δικά χρόνια. Γνώρισε έντονα την δεκαετία του σαράντα. Εποχή γε-
μάτο πολέμους. Βίωσε έντονα τον εμφύλιο. Το χωριό μας
χωρισμένο στα δύο. Το ξεπέρασε, το ξεπεράσαμε!!

Άρχισε στη συνέχεια ο μεγάλος αγώνας της ζωής. Με χίλιες

στερήσεις κατόρθωσε να σπουδάσει, να γίνει ένας λαμ-
πρός επιστήμονας. Δεν ξέχασε όμως από πού ξεκί-

νησε. Ποιος ακριβώς ήταν. Αυτό τον βοήθησε να
παραμείνει καλός, καταδεκτικός, γεμάτος κα-

τανόηση για τους ανθρώπους. Ήταν πάντα
δίπλα τους. Γνώριζε όμως πολύ καλά και

τούτο. Διάκριση χωρίς την ανάλογη προ-
σφορά στην πατρίδα, τον συνάνθρωπο,
δεν έχει νόημα. Αναφέρεται σητά (Θου-
κυδίδης, επιτάφιος Περικλέους). Αυτό
το είχε κατανοήσει πλήρως ο αδελφός
και το εφάρμοσε στη ζωή του. Πρό-
σφερε από τη θέση που άξια είχε
στους ανθρώπους, το κοινωνικό σύ-
νολο, ό,τι μπορούσε. Πρόσφερε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του, το ωραίο Βρυ-
σοχώρι.

Κάποια πράγματα οφείλουμε να τα
θυμούμαστε, να μην τα λησμονούμε.

Αυτός είναι ο λόγος που τ’ αναφέρω.
Κλείνω με την ρήση ενός από τους τρα-

γικούς μας, (Σοφοκλής)
“Ως χαριέν άνθρωπον, ότε άνθρωπος είη”

που σημαίνει:
Πόσο ευχάριστο είναι για τον άνθρωπο, όταν

είναι άνθρωπος: Ο Γιάννης, ο καλός μας αδελφός,
ήταν σπουδαίος άνθρωπος. 

Αδελφέ μας, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει
Τα αδέλφια σου

Χαρίκλεια Παπακωνσταντίνου - Γκαράνη
Ζήσης Α. Γκαράνης
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΖωΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ (1930-2022)
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

Το τρίπτυχο που χαρακτήριζε τη ζωή του.
Ο Χρήστος Μπρουσκέλης (του Νικολάου) ήταν Ηπειρώτης στην καταγωγή και στον χαρα-

κτήρα.
Γεννημένος στο διάστημα του μεσοπολέμου (1930) γνώρισε πολλές δυσκολίες.
Φτώχεια και πείνα ανάγκασε την οικογένεια σε εσωτερική μετανάστευση. Από άνθρωπος

του βουνού (Βρυσοχώρι – Ζαγορίου) έγινε άνθρωπος του κάμπου (Αλεξάνδρεια Ημαθίας). Αλλά
η περηφάνια του Ηπειρώτη τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή.

Αγάπησε το σχολείο, τα «γράμματα» και τους «αριθμούς». Τα μαθητικά – νεανικά του χρόνια
τα πέρασε στην Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Θεσσαλονίκη. Έφτασε στο ανώτατο εκπαιδευτικό
«σκάλι».... να σπουδάσει Οικονομικά. Μα δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

Η οικογένεια αποφάσισε ένα αγόρι να σπουδάσει (Δημήτρης), ένα να εργαστεί για να εξα-
σφαλίσει χρήματα για τις σπουδές εκείνου (Χρήστος) και ένα να είναι αγρότης στα χωράφια (Χα-

ράλαμπος). Έτσι βρέθηκε στο εργοστάσιο ζαχάρεως στο Πλατύ Ημαθίας, όπου έμελλε να εργαστεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
Ήταν άνθρωπος της προσφοράς και του καθήκοντος. Εργατικός, οξυδερκής και έντιμος. Λάτρευε την τάξη και την οργάνωση.

Στη δουλειά του άριστος. Παρών στην οικογένεια του και στις οικογένειες των αδερφών του. Μεγάλη έγνοια η χήρα μάνα του,
Ελένη. Ίσως γιατί κι αυτή είχε αδυναμία στο Χρηστάκο. Πόνεσε τα ανήψια του (Νίκο, Δημήτρη και Βάσω) σαν δικά του παιδιά,
όταν έχασαν πρόωρα τον πατέρα τους (Χαράλαμπο) αλλά και τον Νικόλα και την Κωνσταντίνα που βρέθηκαν κι αυτά ορφανά
αργότερα.

Στάθηκε και στην αδελφή του τη Βασιλική, μέχρι το τέλος της ζωής της.
Άνθρωπος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, μα και πίστης. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στη Βέροια παντρε-

μένος με την Ανθούλα –Ζωή Κοτζαγάνη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά την Έλενα και τον Χάρη. Δεύτερο σπίτι του ήταν ο
Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα (κυριώτισσα) πενήντα χρόνια κάθε απόγευμα, βοηθούσε στη λειτουργία και την οικονομία του
Ναού (λογιστικά).

Αγαπούσε την καλή ζωή που στερήθηκε στα νιάτα του. Το καλό φαγητό, με το ανάλογο κρασί πάντα, τα αξίδια και τη φινέτσα
– αρχοντιά στο σπίτι και στην προσωπική γκαρνταρόμπα. Περπατούσε πολύ. Δεν κάπνιζε ποτέ.

Λάτρευε τη φύση και την άσκηση. Ευτενής, με περπάτημα περήφανο πάντα. Σώμα ακμαίο, μέχρι τα 92 του, μυαλό διαυγές
και ψυχή αγέρωχη.

Έβλεπε πάντα ψηλά. Όπως όταν ήταν παιδί (στο Βρυσοχώρι). Ίσως και τώρα ψηλά να κοιτάει, την Τσούκα Ρόσα και να ονει-
ρεύεται τον τόπο που ήταν πάντα δοσμένη η ψυχή του, την Ήπειρο. 

Αυτός ήταν ο πατέρας μου, Χρήστος Μπρουσκέλης
(17-7-2022)
Έλενα Μπρουσκέλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ. 
ΒΑΚΑΡΟΣ 1929-2022

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ γεννή-
θηκε στο Βρυσοχώρι τον
Απρίλιο του 1929 και ήταν
ο μικρότερος γιος του Γε-
ωργίου και της Μαρίας
Βακάρου (Απόστολος –
Χάϊδω – Βασιλική – Αθα-
νάσιος).

Στα 17 του χρόνια
έφυγε από το χωριό και
εγκαταστάθηκε στα Τρί-
καλα Ημαθίας αναζητών-

τας μια καλύτερη ζωή.
Δεκαοχτώ (18) χρονών υπηρέτησε τη στρατιωτική

του υποχρέωση στα Γιάννενα και μετά την απόλυσή του
επέστρεψε στα Τρίκαλα και παντρεύτηκε την Σοφία ΣΩ-
ΤΗΡΑΚΗ και απέκτησαν τρία παιδιά. Τη Μαρία παντρε-
μένη με τον Κώστα Τζουρτζια, τη Γεωργία παντρεμένη
με τον Παναγιώτη Κουτσουπάκη και τον Γιώργο παντρε-
μένο με την Τερέζα.

Και οι δύο εργάστηκαν σκληρά σε αγροτικές κλπ ερ-
γασίες και στη συνέχεια άνοιξε καφενείο όπου το λει-
τούργησε για είκοσι επτά (27) χρόνια, από όπου και
συνταξιοδοτήθηκε.

Η μεγάλη του αγάπη ήταν η γενέτηρά του το Βρυσο-
χώρι που δεν ξέχασε ποτέ και με στερήσεις έκτισε το
σπιτάκι του όπου μαζί με τη σύζυγό του περνούσε τα κα-
λοκαίρια.

Το 2000 έχασε την πολυαγαπημένη του σύζυγο και
πάλι επισκέπτονταν το χωριό.

Τα τελευταία χρόνια η υγεία του κλονίστηκε αρκετά
και ζούσε με την κόρη του Γεωργία στην Ξεχασμένη
Ημαθίας.

Υπέροχος άνθρωπος, οικογενειάρχης, χαμογελαστός
και αγαπητός σε όλους.

Την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου πλήρης ημερών έφυγε
για το αιώνιο ταξίδι.

Ευτύχησε και χάρηκε έξι (6) εγγόνια και δέκα (10) δι-
σέγγονα.

Θα τον αγαπάμε και θα τον θυμόμαστε για πάντα.
Τα παιδιά, τα εγγόνια του και τα δισέγγονα
Καλόν παράδεισο.

ΧΑΪΔΩ ΠΙΣΠΑ – ΡΑΠΤΗ
1931-2021

Η ΧΑΪΔΩ γεννήθηκε
και μεγάλωσε στο Παλαι-
οσέλι Κόνιτσας δύσκολα
χρόνια, όμως το χαμόγελο
δεν της έλειψε μέχρι το
θάνατό της.

Παντρέυτηκε το συγ-
χωριανό μας ΓΕΩΡΓΙΟ
ΡΑΠΤΗ, πλανόδιο φωτο-
γράφο που με το φακό του
αποθανάτισε πρόσωπα,
γεγονότα κλπ και εγκατα-
στάθηκαν στην Κόνιτσα.

Εργάστηκαν σκληρά και δημιούργησαν μια ωραία οικο-
γένεια όπου απέκτησαν τρία παιδιά, το Δημήτρη, τη
Σοφία και το Λάμπρο και τα οποία αποκατέστησαν κατά
τον καλύτερο τρόπο.

Τα τελευταία χρόνια η υγεία της είχε κλονιστεί αρ-
κετά και μετά το θάνατο του αγαπημένου της ΓΙΩΡΓΟΥ
ζούσε με την κόρη της «ΣΟΦΟΥΛΑ».

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 έφυγε πλήρης ημε-
ρών για το αιώνιο ταξίδι για να συναντήσει το σύντροφο
της ζωής της και τους άλλους συγγενείς.

Ευτύχησε και χάρηκε τέσσερα (4) εγγόνια και δύο δι-
σέγγονα.

Άνθρωπος αισιόδοξος πάντα με το χαμόγελο, τα
αστεία της, τον καλό λόγο για όους, με σωστή κρίση και
σκέψη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κόνιτσας που την σκε-
πάζει.

Αγαπητή θεία
Αιωνία σου η μνήμη
Ευθύμιος Πουποβίνης

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ Β. ΤΣΙΑΜΗ –
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ (1930-2022)

Στις αρχές του 2022 έφυγε
από τη ζωή, μετά από μεγάλη πε-
ριπέτεια με την υγεία της η ΣΤΑ-
ΜΑΤΟΥΛΑ Β. ΤΣΙΑΜΗ –
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ.

Η Σταματούλα γεννήθηκε στο
Βρυσοχώρι το 1930 και ήταν το
πέμπτο από τα έξι παιδιά του Βα-
σίλη Τσιάμη και της Δέσποινας
Δημητράκη.

Σε μικρή ηλικία έχασε τη μη-
τέρα της. Ο πατέρας της ξαναπαν-
τρεύτηκε και γεννήθηκαν άλλα

τρία παιδιά. Η ορφάνια, η πολυμελής οικογένεια και τα προ-
βλήματα εκείνων των χρόνων, δυσκόλεψαν πολύ τη ζωή
της έφηβης κοπέλας.

Στα χρόνια του εμφυλίου και σε ηλικία 17 χρόνων βγήκε
στο βουνό και από εκεί το 1949 βρέθηκε στην Τασκένδη.

Το 1978 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στα
Γιάννινα μαζί με τα δύο παιδιά της, τον ΠΕΤΡΟ και τον ΒΑ-
ΣΙΛΗ, ενώ ο σύζυγός της είχε ήδη πεθάνει στην Τασκένδη.

Στα Γιάννενα εργάστηκε πολύ σκληρά και σπούδασε τα
παιδιά της. Ο Βασίλης είναι τώρα γνωστός οδοντίατρος στα
Γιάννενα και ο Πέτρος εργάστηκε, ως καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Σταματούλα χάρηκε παιδιά, νύφες και εγγόνια και
έφυγε «πλήρης ημερών» γεμάτη εμπειρίες, αναμνήσεις και
αγώνες, χαρές αλλά και λύπες.

Ήταν καλοπροαίρετη γυναίκα. Εργατική και δραστήρια.
Αθόρυβη, απλή, προσιτή και ευχάριστη.

Διακρινόταν για το ήθος, την εντιμότητα και την αγάπη
για την οικογένειά της, τα αδέρφια της, τη ζωή, για όλους
τους ανθρώπους.

Θα τη θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό. Ο ΜΟΣ και
η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στον Βασίλη και τον
Πέτρο, στα εγγόνια και στους λοιπούς συγγενείς τα συλλυ-
πητήρια τους και εύχονται να είναι ελαφρύ το χώμα του Κα-
τσικά που τη σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της»
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

Φεβρωνία Βακάρου
– Καρανίκα

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022 το πρωί, χτύπησε
για άλλη μια φορά η καμπάνα του Αγίου Χαρα-
λάμπους στο χωριό μας, για να αναγγείλει τον
θάνατο της πρεσβυτέρας Φεβρωνίας Βακάρου
– Καρανίκα στην Θεσσαλονίκη.

Η πρεσβυτέρα Φεβρωνία γεννήθηκε στην
Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1942 και ήταν
κόρη του Σωτήρη και της Θεοδοσίας Καρανίκα
και είχε και άλλα δύο αδέρφια τον Αναστάσιο και
την Ευθυμία.

Τον Ιούλιο του 1963 παντρεύτηκε με τον χω-
ριανό μας Δημήτριο Γ. Βακάρο με τον οποίο
γνωρίστηκε όταν αυτός ήταν ψάλτης στον Άγιο
Σπυρίδωνα Τριανδρίας και ο γάμος τους έγινε
στον Άγιο Δημήτριο στην Θεσσαλονίκη.

Την ίδια χρονιά ο σύζυγός της Δημήτριος
χειροτονήθηκε Διάκονος και εν συνεχεία πρε-
σβύτερος στον Ι. Ναό Παναγούδας στην Θεσσα-
λονίκη.

Από τον γάμο τους γεννήθηκαν δύο αγόρια ο
Γιώργος και ο Σωτήρης τα οποία τα μεγάλωσε
με πολύ αγάπη και νουθεσία Κυρίου. Ευτύχισε
να χαρεί και τέσσερα εγγονάκια.

Στο χωριό μας ερχόταν τακτικά για ολιγοή-
μερες διακοπές μαζί με τον π. Δημήτριο στο πα-
νηγύρι της Αγίας Παρασκευής.

Μετά τον θάνατο του πατρός Δημητρίου η
υγεία της κλονίσθηκε και επιδεινώθηκε σοβαρά
και έτσι στις 14 Φεβρουαρίου αναχώρησε για
την αιωνιότητα κοντά στον αγαπημένο της σύ-
ζυγο π. Δημήτριο. Η εξόδιος ακολουθία έγινε
στον κοιμητηριακό Ι. Ναό της Αναστάσεως στην
Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Η Συντακτική Επιτροπή και ο Μ.Ο.Σ Βρυσο-
χωρίου εκφράζουν στην οικογένειά της θερμά
συλλυπητήρια και η ψυχή της να είναι αναπαυ-
μένη. 

Αιωνία η μνήμη αυτής.
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ΓΑΜΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ ΖωΗ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 12 Απριλίου 2022 στη Βέροια η Ευαγγε-

λία ΚΡΕΜΙΩΤΗ, σύζυγος Πασχάλη Χρήστου
ΜΠΙΔΕΡΗ γέννησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι,
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Την Παρασκευή 3 Μαΐου 2022 στο Όστιν του
Τέξας το ζευγάρι Τιφίν Τόμσον και Μάξ – Μιχαήλ
Εξάρχου εγγονός του Πίτερ Χόλτς και της Αθα-
νασίας Μιχαήλ Εξάρχου απέκτησαν ένα γιο τον
Λουκά – Οδυσσέα.

Η Ναταλία Αντωνιάδου του Αναστασίου και
της Σταυρούλας σύζυγος του Δημητρίου Εξάρ-
χου του αειμνήστου Αντωνίου και της Γεωργίας
Καραγιαννοπούλου – Εξάρχου την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη γέννησε ένα
όμορφο αγοράκι πρώτο βλαστό της οικογένειας.

Η Αφροδίτη Παπανικολάου – Καλαμπόκι του
Γεωργίου και της Δανάης Κασσαβέτη (εγγονή
του αειμνήστου παπανικόλα και της Χαρίκλειας)
σύζυγος του Δημητρίου Καλαμπόκι την Τρίτη 10
Αυγούστου 2021 γέννησε στα Γιάννενα ένα
όμορφο αγοράκι δεύτερο βλαστό της οικογέ-
νειας.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 το ζευγάρι

Χρήστου Κιτσαρά του αειμνήστου Αλέκου
και της Κωνσταντίνας (Ντίνας) Μπίρη και
Παναγιώτας Κοντάρι, βάπτισαν στους Πα-
ξούς το κοριτσάκι τους δεύτερο βλαστό της
οικογένειας. Η νονά Αναστασία Βερετούλη
χάρισε στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς
της ΑΝΔΡΙΑΝΑ – ΟΛΓΑ.

ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ

Η Ελευθερία Παπαδημητρίου σύζυγος
Γεωργίου Σαραντόπουλου του Κωνσταντί-
νου και της Βασιλικής (Κούλας) Σαραντό-
πουλου – Πάσχα – Λιώρη στην Αλεξάνδρεια
Ημαθίας στις 30-7-20 γέννησε ένα χαριτω-
μένο αγοράκι, δεύτερο βλαστό της οικογέ-
νειας.

Το αγοράκι βαπτίστηκε στις 13-6-2021
στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην Κορυφή
Ημαθίας.

Η νονά του Δήμητρα Τσατίρη δώρησε στο
νεοφώτιστο το όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 η ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου και της Δανάης (εγγονή
του αειμνήστου Παπανικόλα και Χαρίκλειας Κασσαβέτη), παντρεύτηκε στα Γιάννενα τον αγαπη-
μένο της ΚΩΣΤΑ Λαμπρομώτη. Τα στέφανα αντάλλαξε η κουμπάρα Γιωτίτσα Μαρία.

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2021 ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΟΣ του Δημοσθένη και της Μαρίας Τσιομί-
δου (εγγονός του αειμνήστου Γιωργάρα και της Θέας) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια
Αθηνών παντρεύτηκε την αγαπημένη του Αλεσία Μακρίδη.

Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι Στάθης Αβραμόπουλος και Αρχοντίνα Δούρου.
Το ζευγάρι δέχθηκε ευχές στο κέντρο «Μια φορά στο Περιστέρι» και ακολούθησε γαμήλιο

γλέντι.
Το ζευγάρι ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ο Γιώργος σε εταιρεία ανεφοδιασμού πλοίων και η

Αλεσια ως πωλήτρια.

Το πιο όμορφο ραντεβού της ζωής τους έδωσαν ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αθα-
νασίου και της Περσεφόνης (εγγονός των αειμνήστων Αντωνίου και Μαρίας) με την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΓΑ (φιλόλογος) από το Καναλάκι Πρέβεζας του Σπυρίδωνα και της Κυριακής, παρουσία συγ-
γενών και φίλων το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 στον Ιερό Ναό Αρχιμανδρειού Ιωαννίνων ενώθηκαν
με τα δεσμά του γάμου. Τα στέφανα αντάλλαξαν οι κουμπάροι Αλέξανδρος Λάμπρου και Βασιλική
Κασιούμη. Η ευτυχισμένη στιγμή συνεχίστηκε με παραδοσιακό γαμήλιο γλέντι με δημοτική και
λαϊκή μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο εκδηλώσεων «ΑΛΕΚΟΣ» στο Κρυφοβό
Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στα ταιριαστά ζευγάρια να ζήσουν ευτυ-
χισμένα, καλούς απογόνους και στους ευτυχισμένους γονείς, παππούδες, κουμπάρους και
λοιπούς συγγενείς να τους χαίρονται.

Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επιτροπή 
εύχονται στους ευτυχισμένους γονείς,
παππούδες, νουνούς και λοιπούς συγγε-
νείς να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα και τα
νεογέννητα να τα χαίρονται γερά και τυ-
χερά.
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θΕμΑΤΑ μΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

30Η ΓΙΟΡΤΗ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο 114 και στη σε-

λίδα 13 στη Νεκρολογία για τη Χρυσάνθη
Μπιδέρη – Παπουτσή από τυπογραφικό
λάθος γράφηκε η χρονολογία θανάτου το
2011. Το σωστό είναι 2021.

Μια φωτογραφία 
χίλιες λέξεις

Ιωάννινα 1950.
Η αείμνηστη ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΟΥ με τα ανίψια

της.Η Νίκη, η Αθανασία και η Αθηνά παιδιά της αδερ-
φής της Δέσποινας Εξάρχου.

Ο Γιώργος και ο Κίμωνας παιδιά της αδερφής της
Άννας Βακάρου.

Η Μαρία Μπιζιακίδου ήταν η πρώτη γυναίκα από
το χωριό μας που σπούδασε και έγινε δασκάλα.

Πέθανε το 1951 σε ηλικία 32 ετών.
Αγαπημένη και αλησμόνητη.
Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-

τητας Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζα-
γορίου που εκπροσωπεί τη
Διαχειριστική Επιτροπή του Κληρο-
δοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Παλαιούς και νέους υποτρόφους

του Κληροδοτήματος απανταχού
Βρυσοχωρίτες και φίλους τους χω-
ριού στο ετήσιο τακτικό «Ιερατικό
Μνημόσυνο» υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του ευεργέτη που θα τελεστεί
την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 στον
Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βρυσο-
χωρίου.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙ
Εκ παραδρομής δεν γράφτηκε

στο προηγούμενο φύλλο (114) της
εφημερίδας μας στους επιτυχόν-
τες στα ΑΕΙ της χώρας ο ΑΡΙΣΤΟ-
ΜΕΝΗΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ του
Δημητρίυο και της Χαρίκλειας
Ρέμμου (εγγονός του Κωνσταντί-
νου Ρέμμου και της Αφροδίτης)
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επι-
τροπή συγχαίρουν για την επιτυχία
του και του εύχονται καλή φοί-
τηση.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Λόγω υπηρεσιακών αναγκών ο

Ταγματάρχης Μηχανικού ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του
Αθανασίου και της Περσεφόνης (εγ-
γονός των αείμνηστων Αντωνίου και
Μαρίας) μετατέθηκε από τη Χίο στον
8ο Ανεξάρτητο Λόχο Μηχανικού στα
Γιάννενα Διοικητής.

Ο Μ.Ο.Σ και η Συντακτική Επι-
τροπή εύχεται στον αγαπητό μας
ΑΝΤΩΝΗ καλή διαμονή στην ιδιαί-
τερη πατρίδα και καλή επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΤΣΙΟΣ του αειμνήστου Απο-

στόλου και της Ευτυχίας, σύζυγος της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
Καραγιαννοπούλου του Αθανασίου και της Περ-
σεφόνης, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 σε ειδική
τελετή του Πανεπιστημίου, αναγορεύτηκε Διδά-
κτωρ Πληροφορικής Υγείας της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αγαπητέ μας ΔΗΜΗΤΡΗ από όλους εμάς του
Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου της Συντακτικής Επιτροπής
της εφημερίδας και τους απανταχού Βρυσοχω-
ρίτες, δέξου τα θερμά συγχαρητήρια και τις ολό-
θερμες ευχές για καλή και επιτυχημένη
σταδιοδρομία.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Η Κιτσαρά Ναταλία του Ανέστη και της Ερμιόνης
Σιαπάτη τη γένος Βακάρου, ολοκλήρωσε με επιτυχία
τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Κρίθηκε άξια του βαθ-
μού «ΑΡΙΣΤΑ» στο Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρό-
γραμμα «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων
Νοσημάτων», το οποίο προσφέρεται από τη Σχολή
Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. και το Τμήμα Ια-
τρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν
την αγαπητή μας ΝΑΤΑΛΙΑ και της εύχονται καλή στα-
διοδρομία και νέες επιτυχίες.

«ΟΛΥΜΠΟΣ» 
ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΗ

Ο κ. Αριστείδης Γκότσης, κάτοικος Τρικά-
λων Θεσσαλίας, με καταγωγή από το Περι-
βόλι Γρεβενών, σε επιστολή που μας έστειλε,
εξέφραζε την περηφάνεια, τον ενθουσιασμό
και τη συγκίνησή του για τους γνωστούς στο
πανελλήνιο αδερφούς ΣΑΡΑΝΤΗ και τα ερ-
γοστάσιά τους «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Μας πληροφόρησε ότι οι αδερφοί Σα-
ράντη είναι καταξιωμένοι Περιβολιώτες, που
ξεκίνησαν με ένα μικρό τυροκομείο και τώρα
καμαρώνουν έναν από τους μεγαλύτερους
κολοσσούς, την «ΟΛΥΜΠΟΣ» με τρία εργο-
στάσια στην Ελλάδα και από ένα στη Βουλ-
γαρία και τη Ρουμανία.

Τα προϊόντα τους ταξιδεύουν σε όλες τις
Ηπείρους και κερδίζουν βραβεία και διακρί-
σεις σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς.

Η αρχή τους είναι η ποιότητα, η γεύση και
η αγάπη για τη δουλειά τους, τους εργαζόμε-
νους και τους καταναλωτές.

Ακόμη είναι ευαισθητοποιημένοι στα κοι-
νωνικά προβλήματα και η εταιρεία ΟΛΥΜ-
ΠΟΣ δώρησε 18 απινιδωτές στα σχολεία
τριών περιοχών, Λάρισας, Τρικάλων και
Ξάνθης, δηλαδή σε περιοχές όπου ο όμιλος
διαθέτει παραγωγικές μονάδες.

Αριστείδη όλοι είμαστε υπερήφανοι για
τους αδελφούς Σαράντη. Από όλους συγχα-
ρητήρια και να είναι πάντα καλά.

Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου
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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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα τ.κ. 45500
Ιωάννινα

Τηλ: 26510 62620 και 6947042559
β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια

Τηλ.: 6977922890
Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

ΜΗΠωΣ ξΕχαΣα Να ΤΗΝ ΠλΗρωΣω

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

Ιανουάριος 2022 - Ιούνιος 2022 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

- Τα αδέλφια Χαρίκλεια Γκαράνη
Παπακωνσταντίνου και Ζήση Γκα-
ράνη (Αθήνα) προσέφεραν τριακόσια
(300) ευρώ στη μνήμη του αδελφού
τους Γιάννη, των γονέων τους Απο-
στόλου και Δέσποινας και στον αγα-
πημένο μας σύζυγο και γαμπρό
ΘΥΜΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

- Η κ. Κορτέσα Μπρουσκέλη και
ο κ. Χαράλαμπος Μπρουσκέλης
(Κατερίνη) προσέφεραν διακόσια
(200) ευρώ στη μνήμη του συζύγου
και πατέρα Αποστόλου Μπρου-
σκέλη του Χαραλάμπους και κόρης
και αδελφής Χάϊδως Μπρουσκέλη
του Αποστόλου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τσιομίδου - Μακρή Ισμήνη                               100 ευρω Κατερίνη

Γκαράνη Δέσποινα του Ιωα.                      50 ευρώ Αθήνα

Γκαράνη - Παπακωνσταντίνου Χαρίκλεια     50 ευρώ Αθήνα

Παπαποστόλου Αναστάσιος                              50 ευρώ Αθήνα

Σιαμπίρης Ιωάννης του Κων/νου              50 ευρώ Βρυσοχώρι

Πασχάλη - Ναλμπαντίδου Χαρούλα          50 ευρώ Αλεξάνδρ.

Ρέμος Κωνσταντίνος                                   50 ευρώ Βόλος

Πασχαλιώρης Γεώργιος του Κων.             50 ευρώ Θεσσαλονίκη

Λάππας Δημήτριος                                      50 ευρώ Κέρκυρα

Μπρουσκέλη Κορτέσα                                50 ευρώ Κατερίνη

Μπρουσκέλης Χαράλαμπος                       50 ευρώ Κατερίνη

Γκότσης Αριστείδης                                     40 ευρώ Τρίκαλα

Στατηρά Καίτη                                              30 ευρώ Γιάννενα

Πετράκος Αντώνιος                                               30 ευρώ Τρίκαλα Ημαθ.

Γούρης Στέφανος                                                   25 ευρώ Ελεύθερο

Καραγιαννόπουλος Απόστολος                 20 ευρώ Βρυσοχώρι

Οικονόμου Χρήστος                                     20 ευρώ Γιάννενα

Πασχάλης Χρήστος του Γεωργ.                     20 ευρώ Θεσσαλονίκη

Πασχάλη ελευθερία                                     15 ευρώ Αλεξάνδρεια

Καψάλη - Βερτοδούλου Αγγελική            10 ευρώ Γιάννενα

Βρυσοχώρι 30 Ιουνίου 2022

Βασιλική Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

- Η οικογένεια Αριστέας Πίσπα - Πασχάλη (Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στην εκκλησία
της Κάτω Παναγίας στη μνήμη του συζύγου, πατέρα, και παππού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΠΑΣΧΑΛΗ.

- Η οικογένεια ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΠΙΣΠΑ - ΠΑΣΧΑΛΗ (Θεσ/νίκη) προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στην εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής στον Πλάτανο Ημαθίας όπου άφησε την τελευταία του πνοή και έγινε η ταφή του.

Η σύζυγος, τα παιδιά, τα εγγόνια του
Γεωργίου Χρ. Πασχάλη

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για άλλες Εκκλησίες

1) Η οικογένεια Ευαγγέλου Σιαμπίρη (Βρυσοχώρι) προσέφερε 400 ευρώ για τον Άγιο
Χαράλαμπο στη μνήμη του αδελφού τους Ηλία.

2) Η ΑΝΘΟύΛΑ ΜΠΡΟΣΚέΛΗ και τα παιδιά της Έλενα και Χάρης (Βέροια) προσέ-
φεραν εκατόν πενήντα (150) ευρώ στη μνήμη του συζύγου και πατέρα ΧΡΗΣΤΟΥ
Ν.ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗ

3) Ο κ. Κωνσταντινίδης Βασίλειος (Κόνιτσα) προσέφερε 10 ευρώ για τον Άγιο Χα-
ράλαμπο.

Δωρεές για τον Άγιο Χαράλαμπο

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 
ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
www.mosv.gr

και οι φωτογραφίες 
της εφημερίδας μας 

θα εμφανιστούν έγχρωμες

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 Εκ-
κλησιαστικής Επιτροπής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ (Βρυσοχώρι Ζαγοριου τ.κ. 44010
τηλ. 2653022720 κιν. 6974061008 και 6945436304 και η ταμίας του Συλλόγου ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΗΥ-
ΛΙΑΝΟΥΔΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Θωμά Κούργια 2 Ελεούσα τ.κ. 45500 Ιωάννινα ) Τηλ.
2651062620 κιν. 6947042559.

Συνδρομές, προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικέ επιταγές να εκδίδονται
στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλλόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφη-
μερδία και Εκκλησία, διότι η εξαργύρωση τους είναι δυσχερής.

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 ΕΦΗΜΕ-

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


