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Το Βρυσοχώρι είναι ένα από τα μεγάλα σε έκταση χωριά 
του Ζαγορίου. Το ανάγλυφο του εδάφους με τους πολλούς 
λόφους, τις διαμορφούμενες αναβαθμίδες στις πλαγιές 
τους, οι μικρές κοιλάδες και τα ισιώματα σε πολλές περιο-
χές, εξασφάλιζαν στους κατοίκους μεγάλες εκτάσεις καλλι-
εργήσιμης γης και εκμετάλλευσης γενικότερα.

Οι υψομετρικές διαφορές από τα 350-400 μ. στις όχθες 
του Αώου, ως τα 2450 μ. στην Τσούκα – Ρόσια που είναι η 
έκταση του χωριού από Βορρά προς Νότο και τα 750 μ. της 
Γκουρίτσας προς την Ανατολή ως τα 2497 μ. της Γκαμήλας 
στη Δύση, δημιούργησαν μεγάλες και διαφορετικές ζώνες 
καλλιέργειας, αλλά και παραγωγή μεγάλης ποικιλίας προϊό-
ντων. Ο ίδιος ο οικισμός είναι κτισμένος στα 900-950 μ. υψό-
μετρο.

Τα άφθονα νερά, που ρέουν σε μικρά ποταμάκια και δι-
ασχίζουν μεγάλες αποστάσεις, ώσπου να συναντήσουν τον 
Αώο, δίνουν τη δυνατότητα σε πολλές εκτάσεις να είναι ποτι-
στικές και να αποδίδουν άφθονα προϊόντα και πάνω απ’ όλα 
εξαιρετικής ποιότητας.

Το ρέμα που πηγάζει από την περιοχή της Μαγούλας και 
διασχίζει την κοιλάδα του Φάγγου, της Σιάνιστας, το ίδιο το 
χωριό και άλλα μέρη, έδωσε την ευκαιρία να καλλιεργηθούν 
σ’ αυτά τα μέρη πατάτες, γίγαντες, μπαρμπουνοφάσουλα, 
οπωροφόρα δέντρα και αμέτρητες καρυδιές, που όχι μόνο 
κάλυπταν τις τοπικές ανάγκες, αλλά εξασφάλιζαν κι ένα ικα-
νοποιητικό εισόδημα στους κατοίκους από την πώλησή τους.

Γύρω από το χωριό και σε μια ακτίνα που ήταν εύκολα 
προσβάσιμη σε καθημερινή βάση ήταν οι κήποι, οι μπαξέ-
δες, όπως στο Μανώλη, στο Σουρίνο, στην Τσιέλα, στο 
Στροσινίκο, το Τοπλέτσο, την Τσιλίστα, το Μάρμουρε και 
το Μεντέσου.

Σ’ αυτούς τους κήπους φυτεύονταν λαχανικά, κηπευτι-
κά, μπαρμπουνοφάσουλα και γίγαντες, κλήματα και μεγά-
λη ποικιλία καρποφόρων δέντρων, όπως αχλαδιές, μηλιές, 
κερασιές, ροδακινιές, βερυκοκιές, συκιές και κυδωνιές.

Σε χαμηλότερο υψόμετρο και από τον Αώο ως το Μιρ-
μίντο και τον Άγιο Σπυρίδωνα καλλιεργούνταν τα αμπέλια. 
Σπάνιες αλλά και συνηθισμένες ποικιλίες, όπως το ροζακί και 
η ντ-μπίνα, το κορακάκι και το μοσχοστάφυλο, έδιναν μυ-
ρωδάτα, ολόγλυκα και άφθονα σταφύλια και το κάθε νοικο-
κυριό γέμιζε βαρέλια με εκατοντάδες οκάδες κρασί. Το κρα-

σί ή καταναλώνονταν από την οικογένεια ή και πωλούνταν σε 
ταβέρνες και άλλα νοικοκυριά των γύρω χωριών.

Το τσίπουρο ήταν ένα ακόμη προϊόν που βοηθούσε την 
οικιακή οικονομία και βελτίωνε τα έσοδα κάθε οικογένειας.

Νοτιοδυτικά αλλά και Ν.Α. σε μεγαλύτερη απόσταση 
από το χωριό, ήταν οι ζώνες που καλλιεργούνταν τα σιτηρά, 
οι φακές, το ρόβι, το κριθάρι και η σίκαλη, όπως στον Πρί-
σκο, στην Παναγία, στην Κατούνιστα, στη Μπάλτα, στο Κι-
ατρα ντι Αλάκου και στον Αλάκο, στο Παντέρμο, στη Σιλίβα, 
στον Καταλμό, στο Ατσερέσιου κ.ά.

Ανάμεσα στις καλλιέργειες ήταν και πλούσια χορτολίβα-
δα. Εκεί οι κάτοικοι συνέλεγαν το χορτάρι που θα χρησιμο-
ποιούσαν για ζωοτροφή το χειμώνα. Ακόμη σε όλα αυτά τα 
μέρη, μετά τη συγκομιδή των δημητριακών, βοσκούσαν τα 
κοπάδια με τα γίδια, τα πρόβατα και τις αγελάδες πάντα με 
τη φύλαξη τσοπάνη. Επίσης πολλές περιοχές έμειναν χέρ-
σες για να μπορούν να βόσκουν τα κοπάδια.

Σε μεγαλύτερο υψόμετρο η φύση φρόντιζε για τις καλλι-
έργειες και τον πλούτο της παραγωγής. Πεύκα, οξιές, έλα-
τα, αρωματικά φυτά και άγρια ζώα εξασφάλιζαν άφθονα 
δασικά προϊόντα όπως ξυλεία, καυσόξυλα, τσάι του βου-
νού και εκλεκτό κυνήγι (αγριογούρουνα, λαγούς) στους κα-
τοίκους. Αυτός ο παραγωγικός ιστός και οι αρκετά μεγάλες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δεν στάθηκαν ικανές να θρέψουν 
και να εξασφαλίσουν επάρκεια αγαθών, όταν ο πληθυσμός 
του χωριού μας αυξήθηκε σημαντικά και αριθμούσε γύρω 
στους 1600 με 1800 κατοίκους (18ος – 19ος αιώνας). Απο-
τέλεσμα ήταν πολλοί άνθρωποι να μεταναστεύσουν, αναζη-
τώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και πλουσιότερα μέρη.

Η σταδιακή μείωση του πληθυσμού, αύξησε με τον και-
ρό την επάρκεια των προϊόντων. Έφτασε μάλιστα και επο-
χή που μεγάλες ποσότητες γεωργικών, κτηνοτροφικών και 
δασικών προϊόντων να διατίθονται στο εμπόριο και να απο-
τελούν για πολλές οικογένειες κύριο εισόδημα και συμπλη-
ρωματικό για άλλες.

Ακόμη σε δύσκολα χρόνια, όπως το 1917-1922 και στην 
κατοχή, πολλοί κάτοικοι όμορων χωριών αλλά και χωριών του 
Ζαγορίου, να οφείλουν την επιβίωσή τους στα Βρυσοχωρί-
τικα προϊόντα.

Σωτήρια ήταν ακόμη τα προϊόντα μας και για τον Ελληνι-
κό Στρατό το 1940-41, που σε μεγάλες ποσότητες διατέθη-

καν για τη σίτισή του, όταν βρέθηκε στο Βρυσοχώρι.
Όσο όμως λιγόστευαν οι άνθρωποι, τόσο έλειπαν και τα 

εργατικά χέρια. Άρχισαν τότε να εκγαταλείπονται οι απομε-
μακρυσμένες καλλιέργειες. Εγκαταλείφθηκαν τα χωράφια 
που γρήγορα γέμισαν με φυλλοβόλα και κωνοφόρα δέντρα.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η χρησιμοποίηση νέων 
προϊόντων (μηχανές, ηλεκτρισμός, καύσιμα, αυτοκίνητα 
κ.λ.π.) ολοκλήρωσε την αδυναμία των κατοίκων να ανταπο-
κριθούν στις νέες απαιτήσεις. Σταδιακά όλο και περισσότε-
ροι κάτοικοι έφευγαν, όλο και περισσότερα χωράφια και άλ-
λες δραστηριότητες χάνονταν.

Σήμερα ο παραγωγικός ιστός έχει καταστραφεί και μάλι-
στα σε όλες τις ζώνες. Λίγες οικογένειες καλλιεργούν λίγους 
κήπους και μόνο μέσα στον οικισμό. Εξαιρετικής ποιότητας 
και περιζήτητα αυτά τα προϊόντα καλύπτουν σχεδόν μόνο 
τις ανάγκες αυτών των οικογενειών.

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε στο χωριό 
μια μικρή, αλλά οργανωμένη μελισσοκομική μονάδα, δύο 
ξενώνες και επιτέλους μία μονάδα, στην όχθη του Αώου, 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενη τα 
πλούσια και ορμητικά νερά μας. Ακόμη γίνεται μία προσπά-
θεια να οργανωθεί μία μονάδα παραγωγής γλυκών του κου-
ταλιού από τα φρούτα και τους καρπούς του τόπου μας.

Επίσης βόσκουν λίγα κοπάδια ζώων στα τόπια μας που 
τα ενοικιάζει ο Μ.Ο.Σ., μετά από εξουσιοδότηση των ιδιοκτη-
τών. Το μίσθωμα το διαθέτει για κοινωφελή έργα και πάντο-
τε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων.

Είθε αυτές οι μικρές μονάδες να αποτελέσουν την αρχή 
για να αντιστραφεί η όλη εικόνα της ερήμωσης και της εγκα-
τάλειψης. Να αρχίσει να κτίζεται πάλι ο παραγωγικός ιστός 
και μάλιστα σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, θα μπορούσαν βέ-
βαια να μελετήσουν, να πειραματιστούν, να βοηθήσουν και 
να προτείνουν νέες παραγωγές, σύγχρονες καλλιέργειες 
και αποδοτικές εκμεταλλεύσεις. Έτσι και νέες θέσεις ερ-
γασίας θα δημιουργούσαν και θα βοηθούσαν την τοπική οι-
κονομία και γενικότερα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
τόπου.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Έλαχε στη δική μου γενιά να ζήσει τα παιδικά της 
χρόνια στον πόλεμο του ‘40 και την Κατοχή. Τα παιδιά 
αυτά, τα παιδιά της κατοχής μεταξύ των οποίων και ο 
γράφων, βιώσαμε τη φρίκη του πολέμου και την τυραννία 
του ξενικού ζυγού. Τα βιώματα αυτά μας ακολουθούν 
σε ολόκληρη τη ζωή, ζωντανά σαν νά ‘ταν χθες, χωρίς 
να ξεθωριάσουν από την επέλαση του χρόνου. Όσο δε 
περνούν τα χρόνια, τόσο πιο συχνά έρχονται στη μνήμη 
μας, λες και αποζητούν επίμονα διέξοδο στην επιφάνεια, 
στη δημοσιότητα, για να μαθαίνουν οι νεώτερες γενιές 
και αυτές που έρχονται.

Δέσμιος των προκλήσεων αυτών αναπολώ τα 
περασμένα και φθάνω στα παιδικά μου χρόνια, στο 
καλοκαίρι του 1941. Ήταν το  πρώτο καλοκαίρι  της 
Κατοχής. Ιούλιος μήνας στο χωριό μου, στο Παλαιοσέλλι. 
Όλα φαινόντουσαν διαφορετικά. Ένα καλοκαίρι θαμπό 
γιατί το σκίαζε η μπότα του κατακτητή. Ο κόσμος κατηφής 
και προβληματισμένος. Ο θανατηφόρος κατοχικός 
λιμός «επί θύραις». Τα κουδούνια των μουλαριών 
που ερχόντουσαν σε καραβάνια από την περιοχή των 
Γρεβενών με Σμιξέους κυρατζήδες, ντυμένους την 
παραδοσιακή στολή τους (μαύρη φουσταννέλλα, 
γιλέκο και μαύρο σκούφο) κουβαλώντας το σιτάρι 
της χρονιάς, δεν ακούστηκαν. Οι πραματευτάδες δεν 
φάνηκαν στα θερινά πανηγύρια του χωριού (Προφήτη 
Ηλία - Μεταμορφώσεως του Σωτήρα - Παναγίας) να 
διαλαλήσουν την πραμάτεια τους. Οι καλατζήδες από 
τη Θεσπρωτία, που κάθε καλοκαίρι γάνωναν τα χάλκινα 
σκεύη των μαγειρείων, δεν ήλθαν. Οι τσιγγάνοι, που 
τέτοια εποχή κατασκήνωναν στην άκρη του χωριού, κοντά 
στο εκκλησάκι του Αη-Δημήτρη, πουλώντας κόσκινα, 
σίτες, καλάθια και ζώα απουσίαζαν. Το παντοπωλείο του 
μπάρμπα Τάσιου Τερλίκα φάνταζε φτωχικό.

Σοφά το ένστικτο οδηγούσε τους παππούδες μας 
στο καλό. Οι παππούδες μας είχαν σύνεση, γνώση, 
φρόνηση, ορθοφροσύνη. Αυτά καθοδηγούσαν τις σκέ-
ψεις των, πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση, κανό-
νιζαν τη σκοπιμότητα των εργασιών και τη συστηματι-
κή εργασία και έθεταν σε κατάλληλη κίνηση τις δυνά-
μεις των.

Από τα πολύ παλιά χρόνια οι παππούδες μας είχαν 
διαπιστώσει ότι παρά τη σκληρή εργασία στο χωριό, τα 
έσοδά τους ήταν λίγα. Αναγκάζονταν λοιπόν να εγκατα-
λείψουν το χωριό, αναζητώντας αλλού καλύτερη τύχη. 
Έτσι έφθασαν μέχρι την Αμερική, Ρουμανία και προπα-
ντός στην Ανατολική Θράκη. Το περίεργο είναι ότι κα-
νένας απ’ τους παππούδες δεν είχε εγκατασταθεί στα 
Γιάννενα. Στα ξένα μέρη που εγκαταστάθηκαν δούλε-
ψαν σκληρά, ανέπτυξαν κάθε δραστηριότητα, δημι-
ούργησαν και δημιουργήθηκαν. Απουσίαζαν αρκετά 
χρόνια απ’ το χωριό. Δεν ήταν εύκολο τότε να επισκε-
φθείς το χωριό γιατί δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα συ-
γκοινωνίας. Ο παππούς μου, για να φθάσει στην Ανατο-
λική Θράκη (Σαρακίνα) κοντά στην Κων/πολη έκαμνε 
σαράντα μέρες.

Κατά αραιά χρονικά διαστήματα έπαιρνε η γυναίκα 
του κανένα γράμμα. Κι αυτή καλούσε το γραμματικό 
του χωριού να της το διαβάσει. Ο γραμματικός διάβα-
ζε κι η γυναίκα λούζονταν στα δάκρυα. Υπαγόρευε κα-
τόπιν αυτή κι ο γραμματικός έγραφε. Έγραφε γράμμα 
για τον άντρα της. Κι η γυναίκα στο τέλος μέσα στο φά-
κελο έβαζε ένα φύλλο βασιλικό. Ήταν η ιδιόχειρη υπο-
γραφή της…

Δούλεψαν αρκετά χρόνια. Διέπρεψαν στο επάγγελ-
μά τους και το πουγκί τους τώρα είναι γεμάτο.

Αρκετά έχει για να περάσει τα γεράματά του. Γυρί-

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ                                       
                       Γράφει ο Κώστας Κουνάβος

Συνέχεια στη σελ. 2Συνέχεια στη σελ. 9

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Το πρώτο καλοκαίρι της κατοχής

                       Του Ζήση Ηλ. Παπαζήση

Κωδωνοστάσι
Αγίας Παρασκευής

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ



σελ. 2                Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011                           «Τα Νέα του Βρυσοχωρίου»

1η Οικογένεια

Στο Μητρώο της Κοινότητας Λεσινίτσας – Βρυσοχω-
ρίου είναι εγγεγραμμένος ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ του 
Χρήστου και έτος γέννησης το 1863. Ο Μήτσης, όπως τον 
έλεγαν στο χωριό, έζησε όλη του τη ζωή στο Βρυσοχώρι 
και ήταν αγροφύλακας.

Παντρεύτηκε τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΘΟΔΩΡΟΥ (1873-
1963) και δεν άφησαν απογόνους.

Ο Μήτσης είχε και μία αδερφή τη ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Δέ-
σποινα παντρεύτηκε τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ. Απέ-
κτησαν μία κόρη τη ΣΤΑΜΑΤΙΑ. Η Σταματία γεννήθηκε στο 
Βρυσοχώρι το 1918. Με την ενηλικίωσή της εγκαταστάθηκε 
στη Λάρισα. Συνδέθηκε πολύ με την οικογένεια της Σουλ-
τάνας Γκαράνη – Πατέρα και όλοι νόμιζαν πως είναι μέλος 
της οικογένειας Πατέρα. Εργάστηκε στο ΙΚΑ της Λάρισας.

Παντρεύτηκε το ΝΙΚΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ, πρώην βου-
λευτή, από την Υπάτη και πέθανε εκεί το 1976.

Με διαθήκη άφησε στην Κοινότητά μας ένα σημαντικό 
χρηματικό ποσό. Με αυτό το ποσό ανακαινίστηκε η αίθουσα 
του ΜΟΣ που φέρει το όνομα: Αίθουσα ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΒΕΝΕ-
ΤΗ – ΠΑΤΕΡΑ – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

ΒΕΝΕΤΗ: από το επίθετο της μητέρας της.

ΠΑΤΕΡΑ από το επίθετο της οικογένειας που της συμπα-
ραστάθηκε.

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το επίθετο του συζύγου της.

Σε παλιό Δημοτολόγιο της Κοινότητας είναι ως Σταματία 
Πουποβίνη του Αθανασίου και της Δέσποινας.

2η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Απέναντι από το προαύλιο του Αγίου Δημητρίου, υπάρ-
χει οικόπεδο, ιδιοκτησίας σήμερα της κ. Χαρίκλειας Νότη 
Τζιμογιάννη, που ανήκε πολύ παλιά σε οικογένεια ΒΕΝΕ-
ΤΗ. Η κόρη αυτής της οικογένειας παντρεύτηκε κάποιον 
ΜΠΙΖΙΑΚΙΔΗ, αγνώστων λοιπών στοιχείων. Από αυτό το 
γάμο γεννήθηκε η ΣΤΑΜΑΤΙΑ (1865 – 1953). Και αυτή στο 
χωριό ήταν γνωστή ως ΜΑΤΑ ΑΛ ΒΕΝΕΤΗ. Παντρεύτηκε 
τον ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (Αντρώνα) και δεν απόκτησαν 
παιδιά.

3η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η τρίτη οικογένεια ήταν αυτή του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΕΝΕ-
ΤΗ. Ο γιος του Απόστολου, ο ΝΙΚΟΣ παντρεύτηκε τη ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΑ κόρη του παπά Γιώργη Νότη. Μάλιστα στον κώδι-
κα της Κοινότητας υπάρχει και σχετικό προικοσύμφωνο γι’ 
αυτό το γάμο, που έγινε στις 17 Ιουλίου 1883.

Αυτό το ζευγάρι απέκτησε ένα κορίτσι τη Χρύσω. Η Χρύ-
σω παντρεύτηκε στο Δίστρατο ή στη Λάϊστα και ο σύζυ-
γός της ήταν από την οικογένεια Μαρτίνη. Τα παιδιά της 
Χρύσως έφυγαν στην ξενιτιά και κανείς δεν ξέρει κάτι για 
την τύχη τους.

Έτσι χάθηκαν όλες οι οικογένειες «ΒΕΝΕΤΗ» από το 
χωριό μας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
                 Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΒΕΝΕΤΗ

Σταματία Βενέτη - Πατέρα - Ασημακοπούλου

ζει πίσω στο χωριό. Στις ρίζες της καταγωγής του, στο 
αγιασμένο χώμα του χωριού του, στη βρύση, στο ζε-
στό παραγώνι, στο ψωμί που ευωδιάζει, στη γερόντισ-
σα μάνα που τον ευλογεί και δακρύζει. Στη γυναίκα 
του, στα παιδιά του που δεν τα γνωρίζει γιατί τ’ άφησε 
στην κούνια. Ναι, βρίσκεται στο σπίτι του, στο πατρικό 
του. Όλοι τον υποδέχονται με δάκρυα στα μάτια. Πλημ-
μυρισμένο το σπίτι από χαρά κι ο πατέρας διηγείται τα 
της ξενιτιάς. Και τώρα η ώρα του «επισήμως καλωσό-
ρισες» στην εκκλησία. Προς το τέλος της θείας λει-
τουργίας, ο δια βίου εκκλησιαστικός επίτροπος, Στέρ-
γιος Μπλίντας, με το παρατσούκλι Μπουλομπάσης, 
κρατώντας ένα δίσκο με το εικόνισμα του αγίου Χριστό-
φορου προστάτη των ταξιδεμένων, κι ένα μπουκέτο 
λουλούδια, παρουσιάζεται στον ταξιδεμένο, του προ-
σφέρει τα λουλούδια ευχόμενος το καλοσώρισες. Από 
κοντά κι εμείς τα μικρά παιδιά για να γλυκαθούμε από 
τις «μπουμπουλούσιες» (είδος καραμέλας) που θα μας 
πρόσφερνε η νοικοκυρά. Όλο το σπίτι είναι χαρούμε-
νο. Στο πρόσωπο της οικοδέσποινας είναι ζωγραφισμέ-
νη η χαρά και η αγαλλίαση. Χαίρονται και τα δυο παι-
διά, που για πρώτη φορά βλέπουν τον πατέρα τους. Κι 
ο πατέρας διηγείται συνέχεια τα της ξενιτιάς με τα φαρ-
μάκια της και για την επιτυχία στο επάγγελμά του.

Το ίδιο γίνονταν και σε κάθε ονομαστική γιορτή. 
Ο εκκλησιαστικός επίτροπος με δίσκο, με την εικόνα 
του αγίου της ημέρας, πρόσφερνε τα λουλούδια στον 
εορτάζοντα με την ευχή «χρόνια πολλά». Ο εορτάζων 
ασπάζονταν την εικόνα και πρόσφερνε τον οβολό του. 
Μετά τη θεία λειτουργία, όλοι επίσκεψη στον εορτάζο-
ντα. Οι ευχές δίνουν και παίρνουν. Μα εκείνες οι ευχές, 
βγαλμένες από τα βάθη της καρδιάς, νόμιζε κανείς ότι 
πραγματικά θα εισακουστούν και πως θα γιορτάσει και 
στα εκατό, όπως του ευχήθηκαν. Το μεσημέρι τελείω-
ναν οι επισκέψεις. Τώρα ετοιμάζεται το τραπέζι για τους 
συγγενείς και φίλους.

Ωραία αυτά τα έθιμα. Κι είναι βαθειά ριζωμένα στην 
ψυχή μας. Ριζοκρατούν απ’ τα παλιά. Είναι αλήθεια 
πως πολλά έθιμα καταντούν μερικές φορές τροχοπέδη 
στην πρόοδο των μαζών σαν επιβιώσεις αναχρονιστι-
κών κοινωνικών μορφών. Τα καλωσορίσματα όμως και 
οι ονομαστικές γιορτές δεν υπάγονται σ’ αυτά την κατη-
γορία γι’ αυτό και θα συνεχιστούν. Κι αν κανείς αποπει-
ραθεί να τα καταργήσει θα προκαλέσει τη γενική απο-
δοκιμασία του κοινωνικού συνόλου.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ                                       
                       Γράφει ο Κώστας Κουνάβος

Όταν είσαι νέος δε σε νοιάζει η καταγωγή και από που 
κρατάει η σκούφια σου. Όταν περάσει η ηλικία αρχίζεις 
και τα ψάχνεις λίγο – λίγο. Έτσι ξεκίνησα να ψάχνω για τις 
ρίζες μου. Οι παππούδες μου πίστευα ότι ήταν και οι δύο 
πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και Ρωμυλία. 

Μπαίνω στο διαδίκτυο και αρχίζω να ψάχνω. Τους παπ-
πούδες από την μεριά του πατέρα μου δεν τους γνώρισα 
γιατί μεγάλωσε ορφανός. Είπα να αρχίσω να ψάχνω από 
τον παππού, τον πατέρα της μητέρας μου. 

Google και το επίθετο «Παπαλέτσιος» βγαίνει σε κά-
μποσες ιστοσελίδες. Μία όμως σελίδα μου έκανε εντύπω-
ση – «Μορφωτικός και Ορειβατικός Σύλλογος Βρυσοχωρί-
ου Ζαγορίου» - που αναφέρεται στο συγκεκριμένο όνομα. 
Ένα κλικ και μπαίνω στον ιστότοπο. Αρχικά δεν καταλαβαί-
νω τι σχέση μπορεί να έχει ο σύλλογος με το επίθετο. Σε 
λίγο ξεκαθαρίζουν όλα. Υπάρχει μία ενότητα η οποία ανα-
φέρεται σε οικογένειες που έχουν αλλάξει όνομα και εκεί 
μένω άφωνη. Ο προπάππος μου στο επίθετο είναι Νότης 
και όχι Παπαλέτσιος. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. 

Βρίσκω τα τηλέφωνα των γραφείων του Προέδρου και 
της Αντιπροέδρου του συλλόγου. Αρχίζω από την Αντι-
πρόεδρο. Είναι γυναίκα θα μιλήσω πιο άνετα, λέω. Τηλε-
φωνώ κάπως διστακτικά. Ζητώ την Ευτυχία Οικονόμου. 
“Η ίδια” , απαντά. “Δεν με γνωρίζεται, ούτε σας γνωρίζω 
αλλά ψάχνοντας για τις ρίζες μου….” της λέω και της εξη-
γώ όλη την ιστορία. Αυτό ήταν. Μιλούσαμε κάπου τριάντα 
λεπτά στο τηλέφωνο. Ένοιωσα σαν να γνωριζόμασταν 
χρόνια. Δώσαμε ραντεβού στην Θεσσαλονίκη, όπου μένω, 
να βρεθούμε όταν θα ερχόταν. 

“Καλά, σιγά μην τηλεφωνήσει” είπα από μέσα μου. Πέ-
ρασαν κάμποσοι μήνες και χτυπά το τηλέφωνο. Με ζητού-
σε μια κυρία από το Βρυσοχώρι, μου είπε η κόρη μου δίνο-
ντας μου το ακουστικό. Έμεινα, δεν το περίμενα. Κλείσα-
με το ραντεβού και συναντηθήκαμε. Ένοιωσα λες και ήμα-
σταν δυο παλιές καλές φίλες που είχαν να βρεθούν χρό-
νια!! Μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων κάπου δύο – τρεις 
ώρες. 

Γυρνώντας σπίτι, τηλεφωνώ στην δεύτερη εξαδέλφη 
μου στις Σέρρες, τη Λαφίνα η οποία τυχαίνει να έχει το 
επίθετο Παπαλέτσιου, και της εξιστορώ τα γεγονότα. Εν-
θουσιάστηκε. Ήθελε να πάμε στο χωριό μόλις θα παίρνα-
με τις καλοκαιρινές μας άδειες. 

Τελικά οργανώσαμε την εκδρομή στα μέσα Αυγού-
στου. Κλείσαμε δωμάτιο στον υπέροχο ξενώνα της Στα-
ματίας και ξεκινήσαμε. Μέχρι το Σκαμνέλι είχα πάει αρκε-
τές φορές. Τα γεφύρια της περιοχής τα ήξερα απέξω και 
ανακατωτά. Το καινούργιο ήταν από το Σκαμνέλι και μετά. 
Το τοπίο σε μάγευε. Αλπικό και καταπράσινο. Ο δρόμος 
όμως ήταν στενός, γεμάτο στροφές και κουραστικός. Η 
εξαδέλφη μου ζαλιζόταν, έγινε χάλια. Σε κάποια στροφή 
του δρόμου βλέπω κόκκινες σκεπές. Υπομονή - της λέω 
– φτάνουμε. Σε λίγα λεπτά η τέταρτη γενιά Παπαλέτσιου 
ήταν στο Βρυσοχώρι για να γνωρίσει την γενέθλια γη του 

προπάππου μας. 

Ένα χωριό μέσα στο πράσινο και στο νερό. Φθάνου-
με στην πλατεία, ρωτάμε για τον ξενώνα. Τον βρίσκουμε. 
Οι άνθρωποι καταπληκτικοί. Ούτε στιγμή δεν αισθανθήκα-
με ότι είμαστε ξένοι. Ταχτοποιηθήκαμε και διαπιστώνουμε 
ότι ο ξενώνας δεν έχει φαγητό. Τώρα τι γίνεται; Η Σταμα-
τία τηλεφωνεί πρόθυμα κάπου για μας ετοιμάσουν κάτι για 
φαγητό και μας εξηγεί πως θα βρούμε την ταβέρνα. 

Όταν φθάσαμε κοιταχτήκαμε μεταξύ μας. Ο χώρος 
ήταν από όλα – Σούπερ Μάρκετ, ψιλικατζίδικο, ταβέρνα, 
καφενείο και ότι άλλο θες. Ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης, ήταν 
καταπληκτικός άνθρωπος, πρόθυμος, ευγενικός, καθα-
ρός, εξυπηρετικός και με πάρα πολύ καλές τιμές στο μα-
γαζί του. 

Ενώ τρώγαμε μας πλησίασε ένας κύριος άγνωστος σε 
εμάς. Μας συστήθηκε λέγοντας πως είναι ο Δημοσθένης 
Νότης και μας εξήγησε ότι είναι συγγενής μας. Χαρήκα-
με πολύ. Ήταν δεύτερος ξάδερφος της μητέρας μου. Μι-
λήσαμε για αρκετή ώρα και ήταν πολύ συγκινητικό. Σε λίγο 
εμφανίστηκε και η Ευτυχία Οικονόμου. Με αυτή την γυ-
ναίκα όταν κουβεντιάζεις δεν καταλαβαίνεις πως περνάει 
η ώρα. Μας πληροφόρησε ότι το επόμενο βράδυ ο σύλλο-
γος διοργάνωνε λαϊκή βραδιά στην πλατεία και μας προ-
σκαλούσε να πάμε. Εμείς όπως ήταν φυσικό δεχτήκαμε 
την πρόσκληση. 

Την άλλη μέρα άρχισε η ξενάγησή μας στο χωριό. 
Ήταν φανταστικά. Φθάσαμε μέχρι τον Αωό. Τα νερά πα-
γωμένα να τρέχουν από παντού και το πράσινο να καλύ-
πτει τα πάντα. Βρυσοχώρι και πράσινο νομίζεις πως είναι 
ένα και το αυτό. 

Και έρχεται το βράδυ. Η πλατεία γεμάτη κόσμο. Ανα-
ρωτηθήκαμε που βρέθηκαν τόσοι πολλοί. Η ορχήστρα τρο-
μερή. Πάνω από όλα όμως μας συγκίνησε το καλωσόρισμα 
του προέδρου του συλλόγου. Αλλά δεν καταλάβαμε γιατί 
μας αποκάλεσε «ξενιτεμένους». Φάγαμε, ήπιαμε και προ-
παντός χορέψαμε. 

Όπως καθόμασταν στο τραπέζι και είχαμε απέναντι το 
βουνό, ξαφνικά βλέπω να ξεπροβάλλει το φεγγάρι σαν φω-
τιά. Το Αυγουστιάτικο φεγγάρι ήταν μαγεία. Δεν είμαι ρο-
μαντική αλλά αυτό που έβλεπα ήταν κάτι το ξεχωριστό. 

Όμως όπως όλα τα ωραία πράγματα δεν κρατούν πολύ 
έτσι και το τριήμερο πέρασε πολύ γρήγορα. Το πρωί της 
επόμενης ημέρας έπρεπε να φύγουμε.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την φιλοξενία όλων αυτών των 
ανθρώπων. Τώρα μετά από μέρες θυμάμαι όλες αυτές τις 
στιγμές με τόση νοσταλγία και αγάπη.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αν-
θρώπους που μας φιλοξένησαν και που μας αγκάλιασαν 
σαν δικούς τους ανθρώπους. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τους συγγενείς μου που μας δέχθηκαν τόσο 
ευγενικά και ζεστά. Σίγουρα θα επισκεφτούμε ξανά το 
χωριό του προπάππου μας, το χωριό μας.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥ ΜΑΣ. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!
                                                                                   ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΝΝΑ ΚΩΤΟΥΛΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Το μικροβιολογικό εργαστήριο της ιατρού κ. 

Μαρίας Οβρένοβιτς – Γεωργοπούλου από 1-10-
2011 λειτουργεί σε νέα διεύθυνση Οπλαρχηγού 
Πουτέτση 5 και με τηλέφωνο: 26510-22077.

Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 11/9/2011
     ΠΡΟΣ
    Τον Δήμο Ζαγορίου
    Ασπράγγελοι
Θέμα: Στοιχεία κρουνών και σημεία υδροληψίας. 
Σχετικά: Έγγραφο σας με αριθ. Πρωτ. Β229/ 14/07/2011.

Απαντώντας στο πιο πάνω έγγραφο σας γνωρίζουμε 
ότι, στο Βρυσοχώρι στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένας 
(1) πυροσβεστικός κρουνός,επίσης υδροληψία μπορεί να 
γίνει και από το διερχόμενο ποτάμι στο χωριό και υπάρχει 
ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα πλήρως εξοπλισμένο που 
ανήκει Μορφωτικό και Ορειβατικό Σύλλογο Βρυσοχωρίου.

Ο Εκπρόσωπος: Απόστολος Σιαμπίρης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 11/09/2011
    Προς
    Τον Δήμο Ζαγορίου
    Ασπράγγελοι 
     Κοινοποίηση Δημ. Ενότητα Τύμφης
« Εργασίες που πρέπει να γίνουν άμεσα»
Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την αποκατάσταση του 

δικτύου ύδρευσης στο Βρυσοχώρ το καλντερίμι δεν 

αποκαταστάθηκε με κίνδυνο να υποστούν βλάβες τα 
διερχόμενα Οχήματα, αλλά και να σπάσει εκ νέου το 
δίκτυο ύδρευσης.

Επίσης ο τοίχος αντιστήριξης στο Νεκροταφείο έχει 
καταρρεύσει και οι πέτρες και τα μπάζα έχουν καλύψει 
τα μνήματα και δικαίως διαμαρτύρονται οι κάτοικοι.. 
Παράκληση για δικές σας ενέργειες.

Ο Εκπρόσωπος: Απόστολος Σιαμπίρης

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ 25/09/2011
    Προς
    Τον Δήμο Ζαγορίου 
    Ασπράγγελοι 
            Κοινοποίηση Δημ. Ενότητα Τύμφης
«Παρεμβάσεις σε γεφύρια του χωριού»
Σας γνωρίζουμε ότι, μέσα στο χωριό υπάρχουν 

τέσσερα γεφύρια δύο τσιμεντένια και δύο πέτρινα 
τοξοτά. εκ των οποίων ένα τσιμεντένιο και ένα πέτρινο 
έχουν πάθει μεγάλες ζημιές στα βάθρα τους και ειδικά 
στο πέτρινο οι δύο βάσεις στήριξης έχουν ραγίσει και 
υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και ατυχημάτων καθόσον 
διέρχονται Χωριανοί και τουρίστες.. Παράκληση για δικές 
σας ενέργειες.

Ο Εκπρόσωπος: Απόστολος Σιαμπίρης

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
              Επιμέλεια: Απόστολος Σιαμπίρης

                      Ευθύμιος Πουποβίνης

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την  Κυριακή 14 Αυγούστου 2011, ο πρόεδρος 

της τοπικής κοινότητας Βρυσοχωρίου του Δήμου 

Ζαγορίου, μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής 

του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, 

τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 

Βρυσοχωρίου το ετήσιο «Ιερατικό μνημόσυνο» 

υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου 

ευεργέτη.

Στην τελετή του μνημοσύνου χοροστάτησε ο 

αιδεσιμότατος πατήρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΤΑΚΙΤΣΗΣ.

Μετά την τελετή το εκκλησίασμα μετέβη στο 

καφενείο του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ και ακολούθησε 

η καθιερωμένη δεξίωση όπου προσφέρθηκαν 

καφές – κονιάκ και βουτήματα.

Και εφέτος δεν εψάλη επιμνημόσυνη δέηση 

στην προτομή του ευεργέτη, μόνον κατέθεσαν 

στεφάνι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας κ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ  και ο πρόεδρος 

του ΜΟΣ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ, διότι 

συνεχίζονται τα έργα ανάπλασης στο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου.

Το Βρυσοχώρι τίμησε και φέτος με τη σεμνή 

αυτή τελετή τη μνήμη του μεγάλου ευεργέτη 

και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την 

ανιδιοτελή και πατριωτική προσφορά του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Στις 14 Αυγούστου 2011 και ώρα 12 το μεσημέρι, 
έγινε η προβλεπόμενη από το Άρθρο 85 του κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων, η ετήσια Γενική Συνέλευση 
των κατοίκων, μετά από πρόσκληση του εκπροσώπου 
της Τοπικής Κοινότητας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΑΜΠΙΡΗ. 
Στην συνέλευση παρευρέθηκαν αρκετοί χωριανοί, ο 
Δήμαρχος Ζαγορίου Κος Παπαναστασίου Γαβριήλ 
και ο Αντιδήμαρχος κος Καρβούνης Δημήτριος.

Ο τοπικός εκπρόσωπος χαιρέτισε τον Δήμαρχο, 
τον Αντιδήμαρχο και τους παρευρισκομένους 
χωριανούς και στην συνέχεια απευθύνθηκε στον 
Δήμαρχο και του γνωστοποίησε το έγγραφο τις 
3/3/2011 στο οποίο αναφέρονταν τα έργα που 
έπρεπε να γίνουν στο χωριό. Επίσης του ανέφερε 
εκτός από τα έργα του εγγράφου και τα πιο κάτω 
έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα.
1ον. Περίφραξη υδρομάστευσης που είναι 

εκτεθειμένη σε ζώα κ.λ.π. 
2ον. Επισκευή Κοινοτικών αφοδευτηρίων.
3ον. Ο πέρα μαχαλάς δεν έχει αρκετό νερό και 

χρειάζεται αντικατάσταση του
δικτύου ύδρευσης που είναι πολύ παλιό.
4ον. Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων που είναι 

πλημμελής
5ον. Αποκομιδή σκουπιδιών το καλοκαίρι μια φορά 

την εβδομάδα δεν επαρκεί.
6ον. Άμεση αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα 

ύδρευσης και φωτισμού.
7ον. Διάφορες μικροεπισκευές σε δρόμους και 

πλατείες εντός του χωριού (όπως φθορά στην 
άσφαλτο, στα πλακόστρωτα, στους τοίχους 
κ.λ.π.).

8ον. Βάψιμο Κοινοτικού Γραφείου και Ιατρείου.
Μετά από αυτά τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος 

δέχτηκε ότι έχουμε δίκαιο, αλλά λόγω της 
οικονομικής κρίσης και το νεοσύστατο του Δήμου 
δεν είναι εύκολο να γίνουν πολλά, αλλά ό,τι είναι 
άμεσο και αναγκαίο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τους 
παρευρισκομένους κατοίκους οι οποίοι διαφώνησαν 
σε ορισμένα θέματα κατανοώντας τα οικονομικά 
προβλήματα του Δήμου.

Ο κ. δήμαρχος και ο εκπρόσωπος της τοπικής 
κοινότητας ευχαρίστησαν τους χωριανούς για 
τη συμμετοχή τους και την όμορφη ατμόσφαιρα 
που πραγματοποιήθηκε η Λαϊκή Συνέλευση και 
ακολούθησε μικρή δεξίωση από τον πρόεδρο στο 
καφενείο του χωριού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου μέλος της 
Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Προσκαλεί
Παλαιούς και νέους υποτρόφους του 

κληροδοτήματος, συγχωριανούς και φίλους, στο 
ετήσιο «Ιερατικό μνημόσυνο» που θα γίνει την Τρίτη 
9 Νοεμβρίου 2011 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
Βρυσοχωρίου «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών» των 
γονέων του ευεργέτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ 
των προγόνων και συγγενών τους, ανιόντων και 
κατιόντων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Την 17ην Ιουλίου 2011 τελέστηκε  μετά από 
πολλά χρόνια Θεία Λειτουργία στο Εξωκλήσι του 
Αγίου Τρύφωνα στην θέση Σκαρβένα.

Εκκλησιάστηκαν αρκετοί χωριανοί περίπου (30-
35) άτομα, μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας η 
Εκκλησιαστική επιτροπή και διάφοροι χωριανοί 
προσέφεραν στους παρευρισκομένους λουκούμια, 
γλυκά και άρτον, ανταλλάξαμε ευχές και στην 
συνέχεια επισκεφθήκαμε όλοι μαζί το Εργοστάσιο 
Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας στην γέφυρα του 
Αώου.

Εκεί μας υποδέχτηκαν υπάλληλοι της κατα-
σκευάστριας εταιρίας με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπου ειδικός επί του θέματος 
μας ξενάγησε στους χώρους του εργοστασίου και 
μας εξήγησε αρκετά θέματα πάνω στην λειτουργία 
του εργοστασίου και μας είπε ότι η «ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» είναι μέτοχος κατά 
75% της εταιρίας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» εταιρία ομοειδούς σκοπού και η 
εταιρία «ΣΥMMΕΤΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 
είναι μέτοχος κατά 50% της εταιρίας «SPIDER 
ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Ε», εταιρία παραγωγής Ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Στην συνέχεια μας παρέθεσε περιληπτικά μερικά 
στοιχεία για το έργο, όπως:
1ον. Ο αγωγός προσαγωγής έχει μήκος 2400 μέτρα 

και διάμετρο 0,90 εκατοστά το δε ύψος πτώσης 
ανέρχεται στα 125 μέτρα και η μέγιστη ισχύς του 
στροβίλου είναι 1,56 MW.

2ον. Έχουν τηρηθεί όλοι οι περιβαντολλογικοί όροι, 
ώστε η κοίτη του ποταμού να μην στερείται 
παροχής νερού ,για να διατηρείται ζωντανό το 
οικοσύστημα. 

3ον. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
και απομόνωσης των υδραυλικών και 
Ηλεκτρολογικών συστημάτων.
Επίσης μας ανέλυσε διάφορα οφέλη πού 

προκύπτουν από το έργο και είναι:
α) Ποσοστό 3% θα παρακρατείται από την ΔΕΣΜΗΕ 

και θα αποδίδεται στον Δήμο Ζαγορίου για λογ/
σμό της Τοπικής Κοινότητας. 

β) Ήδη έχει προσληφθεί και εργάζεται ο χωριανός 
μας Σιαμπίρης Κων/νος σε μόνιμη βάση.

γ) Άλλα αντισταθμίστηκα οφέλη χωρίς κόστος, όπως 
διάφορα κοινωφελή έργα στο χωριό, καθώς 
ανάλογες χορηγίες προς τον Σύλλογο κ.λ.π. 
Στο τέλος μας προσέφεραν διάφορα γλυκά και 
αναψυκτικά και ευχηθήκαμε στον Εκπρόσωπο 
της εταιρίας καλές δουλειές και καλά κέρδη.
Επίσης στον χωριανό μας Σιαμπίρη Κων/νο 

του ευχηθήκαμε καλή σταδιοδρομία στην θέση 
που προσελήφθη από την εταιρία «ΠΙΝΔΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
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AΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
                      Επιμέλεια: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει «θερμές ευχαρι-
στίες» στους ακόλουθους συγχωριανούς και φίλους 
που προσέφεραν δώρα για τις λαχειοφόρους αγορές 
που πραγματοποιήθηκαν στη Μουσική Βραδιά στις 
13 Αυγούστου και στη Γιορτή της Ζαγορίσιας πίτας 
στις 20 Αυγούστου.

1.  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΚΑ Σπιτικά γλυκά κουταλιού 

     Βρυσοχώρι

2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΙΑΜΠΙΡΗΣ Καφέ ταβέρ-
να – ψησταριά Βρυσοχώρι.

3.  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑ-
ΧΡΗΣΤΟΣ Κρεοπωλείο Κόνιτσα

4.  ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΙΤΣΑΡΑΣ Γιάννενα.

 

Επίσης ευχαριστεί τις ακόλουθες κυρίες που βοήθη-
σαν στη συγκέντρωση και διανομή της πίτσας.

1.  ΣΤΕΛΛΑ ΤΑΤΣΗ

2.  ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

3.  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΜΠΙΡΗ

4.  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΙΑΜΠΙΡΗ

5.  ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΛΑΤΙΝΤΣΗ – ΒΑΚΑΡΟΥ

Τις ακόλουθες κυρίες – Δεσποινίδες που βοήθησαν 
στη διάθεση των λαχνών για τις λαχειοφόρους αγο-
ρές Αγίας Παρασκευή – Μουσική Βραδυά και Γιορ-
τή πίτας.

1.  ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ

2.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

3.  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΜΠΟΛΙΑΝΟΥΔΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ 

     ΠΟΥΛΟΥ

4.  ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

5.  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΟΥΤΣΟΥ – ΑΛΙΚΑΚΟΥ.

OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ 
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Η 20η γιορτή της Ζαγορίσιας Πίτας πραγματο-
ποιήθηκε εφέτος το Σάββατο 20 Αυγούστου 2011. 
Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή (ξεπέ-
ρασαν τα 500 άτομα) και οι πίτες ήταν περισσότερες 
από τις αναμενόμενες.

Για άλλη μια χρονιά οι γυναίκες και τα κορίτσια 
του χωριού μας αλλά και από άλλες περιοχές, συ-
νέβαλαν στην επιτυχία της γιορτής. Προσφέρθηκαν 
συνολικά εξήντα μία (61) ευωδιαστές και καλοψη-
μένες πίτες.

Παραθέτουμε τα ονοματεπώνυμα των γυναικών 
με τη σειρά που παραδόθηκαν οι πίτες στην οργανω-
τική επιτροπή.
1.  Στέλλα Τάτση
2.  Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου
3.  Μαρία Οβρένοβιτς – Γεωργοπούλου
4.  Αθηνά Πασχάλη
5.  Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου
6. Κατερίνα Αθανασοπούλου, Κουκλέσι Ιωαννίνων
7.  Ευανθία Καραγιαννοπούλου
8.  Έλλη Σταματιάδη – Σταματοπούλου
9.  Αδαμαντία Παπαβασιλείου 
(δασκάλα προ 50 ετών στο χωριό μας, Αθήνα)
10.  Ευαγγελία Μπιζιάκη
11.  Άννα Καπράντζιου
12.  Σταματία Πεπόνη
13.  Ερμιόνη Σιαπάτη – Κιτσαρά, Γιάννενα
14.  Γιάννα Σιαμπίρη
15.  Άννα Δημητράκη
16.  Δέσποινα Μπάρκα
17.  Αικατερίνη Μπάρκα
18.  Ευανθία Βασδέκη
19.  Χαρίκλεια Τσιομίδου
20.  Λευκοθέα Τσιομίδου
21.  Βούλα Νικολαϊδη, Γιάννενα
22.  Ελισάβετ Σιαμπίρη
23.  Αφροδίτη Ζηκοπούλου – Σιαμπίρη
24.  Σταματία Σιαμπίρη
25.  Χριστίνα Βούρβου, Βρυσοχώρι – Τσεπέλοβο
26.  Νικολίνα Βούρβου, Βρυσοχώρι – Τσεπέλοβο
27.  Δήμητρα Βούρβου, Βρυσοχώρι – Τσεπέλοβο
28.  Λεωνέλα Βούρβου, Βρυσοχώρι – Τσεπέλοβο
29.  Χαρίκλεια Παντίση – Καραγιάννη
30.  Σουλτάνα Καραγιαννοπούλου – Πολύζου
31.  Βασιλική Δρομπολιανούδη –Καραγιαννοπούλου
32.  Γεωργία Καραγιαννοπούλου
33. Χρυσούλα Κοπατσιάρη–Παπαποστόλου, Βέροια
34.  Χάϊδω Πουποβίνη
35.  Θεοπίστη Στυλίδου, Αλεξάνδρεια
36.  Δήμητρα Ζλατίντση – Βακάρου
37.  Δέσποινα Νούτσου – Γιαννούση
38.  Σταματία Σταμάτη
39.  Σπυριδούλα Πασχάλη
40.  Άννα Βακάρου
41.  Ανδρονίκη Σταλίκα
42.  Αθανασία Σαχρόνη, Λάϊστα
43.  Ευαγγελία Πασχάλη
44.  Βάνα Δημητριάδη – Μπρουσκέλη, Αλεξάνδρεια
45.  Χρύσα Μπλήντα
46.  Δέσποινα Μπλήντα
47.  Νίκη Εξάρχου
48.  Αλκμήνη Βακάρου του Στέργιου
49.  Αλκμήνη Βακάρου
50.  Αντωνία Δημητράκη
51.  Ζανέτα Κορέτα
52.  Χρύσα Τσιομίδου
53.  Θεοδώρα Γκιτσιούδη – Τσιομίδου
54.  Μαριάνθη Κυράτση – Ζαμπάκου, Ηλιοχώρι
55.  Σίσυ Μιχαήλ, Τσεπέλοβο
56.  Ανδρομάχη Κουνάβου – Μπούγια
57.  Μαρία Ναστούλη, Κοτσανόπουλο Πρεβέζης
58.  Ισμήνη Χάϊδου – Κουνάβου
59.  Αγγελική Καφέτσιου, Ηλιοχώρι
60.  Μίνα Καφέτσιου, Ηλιοχώρι
61.  Καίτη Στατηρά. 

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ένα τμήμα του χορευτικού μας ομίλου υπό την 
καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡ-
ΒΟΥ πραγματοποίησε στη Γιορτή της πίτας (20 
Αυγ. 2011) εντυπωσιακή εμφάνιση. Αγόρια και κο-
ρίτσια ντυμένα με τις παραδοσιακές στολές χόρε-
ψαν με ρυθμό και χάρη αντιπροσωπευτικούς Ηπει-
ρώτικους χορούς, αποσπώντας επαινετικά σχόλια 
και θερμά χειροκροτήματα από το κοινό.

Παραθέτουμε τα ονόματα των χορευτών

Α΄ ΑΓΟΡΙΑ

1.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡΕΤΑΣ του Λεωνίδα

2.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ του Ηλία

Β΄ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1.  ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ του Ευθυμίου

2.  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

3.  ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

4.  ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

5.  ΛΕΩΝΕΛΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά

6.  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κων/νου

7.  ΕΦΗ ΣΕΠΕΤΣΙΔΟΥ 

8.  ΣΙΣΣΥ ΜΙΧΑΗΛ 

9.  ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ του Αναστασίου

10.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ του Ηλία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 11.00 
π.μ. πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Συλλό-
γου η ετήσια τακτική συνέλευση. Η προγραμμα-
τισμένη για το Σάββατο 30 Ιουλίου δεν πραγματο-
ποιήθηκε ελλείψει απαρτίας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥ-
ΠΟΒΙΝΗΣ κήρυξε την έναρξη των εργασιών με θέ-
ματα ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός δραστηριοτήτων πρώτου έτους 
θητείας του νέου Δ.Σ.

- Συζήτηση διατύπωση προτάσεων

- Διάθεση χρημάτων από ενοικίαση ιδιόκτητων 
βοσκοτόπων έτους 2011.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε με σαφήνεια στις πολ-
λαπλές δραστηριότητες του Συλλόγου τονίζοντας 
ιδιαίτερα πως στους δύσκολους οικονομικά και-
ρούς που διέρχεται η χώρα μας, και μετά τη νέα 
συνένωση των Δήμων, θα πρέπει όλοι μας να βο-
ηθήσουμε το Σύλλογο και την έκδοση της εφημε-
ρίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ», διότι είναι ο 
μόνος φορέας του χωριού που μπορεί να εκπροσω-
πήσει το χωριό και μέσω της εφημερίδας να ενη-
μερώνονται όλοι οι φορείς του κράτους, οι συγχω-
ριανοί και οι φίλοι. Ακολούθησε διαλογική συζήτη-
ση και διατυπώθηκαν σκέψεις και προτάσεις με ση-
μαντικότερες:

- Πρέπει να συνεχιστεί οπωσδήποτε η έκδοση 
της εφημερίδας και να γίνει ενημέρωση στους 
συνδρομητάς με την έκδοση του νέου φύλλου 
τον Οκτώβριο.

- Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που κάθε 
χρόνο παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, και 
λόγω οικονομικής δυσπραγίας ο Σύλλογος δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα της ορχή-
στρας: Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
μας θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτά-
σεις για ενημέρωση των απανταχού Βρυσοχω-
ριτών, περιμένοντας τις δικές σας προτάσεις, 
ώστε οποιαδήποτε απόφαση παρθεί να είναι 
ευρύτερα αποδεκτή.

- Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις των ιδιόκτητων 
βοσκοτόπων 2011, ύψους 3.500,00 ευρώ να 
διατεθούν ως ακολούθως:

1. Στην εκκλησιαστική επιτροπή για τις ανάγκες 
των εκκλησιών 1.500,00 ευρώ.

2. Στο Σύλλογο για την αντιμετώπιση λειτουργι-
κών εξόδων και αναγκών του χωριού 2.000,00 
ευρώ.

ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοι-

νώνει σε συγχωριανούς και φίλους της ευρύτερης 
περιοχής των Ιωαννίνων ότι από την Κυριακή 30 και 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011, αρχίζει η λειτουρ-
γία των χορευτικών ομίλων για το έτος 2011-2012, 
στην αίθουσα του Συλλόγου (Σαμουήλ και Πινδά-
ρου 2 Γιάννενα) με τη διδασκαλία ηπειρωτικών και 
άλλων ελληνικών χορών, από το χοροδιδάσκαλο 
και καθηγητή Φυσικής Αγωγής κ. ΘΩΜΑ ΒΟΥΡ-
ΒΟ.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν με την ακόλου-
θη σειρά:

Κάθε Κυριακή:

-  Ώρα 6.30 μ.μ. έως 7.30 μ.μ. παιδικό τμήμα

-  Ώρα 7.30 μ.μ. έως 9.30 μ.μ. τμήμα μεγάλων

Κάθε Δευτέρα:

-  Ώρα 7.00 μ.μ. έως 8 μ.μ. τμήμα γυναικών.

Εγγραφές και διδασκαλία δωρεάν.

Παρακολουθούνται οι γονείς των μικρών παι-
διών, αγόρια και κορίτσια του μεγάλου τμήματος 
και οι κυρίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
διδασκαλία των χορών, να το δηλώσουν στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Την Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 μετά από πάρα 
πολλά χρόνια τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στο πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Τρύφωνα στην Σκαρβένα το 
οποίο ανακαινίσθηκε πλήρως από την Εκκλησιαστι-
κή Επιτροπή με την συμμετοχή και ανώνυμων συγ-
χωριανών μας.

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν όλοι οι χω-
ριανοί μας που βρέθηκαν αυτήν την ημέρα στο χω-
ριό, καθώς και άλλοι που ήρθαν από Γιάννενα και 
αλλού γι’ αυτόν τον σκοπό.

Μετά την Θεία Λειτουργία πήγαμε στον Αώο, 
ποταμό, όπου ο υπεύθυνος Μηχανικός της Εταιρεί-
ας «Πίνδος Ενεργειακή» μας ξενάγησε στο εργο-
στάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο 
λειτουργεί με το νερό από το ποταμάκι του χωριού 
μας και μας εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας καθώς 
και τις δυνατότητες αυτού του εργοστασίου.

Ακολούθησε μία μικρή δεξίωση – κέρασμα και 
αφού ευχηθήκαμε καλές δουλειές στον εκπρόσω-
πο της εταιρείας αναχωρήσαμε για το χωριό.

Αλλά ποιος είναι ο Άγιος Τρύφωνας για τον 
οποίο οι πρόγονοί μας έχτισαν Εκκλησάκι;

Ο Άγιος μάρτυς Τρύφωνας είναι ο προστάτης 
Άγιος των γεωργών και μάλιστα των αμπελουργών 
και επειδή η Σκαρβένα ήταν ο αμπελότοπος του 
χωριού έχτισαν εκεί στην μνήμη του Εκκλησάκι.

Ο Άγιος Τρύφων κατάγονταν από την Λάμψακο 
της Φρυγίας και έζησε στα χρόνια των βασιλέων 
Γορδιανού – Φιλίππου και Δεκίου (238 μ.Χ.).

Φτωχότατος στην παιδική του ηλικία, αναγκά-
σθηκε για κάποιο διάστημα να βόσκει χήνες για να 
μπορεί να ζήσει.

Ενώ εξασκούσε αυτή την ταπεινή του δουλειά, 
διάβαζε συγχρόνως και την Αγία Γραφή και με 
πολύ ζήλο εκτελούσε τα θρησκευτικά του καθή-
κοντα.

Έτσι ο ταπεινός Τρύφων με την ευσεβή φιλο-
μάθειά του έγινε σιγά – σιγά ικανός όχι μόνο να ξέ-
ρει πολλά ο ίδιος αλλά και να τα διδάσκει. Τόσο 
δε ευνοήθηκε από την Θεία Χάρη, ώστε και ασθέ-
νειες θεράπευε θαυματουργικά. Μάλιστα ο βασι-

λιάς Γορδιανός όταν έμαθε αυτά για τον Τρύφω-
να, έστειλε και τον έφεραν για να θεραπεύσει την 
άρρωστη κόρη του.

Πράγματι την θεράπευσε και αφού αρνήθηκε 
τις τιμές και τα αξιώματα που του προσέφερε ο 
Γορδιανός έφυγε ευγενικά.

Στην εποχή όμως του Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.) 
ο Τρύφων συλλαμβάνεται. Ομολογεί με θάρρος 
τον Χριστό και χωρίς να φοβηθεί εκφράζεται φλο-
γερά κατά των ειδώλων και της ειδωλολατρίας.  
Τότε ο έπαρχος της Ανατολής Ακυλίνος στην Νί-
καια διατάζει και τον δέρνουν σκληρά. Μετά τον 
δένουν σε άλογο και τον σέρνουν καταγής σε δύ-
σβατα και τραχιά μέρη.

Έπειτα τον σέρνουν γυμνό πάνω σε σιδερέ-
νια καρφιά και καίνε τις πληγές του με αναμμένες 
λαμπάδες. Τέλος τον καταδικάζουν σε αποκεφα-
λισμό. Αλλά πριν αποκεφαλιστεί, παραδίδει στον 
Θεό την μακαρία ψυχή του.

Οι Χριστιανοί της περιοχής συγκεντρώθηκαν 
και αφού περιποιήθηκαν το τίμιο εκείνο λείψανο το 
ενταφίασαν στην Λάμψακο, υπακούοντας στο θέ-
λημα του Αγίου που εμφανίστηκε σε όνειρό τους.

Στους Βυζαντινούς χρόνους η εορτή του που 
είναι την 1η Φεβρουαρίου ετελείτο στον Ναό του 
Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του 
Θεολόγου που βρισκόταν κοντά στην Εκκλησία της 
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Να μας αξιώνει και εμάς ο Θεός μας τώρα που 
το παρεκκλήσι του Αγίου Μάρτυρα Τρύφωνα ανα-
καινίσθηκε και έγινε λειτουργήσιμο, να τελούμε 
έστω και μία φορά το χρόνο Θεία Λειτουργία στο 
ταπεινό του εκκλησάκι και να επικαλούμαστε την 
βοήθειά του.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ ΙΚΑ
                                                                               Επιμέλεια:  ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ

ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

- Η κ. Χαρίκλεια Νότη – Τζιμογιάννη δώρισε 
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου επτά (7) 
καρέκλες για την εξυπηρέτηση των εκκλησι-
αζομένων.

- Ανώνυμοι συγχωριανοί με δικά τους έξοδα 
πλακοστρώσανε το δάπεδο στο ανακαινι-
σμένο εξωκλήσι του Αγίου Τρύφωνα και κα-
τασκεύασαν χειροποίητο αναλόγιο.

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εκφράζει «θερ-
μές ευχαριστίες» στους αγαπητούς μας συγχω-
ριανούς και ευχόμαστε ο πανάγαθος θεός να 
τους χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

Άρχισαν στα μέσα του καλοκαιριού οι εργασίες 
στον Άγιο Χαράλαμπο. Οι εργασίες που προβλέ-
πονται από την μελέτη και την δημοπρασία είναι 
ένα τμήμα της υποθεμελίωσης που δεν είχε γίνει, 
το χαγιάτι, το εσωτερικό σοβάτισμα, η ηλεκτρο-
λογική εγκατάσταση και το δάπεδο.

Ευελπιστούμε μέχρι τέλους του φθινοπώρου 
ορισμένες από αυτές τις εργασίες να έχουν τε-
λειώσει. Επίσης μέχρι τέλους φθινοπώρου θα τε-
λειώσουν και οι εργασίες στον Άγιο Αθανάσιο έτσι 
ώστε και αυτό το εκκλησάκι το πιο παλιό στο χωριό 
μας να καταστεί λειτουργήσιμο, καθώς και το κελί 
έτσι ώστε ο εκάστοτε ιερέας της Ενορίας μας να 
έχει ένα κατάλυμα.

Η Εκκλησιαστική και Ερανική Επιτροπή της 
Ενορίας μας ευχαριστεί θερμά τον περιφερειάρ-
χη κο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ για το αμέριστο 
ενδιαφέρον του για τον Άγιο Χαράλαμπο, καθώς 
και όλους τους συγχωριανούς και φίλους του χω-
ριού μας για την οικονομική συνδρομή τους στην 
προσπάθεια που έχουμε αναλάβει.

Για την Εκκλησιαστική Επιτροπή

Γεώργιος Κ. Βακάρος 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΥΦΩΝΑ

         Γράφει ο Γ.Κ. Βακάρος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού 
Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου 

προσκαλε ί

συγχωριανούς και φίλους εφόσον το επιτρέ-
ψουν οι καιρικές συνθήκες, στη θεία λειτουρ-
γία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 
Νοεμβρίου 2011, εορτή του Αγίου Μηνά (προ-
στάτη των κτηνοτρόφων) στο ανακαινισμένο 
εξωκλήσι.

ΤΟ ΚΩΔΟΝΟΣΤΑΣΙ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή κατασκεύασε στο 
εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής κωδονοστάσι 
στη μνήμη για 30 χρόνια νεωκόρου της Ενορίας 
μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Ένα κωδονοστάσι έλειπε από το Εκκλησάκι 
και η οικογένεια του εκλιπόντος, οι συγγενείς και 
φίλοι αντί στεφάνου κατέθεσαν χρήματα να γί-
νει το κωδονοστάσι καθ’ όσον η εκκλησία είναι 
στη γειτονιά του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Μ.Ο.Σ. πληροφορεί τους 
απανταχού Βρυσοχωρίτες και φίλους 
αναγνώστες της εφημερίδας μας «ΤΑ 
ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ» ότι μετά την 
κατάργηση από τα ΕΛΤΑ της ταχυδρομι-
κής ατέλειας (αύξηση αποστολής κάθε 
φύλου 1,30 ευρώ) καθίσταται δύσκολη η 
συνέχιση της έκδοσης λόγω οικονομικής 
δυσπραγίας του Συλλόγου.

Το Δ.Σ. προσπαθεί να βρει τρόπους 
ώστε να συνεχίσει την έκδοσή της για να 
μην σταματήσει η πληροφόρηση και μια 
ιστορία 18 ετών.

Παρακαλούμε τους απανταχού Βρυσο-
χωρίτες και φίλους εφ’ όσον επιθυμούν 
να λαμβάνουν την εφημερίδα να ενισχύ-
σουν οικονομικά την προσπάθεια αυτή.

Στο επόμενο φύλλο θα γίνει λεπτομε-
ρή ανάλυση για το σκοπό αυτό.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο ΜΟΣ Βρυσοχωρίου συνέχισε και φέτος όπως 
καθιέρωσε από το 2006 να βραβεύει κάθε χρόνο στις 
26 Ιουλίου πρώτη μέρα του πανηγυριού και εορτή 
του Συλλόγου «εν ζωή» συγχωριανούς μας που προ-
σέφεραν και προσφέρουν υπηρεσίες στο χωριό και 
στο Σύλλογο, και τους επιτυχόντες κάθε χρόνο στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Εφέτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
βράβευσε:

Α. Τον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΣΙΑΜΠΙΡΗ

Β. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ – ΤΕΙ το 2010

1. ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ του Κων/νου

2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΛΙΟΥ του Μιχαήλ

3. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΝΟΥ του Ιωάννη

4. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του Κων/νου

5. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου

6. ΣΑΡΑ ΝΟΥΤΣΟΥ του Κων/νου

7. ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΟΥΖΗ του Θεοχάρη

8. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΡΑΝΗ του Σταύρου

9. ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ του Κων/νου

10. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ του Κων/νου

11. ΙΩΑΝΝΗ ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΣ του Ευαγγέλου

12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΙΟΥ του Αθανασίου
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25 Ιουλίου, Δευτέρα το απόγευμα το σήμαντρο της 
Αγίας Παρασκευής με τον ταπεινό του ήχο δίνει το σύν-
θημα του πανηγυριού, καλώντας τον κόσμο του χωριού 
στον εσπερινό. Τα χωριά γιορτάζουν τους Αγίους τους 
(πολιούχους) και πανηγυρίζουν. Έθιμα βαθιά χαραγμέ-
να στη ζωή, στα βιώματα, στις συνήθειες, στους κύ-
κλους των εργασιών τους. Έθιμα που μαζί με άλλα γε-
νικά του τρόπου ζωής τους ονομάζονται παράδοση. Και 
παράδοση λέμε αυτά που εμείς παραδίδουμε στις επόμε-
νες γενιές. Έτσι όπως μας τα κληροδότησαν.

Στο εξωκλήσι, μέσα στην αγκαλιά της παμπάλαι-
ας δρυός στις 26 Ιουλίου η θεία λειτουργία βρίσκεται 
στο τέλος της. Στο προαύλιο οι χωριανοί περιμένοντας 
την παράκληση ανταλλάσσουν ευχές. Άλλοι είχανε και-
ρό να ιδωθούνε, άλλοι ίσως και χρόνια. Από Αθήνα, Αλε-
ξάνδρεια, Θεσ/νίκη, Σέρρες, οι μεγάλες παροικίες των 
Βρυσοχωριτών. Κι εκεί αγναντεύοντας τον Ακάρπινο, την 
Τσουκαρόσια, έρχονται θύμισες των παιδικών χρόνων με 
τις ξέγνοιαστες σκανταλιές, της ήβης παιχνιδίσματα.

Μετά τον ασπασμό, ο κυκλικός, απ’ του Ομήρου τα 
χρόνια, χορός των επιτρόπων, τηρώντας την τάξη ευλα-
βικά!

Απ’ έξω απ’ την αυλή στην πλαγιά, κατά το έθος και η 
καθιερωμένη φωτογραφία, με το πιο όμορφο φόντο που 
γνώρισα σε τέτοιες απαθανατίσεις. Οι φωτογραφίες αυ-
τές είναι ένα θαυμάσιο ημερολόγιο – αρχείο, ποιος ήτα-
νε, ποιος ήρθε, ποιος πέθανε, ποιος…

Με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας, του 

ήχου της ποταμιάς, ο κόσμος ξεκινά τις επισκέψεις στα 
σπίτια του πέρα μαχαλά, που γιορτάζει και δέχονται.

Μέσα απ’ το σκιερό μονοπάτι φθάσαμε στο σπίτι 
Εξάρχου (Αθανασίου και Νίκης). Μετά το παραδοσιακό 
κέρασμα λουκουμιού και τσίπουρου ο χορός των οικείων.

Στη σειρά περιμένει το σπίτι του Κώστα Κουνάβου. Ο 
αειθαλής δάσκαλος, πανευτυχής με την αυλή γιομάτη κό-
σμο και το κλαρίνο να του ικανοποιεί την παραγγελία, με 
θερμή χειραψία βίωσε και φέτος την παράδοση.

Το ίδιο και στο σπίτι του Ευθύμιου Πουποβίνη. Το μι-
κρό ανηφόρι, σα βγεις όμως στη βεράντα του Α-ΠΟ-ΖΗ-
ΜΙ-Ω-ΝΕ-ΣΑΙ με τη ΘΕΑ του χωριού. Η ζεστή μα θελκτι-
κή αυλή του αντηχεί απ’ το κλαρίνο και οι οικείοι στροβι-
λίζονται ευτυχισμένοι.

Το βράδυ η πλατεία περιμένει να πάρουμε σειρά χο-
ρεύοντας ως τις πρωινές ώρες, το ίδιο και τ’ άλλο βράδυ.

Την άλλη μέρα στη Μαγούλα, τηρήσαμε το έθιμο! Η 
παγωμένη πηγή μας καρτερούσε. Η μικρή Μπάλτα το 
ίδιο. Η Μεγάλη Μπάλτα επίσης.

Εκεί σε μια άκρη αριστερά πάνω, το κατάλευκο, κά-
ποτε, τώρα λερωμένο χιόνι μας έγνεφε να το πατήσουμε.

Αφουγκράστηκα τον ήχο παλιών εποχών, τότε που 
πολλοί νέοι κάνανε τσουλήθρα πάνω του. Αλήθεια που 
‘ναι οι νέοι εκείνοι. Σήμερα σαν θα ντρέπονται να ‘ρθού-
νε στη Μαγούλα κι όλο προφασίζονται φόρτο εργασιών.

Έχουμε απαρνηθεί τα βιώματα της νιότης. Απεταξά-
μην! Έως πότε; Έως τότε!

Γυρίζοντας στη Μαγούλα, οι φωτιές για τους μεζέ-
δες έχουν κάνει τη δουλειά τους. Η μεθυστική τσίκνα 
ανεβαίνει αργά και μαζί με το κρασί οι λιχουδιές δίνουν 
τόπο στο κέφι. Από μια άκρη το κλαρίνο κάνει ηχηρή εμ-
φάνιση με σκοπούς που ταιριάζουνε στο χώρο και στις 
σκέψεις οι παρέες χορεύουνε. Αναπολώντας τους γίγα-
ντες του κεφιού στη Μαγούλα με τον καταληκτικό χορό 
του πιπεριού έκλεισε η αυλαία του πανηγυριού για φέ-
τος. Του χρόνου με υγεία!

Λάμπρος Τάτσης

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ

- Ο Δήμαρχος κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

- Η Αντιδήμαρχος επί των πολιτιστικών κ. ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ ΑΓΓΕΛΗ.

- Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ανατο-
λικού Ζαγορίου κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. ΣΠΥΡΟΥ και ΠΕΡΙΣ-
ΤΕΡΗΣ.

Παρευρέθηκαν για πρώτη φορά στο πανηγύρι

- Οικογένεια ΦΑΚΑ από Κουφάλια Θεσσαλίας, 
κουμπάροι Αναστασίου Αδ. Τσιομίδη.

- Παρέα Δημητρίου Χαρ. Κυράτση από Πιερία.

- Ξάδελφος Μισέλ Παντίση από Γαλλία.

Παράκληση Αγ. Παρασκευής Αναμνηστική φωτογραφία
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

13 Αυγούστου του ’11, ημέρα Σάββατο. Είμαστε 
ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί μια παρέα νέων παιδιών που 
ασχολούνται με τη μουσική, μας έκαναν την τιμή να 
μας διασκεδάσουν για τέταρτη χρονιά φέτος, με ένα 
άλλο είδος μουσικής απ’ την παραδοσιακή που συνηθί-
ζαμε. Η ορχήστρα τους που αποτελείται από το χωρια-
νό μας Γιώργο Αν. Τσιομίδη στα πλήκτρα, μπουζού-
κι, Γιάννης Βασιλείου και Νίκος Μητσόπουλος, στο 
τραγούδι, Κώστας Κοτζιάς, Ελένη Μπούτσικου και η 
Ισμήνη, μας χάρισαν ευχάριστες ώρες. Τους ευχαρι-
στούμε θερμά.

Ο ήλιος δύει, οι πρώτες πενιές στο μπουζούκι και 
τα πλήκτρα ακούγονται στην πρόβα τους. Η πλατεία 
σιγά – σιγά γεμίζει με χωριανούς όλων των ηλικιών και 
το ευχάριστο μήνυμα που έμεινε ήταν η νεολαία μας 
που τα έδωσε όλα μέχρι τις πρωϊνές ώρες με χορό και 
τραγούδι.

Μεγάλες παρέες απ’ το Ηλιοχώρι μας τίμησαν με 
την παρουσία τους. Η οικογένεια Κωνσταντινίδη, Κα-
φέτσιου, του Μιχ. Κοντογιάννη (η κόρη του Αγγελική 
με τις καταπληκτικές χορευτικές δεξιότητες στο ζεϊ-
μπέκικο. Η οικογένεια Στέργιου Τσολάκη με τις κό-
ρες του στο χασάπικο.

Επίσης μια μεγάλη παρέα από τη Λάϊστα που ξε-
φάντωσαν μέχρι αργά. 

Η μεγάλη ποικιλία τραγουδιών, λαϊκά, παλιά λαϊ-
κά, νησιώτικα, δημοτικά γενικά, μας γύρισαν χρόνους 
πίσω. Το κέφι φτάνει στο κατακόρυφο. Όλοι μαζί στο 
συρτό, στο χασάπικο, στα βαλς, στο ταγκό ακόμα και 
στη γιάνκα!

Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά σε οργάνωση απ’ το 
Μ.Ο.Σ., την εξυπηρέτηση του Κώστα και αυτές ακόμα 
οι καιρικές συνθήκες άριστες.

Ευχαριστούμε τους μουσικούς, τους φίλους, τον 
κόσμο από τα γύρω χωριά που μας τίμησαν. Και του 
χρόνου ν’ ανταμώσουμε πάλι στο μεσοχώρι με τις 
μελωδίες παλιών και νέων τραγουδιών!

Στέλλα Οικονόμου – Τάτση

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011 επισκέφτηκε το χω-

ριό μας, σε ιδιωτική φυσικά επίσκεψη, ο πρέσβης της 
Αυστρίας στη χώρα μας κ. Λίχναρτ με τη σύζυγό του. 
Μαζί τους ήταν και η κ. Χαρούλα Μαμάτα, κόρη του 
Θάνου και της Τούλας Μαμάτα και εγγονή της αεί-
μνηστης Βρυσοχωρίτισσας Χαρίκλειας Ν. Σιαννίδου 
– Μαμάτα.

Η Χαρούλα απόφοιτος της Γερμανικής Φιλολογί-
ας, εργάζεται στο πολιτιστικό τμήμα της Αυστριακής 
Πρεσβείας. 

Στο Βρυσοχώρι έφτασαν από τα Γρεβενά μέσω 
Βασιλίτσας. Ξεκουράστηκαν για λίγο στο καφενείο 
του κ. Κ. Σιαμπίρη, είδαν μία άλλη εικόνα της πατρί-
δας μας και δόθηκε η ευκαιρία στη Χαρούλα να γνωρί-
σει το χωριό, που η γιαγιά της και πολλοί ακόμη συγ-
γενείς της έζησαν πολλά χρόνια της ζωής τους.

Το βράδυ έφτασαν στα Γιάννενα, όπου στις καμά-
ρες του Ιτς Καλέ δόθηκε συναυλία με διακεκριμένους 
μουσικούς από τη Βιέννη, με τίτλο «Από το Mozart 
στον Mahler». Η συναυλία είχε τεράστια επιτυχία και 
οι ακροατές απόλαυσαν μεγαλειώδη έργα τόσο Αυ-
στριακών όσο και Ελλήνων συνθετών.

Στην αγαπητή Χαρούλα ευχόμαστε να υπάρχει 
και επόμενη επίσκεψη στο χωριό και να είναι μεγα-
λύτερης διάρκειας.

Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Η γιορτή, κεντρική, κυρίαρχη του Αυγούστου, όλης 
της Χριστιανοσύνης. Πόσα χωριά δεν τη γιορτάζουν. 
Γύρω μας η Λάιστα, το Τσεπέλοβο, το Παλιοσέλι, οι 
Κήποι. Όμως και στο Βρυσοχώρι, η Κοίμηση της Θε-
οτόκου γιορτάζονταν με μεγάλη συμμετοχή!

Παλιά ανέβαιναν πεζοί, από την Κιατρακόπα, Βρύ-
ση Τσιόμου και στο όμορφο εξωκλήσι της Πάνω Πα-
ναγίας (Στια Μαρία) που βρίσκεται στο δρόμο προς 
τα Γιάννενα, ΟΔΟΦΥΛΛΑΚΑΣ εκεί που κατευόδωναν 
τους ξενιτεμένους σαν έφευγαν ή τους υποδέχονταν 
σαν έρχονταν. Είναι από τα εκκλησάκια που αυθόρμη-
τα σου ‘ρχεται να σταυροκοπηθείς!

Σήμερα τα Ι.Χ. συνωστίζονται στο δρόμο για παρ-
κάρισμα. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την παράκληση 
(φέτος με τον Παπά Βασίλη) στο προαύλιο, τις ευχές 
σε εορτάζουσες και εορτάζοντες, ΠΑΛΙΑ, άπλωναν τα 
στρωσίδια κάτω στην πλαγιά κι έβγαιναν πίτες μοσχο-
μύριστες. Πιο παλιά έψηναν κιόλας, τραγουδούσαν και 
χορεύανε! Η γιορτή συνεχιζόταν και συνεχίζεται ακό-
μα με ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στα σπίτια του ΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑ. 
Έτσι όπως τότε με την ίδια ιεροτελεστία, το ίδιο τυ-
πικό, χρόνια τώρα, παραδοσιακά με λουκούμι και τσί-
πουρο.

Οι αναφορές στα περασμένα δίνουν και παίρνουν, 
αναμετριούνται όσοι λείπουνε αφήνοντάς μας χρέος 
βαρύ, να τα διατηρούμε!

Ο Γιάννης Λένος μας δέχτηκε στη σαγηνευτική 
αυλή του νεόδμητου σπιτιού του. Ο παπα-Νικόλας Κα-
σαβέτης στο αγέρωχο σαν εκείνον και με εξαίσια θέα 
σπίτι του. Από δίπλα ο Ευάγγελος Σιαμπίρης στο πρό-
σχαρο οικογενειακό περιβάλλον του, ο Μιχάλης Μπι-
ζιάκης καταχαρούμενος στο ανακαινισμένο σπίτι του. 
Ο Ζήσης ο Μπλήντας με τον πλούτο των πολύχρωμων 
λουλουδιών του και της καλοσύνης του. Ο Χρήστος ο 
Πασχάλης στο επιβλητικό από παλιά, ο Άλκης ο Πα-
σχάλης στο παραδοσιακό σπίτι τους, ο Τέλης ο Τσου-
μάνης στο αρχοντικό του και οι επισκέψεις έκλεισαν 
στις αδελφές Μαρία και Δέσποινα Κουνάβου που με 
το μεράκι τους ανέδειξαν το κάτι άλλο!

Λάμπρος Τάτσης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ – ΤΕΙ

Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2011 για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας αγόρια και 
κορίτσια που έλκουν την καταγωγή από το  Βρυσοχώρι 
σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες και εισήχθησαν στις 
ακόλουθες σχολές:

- Η ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ του Κων/νου και της 
Σταυρούλας (εγγονή του αείμνηστου Νικολάου και 
της Σταυρούλας) στο τμήμα Βρεφονηπιοκομίας των 
ΤΕΙ Ηπείρου (Γιάννινα).

- Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και 
της Ισμήνης (εγγονός των αείμνηστων Αδαμαντίου 
και Γαλάτειας) στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Ξάνθης.

- Ο ΜΗΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ του Δημητρίου και 
της Ισμήνης (εγγονός των αείμνηστων Αδαμαντίου 
και Γαλάτειας) στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 
και διατροφής των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

- Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ του Γεωργίου 
και της Γεωργίας (εγγονός του Ιωάννη και της 
Παρασκευής Κουλιού, στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ 
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων των ΤΕΙ Θεσσαλίας στο 
Βόλο.

- Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΡΚΑ του Χρήστου και 
της Κωνσταντίνας (εγγονή των αείμνηστων 
Χαραλάμπους και Αναστασίας) στο Παιδαγωγικό 
τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

- Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της 
Μαρίας (εγγονή του Παπανικόλα και της Χαρίκλειας 
Κασσαβέτη) επεράτωσε με επιτυχία το Παιδαγωγικό 
τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 έδωσε 
τον προβλεπόμενο όρκο και της απονεμήθηκε το 
πτυχίο «Επιστημών Αγωγής».

- Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΟΜΙΔΗ του Κων/νου και της 
Σταυρούλας (εγγονή του αείμνηστου Νικολάου και 
της Σταυρούλας) στις 20 Ιουνίου 2011 επεράτωσε 
με επιτυχία τις σπουδές της και στις 6 Ιουλίου 
2011 έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο και της 
απονεμήθηκε το πτυχίο της παιδαγωγικής Σχολής 
Νηπιαγωγών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (Φλώρινα).

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ του Άγγελου και 
της Σουλτάνας, εγγονός του αείμνηστου Ιωάννη 
Καραγιαννόπουλου και της Ελένης και η σύζυγός 
του ΖΩΗ ΣΑΝΤΑ του Γεωργίου, μετατέθηκαν από 
την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Καρδίτσας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

- Η ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του αείμνηστου Αδαμαντίου 
και της Ευτέρπης, δασκάλα μετατέθηκε από το 
Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλοννίκης στο 
18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.

- Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ του Αναστασίου 
και της Αντωνίας, εγγονός των αείμνηστων 
Νικολάου και Μαριάνθης αποσπάσθηκε από το 
ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στην κεντρική υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

- Ο Αντισυνταγματάρχης πεζικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, σύζυγος της ΧΡΥΣΑΣ 
ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ, του αείμνηστου Αδαμαντίου και της 
Ευτέρπης αφού επεράτωσε με επιτυχία τις σπουδές 
του στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, μετατέθηκε 
στο Δ’ Σώμα Στρατού ως Διευθυντής Ασκήσεων 
Εκπαιδεύσεων.

- Ο Αντισυνταγματάρχης πεζικού ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΜΠΙΔΕΡΗΣ του Χρήστου, αφού επεράτωσε με 
επιτυχία τις σπουδές του στην Ανωτέρα Σχολή 
Πολέμου μετατέθηκε στις 17 Αυγούστου στην 71η 
Αερομεταφερόμενη ταξιαρχία πεζικού.

- Ο Λοχαγός Οικονομικού ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της 
Ευανθίας μετατέθηκε στις 26 Ιουλίου 2011 από 
το 8ο Κεντρικό Ταμείο Στρατού Γιάννενα στο Α’ 
Ελεγκτήριο Δαπανών στην Κοζάνη.

- Ο Ανθυπολοχαγός πεζικού ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ του Κων/νου και της Σπυριδούλας 
μετατέθηκε στις 16 Αυγούστου 2011 από το 31 ΛΑΤ 
Φέρες Έβρου στο 625 ΜΠ/Τ.Π. στα Γιάννενα.

- Ο Λοχαγός πεζικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ 
του Κίμωνα και της Σταυρούλας και η σύζυγός 
του Λοχαγός Υγειονομικού ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΟΥΛΙΟΥ, 
μετατέθηκαν από τη Σάμο ο Δημήτρης στο 34 ΛΑΤ 
Άσσηρο Θεσ/νίκης και η Μαριάνθη στο 424 ΓΣΝΕ 
στη Θεσ/νίκη.
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Πραγματοποιήθηκε και εφέτος 

με θαυμάσιο Αυγουστιάτικο βράδυ η 

πιο παλιά γιορτή πίτας στην Ήπει-

ρο, αυτή του Βρυσοχωρίου. 

Το Σάββατο 20 Αυγούστου οι γά-

στρες ανάβουν και το Βρυσοχώρι 

ευωδιάζει από διάφορες πίτες που 

ψήνονται.

Από ημέρες αφίσες και πανώ φιλο-

τεχνημένα με γούστο από το Μ.Ο.Σ. 

σε διάφορα χωριά του Ζαγορίου και 

της Λάκκας Αώου διαφημίζουν και 

καλούν συγχωριανούς και φίλους 

στην ωραία εκδήλωση.

Κυρίες της Επιτροπής τις απογευ-

ματινές ώρες περιμένουν και συγκε-

ντρώνουν στα γραφεία του Συλλό-

γου τις καλοψημένες πίτες που φέρ-

νουν οι κυρίες και οι κοπέλες του χω-

ριού καθώς και από τα άλλα χωριά 

της ευρύτερης περιοχής, τις ταξινο-

μούν σε πιατέλες και είναι έτοιμες 

να μοιραστούν στους θαμώνες.

Η κίνηση μεγάλη στους δρόμους 

από κόσμο και αυτοκίνητα και η κε-

ντρική πλατεία γεμάτη από χωρια-

νούς και φίλους. (Καταμετρήθηκαν 

πάνω από 550 άτομα).

Το γλυκόλαλο κλαρίνο του ΣΤΑΥ-

ΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ και το ποιοτικό τρα-

γούδι του ΝΙΚΟΥ ΝΟΥΣΗ αρχίζει να 

παίζει τα τραγούδια: «Σε τούτη την 

τάβλα που ήρθαμε» και «Ξενιτεμέ-

να μου πουλιά» (μιας και πολλοί χω-

ριανοί μας είναι σκορπισμένοι σε όλα 

τα πλάτη και μήκη της γης) ζέσταναν 

την ατμόσφαιρα ανεβάζοντας το κέφι 

καθ’ όσον από τους θαμώνες άρχι-

σε η κατανάλωση ποτών από το κα-

τάστημα του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ που 

συνοδεύονταν με ωραίους μεζέδες.

Ο πρόεδρος του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥ-

ΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ καλοσώρισε 

συγχωριανούς και φίλους, αναφέρ-

θηκε στις δραστηριότητες του Συλ-

λόγου, στο πρόγραμμα της εκδήλω-

σης και ευχήθηκε μια ευχάριστη και 

διασκεδαστική βραδιά.

Στη συνέχεια κάλεσε τον Αντιπε-

ριφερειάρχη Ηπείρου κ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ, το Δήμαρχο του Δή-

μου μας κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΥ και τον συγχωριανό μας πατέ-

ρα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΚΑΡΟ (επί 

σειρά ετών αρχιερατικό επίτροπο 

της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ/νίκης 

ο οποίος παρευρέθηκε για πρώ-

τη φορά στη γιορτή της πίτας) να 

απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό.

Όλοι τους εξήραν την προσπάθεια 

του Μ.Ο.Σ. τονίζοντας πως η Γιορτή 

Πίτας του Βρυσοχωρίου έγινε πλέον 

θεσμός, τιμά την παράδοση της Ζα-

γορίσιας νοικοκυράς, διαφημίζει το 

Ζαγόρι και την Ήπειρο και πως τέ-

τοιες εκδηλώσεις πρέπει να συνεχι-

στούν και να βοηθηθούν από όλους 

τους φορείς και τους συγχωριανούς.

Αμέσως μετά με την καθοδήγη-

ση του καθηγητή (επί 20 χρόνια χο-

ροδιδάσκαλος στους χορευτικούς 

ομίλους του χωριού μας) κ. ΘΩΜΑ 

ΒΟΥΡΒΟΥ έκανε την εμφάνιση ένα 

τμήμα του χορευτικού μας ομίλου. 

Λυγερόκορμες κοπέλες και ευστα-

λή αγόρια, ντυμένα με τις γνήσιες 

παραδοσιακές στολές, χόρεψαν με 

χάρη, ρυθμό και ζωντάνια αντιπρο-

σωπευτικούς χορούς του Ζαγορίου 

και της Ηπείρου. Επιβλητική εμφάνι-

ση και η πλατεία δονείται από τα ζε-

στά χειροκροτήματα και τις επευ-

φημίες του κοινού.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανα-

φωνεί τα ονόματα των γυναικών και 

των κοριτσιών που πρόσφεραν τις πί-

τες και τις καλεί να παραλάβουν το 

αναμνηστικό δώρο προσφορά του 

Συλλόγου. 

Γίνεται η κλήρωση για την τυχε-

ρή νοικοκυρά με έξτρα δώρο (τυ-

χερή η δεσποινίδα ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣ. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ) αναμνηστι-

κή φωτογραφία και ακολουθεί ο χο-

ρός των γυναικών.

Κοπέλες του χορευτικού μοιρά-

ζουν τις πίτες (σε πιατέλες με όλων 

των ειδών) σε κάθε τραπέζι, και όλοι 

γεύονται και απολαμβάνουν τη νοστι-

μιά της Βρυσοχωρίτικης πίτας και εκ-

φράζονται με τα καλύτερα λόγια για 

τη δεξιοτεχνία, την ποιότητα, και την 

ανιδιοτελή προσφορά των γυναικών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου καλεί 

τους επισήμους να σύρουν το χορό. 

Το γλέντι αρχίζει και ακολουθούν με 

προτεραιότητα οι παρέες από τα γει-

τονικά χωριά και άλλες περιοχές. 

Ακολουθεί η κλήρωση της λαχειοφό-

ρου αγοράς, με πλούσια δώρα προ-

σφορά του Συλλόγου και φίλων χο-

ρηγών και το γλέντι συνεχίστηκε μέ-

χρι τις πρωινές ώρες.

Μας τίμησαν με την παρουσία 

τους:

- Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 

κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ (μας 

τιμά κάθε χρόνο)

- Ο Δήμαρχος του Δήμου μας 

(Ζαγορίου)  κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣ-

ΤΑΣΙΟΥ.

- Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 

Κερκυραίων κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΥ

- Η Αντιδήμαρχος του Δήμου κ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ

- Ο Αντιδήμαρχος κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

- Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι 

τοπικών κοινοτήτων και συλλόγων

- Ο δημοσιογράφος και εκφω-

νητής της ΕΡΑ Ιωαννίνων κ. ΣΩΤΗ-

ΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ και μεγάλες παρέ-

ες φίλων από το Ηλιοχώρι, τη Λάϊ-

στα, το Σκαμνέλι, το Τσεπέλοβο, τον 

Ελαφότοπο, το Ελεύθερο, τις Πά-

δες, την Αλεξάνδρεια, την Πρέβεζα, 

το Κιλκίς, τις Σέρρες και πολλοί άλ-

λοι από διάφορες περιοχές που μας 

διαφεύγουν τα ονόματα και ζητάμε 

ταπεινά συγγνώμη.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και 

ευχαριστίες:

- Στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου 

που οργανώνουν αυτή την ωραία 

εκδήλωση, πρωτότυπη και με ιδιαι-

τερότητες, ίσως από τις ομορφότε-

ρες εκδηλώσεις που διοργανώνο-

νται στην Ήπειρο.

- Στις ανώνυμες Βρυσοχωρίτισ-

σες και στις γυναίκες της ευρύτε-

ρης περιοχής που πρόσφεραν τις 

πίτες και χάρη σε αυτές οργανώνε-

ται η εκδήλωση αυτή και τέλος σε 

όλους τους συγχωριανούς που βο-

ήθησαν στην οργάνωση και την επι-

τυχία αυτής της εκδήλωσης.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.

Η 20η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
          ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ
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Στο μεσοχώρι, στη θέση «Γουντζέ», όπου σήμερα η 
παιδική χαρά, η θέα τριών μνημάτων Ιταλών στρατιωτών 
που έπεσαν κατά την άτακτη υποχώρηση της Ιταλικής 
μεραρχίας «Τζούλια» το Νοέμβριο του ‘40 σκορπούσε ένα 
θλιβερό συναίσθημα. Στο σημείο αυτό κρίνω σκόπιμη μία 
παρέκβαση σχετική, με την εν λόγω μεραρχία.

Η μεραρχία «Τζούλια», των Αλπίνων, μία από τις 
πιο επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες του Μουσολίνι, 
ενισχυμένη με ιππικό, πυροβολικό, Βερσαλλιέρους, 
σχηματισμούς μελανοχιτώνων και Αλβανούς, εισέβαλε τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 1940 στο 
ελληνικό έδαφος από τη μεριά του Γράμμου. Στο φυλάκιο 
24 κοντά στο χωριό Πληκάτι έπεσε μαχόμενος ο πρώτος 
Έλληνας στρατιώτης ο Αναστάσιος Τσιομίδης έφεδρος 
λοχίας πεζικού, πατριώτης μας από το Βρυσοχώρι, 
πατέρας του αειμνήστου Αδαμαντίου (Μάντη) Τσιομίδη, 
που έφυγε πρόωρα από κοντά μας γεμίζοντας με θλίψη τις 
καρδιές όσων τον γνώρισαν.

Η αποστολή της «Τζούλια» ήταν να εισχωρήσει 
ταχύτατα στα ορεινά περάσματα της Πίνδου, να καταλάβει 
το Μέτσοβο, να τσακίσει στα δύο τη ραχοκοκκαλιά του 
ελληνικού μετώπου και ν’ αποκόψει τις δυνάμεις της 
Ηπείρου από εκείνες της Δυτικής Μακεδονίας.

Εκείνη τη νύχτα της 27ης Οκτωβρίου του ‘40 στο χωριό 
μου, το Παλαιοσέλλι, έβρεχε, έβρεχε άσωστα και αστραπές 
και βροντές ξέσκιζαν το σκοτεινό ουρανό. Στο ξημέρωμα 
παρατηρήσαμε βροντές συχνές, χωρίς αστραπές. Ήταν 
ο κρότος των Ιταλικών κανονιών. Η Ιταλική επίθεση, 
που ήταν για μας αναμενόμενη, είχε αρχίσει. Μαζί μ’ 
αυτή άρχισε η επίταξη των μεταφορικών ζώων και η 
γενική επιστράτευση. Κοντά στο σούρουπο της ημέρας 
εκείνης ο παππούς μου, ο Θύμιος, με πήρε και πήγαμε 
στο μοναδικό ραδιόφωνο που υπήρχε στο χωριό, για να 
ακούσουμε ειδήσεις. Τότε ακούσαμε και το διάγγελμα του 
ποιητή Κωστή Παλαμά σε ωραίους ποιητικούς στίχους: 
«Δεν έχω λόγο να σας πω, παρά μονάχα ένα, μεθύστε 
με τ’ αθάνατο κρασί του εικοσιένα». Κι’ ο κόσμος μέθυσε. 
Μέθυσε από ενθουσιασμό, από πατριωτισμό. Ακολούθησε 
ένα άρωμα εποχής, ένα άρωμα νίκης, που δεν μεταφέρεται, 
όπως τα γεγονότα στο μέλλον, αλλά χάνεται, πετάει μαζί με 
τη στιγμή, το παίρνει ο άνεμος του χρόνου. Το γεύθηκαν 
μόνο εκείνοι που το έζησαν.

Οι επίστρατοι με το χαμόγελο στα χείλη πήγαιναν 
να καταταγούν. Οι γυναίκες, οι γυναίκες της Πίνδου, 
την ημέρα κουβαλούσαν ζαλικωμένες τρόφιμα και 
πυρομαχικά στα υψώματα του Σμόλικα, πάνω από το 
χωριό, και τα βράδια έπλεκαν κοντά στο τζάκι κάλτσες, 
φανέλες, γάντια και κασκόλ για τα στρατευμένα παιδιά.

Η μεραρχία Τζούλια στο μεταξύ προχωρούσε μεθοδικά 
και με γοργό ρυθμό. Έφθασε στο Σμόλικα, γαντζώθηκε 
με δύο σχηματισμούς στις δύο πλευρές του και την 
πρώτη Νοεμβρίου κατέλαβε ταυτόχρονα το Παλαιοσέλλι 
και τη Σαμαρίνα. Στόχος η συνάντηση των δύο αυτών 
σχηματισμών στο Δίστρατο.

Στο χωριό οι Ιταλοί επέδειξαν ήπια συμπεριφορά. Το 
μόνο που έκαναν ήταν να κτυπήσουν κάποιες πόρτες, 
μεταξύ των οποίων και τη δική μας, ζητώντας ψωμί, (pane-
pane). Φαίνεται ότι ο εφοδιασμός τους έπασχε. Εκείνοι που 
επιδόθηκαν σε πλιάτσικο ήταν οι σύμμαχοι τους Αλβανοί 
στρατιώτες.

Θέλησαν να προχωρήσουν προς Δίστρατο, αλλά το 
κομμάτι του μουλαρόδρομου μέχρι Πάδες κτυπιόταν 
ακατάπαυστα και με καταπληκτική ευστοχία από το 
πυροβολικό μας που είχε εγκατασταθεί καμουφλαρισμένο 
και απυρόβλητο από την Ιταλική αεροπορία και το 
πυροβολικό τους στα δασωμένα υψώματα της Παναγίας 
του Βρυσοχωρίου. Μη μπορώντας να προχωρήσουν οι 
Ιταλοί, βρήκαν διέξοδο από ένα μονοπάτι που οδηγεί πάνω 
από το χωριό, περνά πίσω από τη μεγάλη πέτρα, φθάνει 
στο Παδιώτικο λειβάδι και καταλήγει στο χωριό Πάδες. 
Επιστράτευσαν για το σκοπό αυτό οδηγό από το χωριό. 
Έφθασαν στο Δίστρατο και οι δύο Ιταλικοί σχηματισμοί 
στη συνέχεια προσπέρασαν τον αυχένα της Βασιλίτσας 
και προχώρησαν προς Βωβούσα πλησιάζοντας το 
Μέτσοβο. Τότε ο στρατός μας εκμεταλλευόμενος άριστα 
τον παράγοντα «έδαφος» και χρησιμοποιώντας κατάλληλα 
το στοιχείο του «αιφνιδιασμού» ανέτρεψε την Ιταλική 
προέλαση. Η μεραρχία «Τζούλια» τράπηκε σε άτακτη 
υποχώρηση μέσω της μοναδικής διεξόδου που τους είχε 
απομείνει, το μουλαρόδρομο Δίστρατο - Κόνιτσα. Κατά την 
υποχώρηση τους οι Ιταλοί πρόβαλαν αντίσταση μέσα στο 
χωριό. Διεξήχθησαν οδομαχίες. Ο κόσμος αμπαρωμένος 
στα σπίτια του παρακολουθούσε την εξέλιξη της μάχης 
από τις γωνιές των δωματίων, όπου είχε κουρνιάσει, για 
να αποφύγει τυχόν αδέσποτες σφαίρες στα παράθυρα, 
ακουστικά, δηλαδή από τον κρότο των πολυβόλων. Τα 
ιταλικά πολυβόλα σύγχρονα και ομοιόμορφα κροτάλιζαν 
ρυθικά σαν γραφομηχανή, ενώ τα ελληνικά βροντούσαν 
αγριεμένα, όπως ο πανύψηλος πέτρινος τοίχος που 
σωριάζεται.

Κοντά στο Ελεύθερο αιχμαλωτίστηκε ολόκληρο το 8° 
Σύνταγμα της Τζούλια. Τριακόσιοι περίπου οι νεκροί 
και επτακόσιοι αιχμάλωτοι και τραυματίες. Ο κεντρικός 
ναός της Αγ. Παρασκευής και το διώροφο κτίριο του 
Μαρασλείου Δημοτικού Σχολείου στο χωριό είχαν γεμίσει 

με αιχμαλώτους.
Η μάχη αυτή του Σμόλικα, γνωστή ως μάχη της Πίνδου, 

έκρινε κατά την άποψη μου, και την τύχη του Ελληνοϊταλικόυ 
πολέμου. Διότι, αν η Τζούλια είχε επιτύχει τον αντικειμενικό 
της στόχο, την κατάληψη του Μετσόβου, τότε ολόκληρη η 
Ήπειρος θα είχε περιέλθει στα χέρια του εχθρού, ο οποίος 
θα μπορούσε να αναπτύξει ολόκληρη την πολεμική μηχανή 
του (βαρέα πυροβόλα, άρματα, αεροδρόμια, λιμάνια κ.ά.) 
και η εξέλιξη του πολέμου ίσως ήταν διαφορετική. Η δε 
λαμπρή νίκη του στρατού μας, στο Καλπάκι, θα είχε 
καταστεί Πύρρειος.

Κατά την άτακτη φυγή τους οι Ιταλοί άφησαν στο χωριό 
και σε ολόκληρη την περιοχή άφθονο πολεμικό υλικό και 
οπλισμό, ακόμη δε και τα ατομικά τους είδη (καραβάνες, 
παγούρια, σακκίδια, κουβέρτες κ.ά.).

Τα συντρίμμια αυτά της μεραρχίας «Τζούλια» 
ερχόντουσαν οι Ιταλοί στρατιώτες να συμμαζέψουν εκείνο 
το πρώτο κατοχικό καλοκαίρι. Ακόμη και τους νεκρούς 
στρατιώτες ξέθαψαν και πήραν μαζί τους. Τους θυμάμαι 
με τα μεγάλα και ψηλά μουλάρια τους φορώντας τα 
κοκορόφτερα καπέλα. Θυμάμαι τους μελανοχίτωνες 
με τους μαύρους φουντωτούς σκούφους και τα μαύρα 
πουκάμισα, τους αφοσιωμένους στο Μουσολίνι. Θυμάμαι 
και τους καραμπινιέρους με τα ναπολεόντια καπέλα, 
γεμάτους έπαρση και ύφος «νικητή», καίτοι ηττημένοι.

Εμείς, τα παιδιά του Δημοτικού, που είχαμε δει πριν από 
λίγους μήνες την ταπεινωτική τους ήττα, που γνωρίζαμε 
ότι δεν ήλθαν μόνοι τους στον τόπο μας, αλλά ότι τους 
έφεραν οι Γερμανοί και τους εγκατέστησαν «κατακτητές» 
στην Ήπειρο, τους ατενίζαμε με σκωπτική διάθεση. 
Φάνταζαν κωμικοί. Όταν δε βρίσκαμε την ευκαιρία τους 
λοιδορούσαμε με το δικό μας τρόπο: Όπως, όταν κατά 
καιρούς κατέβαινα στα Γιάννενα και έβλεπα να κάνουν 
περιπολίες ανά τρεις στους δρόμους της πόλης πήγαινα 
πίσω τους μαζί με άλλα παιδιά και τραγουδούσαμε. 
Αρχίζαμε με τον Εθνικό Ύμνο, στον οποίο δεν έδιναν και 
τόση σημασία. Προφανώς δεν καταλά βαιναν τη σημασία 
του. Συνεχίζαμε με τα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, τα 
τραγούδια της νίκης, όπως «κορόιδο Μουσολίνι..., Βάζει 
ο Ντούτσε τη στολή του... και άλλα». Από αυτά κάτι 
καταλάβαιναν, σταματούσαν και μας απειλούσαν φραστικά, 
αλλά και με χειρονομίες. Τι έλεγαν δεν καταλαβαίναμε. Το 
μόνο που κράτησα ήταν η λέξη «porco» (γουρούνι), λέξη 
υβριστική στη γλώσσα τους. Εμείς σκορπίζαμε τροχάδην 
στους γύρω δρόμους. Σε κάποιο από τα περιστατικά αυτά 
ένας Ιταλός έπιασε ένα παιδί και άρχισε να το δέρνει. Τότε 
του φώναξα δυνατά «φρατέλο το παλληκάρι έπρεπε να 
το κάνεις πέρυσι στην Αλβανία». Φαίνεται κάτι κατάλαβε. 
Άφησε το θύμα του και στράφηκε προς το μέρος μου. Το 
έβαλα στα πόδια και με έχασε στα γύρω στενά.

Αμ εκείνη η τρίχρωμη, η μισητή σημαία τους, που 
υψωνόταν ντροπιασμένη στο κτίριο του νικητή, της 
δικής μας VΙΙΙης Μεραρχίας, όπου είχε εγκαταστήσει το 
στρατηγείο της η μεραρχία τους «MODENA», προκαλούσε 
αγανάκτηση και χλευασμό συνάμα. Με λαχτάρα 
καρτερούσαμε να έλθει το ποθούμενο κατά τον πατέρα 
Κοσμά τον Αιτωλό, δηλαδή η απελευθέρωση της πατρίδος 
μας. Να δούμε ξανά κυματίζουσα τη δική μας σημαία, για 
την οποία η σκληρή πραγματικότητα της εποχής εκείνης 
μας δίδαξε τη σημασία, τη συμβολή και την αξία της.

Επανέρχομαι στο χωριό, όπου το πολεμικό υλικό που 
είχαν εγκαταλείψει οι Ιταλοί κατά την υποχώρηση τους, 
σαγήνευε την παιδική μας περιέργεια. Σε αντίθεση με 
τις συμβουλές των γονιών μας και των μεγαλυτέρων να 
μη πλησιάζουμε τα επικίνδυνα εκείνα αντικείμενα. Εμείς, 
εκεί κοντά τους να δούμε πως είναι, πώς λειτουργούν. 
Μας τραβούσαν τα έντονα χρώματα τους, το κόκκινο των 
χειροβομβίδων, το κοκκινόμαυρο των οπλοβομβίδων και το 
έντονο χρυσαφί των φυσιγγίων. Ακόμη επεξεργαζόμασταν 
τα φτερωτά βλήματα των όλμων. Πολλά τα ανοίγαμε και 
παίρναμε τη μπαρούτι. Τα πρωτόγνωρα αυτά αντικείμενα 
έγιναν παιχνίδια στα παιδικά μας χέρια. Υπήρξαν 
ατυχήματα και θύματα. Παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Άλλα 
ακρωτηριάστηκαν και άλλα έχασαν την όραση τους. 
Μεταξύ των θυμάτων και ο μικρότερος αδελφός μου 
Θύμιος, ο αποκαλούμενος στο χωριό Θυμιούλης.

Ένα πρωινό κοντά στο τέλος εκείνου του Ιουλίου 
ο Θυμιούλης στα έξι του, ανακάλυψε μία Ιταλική 
χειροβομβίδα σε τοίχο απέναντι από το σπίτι μας. Την 
πήρα και μαζί πήγαμε επάνω από το χωριό, στο ανατολικό 
τμήμα, όπου υπάρχει λάκκος. Εκεί απασφάλισα τη 
χειροβομβίδα, δηλαδή τράβηξα την περόνη ασφαλείας και 
την πέταξα στο βάθος του λάκκου. Η χειροβομβίδα δεν 
εξερράγη. Κατέβηκα μαζί με τον αδελφό μου στο λάκκο, 
πήρα τη χειροβομβίδα με προσοχή και την τοποθέτησα σε 
μια λακκούβα με νερό, για να φθαρεί και να μην κτυπηθεί 
κάποιος άλλος. Έμεινα με την εσφαλμένη εντύπωση ότι 
ο αδελφός μου είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο που του είχα 
επισημάνει. Μετά η χειροβομβίδα ξεχάστηκε.

Ήλθε ο Αύγουστος. Στις έξι του μήνα την ημέρα 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού το χωριό 
πανηγύριζε στο εκκλησάκι του Σωτήρος (λά Σωτήρα) 
που βρίσκεται σε βουνοκορφή ύψους 1.400 μέτρων 
περίπου Βορειοδυτικά του χωριού. Τοποθεσία μαγευτική 
με καταπληκτική θέα τη μεγαλόπρεπη και σκληρόβραχη 
Τύμφη (Γκαμήλα) με τις ατέλειωτες δανδελωτές κορφές, 
τις απότομες χαράδρες με τα μόνιμα χιόνια και πιο κάτω 
τα πυκνά δάση. Προς τα Ριζά της Τσούκα-Ρόσα η Τύμφη 
κρατάει στην αγκαλιά της με περισσή στοργή και φροντίδα 
το όμορφο Βρυσοχώρι, το χωριό των Δασκάλων και των 

γραμμάτων, πνιγμένο σε πυκνή βλάστηση και λουσμένο 
από τα γάργαρα νερά που ρέουν άφθονα. Από την άλλη 
μεριά νιώθεις τη δροσερή ανάσα του γέρου-Σμόλικα που 
κάνει τα πανύψηλα και αιωνόβια πεύκα να θροΐζουν, να 
ατενίζει αγέρωχα και με χαμόγελο την Τύμφη. Ανάμεσα 
τους κυλά με Βουητό τα νερά του ο Αώος ποταμός. Εκεί 
ψηλά πήγα με τον παππού, το Θύμιο, και τον αδελφό μου 
ανήμερα της γιορτής εκείνης. Μετά τη θεία λειτουργία 
ακολούθησε γλέντι στο βαθύσκιο δάσος του Σωτήρα. 
Το χορό άνοιξαν κατ’ έθιμον οι γεροντότεροι. Θυμάμαι 
πρώτους στο χορό τους δύο χαρακτηριστικούς τύπους του 
χωριού. Τον κοντούλη Παύλο Δημάκη με τη ξηρομεριτικη 
φορεσιά του και το Γιώτη Πίσπα με το σακάκι του 
μονόπλατα κρεμασμένο, τα φουντωτά τσαρούχια και τ’ 
άσπρο μαντήλι στο λαιμό του. Το μεσημέρι επιστρέψαμε 
στο χωριό. Μετά το γεύμα ο Θυμιούλης, χωρίς να γίνει 
αντιληπτός, πήγε στο λάκκο με τη χειροβομβίδα. Την πήρε 
από το νερό και την πέταξε στο έδαφος μπροστά στα 
πόδια του. Η χειροβομβίδα έσκασε και ο εκκωφαντικός 
κρότος τράνταξε την ησυχία του χωριού. Στον τόπο του 
ατυχήματος πρώτος έτρεξε ο κατά κόσμον τότε Παύλος 
Ζησάκης (σήμερα γέροντας σε μοναστήρι κοντά στη 
Σπάρτη) άνθρωπος συνετός με βαθειά πίστη στο Θεό, 
πολεμιστής και τραυματίας του Αλβανικού μετώπου. 
Πήρε τον τραυματία αγκαλιά και τον ξάπλωσε επάνω σε 
μια κουβέρτα στην πλακόστρωτη αυλή του σπιτιού του, 
κάτω από την κληματαριά. Εκεί ο Παύλος με γάζες και 
επιδέσμους που είχε από το δικό του τραύμα επέδεσε τις 
πληγές του αιμόφυρτου Θυμιούλη, που ξεκινούσαν από 
την κορυφή της κεφαλής και έφθαναν μέχρι τα άκρα των 
ποδιών ξεπερνώντας στο σύνολο τους τις εκατό. Μόνο τα 
γαλανά του μάτια ξεχώριζαν άθικτα, αν και γύρω από αυτά 
πολλές πληγές αιμορραγούσαν. Το πώς γλύτωσαν εκείνα 
τα μάτια από τη μανία των θραυσμάτων της χειροβομβίδας, 
μόνο σε θαύμα μπορεί να αποδοθεί. Το θαύμα το έζησε 
«κατ’ όναρ» η καλοκάγαθη γειτόνισσα κυρά-Φροσύνη 
Καραμπέρη, μάνα του αείμνηστου Ζήση Καραμπέρη, 
ταξιτζή. Η κυρά-Φροσύνη καθόταν εκείνο το μεσημέρι στο 
πέτρινο πεζούλι της εξώπορτας στον ίσκιο, όταν πέρασε 
μπροστά της ο Θυμιούλης πηγαίνοντας στο λάκκο. 
Μάλιστα τον ρώτησε που πηγαίνει. Εκεί μέσα στο κάμα του 
καλοκαιριού αποκοιμήθηκε και είδε όνειρο εναργέστατο 
που το θυμόταν και το ομολογούσε μέχρι το τέλος της 
ζωής της. Είδε καβαλάρη σε άσπρο άλογο, ντυμένο στα 
άσπρα, να ξεκινά από το εκκλησάκι του Σωτήρος, από το 
όρος Θαβώρ του Παλαιοσελλίου, να κατεβαίνει στο χωριό 
και να περνάει μπροστά της λέγοντας: «πηγαίνω να σώσω 
ένα παιδί». Τότε την ξύπνησε ο κρότος της έκρηξης της 
χειροβομβίδας. Το κακό μαντάτο -κτύπησε ο Θυμιούλης- 
μαθεύτηκε αμέσως.

Τον τραυματία φασκιωμένο σαν μωρό μετέφερε 
ολονυχτίς, επάνω σε μουλάρι, στην Κόνιτσα, ο Θείος μου 
Στέφανος. Εκεί τον παρέλαβε ο πατέρας μου και με το 
ταξί του Γιάννη Μπράχα από το Βρυσοχώρι, που κατά 
καλή τύχη βρέθηκε εκεί, έφθασε κοντά στο μεσημέρι στα 
Γιάννενα, στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, στο παλιό κτίριο, 
πίσω από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Αγοράς. Εκεί 
χειρουργήθηκε από τον περίφημο χειρουργό Στέφανο 
Χρηστίδη, ο οποίος μετά τον πόλεμο ξενιτεύτηκε στην 
Αμερική. Στο νοσοκομείο επικρατούσε μεγάλη ένδεια. 
Φάρμακα, γάζες, επίδεσμοι, οξυζενέ κ.ά., δεν υπήρχαν. 
Υπήρχε όμως ανθρωπιά εκ μέρους των γιατρών και του 
νοσηλευτικού προσωπικού. Τα αντιβιοτικά δεν είχαν ακόμη 
ανακαλυφθεί. Έτσι οι πολλαπλές πληγές του τραυματία 
είχαν μολυνθεί, γέμισαν πύον. Η μόνη αντιμετώπιση 
ήταν οι γάζες που απορροφούσαν το πύον. Επειδή ήταν 
δυσεύρετες η μητέρα μου έπλενε τις χρησιμοποιημένες 
γάζες, που ξηραμένες επάνω στις πληγές ξεκολλούσαν 
με πόνο ελλείψει οξυζενέ, τις σιδέρωνε με το παλιό 
με τα κάρβουνα σίδερο και τις ξαναχρησιμοποιούσαν. 
Χρειάστηκαν περίπου πέντε μήνες για να επουλωθούν τα 
τραύματα και τότε ο Θυμιούλης άρχισε να περπατά από 
την αρχή πρώτα με τα τέσσερα, μετά ακουμπώντας, ώσπου 
να στηθεί ξανά όρθιος.

0 δύσκολος εκείνος χρόνος πέρασε. Ο Θυμιούλης έγινε 
Θύμιος. Φοίτησε κανονικά χωρίς κινητικά προβλήματα στο 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και την Παιδαγωγική Ακαδημία. 
Σταδιοδρόμησε ως εκπαιδευτικός. Όταν κατά την κατάταξη 
του στο στρατό περνούσε από την υγειονομική επιτροπή οι 
γιατροί προβληματίστηκαν με τα πολλαπλά και εκτεταμένα 
τραύματα του και του πρότειναν απαλλαγή από το στρατό. 
Ο Θύμιος απέρριψε την πρόταση, όπως απέρριψε και 
δεύτερη να κριθεί βοηθητικός. Τότε υποβλήθηκε σε 
δοκιμασία με σωματικές ασκήσεις και απέδειξε την 
αρτιμέλεια του. Κρίθηκε ικανός και υπηρέτησε ως λοχίας 
24 μήνες. Την εποχή εκείνη ήταν μεγάλη προσβολή για 
τους νέους να μην υπηρετήσουν στο στρατό ή να κριθούν 
βοηθητικοί. Άλλοι καιροί, άλλα ήθη και έθιμα, άλλες αρχές 
και αξίες. Μ’ αυτές η πατρίδα μας γνώρισε θριάμβους και 
είδε ανάπτυξη.

Ο Θύμιος σώθηκε. Το όνειρο της Κυρα-Φροσύνης 
Βγήκε αληθινό. Το τάμα της μάνας προς το Σωτήρα 
Χριστό, όταν ξενυχτούσε δίπλα στο κρεβάτι του πόνου «αν 
γίνει καλά ο Θυμιούλης, παντρευτεί και αποκτήσει αγόρι 
θα του δώσει το όνομα Του», πραγματοποιήθηκε. Ο γιος 
του Θύμιου, Σωτήρης. Η δική μου εσωτερική ανάγκη μη 
απαλλαγμένη ενοχής, για το άναμμα ενός κεριού κάθε 
χρόνο στις 6 Αυγούστου στο εκκλησάκι του Σωτήρα 
εκπληρώνεται, ο δε μεταμορφωθείς εν τω όρει Χριστός ο 
Θεός έδειξεν ημίν την δόξαν του.

Ιωάννινα, 1 2-8-2011

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΟΙ ΠΟΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πορεία Γ. Τσουμάνη

1. Πουποβίνης Ευθύμιος
2. Τσιομίδου Σταυρούλα
3. Τσιομίδου Νικολίνα
4. Τσουμάνης Γεώργιος
5. Τσουμάνη Μαρία
6. Τάτσης Λάμπρος
7. Μπάρκας Δημήτριος
8. Μπάρκα Κατερίνα
9. Τζαμουράνος Ιωάννης
10. Τζαμουράνου Νίκη
11. Τζαμουράνου Αθηνά
12. Τζαμουράνου Χρυσαυγή
13. Κορέτας Απόλλων
14. Σταματίου Σταμάτης
15. Καγιάφας Παναγιώτης
16. Γκαρτσούλης Παύλος
17. Παντίση Μισιέλ
18. Παντίση Ελένη
19. Δημητράκης Παναγιώτης
20. Κατσαρά Κατερίνα
21. Παπαδοπούλου Δήμητρα
22. Ανδρούτσος Δημήτριος
23. Ανδρούτσου Θεοδώρα
24.   Τσιομίδης Αναστάσιος του Γεωργίου

Αλάκο
1. Τσουμάνης Αστέριος
2. Τσουμάνης Δημήτριος
3. Οικονόμου Ευτυχία
4. Τάτση Στέλλα
5. Χαντόλιος Κων/νος
6. Τσιομίδης Αναστάσιος του Αδαμαντίου
7. Τσιομίδου Θεοδώρα
8. Τσιομίδης Αδαμάντιος του Αναστασίου
9. Χαντόλιου - Λούζη Σταματία
10. Λούζης Νικόλαος
11. Τάτσης Γεώργιος

Σάββατο 13 Αυγού-
στου 2011, στις 7 το 
πρωί άρχισαν να κατα-
φθάνουν οι πρώτοι, βια-
στικοί υποψήφιοι ορειβά-
τες για την καθιερωμένη 
από το 2006, ανάβαση, 
στο μονοπάτι «Ιωάννης 
Τσουμάνης».

Θα βγαίναμε με αυτο-
κίνητα από το δρόμο της 
Μαγούλας, πριν τη βρύ-
ση, δεξιά ως την Κιάτρα 
Ντ’ Αλάκου, για να μικρύ-
νουμε το χρόνο της πο-
ρείας, μια και στην πα-
ρέα μας εκτός των έμπει-
ρων ορειβατών Σταμά-
τη Σταματίου από τη Βέ-
ροια Καγιάφα Παναγιώ-
τη και Γκαρτσούλη Παύ-
λο είχαμε άπειρους, 
άβγαλτους και νέους.

Θυμάμαι την πρώτη 
φορά το 1997, 19 Αυ-
γούστου όταν σηματοδοτούσαμε το μονοπάτι αυτό 
για την 8η Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων Δυτι-
κής Ελλάδος και Ηπείρου, η ομορφιά του τοπίου είχε 
τρελάνει κυριολεκτικά το Γιάννη Ζουμπούλη που είχε 
καταγράψει για την εφημερίδα τις αξέχαστες εντυπώ-
σεις του! Θυμάμαι και τους 300 τόσους ορειβάτες 
που συμμετείχαν αργότερα (13-14 Σεπτέμβρη) στην 
8η Σ.Ο.Σ. ΔΕΗ.

Θυμάμαι ακόμα όταν (Σεπτέμβρη 2005) καθαρίζα-
με το δρόμο για τα εγκαίνιά του σαν μονοπάτι «Ιωάν-
νης Τσουμάνης» που έγιναν 9 Απριλίου 2006.

Αφήσαμε το σιάδι με τις οξιές, τις πανύψηλες άλ-
λες όρθιες, αγέρωχες, λυγερόκορμες κι άλλες κάτω 
λιανισμένες σε κουφάρια – κούτσουρα.

Πήραμε μαζί μας τόση όρεξη να μας βγάλει ως 
απάνω! Κάτω η πεσμένη φυλλωσιά, αιώνων στρώμα, 
αλλού σου χάριζε άνεση και αλλού σε γλιστρούσε παι-
γνιδίζοντας.

Στη βρύση στου Τελέση, η στάση η μεγάλη. Κά-
ποτε εδώ ήτανε στάνες του Τελέση λέει ο Πρόεδρος 
(Θύμιος Πουποβίνης). Αυτό το φύλλο το λένε Στρι-
γκώνι κι έκανε μ’ αυτό (το φύλλο) – καναλάκι να τρέχει 
το νερό της πηγής!

Ο δρόμος δίπλα – δίπλα, μέσα από αγριοπλάτα-
νους, οξιές, αγκάθια, μύρια τόσα λούλουδα, μας κα-
λωσόριζαν με το θρόισμα, το άρωμα, τον ίσκιο τους!

Πουλτούρι, Λαπτάσα, ήταν εκεί και μας περίμε-
ναν, κάπου στο βάθος ίσως αρκούδες, αγριογούρου-
να, αγριόγιδα, ήταν εκεί και μας καρτέραγαν να ξομο-
λογηθούμε, γιατί στα χωράφια της φύσης, όπως έγρα-
ψα κάποτε, είμαστε ανήλεοι, ενώ τάχατες νοιαζόμαστε 
για εκείνη.

Σαν φτάσαμε στην ποδιά της Τσουκαρόσιας, κα-

ταπράσινη πλαγιά, οι νέοι τάχυναν το βήμα τους ν’ 
ανέβουνε στα ριζά της, μαζί ο Δημήτρης Ανδρού-
τσος, ο Απόλλωνας, ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης, ο 
Γιάννης, η Ελένη «Α, ρε βουνά, γιατί δε με γνωρίζε-
τε!», αναφώνησε ο Παναγιώτης Δημητράκης στο τε-
λευταίο δύσκολο ανηφόρι.

Εκεί τότε γίνεσαι αλαζόνας, υβριστής. Κάτω σου, 
δουλικά όλα, το χωριό, ο Αώος, οι πλαγιές που πέρα-
σες. Όμως πίσω σου η επιβλητική Τσουκαρόσια σε 
καθηλώνει!

Η επιστροφή στην Κιάτρα Ντι Αλάκου, με τα σά-
ντουιτς, τα αναψυκτικά του ΜΟΣ και τις πίτες της Στα-
ματίας Τσουμάνη, «χτύπησαν» το κουδούνι του δια-
λείμματος στη φύση, γυρισμός στην πραγματικότητα.

Λάμπρος Τάτσης

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΤΟΥ ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ

Στο φετινό πρόγραμμα του Μ.Ο.Σ. ήταν προγραμ-
ματισμένη και η επίσκεψη στους καταρράκτες του 
Ηλιοχωρίου, μια τοποθεσία που απλόχερα η φύση 
δείχνει το κάλλος της όπως και σε τόσες άλλες τοπο-
θεσίες των χωριών μας.

Στις 30 Ιουλίου του 2011, ημέρα Σάββατο ξεκινή-
σαμε από το χωριό μια μεγάλη παρέα και φτάσαμε 
στην πλατεία, στο Ντομπρίνοβο όπου μας περίμενε ο 
πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

Κατηφορίζοντας συναντήσαμε τη μεγαλόπρεπη 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τον αγέρωχο πλάτα-

νό της που την «προστατεύει» σαν άγγελος!

Καθώς κατεβαίναμε στο παλιό μονοπάτι, ένα εργο-
τάξιο που κατασκευάζει το νέο καλντερίμι, ένα μεγάλο 
έργο, ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Μετά την ολοκλήρωσή 
του η πρόσβαση στους καταρράκτες θα ‘ναι πιο εύκο-
λη. Βρεθήκαμε στο παλιό τοξωτό γιοφύρι ΤΟΥ ΠΕΤΣΙ-
ΟΥ μια μικρή ανηφόρα και φτάσαμε στο εξωκλήσι του 
Αγίου Αθανασίου. Λίγο πιο κάτω αφήσαμε αριστερά 
τη συνέχεια του μονοπατιού που ένωνε παλιά τα χω-
ριά με τη Λάϊστα, με την οποία η επικοινωνία ήταν συ-
χνή.

Σε μισή ώρα περίπου φτάσαμε στο ποτάμι και δε-
ξιά μας αντικρύσαμε έναν τεράστιο καταρράκτη με-
γάλου ύψους, πραγματικό θαύμα της φύσης, που στο 
διάβα του σχηματίζονται τρεις μεγάλες «λεκάνες», τέ-
τοιες που στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, πολλοί 
πηγαίνουν για μπάνιο.

Απολαύσαμε το κύλισμα του γάργαρου νερού του 
κρυοπόταμου, ξεκουραστήκαμε και πήραμε τον ανη-
φορικό δρόμο της επιστροφής. Με λίγη κούραση φορ-
τωμένοι φτάσαμε στην πλατεία, στην ωραία ταβέρνα 
της Ιφιγ. Παπανικολάου όπου μας περίμεναν μαζί με 
τον κ. Κώστα Κοντογιάννη και τη Μελανία Πολύζου.

Ανάμεσα στον καφέ, στο τσίπουρο, την μπίρα, 
ανταλλάξαμε απόψεις, διάφορες σκέψεις για τους κα-
ταρράκτες, πως μπορούν με προσπάθεια να γίνουν 
τουριστικός πόλος έλξης της περιοχής. Γυρίσαμε στο 
Βρυσοχώρι ευχαριστημένοι κι ικανοποιημένοι απ’ 
όσα είχαμε δει και είχαμε ακούσει την ξενάγηση που 
έκανε ο πρόεδρος του τοπικού Ηλιοχωρίου Χαρά-
λαμπος Νάτσικας στην παρέα που αποτελούσαν οι: 
Άννα Δημητράκη, Δημήτριος Δημητράκης, Μαρία 
Κοντογιαννοπούλου, Γιάννης Δράκος, Ευανθία Κα-
ραγιαννοπούλου, Περσεφόνη Καραγιαννοπούλου, 
Απόλλωνας Κορέτας, Κατερίνα Μπάρκα, Δέσποινα 
Μπάρκα, Δημήτριος Μπάρκας, Ευτυχία Οικονόμου, 
Χάϊδω Πουποβίνη, Ευθύμιος Πουποβίνης, Στέλλα 
Τάτση, Λάμπρος Τάτσης, Αδαμάντιος Τσιομίδης του 
Αναστ., Αναστάσιος Τσιομίδης του Αδαμ., Σταματία 
Τσουμάνη και Αστέριος Τσουμάνης.

Στέλλα Οικονόμου  - Τάτση

ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΚΑΡΟΣΙΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. -Από αυτό το χωριό τα παιδιά τα λερωμένα. 
   -Μόριο ευχής. 
2. - Με υπερηφάνεια
3. - Ήρωας των Ινδών. - Αιγυπτιακός πάπυρος. 
    - Όμοια σύμφωνα.
4. - Βουνά. -Με αυτή κυνηγάμε ελεύθερα.
5. - Ένας Ιησούς. - Μία πρόθεση.
6. - - Ανδρικό όνομα. - Συμπεραίνει
7. - Πάλι, αρχαία. - Μας μεταδίδει μικρόβιο.
8. - Μισό μάτι. 
       - Θωρικτό Αγγλικό που βύθισαν οι Γερμανοί
9. - Είδος τυριού. - Όμοια σύμφωνα. 
   - Ένα αναφορικό, ουδέτερο.
10. - Άλλα, καθαρεύσα. - Άρθρο στον πληθυντικό. 
      - Κλωστίτσα καθαρεύουσα.
11. - Σ’ αυτόν τον κήπο προσευχήθηκε ο Χριστός.
12. - Γύρω χωρίς φωνήεντα. - Η Άρτα χωρίς κεφάλι. 
      - Μυθική θεά.
13. - Δε φαίνεται.
14. - Αμίλητα ράσα. - Άγαλμα στους Δελφούς.
15. - Η έδρα του Πάπα.
16. - Όσιο, ιερό. - Λατινικό είναι.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1.  - Τόσα τα παληκάρια της Λεβαδιάς. - Η σελήνη.
2.  - Έκφραση μαγειρικής. - Δικός σας.
3.  - Προϊστορικός ελέφαντας. - Αυτές. 
 - Συνεχόμενα γράμματα.
4.  - Πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. 
 - Είναι το ο, το η και το το στη γραμματική.
5.  - Νησάκι πού ‘χε κυρά. - Δε νικιέται ποτέ.
6.  - Κλωστή. - Είδος ψαριού. - Πολύτιμο ξύλο.
7.  - Γυναικείο χαϊδευτικό. - Ελατήριο. 
 - Συμφωνημένος αγώνας.
8.  - Μύτη βελονιού. - Αμίλητη Ράνια. - Πάπυρος αρχαίο 

Αιγυπτίων. 
 - Οργάνωση που αντιτάχτηκε στην Αλγερία.
9.  - Είναι η σαύρα. - Τα πρώτα στον ήρωα. 
 - Σιωπηλά χνώτα.
10.  - Αποκρουστικά. - Μουσική νότα. - Όμοια φωνήεντα.
11.  - Και κατατεθέν υπάρχει. - Άγιος, ιερός. 
 - Σήμα κινδύνου.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
     Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
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ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
(Φύλλο εφημερίδας 75, σελ. 14)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1.  ΤΗΛΕΦΩΝΟ - ΣΡΙ
2.  ΗΛΕΚΤΡΑ - ΑΚΙΣ
3.  ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
4.  ΕΚΑΣ - ΠΑΣΑ
5.  ΒΤΝ - ΚΟΛΑ - ΗΠΑ
6.  ΟΡΗ - ΓΜ - ΑΡΑ
7.  ΑΟ - ΡΟΙ - ΑΠΩΣΗ
8.  ΣΝΣ - ΑΦΟΙ
9.  ΟΜΩΣ - ΚΑΙ
10. ΦΥΑΚΙΝΘΟΣ - ΟΝ
11. ΤΟΑ - ΡΗΤΙΝΗ
12. ΚΙΜΩΝ
13. ΡΑΪΣΑ - ΙΝΕΣ
14. ΑΣΑΡΩΤΟ
15. ΔΟΣ - ΑΝ - ΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΤΗΛΕΒΟΑΣ - ΥΠΕΡ
2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝ - ΑΟ - ΑΤΟ
3.  ΛΕΚΑΝΗ - ΣΟΚΑΚΙ
4.  ΕΚΑΣ - ΜΙ - ΙΣΑ
5.  ΦΤΝ - ΟΜΩΝΥΜΑ
6.  ΟΡΟΛΟΓΙ - ΣΘ - ΑΝ
7.  ΝΑΠΑΛΜ - ΟΡΝΙΣ
8.  ΕΣΑ - ΑΦΕΣΗ - ΝΑ
9.  ΑΒΑ - ΑΠΟ - ΤΣΕΡΙ
10. ΣΚΙ - ΗΡΩΙΚΟΙ - ΣΕΑ
11. ΡΙΟ - ΠΑΣ - ΑΝΝΑ
12. ΙΣ - ΧΑ - ΗΜΙ - ΑΟΡ

Ένα βράδυ του Ιουλίου, κουτσοπίνοντας στο 
καφενείο, συζητούσαν τα αδέλφια Νίκος και Θανάσης 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ για τις επισκευές και βελτιώσεις 
που κάναν στο σπίτι τους. Σε λίγο ο Νάσιος αναπολώντας 
τα παιδικά του χρόνια, μας είπε πως έφαγε το περισσότερο 
ξύλο, σαν παιδί 10 χρόνων, απ’ τον πατέρα του. 

Ο πατέρας του Αντώνης Αθανασίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ (ΠΟΥΤΣΙΟΣ) (1914 - 2002) είχε σειρά να 
βοσκήσει τα γίδια του χωριού. Το απόγευμα ο Νάσιος 
πάει στο κάτω μαχαλά για να βοηθήσει. Τον πετυχαίνει 
στο σπίτι της Δέσποινας (Τσέπως) ΓΚΑΡΑΝΗ ή ΦΩΛΙΝΑ 
(1917-2000).

Παίρνει τα γίδια του πάνω μαχαλά ο Νάσιος κι ο 
πατέρας, έχοντας στον ώμο μια σκοτωμένη αλεπού πάει 
σπίτι. 

Όταν μετά ξεκουράσθηκε ο Αντώνης, φωνάζει στο γιό 
του να φέρει την αλεπού να τη γδάρει. 

Όταν φθάνει στο μπαούλο ο Νάσιος ακούει θορύβους 
στη κασόνα, γυρίζει και λέει: 

-Ωρέ μπαμπά η αλεπού είναι ζωντανή! 
Αρχίζει τότε ο Αντώνης να δέρνει το γιό, φωνάζοντας: 

-Παλιόπαιδο μου λες ψέματα! ... και συνέχιζε να το 
χτυπά το παιδί: Ύστερα πάει ο ίδιος και καταλαβαίνει 
ότι ο θόρυβος μεγάλωνε! Ήταν ζωντανή! Παίρνει μια 
σιδερόβεργα να σκοτώσει το ζώο, αλλά το σίδερο έβγαζε 
σπίθες στην αρχή απ’ τα δόντια της αλεπούς! Ύστερα 
απ’ αυτό δεν «ΞΑΝΑΣΗΚΩΣΕ χέρι» στον γιο του! 

*  *  *
Ο Μιχάλης Αντωνίου ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (1927-2002) 

έφυγε από το χωριό του 1946 και πήγε στο Γιδά για να 
βρει δουλειά. Αργότερα άνοιξε κρεοπωλείο. Κατά το 
1972 πήρε συνεταίρο το Δημήτριο Θεμιστοκλή ΠΡΟΪΟ. 
Δούλεψαν 25 χρόνια μαζί άψογα. Κάποιο χρόνο στο 
τέλος Μαϊου, όπως συνήθως, δεν μπορούσαν να βρουν 
κατσίκια για σφάξιμο.

Ο καημένος ο ΠΡΪΟΣ έφτασε στα ριζά του Σμόλικα, 
εκεί βρήκε 80 κατσίκια «ΜΟΥΡΛΙΑ». Τα έσφαξαν και 
τα κρέμασαν στο τσιγκέλι. Περνάει λοιπόν η Νίτσα 
Θεοδώρου Θεοδωρίδη (Το γένος Γεωργίου ΤΡΑΜΜΑ) 
και παίρνει ένα μπούτι. Βάζει τα σχετικά το βάζει στο 
φούρνο και βγαίνει ένα πράγμα εξαιρετικό ψητό! 

Επειδή όμως μύριζε.. κατσικίλα, το παίρνει και το πάει 
πίσω στο μαγαζί του Μιχάλη και το αφήνει πάνω στο 
μπάγκο! 

Ξαφνιάστηκαν οι καταστηματάρχες, κανά δυό πελάτες 
κι ο Ιωάννης Στεργίου ΚΟΛΙΟΣ, που ήταν και ανεψιός 
της. Ο Γιάννης φεύγει γρήγορα στο κοντινό μπακάλικο 
και φέρνει 10 μπύρες FIX. 

Όλη η παρέα τίμησαν δεόντως το ψητό της θείας - 
Νίτσας με... συνοδεία μπύρας! 

Ένας μάλιστα πελάτης είπε για μια στιγμή! 

-Γιάννη στην υγειά της θείας Νίτσας! Μακάρι το 
κατσικίσιο κρέας να μυρίζει ... πάντοτε κατσικίλα! 

*  *  *
Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, στο πανηγύρι, 

πολλοί μικροί και μεγάλοι μετάλαβαν, όταν ο παπά 
Βασίλης ΚΩΣΤΑΚΙΤΣΗΣ (ο εφημέριός μας) είπε το 
«ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ». Μέσα σ’ αυτούς η Αδαμαντία Ανδρέα 
ΓΚΟΓΚΟΥ (το γένος Ιωάννη ΚΑΠΡΑΝΤΖΙΟΥ) πήγε το 
δίχρονο γιο της Χρήστο.  Όταν όμως ήλθε η σειρά, ο 
Χρηστάκης... όπως όλα τα μικρά, φοβήθηκε λίγο... και 
τον ενθάρρυνε η μάνα του.. τότε λέει ο Παπά - Βασίλης 
στην απλή καθομιλούμενη Ηπειρώτικη γλώσσα: 

- Έλα καμάρι μ... άνοιξε το στόμα σ... ένα κουταλάκι 
είναι... 

Ενώ λοιπόν ο μικρός δίσταζε, παίρνει χαρούμενη όψη 
και κοιτάζοντας ήρεμα τη μαμά του και τον Ιερέα λεέι: 

-Ε! καλά, σιγά, σιγά! 

*  *  *
Την ίδια μέρα, όλοι οι πανηγυριώτες, σύμφωνα με το 

έθιμο, φεύγοντας πέρασαν μαζί με τα «ΚΛΑΡΙΝΑ» απ’ τα 
σπίτια του πέρα μαχαλά. 

Τελευταίο σπίτι στον Θύμιου ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ. Κάθισαν 
λοιπόν στην αυλή οι επισκέπτες, κεράστηκαν και μετά 
άρχισαν να «ΒΑΡΟΥΝ ΟΙ ΒΙΟΛΙΤΖΗΔΕΣ». 

Πρώτα χόρεψαν οι γονείς (οι νοικοκυραίοι) ο Θύμιος 
κι η Χαϊδω. Ήλθε η σειρά της νύφης τους (συζύγου 
του γιού τους Γιάννη), η οποία γνωρίζει όλους τους 
παραδοσιακούς χορούς, ο κλαριτζής Σταύρος ΝΤΕΡΟΣ 
ρώτησε γνωρίζοντας την ποντιακή καταγωγή της 
Πόπης ΣΤΥΛΙΔΟΥ:

- Τι θέλετε ποντιακό;
- Όχι ακριβώς, αλλά ένα ποντιοαρβανιτοβλάχικο!

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ
                            Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ

Επαναπατρίστηκαν 
κλεμμένες εικόνες

Έξι μεταβυζαντινές εικόνες του 18ου και του 19ου 
αιώνα που είχαν κλαπεί από εκκλησίες της Τσαγκαράδας 
και του Ζαγορίου εντοπίστηκαν, επαναπατρίστηκαν 
και παρουσιάστηκαν στο Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο.

Οι εικόνες βρέθηκαν στην γκαλερί του Ρίτσαρντ Ντεμπλ 
στο Λονδίνο. «Είναι τεράστια η επιτυχία απέναντι στις 
δυνάμεις που προσπαθούν να κλέψουν την πολιτιστική 
κληρονομιά μας», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού, Π. 
Γερουλάνος. «Μια επιτυχία που οφείλεται σε δύο λόγους: 
στη συλλογική δουλειά των εμπλεκομένων και στο 
γεγονός ότι έδρασαν αθόρυβα, καθώς είναι σημαντικό 
να κρατά με μυστικότητα σε τέτοιες περιστάσεις»,, 
συμπλήρωσε, ενώ ανέφερε επίσης ότι κατασχέθηκαν 
άλλες  έξι εικόνες στην Ολλανδία, οι οποίες πρόκειται να 
επιστρέψουν σύντομα.

Οι έξι εικόνες που επέστρεψαν είναι οι: «Υπαπαντή 
του Χριστού», που εκλάπη από την Ιερά Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βυσικό Καλουτά του 
νομού Ιωαννίνων, «Αγιος Γεώργιος» και «Θεοφάνια» 
από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Τσαγκαράδας 
Πηλίου, «Αγιοι Παύλος και Πέτρος» και «Γέννηση του 
Χρίστου» από τον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα Βίκου. του 
νομού Ιωαννίνων και, «Παναγία Οδηγήτρια» από τον Ιερό 
Ναό Αγίου Νικολάου Ηλιοχωρίου, νομού Ιωαννίνων, 
από την οποία λείπει το μισό κομμάτι. Το άλλο μισό έχει 
καταγραφεί και έχει ζητηθεί από το Βυζαντινό Μουσείο 
ώστε να γίνει η συντήρηση και η συγκόλληση της και η 
εικόνα να παραδοθεί στο σύνολο της.

Από το περιοδικό «ΒΙG FISH 16/01/2011 

Φάτε μάτια (και όχι μόνο ψάρια)
Η κατανάλωση τριών μερίδων ψαριού την εβδομάδα 

θωρακίζει αποτελεσματικά το κυκλοφορικό

Κείμενο: Παναγιώτα Καρβατήρα

Οι ειδικοί μας διαβεβαιώνουν όχι η προστασία 
που παρέχει η κατανάλωση ψαριών αφορά και το 
κυκλοφορικό σύστημα του οργανισμού. Ερευνητές του 
σουηδικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα ανακοίνωσαν όχι οι 
γυναίκες που τρώνε περισσότερες από τρεις μερίδες 
ψάρι την εβδομάδα έχουν μειωμένες πιθανότητες 
να εκδηλώσουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, 
Αμερικανοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το όφελος από 
την κατανάλωση ψαριού αυξάνεται ανάλογα με τον τρόπο 
παρασκευής του, με μεγιστοποίηση της διατροφικής του 
αξίας όταν είναι ψητό ή βραστό. Οι Σουηδοί επιστήμονες 
μελέτησαν επί περίπου δέκα χρόνια 34.700 γυναίκες 
ηλικίας 49-83 ετών. Διαπίστωσαν ότι όσες έτρωγαν συχνά 
ψάρι είχαν 16% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν 
εγκεφαλικό σε σχέση με τις γυναίκες που έτρωγαν ψάρι 
λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα. Η κατανάλωση 
ψαριών είναι πολύ μικρή σε αλλές χώρες, της Ελλάδας 
συμπεριλαμβανομένης, ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι η 
αλλαγή της συγκεκριμένης διατροφικής συνήθειας θα 
είχε σημαντικά οφέλη για τον γυναικείο -και όχι μόνο- 
πληθυσμό.

Το ελαιόλαδο κάνει καλό αλλά 
μόνο σε μικρές ποσότητες

Οι Σουηδοί ερευνητές επεσήμαναν ότι η ωφέλεια του 
ψαριού έγκειται κυρίως στη βιταμίνη D και στα ωμέγα 
3 λιπαρά οξέα που μειώνουν την πίεση του αίματος 
και τη συγκέντρωση λίπους στο αίμα. Το εγκεφαλικό 
προκαλείται συνήθως από ισχαιμικό επεισόδιο, όταν 
φράζει μια αρτηρία που τροφοδοτεί, τον εγκέφαλο με 
αίμα.  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ–ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
1931-2010

Στις 30-10-2011 
συμπληρώνεται ένας 
χρόνος από τότε που 
έφυγε από κοντά μας η 
ΤΑΣΟΥΛΑ Κ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ.

Η Τασούλα γεννήθηκε 
στον Αετόλοφο της 
Λάρισας και ήταν κόρη 
του Γιάννη και της Ελένης 
Αργυρούλη.

Ε γ κ α τ α σ τ ά θ η κ ε 
στη Λάρισα όπου 
παρακολούθησε μαθήματα 
ραπτικής και εξελίχτηκε σε 
άριστη μοδίστρα. 

Εκεί γνώρισε και 
παντρεύτηκε το 1959 το συγχωριανό μας ΚΩΣΤΑ ΧΡ. 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ.

Αργότερα η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα. 
εκεί μαζί με το σύζυγό της έδιναν τον καθημερινό τους 
αγώνα για να πετύχουν τους σκοπούς που είχαν και να 
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Απέκτησαν δύο παιδιά το ΧΡΗΣΤΟ και το ΓΙΑΝΝΗ 
τα οποία μεγάλωσαν με αγάπη, στοργή, επιμέλεια και 
φροντίδα. Ευτύχησαν να καμαρώσουν τα παιδιά τους 
άριστα αποκατεστημένα οικογενειακά, επαγγελματικά 
και κοινωνικά.

Γιατρός ο Χρήστος, καθηγητής στο Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και μόνιμα 
εγκατεστημένος με την οικογένειά του εκεί. Δικηγόρος 
ο Γιάννης στην Αθήνα.

Η Τασούλα ήταν υπερήφανη για τα παιδιά της. Όχι 
τόσο για τις σπουδές και τα πτυχία τους, όσο για το 
χαρακτήρα τους, την εργατικότητά τους, την ευγένεια, 
την εντιμότητα, τις ηθικές τους αξίες, την αγάπη τους 
για τον συνάνθρωπο, τις κοινωνικές τους ευαισθησίες 
και τους αγώνες τους για το καλό και την πρόοδο.

Η ίδια ήταν σπάνιος άνθρωπος. Άριστη νοικοκυρά, 
καλλιτέχνης στη δουλειά της, με ήθος, σοβαρότητα, 
εργατικότητα μα πάνω απ’ όλα με πίστη και προσήλωση 
σε αξίες και ιδανικά. Ήταν μία μεγάλη ΚΥΡΙΑ με πείσμα 
και θέληση, με υπομονή και κατανόηση, με αξιοπρέπεια, 
ευγένεια και καλοσύνη. Από τη συναναστροφή, την 
παρέα και τις συζητήσεις πάντοτε αποκόμιζες κάτι 
καινούριο σε πρακτικό ή θεωρητικό επίπεδο.

Αγάπησε πολύ το Βρυσοχώρι, όπως την αγαπήσαμε 
και την εκτιμήσαμε και όλοι εμείς που την γνωρίσαμε.

Στις επισκέψεις της στο χωριό, μετά την ανακαίνιση 
του σπιτιού της οικογένειας, πρωτοστατούσε στους 
χορούς, στις εκδηλώσεις και γενικά στην κοινωνική 
ζωή. Ήταν μία δραστήρια γυναίκα, με ενδιαφέροντα 
και δίψα για ζωή.

Έχασε όμως τη γη κάτω από τα πόδια της, όταν έχασε 
τον αγαπημένο της σύζυγο. Του συμπαραστάθηκε, τον 
βοήθησε και τον φρόντισε, στη μακρόχρονη πορεία 
της ασθένειάς του, με στοργή, αγάπη, υπομονή και 
αφοσίωση.

Αντλούσε βέβαια δύναμη, κουράγιο και θέληση 
για ζωή από τα αγαπημένα της παιδιά, τις υπέροχες 
νύφες της Γκούντουλα και Αννίτα και τα τέσσερα 
εγγόνια της.

Στους ουράνιους Ανατολικούς δρόμους που 
ταξιδεύει, μακάρι να βρει τη γαλήνη, την ανάπαυση και 
πάνω απ’ όλα να βρει και να τη συντροφεύει και εκεί ο 
πολυαγαπημένος της Κώστας.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
στους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

Ας μείνει αιωνία η μνήμη της!
Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ – 
ΕΞΑΡΧΟΥ
1922-2011

Στις 19-4-2011 έφυγε 
από τη ζωή, η ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ.

Γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 
1922 και η καταγωγή 
της οικογένειάς της 
ήταν από την Ειδομένη 
Κιλκίς. Την ίδια χρονιά 
της γέννησής της η 
οικογένεια Μαρτινίδου 
επιστρέφει στην Ελλάδα 
και εγκαθίσταται στη 
Θεσσαλονίκη, όπου 
η Σταματούλα μεγαλώνει με δυσκολίες και πολλά 
προβλήματα. «Από μικρή στα βάσανα» έλεγε η ίδια.

Όμως τα βάσανα και τα προβλήματα ατσάλωσαν 
το χαρακτήρα της και την έμαθαν να αγωνίζεται, να 
παλεύει τις αντιξοότητες και να ξεπερνάει τις δυσκολίες 
και τις αναποδιές.

Γελαστή, με ζεστό και μεστό λόγο, χαρούμενη και 
πάντα με φιλικά και ευγενικά αισθήματα, δημιουργούσε 
συμπάθειες και φιλίες και ήταν αγαπητή και ευχάριστη 
σε όσους την γνώριζαν.

Παντρεύτηκε το Βρυσοχωρίτη ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΤ. 
ΕΞΑΡΧΟΥ κι έζησαν όλη τους τη ζωή στη Θεσσαλονίκη. 
Ξεχώριζαν τόσο στη Βρυσοχωρίτικη παροικία της 
Θεσσαλονίκης όσο και της Αλεξάνδρειας, όπου ζούσε 
η οικογένεια του Μιχάλη, ως καλοπροαίρετοι, ευγενικοί 
και προοδευτικοί άνθρωποι. Ξεχώριζαν ως καλοί 
συγγενείς, πατριώτες και φίλοι.

Απέκτησαν μία κόρη την ΑΘΑΝΑΣΙΑ παντρεμένη 
με τον Αμερικανό κ. Χολτς. Η Αθανασία είναι 
εγκατεστημένη με την οικογένειά της στο Σεν Λούϊς των 
ΗΠΑ. Η Σταματούλα στοργική και ευαίσθητη μητέρα και 
γιαγιά, επισκέπτονταν συχνά την κόρη της, αλλά πάντα 
η Θεσσαλονίκη την περίμενε και επέστρεφε. Χάρηκε 
δύο εγγόνια, το Μιχάλη Μαξ Εξάρχου Χόλτς και το Λιο 
– Νικήτα Χόλτς.

Τον τελευταίο καιρό οι αρρώστιες, το βάρος των 
χρόνων και των γηρατειών ταλαιπώρησαν τη Σταματούλα 
και δυσκόλεψαν τη ζωή της. Τότε η Αθανασία 
επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, συμπαραστάθηκε στη 
μητέρα της και τη φρόντισε με αγάπη, στοργή και 
αφοσίωση.

Η κηδεία έγινε στις 20-4-2011 στην ιδιαίτερη 
πατρίδα της την Ειδομένη.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην 
Αθανασία, στην οικογένειά της και στους λοιπούς 
συγγενείς «θερμά συλλυπητήρια κι εύχονται να είναι 
ελαφρύ το χώμα της Ειδομένης που τη σκέπασε.

Ας μείνει «αιωνία η μνήμη της»!

Ευτυχία Οικονόμου – Γεωργοπούλου

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
1926 – 2010

Στις 5-11-2010 έφυγε από τη ζωή ο Θωμάς 
Χαριζόπουλος, που ζούσε τα τελευταία χρόνια με την 
εξαίρετη σύζυγό του Ολυμπία, τα παιδιά και τα εγγόνια 
σ’ έναν παράδεισο, που ο ίδιος είχε δημιουργήσει, στην 
Περαία Θεσσαλονίκης. Είχε γεννηθεί στο Ανθοχώρι 
Κοζάνης το 1926.

Πριν πολλά χρόνια είχε επισκεφτεί το Βρυσοχώρι 
με τον αείμνηστο φίλο και κουμπάρο του Χρήστο Χαρ. 
Μπρουσκέλη. Γοητεύτηκε από το χωριό και τους 
κατοίκους του και με τη σύζυγό του ήρθαν και άλλες 
φορές. Έφευγε πάντοτε συγκινημένος, ευχαριστημένος 
και την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει.

Η δυσάρεστη είδηση για το χαμό του μας 
συγκλόνισε. Άριστος οικογενειάρχης, ήταν υπόδειγμα 
συνετού, καλοπροαίρετου και στοργικού πατέρα και 
παππού.

Σεβαστός και αξιαγάπητος στον κύκλο των γνωστών 
και των φίλων, άφησε μνήμη σοβαρού, δίκαιου και 
έντιμου ανθρώπου.

Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπητή Ολυμπία, στα 
παιδιά και στα εγγόνια.

Αστέριος και Σταματία Τσουμάνη.
Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 

στην οικογένεια Χαριζόπουλου, φίλου του χωριού 
μας και συνδρομητή της εφημερίδας μας, θερμά και 
ειλικρινή συλλυπητήρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ

Στις 23 Αυγούστου 2011 πέθανε σε ηλικία 85 
ετών ο Χρήστος Κιτσαράς (1926-2011). Με τη 
σύζυγό του Ευθυμία έχουν δύο παιδιά τον Κώστα 
και τον Αλέκο. Ο Αλέκος είναι παντρεμένος με τη 
χωριανή μας Ντίνα Μπίρη. Ο εκλιπών από τα δύο 
του παιδιά χάρηκε και 5 εγγόνια και 2 δισέγγονα.

Ο ΜΟΣ και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν 
στους αγαπητούς Αλίκη και Ντίνα και σε όλους 
τους οικείους θερμά συλλυπητήρια.

ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΤΗ 
1942 – 2011

Την Κυριακή 
24 Ιουλίου έχασε 
τη μάχη με τη ζωή 
στο Νοσοκομείο 
«Χατζηκώστα» 
όπου νοσηλευό-
ταν η Ειρήνη 
Νότη σε ηλικία 
69 ετών.

Η Ειρήνη 
γεννήθηκε στο 
Πάπιγγο το 
1942. ήταν το 
δεύτερο από τα 
τέσσερα παιδιά 
του Ηλία και της Σταυρούλας Ρωμανέλη. Το 
1969 παντρεύτηκε στο Βρυσοχώρι τον αείμνηστο 
Αντώνιο Νότη. Από τότε έζησε στο Βρυσοχώρι. 
Με τον Αντώνη απέκτησαν και ανάθρεψαν δύο 
παιδιά. Τον Γιάννη, παντρεμένο με την Παναγιώτα 
Αηδόνη και την Νικολέτα παντρεμένη με το Νίκο 
Τάτση.

Ευτύχησε να γνωρίσει δύο εγγόνια, τον Αντώνη 
και τον Δημοσθένη. Δυσαναπλήρωτο το κενό για 
την οικογένειά της.

Η ταφή της έγινε στις 25 Ιουλίου στο 
Βρυσοχώρι που τόσο αγάπησε, παρουσία της 
οικογένειας, συγγενών, φίλων και χωριανών. 

Ας είναι ελαφρύ το Βρυσοχωρίτικο χώμα που 
τη σκεπάζει.

Αιωνία της η μνήμη.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩΡΗ
1932 – 2011

Την Κυριακή 
4-9-2011, πέθανε 
στην Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας, σε 
ηλικία 79 ετών, η 
Βασιλική Γεωργίου 
Πασχαλιώρη.

Η Βασιλική 
γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια (Γιδά) 
στις 15-12-32 και 
ήταν κόρη του 
Αποστόλη Κούγκα. 

Στις 27-11-
55 παντρεύτηκε το Βρυσοχωρίτη Γεώργιο 
Κων/νου Πασχαλιώρη, το γένος Μπιζάκη. 
Οι Βρυσοχωρίτες τον έλεγαν «Ο Γιώργος ο 
μικρός». Η Βασιλική ήταν μια γυναίκα με ήθος, 
ευγένεια, αξιοπρέπεια, εντιμότητα, περηφάνια, 
φιλοξενία, δηλαδή παραδοσιακή σύζυγος και 
μητέρα. Μεγάλωσε σε καλή οικογένεια με ήθος 
και αρχές.

Με το σύζυγό της, ο οποίος πέθανε στις 
5-11-1990 σε ηλικία 63 ετών, δημιούργησαν μια 
όμορφη οικογένεια και απόκτησαν τρία παιδιά.

Τη Χρυσούλα που είναι παντρεμένη με το 
Βρυσοχωρίτη Αθανάσιο Καλότση, και έχουν 
ένα γιο, τον  Κώστα. Την  Ελένη, παντρεμένη με 
τον Γιάννη Σταθαρό. Τον Κων/νο παντρεμένο με 
την Άννα Διβοπούλου και έχουν δύο παιδιά, το 
Γιώργο και το Βασίλη.

Στην ταφή που έγινε στη γενέτειρά της, την 
Βασιλική συνόδεψαν τα παιδιά, τα εγγόνια, οι 
συγγενείς και χωριανοί.

Ας είναι ελαφρύ το ρουμλουκιώτικο χώμα 
που τη σκεπάζει.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΓΑΜΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ

- Το Σάββατο 18 Ιουνίου 2011 ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΕΞΑΡΧΟΥ του αειμνήστου Αντωνίου και 
της Γεωργίας Καραγιαννοπούλου Εξάρχου, 
ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την εκλεκτή 
της καρδιάς του ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του 
Αναστασίου και της Σταυρούλας. Το μυστήριο του 
γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Τα 
στέφανα αντάλλαξε η εξαδέλφη του γαμπρού 
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ.

Μετά τη στέψη ακολούθησε δεξίωση για τους 
συγγενείς και προσκεκλημένους στο κέντρο 
«Πίπιλας» στο Δερβένι Θεσ/νίκης.

- Η ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΡΟΜΠΟ-
ΛΙΑΝΟΥΔΗ, των αείμνηστων 
Γεωργίου και Μαριάνθης Κολιού, 
σύζυγος του ΘΩΜΑ ΟΥΖΟΥΝΗ την 
Τρίτη 12 Ιουλίου 2011, απέκτησε 
ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, 
δεύτερο βλαστό της οικογένειας.

- Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ 
σύζυγος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΜΠΙΡΗ του αειμνήστου Νικολάου και της 
Αριάδνης την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011 
απέκτησε δίδυμα (ένα όμορφο αγοράκι και ένα 
χαριτωμένο κοριτσάκι) πρώτα βλαστάρια της 
οικογένειας.

- Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ του 
Νικολάου και της Χάϊδως Παπαποστόλου σύζυγος 
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΕΡΓΟΥ το Σάββατο 30 Ιουλίου 

2011 απέκτησε ένα όμορφο 
και χαριτωμένο αγοράκι, τρίτο 
βλαστό της οικογένειας.

- Η ΧΡΥΣΑ ΣΙΩΚΑ του Γεωργίου 
και της Χαρίκλειας (εγγονή των 
αειμνήστων Αποστόλου και 
Δέσποινας Γκαράνη) σύζυγος του 
Αθανασίου Κυρίτση, την Τρίτη, 30 
Αυγούστου 2011, απέκτησε, ένα 

όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι, δεύτερο βλαστό 
της οικογένειας.

- Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΡΑΝΗ του Σταύρου και της 
Αλεξάνδρας (εγγονή των αειμνήστων Αποστόλου 
και Δέσποινας Γκαράνη), σύζυγος του Αντωνίου, 
Μπάλιου, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011, 
απέκτησε ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι, 
πρώτο βλαστό της οικογένειας.

- Την Κυριακή 18 Ιουλίου 2011 το ζεύγος 
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΠΛHΝΤΑ του Ζήση και της 
Βαρβάρας και του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ, 
βάπτισε στα Γιάννενα το χαριτωμένο αγοράκι 
τους, δεύτερο βλαστό της οικογένειας. Ο νονός 
του ΤΣΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ χάρισε στο νεοφώτιστο το 
όνομα του παππού του ΖΗΣΗΣ.

- Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011 το ζεύγος 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ του Κωνσταντίνου 
και της Σπυριδούλας και η ΕΛΕΝΗ ΛΑΣΠΙΩΤΗ 
βάπτισε στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στα 
Γιάννενα το όμορφο αγοράκι τους δεύτερο 
βλαστό της οικογένειας. Ο νονός του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΥΤΡΑΣ χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του 
προπάππου ΝΙΚΟΛΑΟΣ (φωτό δεξιά)

- Την Κυριακή 28 Αυγούστου 2011 το ζεύγος 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου 
και της Χαρίκλειας Νότη και ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ από τη Στεφάνη Πρέβεζας, 
βάπτισε στον Ιερό Ναό Αρχιμανδρείου Ιωαννίνων 
το όμορφο και χαριτωμένο αγοράκι τους πρώτο 
βλαστό της οικογένειας. 

Η νονά της κ. ΝΑΤΑΣΑ ΙΩΑ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
χάρισε στο νεοφώτιστο το όνομα του παππού 
του ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2011 η ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΖΟΥ 

του Άγγελου και της Σουλτάνας (εγγονή του 

αειμνήστου Ιωάννη Καραγιαννόπουλου και 

της Ελένης) καθηγήτρια οικιακής οικονομίας 

τέλεσε  στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου Αττικής 

πολιτικό γάμο με τον εκλεκτό της καρδιάς της 

αστυφύλακα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

του Δημητρίου από την Καρδίτσα και υπηρετεί 

στο Α.Τ. Αργυρούπολης Αττικής.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Ο ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΥΡΑΤΣΗΣ του 
Χαραλάμπους και της 
αειμνήστου Μαρίας 
και η σύζυγός του 
ΣΟΦΙΑ ΜΥΛΩΝΑ 
στις 6 Αυγούστου 
2011 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου 
στο Μακρύγιαλο 
Πιερίας, βάπτισαν 
την κορούλα τους, 
δεύτερο βλαστό 
της οικογένειας. 
Ο νονός Andrew 
Coman χάρισε στη 
νεοφώτιστη το όνομα 
της γιαγιάς της 
ΕΛΕΝΗ.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Η ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κων/νου και της 

Ευγενίας (εγγονή του Θανάση Καραγιάννη και 

της Χαρίκλειας Παντίση – Καραγιάννη) έδωσε, 

στις 21 του Μάη 2011, αμοιβαία υπόσχεση 

γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΝΙΚΟ 

ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟ του Θεοδώρου και της Αργυρώς, 

ιδιωτικό υπάλληλο από την Αθήνα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΗΛΙΟΧΩΡΙ 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ηλιοχωρίου το 
«ΝΤΟΜΠΡΙΝΟΒΟ» πραγματοποίησε την Τρίτη 16 
Αυγούστου 2011 και ώρα 21.00 μια πρωτότυπη και 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην πλατεία του χωριού. 

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης ήταν: η προβολή 
ντοκιμαντέρ με θέμα την Αρκούδα της Πίνδου, η 
προβολή ταινίας με το ίδιο θέμα και η βράβευση 
κατοίκων του χωριού. 

Όταν τα καθίσματα και η πλατεία γέμισαν κόσμο, 
προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ, σε κείμενο του γνωστού 
φυσιολάτρη της περιοχής μας κ. Κώστα Τσίπηρα. 
Το ντοκιμαντέρ ήταν γυρισμένο στα δικά μας βουνά, 
με πρωταγωνιστές γνωστούς ανθρώπους όπως ο 
κ. Κώστας Κάτσανος και ηρωίδα την αρκούδα, 
κάτοικο του Αβάλου της Νεραϊδόβρυσης του 
Αώου και γενικά του τόπου μας. 

Στη συνέχεια προβλήθηκε ταινία του ελληνικού 
κέντρου κινηματογράφου και σκηνοθεσία της 
Μέμης Σπυράτου. Η ταινία γυρίστηκε στο Ηλιοχώρι 
και όλους τους ρόλους τους έπαιζαν Ηλιοχωρίτες, 
εκτός από το ρόλο του πρωταγωνιστή, που τον 
έπαιζε ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Καλαβρούζος. 

Αναγνωρίσαμε το μικρό τότε Βασίλη Μπαλά, 
τον κ. Δημήτρη Πολύζο, τους αείμνηστους 
Γιώργο Καρατζά, Χρήστο Παππά και το Γιάννη 
Κοντογιάννη, σε ρόλους που απέδωσαν τέλεια και 
έδωσαν ρεσιτάλ ηθοποιίας. 

Αποσπάσματα από το διήγημα διάβασε η κ. 
Μελίνα Πολύζου. 

Στο τέλος της προβολής σε ερώτηση που έγινε, 
στον αξιόλογο, δραστήριο, και δημιουργικό 
πρόεδρο του Συλλόγου, αν ο συγγραφέας είχε 
κάποια σχέση, ως προς την καταγωγή του με το 
Ηλιοχώρι, ο κ. Τσολάκης απάντησε πως δεν είχε 
καμμία σχέση και ο πρωταγωνιστής του έργου είναι 
πρόσωπο φανταστικό. 

Στους ατέλειωτους δρόμους της ξενιτιάς και των 
περιπετειών του ο συγγραφέας ίσως κάπου γνώρισε 
το «Ντομπρινοβίτη». Εκτίμησε την εργατικότητα, 
την πραότητα του χαρακτήρα του, την αθεράπευτη 
νοσταλγία για την ιδιαίτερη πατρίδα του την 
τρυφερή αγάπη για τη φύση και το σεβασμό για το 
περιβάλλον και του ανέθεσε τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο διήγημά του. 

Ακόμη μας πληροφόρησε ο κ. Τσολάκης, για να 
τονίσει ακόμη περισσότερο την ομορφιά και την 
ακεραιότητα των χαρακτήρων των συγχωριανών 
του, πως στα δύσκολα και σκληρά χρόνια του 
εμφύλιου, παρ’ όλα τα μίση, τα πάθη και τους 
διχασμούς που δημιουργήθηκαν στα χωριά και από 
τη μισαλλοδοξία, την εκδικητικότητα, την κακία και 
την ανοησία μερικών ανθρώπων, έγιναν έκτροπα και 
χάθηκαν ακόμη και ανθρώπινες ζωές, στο Ηλιοχώρι 
πρυτάνευσε η λογική, η σύνεση και η υπευθυνότητα. 
Ίσως να είναι από τα λίγα, αν όχι το μόνο χωριό, 
που δεν χάθηκε ούτε μια ανθρώπινη ζωή, ούτε 
από τους μεν, ούτε από τους δε. 

Αυτή συμπεριφορά κάνει τους Ηλιοχωρίτες 
να είναι υπερήφανοι για τους γονείς και τους 
παππούδες τους. 

Στο τέλος ο πρόεδρος του Συλλόγου βράβευσε 
για τη μακρόχρονη και διαρκή προσφορά στην 
πολιτική, θρησκευτική, πολιτιστική και κοινωνική 
ζωή του τόπου τους, τους κ. κ. Δημήτρη Πολύζο, 
Νίκο Κονοσπύρη, Γιώργο Ζαμπάκο, Σπύρο 
Κωνσταντινίδη και τον αείμνηστο Αναστάσιο 
Παπανικολάου, που βρισκότανε στη ζωή, όταν 
πάρθηκε η απόφαση της βράβευσης. 

Η βραδυά τελείωσε πολύ ωραία. Άψογο ήταν 
ακόμη και το σερβίρισμα, νόστιμων μεζέδων, ποτών 
και σπιτικής πίτας από την οικογένεια του κ. Ηλία 
Παπανικολάου, που έχει την ταβέρνα στην πλατεία. 

Ευχαριστήσαμε όλους όσους εργάστηκαν, 
οργάνωσαν και ξεπέρασαν τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από την απογευματινή βροχή και 
εκφράσαμε τα συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του Συλλόγου 
και στον ακούραστο Πρόεδρο κ. Τσολάκη. 

Τέτοιες εκδηλώσεις, προάγουν τον πολιτισμό μας, 
ομορφαίνουν τη ζωή μας και κάνουν ενδιαφέρουσα 
και γοητευτική την παραμονή μας στα χωριά. 

Φύγαμε για το Βρυσοχώρι, τις πρώτες πρωινές 
ώρες, με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Ευτυχία Οικονόμου Γεωργοπούλου 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΗΛΙΟΧΩΡΙΟΥ «ΤΟ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟΒΟ»

Στη διετία Αύγουστος 2009 - 2011 το Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ηλιοχωρίου «το Ντομπρίνοβο αποτελείτο από 
τους.

1) Στέργιο Τσολάκη, Πρόεδρο
2) Χρυσούλα Μπούλτη, Αντιπρόεδρο
3) Δημήτριο Κουκουράβα, Γραμματέα
4) Άννα Δήμου, Ταμία
5) Αναστάσιο Παπανικολάου, Μέλος
Τη διετία αυτή το Δ. Σ. ασχολήθηκε με αρκετά 

θέματα,συνεργάστηκε μες τους τοπικούς φορείς, βοήθησε 
άπορους, οργάνωσε εκδηλώσεις και έκανε έργα. Εκδηλώσεις
1) Πραγματοποιήθηκε το αντάμωμα των απανταχού 

Ηλιοχωριτών στις 28-8-2010 στην τοποθεσία Λάκκος, 
με μεγάλη επιτυχία.

2) Και τις δύο χρονιές ο Πολιτιστικός διοργάνωσε στις 19 
και 20 Ιουλίου το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία

3) Κατάθεση στεφάνων επ’ ευκαιρία των Εθνικών 
εορτών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, τέλεση 
επιμνημόσυνης δέησης και δεξίωσης

4) Διοργανώνει κινηματογραφική - Φιλολογική βραδιά στις 
16-8-2011 με την προβολή της ταινίας «Η τελευταία 
αρκούδα της Πίνδου»

Οι παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με την κ. Ιφιγένεια Παπανικολάου που 
εκμεταλλεύεται το καφενείο «ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ» στην 
πλατεία του χωριού μας.

Ευχαριστούμε την κ. Ιφιγένεια Παπανικολάου για την 
άριστη διοργάνωση των εκδηλώσεων.

Έργα - διάφορα έξοδα έτους 2010
1) Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Τριαντάφυλλου 
 μέχρι οικία Μέλη     2970,00 €
2) Καθάρισμα Χωριού και μονοπατιού προς 
  Καταρράκτες    680,00€
3) Αγορά πέτρινης βρύσης και τοποθέτηση 110,00€
4) Αγορά στεφάνου και δεξίωση 25ης Μαρτίου 2010 

58,00€
5) Οικονομική ενίσχυση για την διεξαγωγή του 
 Πανηγυριού 600,00€
6) Έξοδα ετήσιας γενικής συνέλευσης 15-8-2010  

137,00€
7) Οικονομική ενίσχυση στον κ. Ν. Νασιώκα 300,00€
8) Έξοδα εκδήλωσης ανταμώματος στο Λάκκο 
 στις 28-8-2010 1.115,00€
9) Έξοδα δεξίωσης 28ης Οκτωβρίου 2010 97,00€
10) Σφραγίδα - CD - Ταχυδρομικά 48,00€
11) Μπλούζες - Καπέλα 500,00€

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010      6.615,00 €
Έσοδα έτους 2010

1) Από ενοικίαση βοσκοτόπων 4.700,00€
2) Επιχορήγηση από Δήμο Τύμφης 1.200,00€
3) Κάπελα - Μπλούζες 890,00€
4) Προκαταβολή από ενοικίαση βοσκοτόπων             300,00€
3) Υπόλοιπο έτους 2009 105,94€

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2010         7.195,94€
Εργα - διάφορα έξοδα έτους 2011

1) Δεξίωση - κατάθεση στεφάνου 25η Μαρτίου 2011 
105,00€

2) Καθάρισμα δρόμου και μονοπατιού προς 
 καταρράκτες 300,00€
3) Οικονομική ενίσχυση στον κ. Ν. Νασιώκα          300,00€
4) Οικονομική ενίσχυση για την διεξαγωγή του 
 Πανηγυριού 600,00€
5) Κατασκευή τοιχοποιίας Ζαμπάκου                          271,00€
6)Καθάρισμα χορταριών             600,00€

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     2011                       2.176,00€
Έσοδα έτους 2011
1) Από ενοικίαση βοσκοτόπων         3.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                       3.400,00€

Οικονομικός Απολογισμός
2010  
1) Έσοδα  7.195,94 € 
2) Έξοδα 6.615.00€
3) Υπόλοιπο  580,94€
2011  
1) Έσοδα  3.400.00 €
2) Έξοδα  2.176,00€
3) Υπόλοιπο 1.224,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 15-8-2011           1804,94€
Αυτά με λίγα λόγια έγιναν τη διετία που πέρασε. Θα 

μπορούσαν να είχαν γίνει και περισσότερα.
Ευχαριστούμε το πρώην Δήμο Τύμφης, Το Δήμο Ζαγορίου 

που ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον, το Τοπικό 
Συμβούλιο Ηλιοχωρίου και όλους όσους βοήθησαν στις 
διάφορες εκδηλώσεις μας.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
       Του Σπ. Παλασόπουλου
Γεν. Αρχιάτρου ε.α., Χειρούργου Οφθαλμίατρου

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Με τον όρο καταρράκτης νοείται η απώλεια της 
διαύγειας και της διαφάνειας του κρυσταλλοειδούς 
φακού του οφθαλμού. Η θόλωση του φακού μπορεί να 
αφορά το ένα ή και τα δύο μάτια.

2. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Οι  θολερότητες  στον  φακό  συνήθως  σχετίζονται 
με την ηλικία, μετά τα 65 περίπου (γεροντικός 
καταρράκτης). Μπορεί, όμως, να εμφανιστούν σε 
νεαρότερα άτομα (προγεροντικός καταρράκτης) ή 
με την γέννηση του ατόμου (συγγενής καταρράκτης). 
Θόλωση του φακού μπορεί δευτεροπαθώς να 
προκληθεί και από άλλες αιτίες, όπως φλεγμονές 
(φλεγμονώδης καταρράκτης), τραυματισμός 
(μετατραυματικός καταρράκτης) ακτινοβολία 
(ακτινικός καταρράκτης), μακροχρόνια λήψη 
κορτιζόνης (κορτιζονικός καταρράκτης).

3. ΤΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Ο ασθενής αντιλαμβάνεται σταδιακή (σπάνια 
γρήγορη η ραγδαία) επιδείνωση της όρασης του, 
περισσότερο για μακριά και λιγότερο για κοντά, με 
αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στις καθημερινές, του 
δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, 
οδήγηση οχήματος, αναγνώριση προσώπων ή 
αντικειμένων σε μακρινές αποστάσεις κ.τ.λ.. Η 
δυσχέρεια της οπτικής οξύτητας είναι φυσικά ανάλογη 
με το βαθμό εξέλιξης της πάθησης.

4. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Η μοναδική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση 
του. Μέσα από μια μικρή τομή 2-2,5 χιλιοστών περίπου 
και με τη χρήση υπερήχων (όχι με laser) αφαιρούμε 
το θολωμένο φακό. Στη συνέχεια τοποθετούμε 
στη θέση του ένα νέο αναδιπλούμενο ενδοφακό 
και στεγανοποιούμε το χειρουργικό τραύμα χωρίς 
ράμματα. Η μέθοδος λέγεται φακοθρυψία και είναι 
η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως. Σε πιο σπάνιες 
περιπτώσεις, όπως πχ όταν είναι πολύ σκληρός 
(μέλας) ο καταρράκτης, εφαρμόζουμε την παλαιότερη 
μέθοδο, την εξωπεριφακική αφαίρεση .

5. ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
Η ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ

Με την τελειοποίηση της τεχνολογίας, η 
αποκατάσταση της οπτικής οξύτητας πλησιάζει  το 
98-99% και οι περισσότεροι χειρουργημένοι το 
αντιλαμβάνονται από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική 
ημέρα. Όπως συμβαίνει σε κάθε επέμβαση μπορεί 
να εμφανιστούν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές 
επιπλοκές κατά κανόνα όμως, είναι ανατάξιμες. Η 
φακοθρυψία διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά, είναι 
παντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται χωρίς 
ενέσεις, μόνο με την ενστάλαξη τοπικά αναισθητικών 
σταγόνων. Πιο σπάνια μπορεί να χρειαστεί γενική 
αναισθησία, π.χ. σε μη συνεργαζόμενους ασθενείς.

6. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΩΡΙΜΑΣΕΙ Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ;

Όχι, ασφαλώς όχι, αυτό αποτελεί ένα μύθο. Δεν είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις που ένας ώριμος καταρράκτης 
δυσκολεύει ακόμη και έμπειρους χειρουργούς. 
Επειδή η θόλωση του φακού είναι μη αναστρέψιμη 
κατάσταση, είναι ενδεδειγμένο να αντιμετωπιστεί 
έγκαιρα, πριν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Τα 
πέντε πλεονεκτήματα της φακοθρυψίας καθιστούν την 
ένδειξη της τόσο σοβαρής -κατά τα άλλα - εγχείρησης 
πιο δελεαστική:

• Δεν τοποθετούνται ράμματα.

• Δεν χρειάζονται ενέσεις ή νάρκωση.

• Μικρή διάρκεια επέμβασης, λιγότερο από 15 
λεπτά.

• Απουσία πόνου, τόσο κατά την διάρκεια όσο και 
μετά την εγχείρηση.

• Δεν χρειάζεται νοσηλεία ( ο ασθενής μπορεί να 
επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του).
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ του Κων/νου και της 
Μαριάννας Τσιομίδου, στις αρχές Ιουλίου πήρε 
το πτυχίο από τη Σχολή Γεωτεχνολογίας και 
Περιβάλλοντος των ΤΕΙ Κοζάνης.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας κόρη και αδελφή ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΣΟΛΑΚΗ από το Ηλιοχώρι που πήρε επάξια το 
πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή 
σταδιοδρομία.

Στέργιος – Μαρία – Αγγελική Τσολάκη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας εγγονή και ανιψιά ΑΝΝΕΤΑ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια και 
τις εγκάρδιες ευχές μας, για την αμοιβαία υπόσχεση 
γάμου, με τον εκλεκτό της καρδιάς της ΝΙΚΟ 
ΜΟΝΟΜΒΑΣΙΟ.

Οικ. Θανάση και Χαρίκλειας Καραγιάννη

Χρήστου και Ευθυμίας Καβαρδίνα.

Στην αγαπημένη μας ανιψιά και ξαδέρφη ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΑΣΧΑΛΗ του Γιώργου και της Αριστούλας, για τον 
αρραβώνα της με τον εκλεκτό της καρδιάς της κ. Χρήστο 
Καραμήτρο του Αθανασίου και της Ζωής, εκφράζουμε 
τα θερμά μας συγχαρητήρια και ευχές για καλά 
στέφανα.

Οι θείοι Θανάσης και Χαρίκλεια Καραγιάννη

Χρήστος και Ευθυμία Καβαρδίνα

Τα ξαδέρφια Κώστας, Ευγενία Ιωαννίδου

Θεόδωρος – Κωνσταντίνα Καβαρδίνα και Αθανάσιος 
Καβαρδίνας

Την αγαπητή μας ΒΑΣΩ ΤΣΟΛΑΚΗ που περάτωσε 
με επιτυχία τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συγχαίρουμε εγκαρδίως 
και ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και θριαμβευτικές 
επιτυχίες στην επαγγελματική της καριέρα.

Οικ. Αστερίου και Σταματίας Τσουμάνη.

Στην αγαπητή Οικογένεια του Δημήτρη Μπασαγιάννη 
και της Μαίρης Τσολάκη Μπασαγιάννη από το Ηλιοχώρι, 
για τον αρραβώνα του γιου τους Χρήστου με την εκλεκτή 
της καρδιάς του Δήμητρας Θεοδωροπούλου από τα 
Φάρσαλα, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και 
ευχές για καλά στέφανα.

Αστέριος – Σταματία Τσουμάνη.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Το Σάββατο 25 Ιουνίου 2011 στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου Τσεπελόβου, παρουσία αρκετών 
φιλάθλων έγινε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 
Βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 

Ιωαννίνων και του ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Την όλη διοργάνωση είχε αναλάβει ο Δήμαρχος 
Ζαγορίου κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου.

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ και ΑΒΕΡΩΦ Ιωαννίνων ήταν δύο 
ιστορικές ομάδες της τότε Β’ Εθνικής κατηγορίας, 
οι οποίες συγχωνεύτηκαν και το 1974 ιδρύθηκε ο 
σημερινός ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο κ. Δήμαρχος απένειμε 
αναμνηστικές πλακέτες στους παλαίμαχους 
ποδοσφαιριστές τιμώντας τους για την προσφορά 
στο Γιαννιώτικο και Ηπειρωτικό φίλαθλο κοινό και 
ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Μεταξύ των βραβευθέντων ήταν και δύο βετεράνοι 
συγχωριανοί μας του Ατρομήτου που με το ήθος τους 
άφησαν ιστορία στο Γιαννιώτικο ποδόσφαιρο και 
διδάξανε τους νεότερους πως παίζεται το πραγματικό 
ποδόσφαιρο χωρίς βία και εκατομμύρια ευρώ παρά 
μόνον για τη δόξα και το σήμα της ομάδας, αυτοί ήταν:

Ο τερματοφύλακας ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΡΟΣ των 
αείμνηστων Γεωργίου και Σταματίας (ο Γιάννης 
επειδή ήταν γκριζομάλης από μικρός πολλοί φίλαθλοι 
που δεν τον γνωρίζανε φωνάζανε από την εξέδρα 
«Έλα γέρο πέτα τη μπάλα» και ο μεσοεπιθετικός 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (Μαντούλης) ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ των 
αειμνήστων Γεωργίου και Μαρίας.

Το παράδειγμά τους ακολούθησαν αρκετοί νέοι του 
χωριού μας παίζοντας σε διάφορες άλλες ομάδες του 
Ν. Ιωαννίνων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στους αγαπητούς ΓΙΑΝΝΗ και ΜΑΝΤΟΥΛΗ υγεία 
και οικογενειακή ευτυχία και τους ευχαριστεί διότι 
με την προσφορά τους στο Γιαννιώτικο ποδόσφαιρο 
τιμήσανε το χωριό τους και το διαφημίσανε.

ΕΥΘ. ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΛΑΚΗ του Στεργίου και της 

Μαρίας, από το Ηλιοχώρι, περάτωσε με επιτυχία τις 
σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. Στις 25-7-2011 έδωσε τον προβλεπόμενο 
όρκο και της απονεμήθηκε το πτυχίο της Ιατρικής 
Σχολής.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν 
τη ΒΑΣΙΛΙΚΗ, μέλος του χορευτικού μας ομίλου και 
τους γονείς της για την ευδόκιμη αποπεράτωση των 
σπουδών της και της εύχονται καλή σταδιοδρομία.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στις 30 Αυγούστου 2011 συνταξιοδοτήθηκε ο 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ των αειμνήστων Γεωργίου 
και της Χρυσάνθης Ζαχαράκη – Μπίρη. Ο Λάζαρος 
διορίστηκε το Σεπτέμβριο του 1981 και υπηρέτησε 
στην Αχαΐα 1 χρόνο, στην Αιτ/νία 14 χρόνια και στα 
Ιωάννινα 15 χρόνια.

Μετά από 33 χρόνια ευδόκιμης υπηρε-
σίας συνταξιοδοτήθηκε η ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΥΖΟΥ του αείμνηστου 
Ιωάννη και της Ελένης. 

Η ΣΟΥΛΤΑΝΑ υπηρέτησε σαν αναπληρώτρια 

δασκάλα για τρία χρόνια στην Ιτέα Ζαγορίου και 
Μηλιά Μετσόβου, από το 1978 έως το 1981.

Το 1981 διορίστηκε επίσημα και υπηρέτησε 
σε δημοτικά σχολεία του Νομού Κορινθίας και 
Καρδίτσας, τόπος καταγωγής του συζύγου της.

Τα πέντε τελευταία χρόνια εργάστηκε σε τμήματα 

ελληνικής γλώσσας απεσπασμένη στη Γερμανία. Με 

την επάνοδό της στην Ελλάδα συνταξιοδοτήθηκε 
στις 30 Αυγούστου 2011.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ του Γεωργίου και της 
Δήμητρας κατετάγη στις 29 Αυγούστου 2011 ως 

νεοσύλεκτος στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μηχανικού 
στο Ναύπλιο.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική επιτροπή εύχονται στον 
αγαπητό Χρήστο καλή στρατιωτική θητεία.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο Ταγματάρχης Υγειονομικού ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του αειμνήστου Γεωργίου 
και της Μαριάνθης, κατόπιν αιτήσεώς του στις 14 
Ιουνίου 2011 δυνάμει της υπ’ αριθ. 69/2011 ΕΔΥΕΘΑ 
αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του στρατού ως 

ευδοκίμος τερματίσας την σταδιοδρομία του. Ο 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ υπηρέτησε σε διάφορα στρατιωτικά 

νοσοκομεία ως βοηθός ακτινολόγου.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική επιτροπή συγχαίρουν 
τον αγαπητό ΑΠΟΣΤΟΛΟ για την ευδόκιμη 
στρατιωτική του σταδιοδρομία και εύχονται ο θεός 
να του χαρίζει υγεία για να χαρεί και απολαύσει τη 
σύνταξη καρπό εργασίας τόσων ετών.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΔΟΛΙΟΣ των αειμνήστων 

Δημητρίου και Χάϊδως δώρισε στο Σύλλογο για 
εμπλουτισμό του Μουσείου διάφορα παλιά οικιακά 
σκεύη (καζάνια, ταψιά, κ.λ.π.).

Ο Μ.Ο.Σ. ευχαριστεί θερμά τον αγαπητό μας Νίκο 
για τη δωρεά του και του εύχεται υγεία και δύναμη.

Ο κ. ΝΙΚΟΣ (συνταξιούχος διπλωμάτης) έδειχνε 
και δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το χωριό, είναι 
αστείρευτη πηγή ιστορίας και με τα αστεία του κάθε 
βράδυ μας διασκεδάζει στο καφενείο του χωριού.

Να ‘σαι καλά και πάντα θα σε περιμένουμε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕΜΟΣ του Αναστασίου και της 

Μαρίας Τσούπη – Ρέμου (εγγονός του Γιάννη και 
της αείμνηστης Χαρίκλειας Ρέμου) απολύθηκε από 
τις τάξεις του στρατού παίρνοντας το απολυτήριό 
του, στις 18-8-2011 από το τάγμα Γ.Ε.Σ. στην Αθήνα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται 
στον αγαπητό Βασίλη, καλός πολίτης και καλή 
επαγγελματική αποκατάσταση.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Χρήστου και της 

Μαρίας (εγγονός του Γιάννη Πασχάλη και της 
Αθηνάς Οικονόμου – Πασχάλη) από την ομάδα 
της Νάουσας που έπαιζε πέρυσι στην Δ’ Εθνική, 
αποκτήθηκε φέτος από τον Ολυμπιακό Πειραιώς, με 
τον οποίο αγωνίζεται στην ομάδα Κ 20.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική επιτροπή εύχονται στον 
αγαπητό Γιαννάκη καλή ποδοσφαιρική καριέρα.

Βακάρος Ιωάννης και Εξαρχόπουλος  Αδαμάντιος

Από αγώνα παλαιμάχων

Ατρόμητος - Σπαρτακ Βουλγαρίας 1-0

Τερματοφύλακας Βακάρος Ιωάννης 
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

- Ο κ. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑΣ, Ιωάννινα, 
προσέφερε διακόσια (200) ευρώ.

- Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΜΥΛΩΝΑ Θεσ/νίκη, 
προσέφεραν εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη του 
πατέρα τους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ.

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΧΑΪΔΩ ΡΑΠΤΗ - ΓΚΟΤΣΗ, Κόνιτσα, 
προσέφεραν εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη των 
γονέων τους.

- Ο ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΑΤΣΗ, Αγγλία, προσέφεραν 
εκατό (100) ευρώ, στη μνήμη του παππού τους 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ.

- Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, Θεσ/νίκη, προσέφερε 
πενήντα (50) ευρώ.

- Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ, Θεσ/νίκη, προσέφερε 
πενήντα (50) ευρώ.

- Η κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ - ΛΟΥΖΗ, Γαλάτσι, 
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη των 
γονέων της ΙΩΑΝΝΗ και ΦΑΝΗΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ.

- Η κα ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΚΑΡΟΥ, Ιωάννινα, προσέφερε 
τριάντα (30) ευρώ.

- Η κα ΛΑΦΙΝΑ ΠΑΠΑΛΕΤΣΙΟΥ, Σέρρες, προσέφερε 
είκοσι (20) ευρώ.

- Η κα ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΛΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Αλεξάνδρεια, προσέφερε είκοσι (20) ευρώ, στη 
μνήμη των γονέων της και θείων της.

Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου 60,00 €
Καραγιαννοπούλου Σουλτάνα 50,00 €
Καραντζάς Αντώνιος και Παναγιώτης 50,00 €
Μέμος Χρυσόστομος 50,00 €
Μπρουσκέλης Νικόλαος 50,00 €
Παπαλέτσιου Λαφίνα 50,00 €
Πετροπούλου-Παπαβασιλείου Αδαμαντία 50,00 €
Πρόιος Δημήτριος 50,00 €
Οικονομόπουλος Νικόλαος 40,00 €
Πέπελα Χρυσούλα 40,00 €
Μπιζάκης Μιχαήλ του Νικολάου 30,00 €
Ρέμος Δημήτριος 30,00 €
Κονοσπύρης Νικόλαος 30,00 €
Καφέτσος Αθανάσιος 25,00 €
Καφέτσου Μίνα 25,00 €
Κωνσταντινίδης Σπύρος 25,00 €
Αλικάκος Πέτρος 20,00 €
Ανάστου Δήμητρα 20,00 €
Αρβανίτης Αντώνιος 20,00 €
Αρβανίτης Κων/νος 20,00 €
Αρβανίτης Νικόλαος 20,00 €
Γεωργιάδη Μαριάνθη 20,00 €
Γουίλμπερ Παναγιώτα 20,00 €
Θεοδωρίδης Νικόλαος του Θεοδώρου 20,00 €
Καβαρδίνας Χρήστος 20,00 €
Καραγιάννης Αθανάσιος 20,00 €
Κοντογιάννη Χρυσούλα 20,00 €
Κονογιάννης Κων/νος 20,00 €
Κονογιάννης Μιχάλης 20,00 €
Κουλιός Μιχάλης 20,00 €
Κουνάβος Δημήτριος του Κων/νου 20,00 €
Κουνάβος Κων/νος 20,00 €
Λαναρή Ιωάννα 20,00 €
Μπούγιας Αθανάσιος 20,00 €
Νούσης Νικόλαος 20,00 €
Νούτσος Θεόδωρος 20,00 €
Παπαποστόλου Σταματία 20,00 €
Παπουτσίδου Αναστασία 20,00 €
Παππάς Ιωάννης 20,00 €
Πίπης Απόστολος 20,00 €
Σταματοπούλου Έλλη 20,00 €
Τζαφέρη Αναστασία 20,00 €
Τσομίδης Δημήτριος (Βέροια) 20,00 €
Φάκας Παντελής (Κουφάλια) 20,00 €
Χαντόλιος Κων/νος 20,00 €
Χαντόλιου - Λούζη Σταματία 20,00 €
Χατζή - Σιαμπίρη Γιαννούλα 20,00 €
Γρέντζιος Γεώργιος 20,00 €
Κονοσπύρης Χρήστος 20,00 €
Κολιού-Βασιλοπούλου Ερμιόνη 20,00 €
Τσιαπανίδης Διονύσιος 20,00 €
Βακάρου Χρυσάνθη 10,00 €
Σιαπάτη - Κιτσαρά Ερμιόνη 10,00 €

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 2-10-2011

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ÔÁ ÍÅÁ ÔÏÕ 
ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ  
ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ  

Ì.Ï.Ó. ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ 
ÊÙÄ: 1979 - www.mosv.gr 

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:  
ÌÏÑÖÙÔÉÊÏÓ & ÏÑÅÉÂÁÔÉÊÏÓ 

ÓÕËËÏÃÏÓ ÂÑÕÓÏ×ÙÑÉÏÕ  
Êõêëïöïñïýí óå 950 öýëëá  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ÓEΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ÔÆΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ÔÇËÅÖÙÍÏ: 26510 26296   

Åêäüôçò - Õðåýèõíïò ãéá ôï Íüìï  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ 
Ðñüåäñïò Ì.Ï.Ó. 
44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771
Στεφ. Στεφάνου 18
45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ÔÇË.: 26510 64927
ÊÉÍ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες
Κουνάβος Κων/νος

Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ  

1.  ÃêáñÜíçò  Óôáýñïò  
2.  Ïéêïíüìïõ Åõôõ÷ßá  
3.  ×áíôüëéïò Êùí/íïò  
4.  ÔÜôóçò ËÜìðñïò  
5.  ÂáêÜñïò Ãåþñãéïò  
6.  Ðïõðïâßíçò Åõèýìéïò   
7.  Τσιομίδης Κων/νος

Πñþôïé ÓõíåñãÜôåò 

+  Äñ. Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης

+  Äñ. ÄçìÞôñéïò Áè. ÊïõíÜâïò 

+  ÁäáìÜíôéïò Ä. ÊïõíÜâïò 

Ä É Á × Å É Ñ É Ó Ç

á)  ÅéóöïñÝò - óõíäñïìÝò  
 ÊÙÍ/ÍÏÓ ÔÓÉÏÌÉÄÇÓÉãíáôßïõ

     ¢ñôçò 14 - 45333 ÉùÜííéíá  
 Ôçë.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1)    ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ
       Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
       Τηλ.: 6977922890
2)   ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Μακ. Προϊου 3 Αλεξάνδρεια, 
 Τηλ.: 6973314037

Êáôþôåñç åôÞóéá óõíäñïìÞ:  10 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρ.         60,00 €
Πετροπούλου-Παπαβασιλείου Αδαμαντ.    50,00 €
Οικονομόπουλος Νικόλαος           40,00 €
Θεοδωρίδης Νικόλαος του Θεοδ.        30,00 €
Κουλιός Μιχάλης            30,00 €
Σταματοπούλου Έλλη             30,00 €
Χαντόλιου - Λούζη Σταματία           30,00 €

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Χαντόλιος Νικόλαος του Δημητρίου 40,00 €
Γουίλμπερ Παναγιώτα  30,00 €
Καρατζάς Αντώνιος και Παναγιώτης 20,00 €
Κολιού - Βασιλοπούλου Ερμιόνη 20,00 €
Βακάρου Χρυσάνθη 10,00 €
Γεωργιάδη Μαριάνθη 10,00 €
Μπλήντας Ζήσης 10,00 €
Παππάς Ιωάννης 10,00 €
Σιαπάτη - Κιτσαρά Ερμιόνη 10,00 €
Τσιομίδης Δημήτριος (Βέροια) 10,00 €
Πέπελα Χρυσούλα 10,00 €
Κουνάβος Δημήτριος του Κων/νου 5,00 €
Κουνάβος Κων/νος 5,00 €
Μπιζάκης Μιχαήλ του Νικολάου 5,00 €
Μπούγιας Αθανάσιος  5,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ

Προσφορές στη μνήμη της ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΟΤΗ

- Η οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΗΜΟΓΙΑΝΝΗ 
προσέφερε πενήντα (50) ευρώ στη μνήμη της 
νύφης τους.

- Η οικογένεια ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΤΙΝΟΥΛΗ, προσέφερε 
πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη της αδελφής τους.

- Η οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ και 
ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ ΤΖΗΜΟΓΙΑΝΝΗ, προσέφεραν 
πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη της θείας τους.

- Η κα ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΡΗΜΑ - ΝΟΤΗ, προσέφερε 
πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη της νύφης της.

- Η οικογένεια ΙΩΑΝΝΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, προσέφερε 
πενήντα (50) ευρώ, στη μνήμη της θείας τους.

- Η οικογένεια ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΙΝΟΥ προσέφερε 
είκοσι (20) ευρώ στη μνήμη της θείας τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
- Ο κ. Αγγέλης Ιωάννης (Αγρίνιο) προσέφερε στην 

εφημερίδα 60,00 ευρώ στη μνήμη του πατέρα του 
Νικολάου.

- Η κ. Εξάρχου Αθανασία (Αμερική) προσέφερε 
στην εφημερίδα 50,00 ευρώ στη μνήμη των γονέων 
της Μιχάλη και Σταματίας.

 Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η
Επειδή επιστρέφονται εφημερίδες με την ένδει-

ξη «άγνωστος» η Συντακτική Επιτροπή της εφημε-
ρίδας και η Ερανική Επιτροπή των Εκκλησιών του 
χωριού, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ τους αγαπητούς αναγνώ-
στες και συνδρομητές, όσους αλλάζουν διεύθυνση 
και επιθυμούν να συνεχίσουν να παίρνουν την εφη-
μερίδα να μας γνωρίζουν έγκαιρα τη νέα τους διεύ-
θυνση.

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλούμε τους φίλους - αναγνώστες της 

εφημερίδας που επιθυμούν δημοσίευση συνεργα-

σιών (κείμενα, φωτογραφίες) να τις στέλνουν ηλε-

κτρονικά στη διεύθυνση nea@mosv.gr.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Στη μνήμη της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

- Η κόρη της ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, προσέφερε 
διακόσια (200) ευρώ.

- Τα παιδιά της ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΧΑΪΔΩ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, προσέφεραν διακόσια (200) 
ευρώ.

- Η ανηψιά της ΜΑΡΙΑ Δημητρίου (Δημάκη) 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, προσέφερε πενήντα (50) ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
- Ο κ. Κουνάβος Κων/νος (Γιάννινα) προσέφερε 

στο σύλλογο 225,00 ευρώ στη μνήμη της αείμνηστης 
συζύγου του Καλλιόπης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Η κ. ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΔΕΚΗ - ΓΚΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 

Ιωάννινα, προσέφερε εκατό (100) ευρώ στη 
μνήμη των γονέων της ΣΩΚΡΑΤΗ και ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ.

ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
- Η κ. ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ, Βρυσοχώρι, προσέφερε 

πενήντα (50) ευρώ.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΝΤΙΣΗ, Θεσ/

νίκη, προσέφερε είκοσι (20) ευρώ, στη μνήμη 
των γονέων της.


