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Από τις 29-11 έως τις 2-12-2017 “άνοιξε ο ουρανός
και έπεφτε η βροχή με το τουλούμι” μου είπε ηλι-
κιωμένος χωριανός μας. Μου είπε ακόμη πως δεν

θυμόταν ποτέ στη ζωή του τέτοια έντασης βροχή. Τέτοια κα-
ταιγίδα. Τέτοια θεομηνία.

Πράγματι αυτή η βροχή ήταν “κατακλυσμιαία”. Τα σχη-
ματισμένα ποτάμια αγρίεψαν, οι ξερόλακοι πλημμύρισαν, οι
δρόμοι έγιναν ρυάκια, ικανά να πνίξουν ό,τι έβρισκαν μπρο-
στά τους. 

Είναι βαρύς ο χειμώνας στο Βρυσοχώρι. Έχουμε μπόρες,
καταιγίδες, θύελλες, αλλά οι κάτοικοι ξέρουν, περιμένουν
και παίρνουν τα μέτρα τους.

Περιμένουν το χιόνι, την κακοκαιρία. Παλαιότερα το χωριό
κλείνονταν για πολλές μέρες, ίσως και μήνες, αφού δεν
υπήρχαν εκχιονιστικά μηχανήματα και δεν επικοινωνούσε
με τον έξω κόσμο. Αλλά αυτό δεν ενοχλούσε και πολύ τους
κατοίκους. Όλα τα είχαν στα σπίτια τους. Ζωοτροφές στους
αχυρώνες, τρόφιμα στις αποθήκες τους, ζεστά μάλλινα
ρούχα, ξύλα, ας χιόνιζε όσο ήθελε.

Το 1953 όπως θυμάμαι, ήταν τόσο βαρύς ο χειμώνας, τόσο
άγριος και τόσο μακρύς (από τον Οκτώβρη άρχιζε να χιονί-
ζει) που τον Μάρτιο το χιόνι παρέμεινε ένα μέτρο και οι κά-
τοικοι είχαν κουραστεί. Είχαν τελειώσει τα τρόφιμα σε πολλά
νοικοκυριά και προ πάντων οι ζωοτροφές.

Τότε στρατιωτικά αεροπλάνα έριξαν με αλεξίπτωτα σακιά
με τρόφιμα και ζωοτροφές. Χαρές που κάναμε!

Αλλά και την Πρωτοχρονιά του 1980 πολλοί Βρυσοχωρίτες
πήγαν να γιορτάσουν στο χωριό. Χιόνισε όμως τόσο πολύ
που κλείστηκαν εκεί για πάνω από δέκα ημέρες.

Και ο χειμώνας του 2011-12 ήταν βαρύς. Και πολλοί
άλλοι. Αλλά περνούσαν ήσυχα, ήρεμα χωρίς συνέπειες και
μεγάλες ζημιές.

Αυτό όμως που συνέβη φέτος με τη ραγδαία βροχή και οι
ζημιές ή μάλλον οι καταστροφές που προκλήθηκαν, ίσως να

είχαν και πάνω από 170 χρόνια να συμβούν.
Ήταν τότε -γύρω στο 1850- που η δυνατή, έντονη και

διαρκής βροχή γέμισε την κοίτη του ποταμού, που πήγαζε
από τη Μαγούλα και περνάει μέσα από το χωριό και το νερό
με διάφορα φερτά υλικά, ιδίως πέτρες, γκρέμισε το μεγάλο
πέτρινο γεφύρι που ήταν στο χοροστάσι. Δεν κτίστηκε ποτέ
πια. Φέτος τρόμαξαν οι κάτοικοι από την ένταση της βροχής
αλλά και τη διάρκειά της. Παντού σχηματίζονταν ρυάκια,
μικρά στην αρχή, που ενώνονταν με άλλα και γινόταν ορμη-
τικοί χείμμαροι.

Οι δρόμοι, οι κατηφορικοί δρόμοι μέσα στο χωριό ποτάμια
έγιναν, που έμπαιναν στις αυλές, στους κήπους και όπου
έβρισκαν.

Ευτυχώς που βρέθηκε στο χωριό ο κ. Λεωνίδας Κορέτας
και ο κ. Κώστας Σιαμπίρης και βρεγμένοι ως το κόκκαλο
φρόντισαν να μη μπουν τα νερά τουλάχιστον μέσα στα σπί-
τια.

Τους ευχαριστούμε.
Και ο δημόσιος δρόμος στην Τσιέλα ποτάμι έγινε. Αποτέ-

λεσμα ήταν να μαλακώσει πολύ το χώμα μίας πλαγιάς στην
Κουίτσα και να φύγει ένας τεράστιος όγκος χώματος μαζί με
πέτρες και δέντρα. Ήταν μία τεράστια κατάπτωση κι όλο αυτό
το υλικό έπεσε στο αφρισμένο ποτάμι. Με την ορμή που είχε
το νερό και την ποσότητά του, παρέσυρε όλα αυτά τα υλικά,
πέτρες, χώμα και δέντρα στην κοίτη του.

Στο τσιμεντένιο γεφυράκι στη θέση “Τζιάμινα” που είναι
η πιο στενή κοίτη του ποταμού, τα υλικά έφραξαν την κοίτη
και όλο το νερό πέρασε πάνω από το γεφύρι και προς τη
δεξιά όχθη. Έφτασε το νερό ως τη βρύση της Τζιάμινας.

Εκεί παρέσυρε ένα μεγάλο κομμάτι από τον όχθο του οι-
κοπέδου Πίπη - Κουνάβου, γκρέμισε τον τοίχο από το πρα-
νές του οικοπέδου της κ. Στέλλας Οικονόμου - Τάτση και
ένα μεγάλο μέρος από το σταθερό για αιώνες πρανές που
είναι κάτω από το σπίτι με αποτέλεσμα να υπάρχει, αν δεν

διορθωθεί έγκαιρα, φόβος και κίνδυνος για τη στατικότητα
του σπιτιού.

Στη συνέχεια το νερό από την Τζιάμινα, ορμητικό πήγαινε
στην κοίτη του, αφού πρώτα παρέσυρε ένα μεγάλο κομμάτι
εδάφους κάτω από το σπίτι του κ. Ζώη Βακάρου. Τρομερές
ζημιές και επικίνδυνες για αυτά τα δύο σπίτια.

Βέβαια, τόσο ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Βασίλης Σπύρου
όσο και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχρι-
μάνης ενδιαφέρθηκαν για τις ζημιές και τα προβλήματα και
υποσχέθηκαν την άμεση αποκατάσταση.

Το ίδιο ενδιαφέρον έδειξε και η υπηρεσία Νεωτέρων Μνη-
μείων Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού, για τα πέτρινα
γεφύρια και ιδίως για το πανέμορφο γεφύρι στην Κουϊτσα,
που στο δεξί του βάθρο υποχώρησε ένα μεγάλο τμήμα του.

Και περιμετρικά του χωριού έγιναν πολλές ζημιές ιδίως
στους αγροτικούς δρόμους, που έγιναν αδιάβατοι από τις
πολλές καταπτώσεις. Ευτυχώς ο δρόμος προς τον Αώο, έχει
κάποια βατότητα αν και εκεί έγιναν πολλές καταπτώσεις.

Ήταν πολλές  και σοβαρές οι ζημιές φέτος από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα. Τόσες πολλές που μετέδωσαν τις πλη-
ροφορίες στις ειδήσεις τους τόσο οι τηλεοπτικοί σταθμοί των
Ιωαννίνων, όσο και τα Αθηναϊκά κανάλια.

Οι ζημιές δεν προκλήθηκαν από αμέλεια, αδιαφορία ή
ανευθυνότητα κάποιου ανθρώπινου παράγοντα.

Οι Βρυσοχωρίτες αγαπούν τη φύση, σέβονται και φρον-
τίζουν το περιβάλλον.

Όμως χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα, περισσότερη προ-
σοχή, ώστε να καθαριστούν τα ρέματα και να κοπούν οι ιτιές
που φύτρωσαν στην κοίτη του ποταμού.

Η εργασία αυτή θα κάνει πιο άνετη τη ροή του νερού, πιο
όμορφη την κοίτη και φυσικά ακίνδυνα τα ρέματα και το ποτάμι.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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“Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός υμών”
“Δόξα εν υψίστοις θεό”
“Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου

Κύριε”
“Χιόνια στο καμπαναριό
που Χριστούγεννα σημαίνουν”
“Καλήν εσπέραν άρχοντες”
“Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά”
Τόσα και τόσα άλλα τροπάρια της εκκλη-

σίας μας, ήθη και έθιμα, κάλαντα από διά-
φορες περιοχές της χώρας μας για τις
γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων.
Ημέρες χαρούμενες, ευχάριστες σε σύγ-
κριση με το Άγιο Πάσχα κάπως μελαγχο-
λικές λόγω του Θείου Δράματος.

Γιορτές αφιερωμένες:
- Στη γέννηση του Χριστού, στο άστρο της

Βηθλεέμ που μας οδηγεί στο δρόμο της
Αγάπης, της Αρετής και της Συγνώμης.

- Στην αλλαγή του χρόνου, που όλοι μας 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 13ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ 8,9
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Περάσανε εβδομήντα επτά
(77) χρόνια από τότε. Και
όμως ο μήνας Οκτώβριος
πάντα επίκαιρος. Από αυτό το
μήνα το 1940 έως και τον
Απρίλιο του 1941 γράφτηκαν
οι πιο χρυσές σελίδες στη
σύγχρονη ιστορία του ελληνι-
κού έθνους.

Είναι οι ηρωϊκοί αγώνες
των παππούδων και των πα-
τεράδων μας στα κακοτρά-
χαλα βουνά της Πίνδου και
της Αλβανίας που χωρίς εξο-
πλισμό, ρουχισμό, τρόφιμα
κ.λ.π. μέσα στη βαρυχειμω-
νιά, κατατρόπωσαν τον σύγ-
χρονο για εκείνη την εποχή
στρατό της φασιστικής Ιταλίας
του Μουσολίνι

Κατακλυσμιαία βροχή και οι καταστροφές
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ΓΕΝΑΡΧΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΟΣ
Μαρία Πελτέκη

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΤΣΙΟΥ
Αναστάσιος Φουλίνας

Στέργιος Γκότσης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ
(1867...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΛΙΝΑΣ
(1921 - 1984)
Ελένη Λάλλα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΛΙΝΑ
Στράτος Τσατσαλός

ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΤΣΑΛΟΥ
Γιώργος Αλεξόγλου

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΤΣΑΛΟΥ
Διονύσης Δαμανίδης

ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΤΣΑΤΣΑΛΟΣ
Γιαννούλα Μόραλη

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΤΣΑΛΟΥ
Γιώργος Νέκακας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΛΟΣ
Κατερίνα Παπακαρνέζη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ
(1896...

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΑΪΔΩ ΚΩΤΣΙΟΥ
(Κώστας Πέτσιος)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
1923 - 1995

(Ελένη Γεωργάκη)

ΡΙΤΑ ΜΠΕΛΛΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΤΣΑΛΟΣ
Ευτυχία Διονυσιάδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
(1894...

Κυρατσούδα Καφετζοπούλου
Σύρμω Κατσελίδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΟΛΗΣ)
ΚΟΤΣΙΟΣ
Τσιουμέτη

ΟΙ ΑΠόΓΟΝΟΙ ΣΤΗ
ΣΕΛίΔΑ 11

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
Λουλούδα Πουλοκτσή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
Λίτσα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
Πολυξένη Μπρουσδούκη

ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
Εχει τρεις κόρες

ΕΛΕΝΗ ΠΕΛΤΕΚΗ
Γιάννης Κακάνης

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ
Ερμιόνη Μακαρόνα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(1888...

Ελένη Λύτσιου Φωτεινή

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ
(ΠΕΛΤΕΚΗΣ)

ΜΑΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Φιλώτας Μπέλλας

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Πίτσα...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
λόλα

Δεν άφησε απογόνους

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Αγάπη...

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Από το Β’ Γάμο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΛΤΕΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΛΤΕΚΗ
Θεόδωρος Αντωνακούδης

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΣΑΤΣΑΛΟΥ

Το όνομα του Γενάρχη της οι-
κογένειας ΚΟΤΣΙΟΥ δεν είναι
γνωστό. Είναι όμως γνωστά τα ονόματα των
δύο παιδιών του. Του ΜΙΧΑΛΗ και του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΤΣΙΟΥ
Ο Μιχάλης Κότσιος είχε έναν γιο το

ΧΡΗΣΤΟ και μία κόρη τη ΧΑΪΔΩ.
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ (1867........) όπως φαίνεται

στον εκλογικό κατάλογο του 1920 ήταν ως

εκείνη τη χρονιά παντοπώλης στο Γιδά.
Τα ονόματά τους αναφέρονται και στον

Κώδικα της Κοινότητας και στη σελ. 4 να
προσφέρουν χρήματα για τη συντήρηση
των εκκλησιών και των εκπαιδευτηρίων
της Κοινότητας Λεσινίτσας (Βρυσοχωρίου),
ενώ στη σελ. 8 αναφέρεται το “όνομα” της

γυναίκας του Χρήστου, της Χρήστενας Κό-
τσιου. Άλλες πληροφορίες για τον Χρήστο
Κότσιο δεν υπάρχουν. Ίσως δεν άφησε
απογόνους.

Η ΧΑΪΔΩ παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο
Πέτσιο και η οικογένειά της εγκαταστάθηκε
στο Αιγίνιο Πιερίας. Ήταν η μητέρα του

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΣΙΟΥ.
Το σπίτι της οικογένειας ήταν κοντά στο

σπίτι του κ. Ζώη Βακάρου. Ήταν ένα μεγάλο
πέτρινο τριώροφο σπίτι, που κάηκε από
τους Γερμανούς το 1944. Εκείνη την εποχή
καθότανε στο σπίτι και το συντηρούσε η οι-
κογένεια του Γεωργίου Νότη.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΟΣ παντρεύτηκε τη ΜΑΡΙΑ ΠΕΛΤΕΚΗ
και πήγε γαμπρός στο σπίτι της, που ήταν απέναντι από το δικό
του και ακριβώς πίσω από το πατρικό μου σπίτι.

Σήμερα το οικόπεδο του Μιχάλη Κότσιου και του Γεωργίου
Κότσιου ανήκουν στην οικογένειά μου από αγορά.

Παιδιά του Γεωργίου Κότσιου και της Μαρίνας Πελτέκη
ήταν 1) ο ΓΙΑΝΝΗΣ και 2) ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΟΛΗΣ)

1) Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΟΣ έζησε στο Βρυσοχώρι. Σε εικόνα
στον Άγιο Χαράλαμπο αναγράφεται ανορθόγραφα το όνομά του
σε δωρεά που έκανε το 1856. Ακόμη το όνομά του φαίνεται
στον κώδικα στη σελ. 8 και στη σελ. 35 με χρονολογία 1895.

Δεν είναι γνωστό το όνομα της γυναίκας του. Γνωστό είναι
πως απόκτησαν τέσσερα παιδιά που ήταν:

α) ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  β) ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ γ) η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ και δ) ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.

α) ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1888........) μετεγράφει στη Θεσσαλονίκη

και άλλαξε το επίθετό του σε ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. Είχε τρία παιδιά. Τη
ΜΑΡΙΚΑ, τον ΠΟΛΥΝΙΚΗ και την ΑΓΑΠΗ.

β) ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ επίσης άλλαξε το επίθετό του και ονομά-
στηκε ΠΕΛΤΕΚΗΣ. Στον κώδικα και στις σελ. 51 και 52 με ημε-
ρομηνία 20 Αυγούστου 1911 υπάρχει η πληροφορία ό,τι τα δύο
αδέρφια Γεώργιος και Απόστολος Κότσιος του Ιωάννη με τη
βοήθεια του Βρυσοχωρίτη Ιωάννη Κ. Χαντόλιου, άνοιξαν παν-
τοπωλείο στην Καρυά Κεσσάνης (Ανατολική Θράκης) της Μη-
τρόπολης Ηρακλείας. Αργότερα ο Απόστολος εγκαταστάθηκε
στην Νέα Καρυά Καβάλας.

Ο Απόστολος έκαμε δύο γάμους. Από τον πρώτο γάμο από-
κτησε δύο γιους τον ΒΑΣΙΛΗ και τον ΓΕΩΡΓΙΟ.

Από τον δεύτερο γάμο απόκτησε  τον ΓΙΑΝΝΗ, τον ΗΛΙΑ,

την ΕΛΕΝΗ και τον ΚΩΣΤΑ. Οι απόγονοί του ζούνε σήμερα στη
Θεσσαλονίκη, στην Καρυά Καβάλας και στο Παρίσι  τα παιδιά
του Βασίλη, Απόστολος και Γεώργιος.

γ) Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ έζησε στο Βρυσοχώρι και παντρεύτηκε
τον Αναστάσιο Φουλίνα. Απόκτησε δύο παιδιά τον ΓΙΑΝΝΗ και
την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Ο Γιάννης έζησε στο Ελεύθερο της Κόνιτσας
και εκεί ζούνε σήμερα οι δύο κόρες του, η Ευαγγελία Γούρη
και η Χαρίκλεια Ματσή.

Η Αναστασία παντρεύτηκε στην Καρυά Καβάλας τον
Στράτο Τσατσαλό. Εκεί ζούνε σήμερα οι απόγονοί της. Σε δεύ-
τερο γάμο η Χαρίκλεια παντρεύτηκε τον Βρυσοχωρίτη Στέργιο
Γκότση και εγκαταστάθηκαν στο Γιδά. Απόκτησε έναν γιο το
Θεόδωρο.

δ) Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ (1896..........) Δεν υπάρχει καμία πληρο-
φορία.

Συν. στη σελ. 11

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΤΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΤΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΗ - ΠΕΛΤΕΚΗ
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Επιμέλεια: ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ και  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΑπΟ ΤΟ ΤΟπΙΚΟ ΚΑΙ ΔηΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 Νοεμβρίου 2017 η
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βρυσο-
χωρίου του Δήμου Ζαγορίου, μέλος της
Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδο-
τήματος “ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” τέ-
λεσε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου το
καθιερωμένο από την Διαθήκη του Ευερ-
γέτη “ΜΟΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ” την 8η Νο-
εμβρίου εκάστου έτους (ανεξαρτήτου
ημέρας) ημέρα θανάτου της φιλοστόργου
μου μητρός να τελείται Ιερατικό μνημό-
συνο υπέρ αναπαύσεως των γονέων μου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ και λοιπών
συγγενών μου”.

Στη σεμνή τελετή χοροστατούντος
του αιδεσιμότατου πατέρα ΙΩΑΝΝΗ
ΛΕΟΝΤΑΡΗ και ιεροψάλτη τον κ. ΓΕ-

ΩΡΓΙΟ ΒΑΚΑΡΟ παρευρέθηκαν οι φορείς του χωριού, παλαιοί και νέοι υπότροφοι. Μετά τη θεία λειτουργία και με
καταρρακτώδη βροχή εντός της εκκλησίας μοιράστηκαν στους παρευρισκομένους τα προβλεπόμενα κόλυβα και
αρτίδια. Ακολούθησε επιμνημόσυνη και κατάθεση στεφάνων από την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. ΕΛΕΝΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΣΤΡΙΚΑ - ΚΥΡΑΤΣΗ και από τον πρόεδρο του Μ.Ο.Σ. κ. ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ εκ μέρους του Συλλόγου
στην προτομή του ευεργέτη.

Στη συνέχεια στο καφενείο του ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ μικρή δεξίωση με καφέ κονιάκ και βουτήματα.
Όλοι ευχήθηκαν να είναι αιωνία η μνήμη τους και εξήραν την μεγαλοψυχία τους για τα πατριωτικά αισθήματα που

μετέδωσαν στο γιο τους ΧΡΗΣΤΟ ευεργέτη του χωριού μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ

• Από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
εγκρίθηκε πίστωση επτά (7.000,00) χιλ. ευρώ
για τη συνέχιση διάνοιξης οδού προς Αγία Πα-
ρασκευή. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο
εργολάβος - μηχανικός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ
από την Κόνιτσα. Το έργο θα εκτελεστεί μόλις
οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

• Από την Περιφέρεια Ηπείρου εγκρίθηκε
πίστωση εφτά χιλιάδες 7.000,00 ευρώ για
αποκατάσταση δρόμου προς υδρομαστεύσεις.

Φορέας υλοποίησης του έργου ο Δήμος
Ζαγορίου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ -
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Βρυσοχωρίου
μέλος της Διαχειριστικής Επι-
τρο πής του Κληροδοτήματος
“ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” της
Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχω-
ρίου, καλεί όλους τους μαθη-
τές, σπου δαστές, φοιτητές που
δικαιούνται υποτροφία να
υποβάλλουν μέχρι 20 Φε-
βρουαρίου τα παρακάτω δι-
καιολογητικά, προκειμένου να
τους χορηγηθεί υποτροφία για
το σχολικό;etow 2017 - 2018.

1. Βεβαίωση φοίτησης σε
Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης ή
ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή για μεταπτυχιακές

σπουδές, που να φαίνεται και ο
χρόνος εγγρα φής τους στη
Σχολή (μόνο για τους φοιτητές
των ΑΕΙ-ΤΕΙ).

2. Πιστοποιητικό ότι είναι
Δημότης ή Δημότισσα του Το-
πικού Διαμερίσματος Βρυσο
χωρίου. (Από τα ΚΕΠ ή το
Δήμο)

3. Αίτηση με την οποία να
ζητείται υποτρο φία (σε περί-
πτωση ανηλίκων, αίτηση γίνε-
ται από τον κηδεμόνα)

Υποτροφία δικαιούνται:
Α) Μαθητές Γυμνασίου και

Λυκείου του Νομού Ιωαννί-
νων, που είναι εγγεγραμένοι
στο Δημοτολόγιο της τοπικής
κοινότητας ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ..

Β)   Όσοι αποφοιτούν από

Λύκεια του Νομού Ιωαννίνων
και επιτύχουν σε οποιοδή ποτε
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος, εφ’ όσον
είναι εγ γεγραμμένοι στο Δημο-
τολόγιο της Τοπικής Κοινότητας
Βρυοοχωρίου.

Γ) Παιδιά που αποφοιτούν
από οποιοδή ποτε Λύκειο της
Ελλάδος και είναι εγγεγραμ -
μένα στο Δημοτολόγιο της Το-
πικής Κοινότητας
Βρυοοχωρίου τουλάχιστον προ
πενταετίας και επιτύχουν, σε
οποιοδήποτε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελ-
λάδας

Δ} Όσα από τα παραπάνω
παιδιά συνεχί σουν μεταπτυχια-
κές σπουδές σε Πανεπιστή μιο
του εσωτερικού ή εξωτερικού
για τέσσερα χρόνια και μέχρι

ηλικίας τριάντα (30) ετών.
E}Το ποσό της υποτροφίας

ανέρχεται  για μεν τους μαθητές
Γυμνασίου - Λυκείου στα
1.000,00 ευρώ, για δε τους
σπουδαστές φοιτητές των ΑΕΙ
και ΤΕΙ στο ποσό των 1.100,00

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται
να αυξομει ωθούν αναλόγως
των εσόδων του Κληροδο -
τήματος και του αριθμού των
υποτρόφων που θα καταθέ-
σουν τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά.

Πληροφορίες  στα τηλέ-
φωνα. 2651026931 και
6948503462.

Ταχυδρομική διεύθυνση
Aλ. Σβώλου 1.

Τ.κ. 45444 .Ιωάννινα

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά να υποβληθούν συγκεντρωτικά όπως τα παρακάτω υποδείγματα 

ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου Κόντου
του Ιωάννου
Φοιτητής του Παν/μίου
Ιωαννίνων
Βρυσοχώρι 10 Φεβρ. 2018

Α’ Αίτηση για φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ Μεταπτυχιακών Β’ Αίτηση για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 
(υποβάλλεται από τον κηδεμόνα)

ΑΙΤΗΣΗ
Του Γεωργίου Κόντου, 
κάτοικος Βρυσοχωρίου
Βρυσοχώρι 10 Φεβ. 2018

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επι-

τροπή του Κληροδοτήματος
“ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ”
Βρυσοχωρίου Δήμου Ζα-

γορίου

Σας υποβάλλω τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά προκει-
μένου να μου χορηγηθεί
υποτροφία από το Κληροδό-
τημα για το Ακαδημαϊκό Έτος
2017 - 2018.

1. Βεβαίωση φοιτητικής
μου Ιδιότητας

2. Πιστοποιητικό οικογε-
νειακής κατάστασης

Ο  - Η Αιτών

ΠΡΟΣ:
Την Διαχειριστική Επιτροπή

του Κληροδοτήματος “Χρήστου
Αθανασιάδη” Βρυσοχωρίου
Δήμου Ζαγορίου 

1. Σας υποβάλλω τα παρα-
κάτω δικαιολογητικά της κόρης
μου Γεωργίας Κόντου προκει-
μένου να της χορηγηθεί υπο-
τροφία από το Κληροδότημα για
το Σχολ. έτος 2017 - 2018.

1. Βεβαίωση φοίτησης
2. Πιστοποιητικό οικογενει-

ακής κατάστασης
Ο Η αιτ.

Καφε κονιάκ στο καφενείο
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ

ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο 2016:                                                                             3.779,71
2. Εισφορές εφημερίδας:                                                                4.145,88
3. Ενίσχυση συλλόγου:                                                                   1.900,00
4. Εκδηλώσεις:                                                                                 1.946,00
5. Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη:                                                 1.500,00
6. Ενοικίαση βοσκοτόπων:                                                             2.000,00
7. Λεύκωμα:                                                                                          50,00
8. Τόκοι καταθέσεων:                                                                             0,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:                                                         15.321,68

ΕΞΟΔΑ:
1. Εφημερίδα:                                                                                   3.248,60
2. Εκδηλώσεις:                                                                                 3.412,92
3. Ενοίκιο αίθουσας:                                                                        1.800,00
4. ΔΕΗ - ΕΛ.ΤΑ. - Ο.Τ.Ε. - ΔΕΥΑΙ:                                                     465,61
5. Διάθεση από βοσκοτόπια:                                                          1.300,00
6. Υλικά, γραφικά καθαριότητα:                                                        436,50
7. Ιστοσελίδα:                                                                                       100,00
8. Διάφορα:                                                                                          341,00
9. Υπόλοιπο για το 2018:                                                                  4.217,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                          15.321,68

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2017

Βρυσοχώρι, 31 Δεκ. 2017 Ο ΤΑΜΙΑΣ Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφω-

τικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσο-
χωρίου (Μ.Ο.Σ.) καλεί συγχωριανούς και
φίλους την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
(Τυρινής) στο Βρυσοχώρι (εφ’ όσον οι και-
ρικές συνθήκες το επιτρέψουν) για το
άναμα της φωτιάς (Τσιούκας) χορό γύρω
από τη φωτιά και την Καθαρά Δευτέρα 19
Φεβρουαρίου παραδοσιακή φασολάδα
κ.λ.π. στην καφέ - ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ.

Το Δ,.Σ. του Συλλόγου

ΟΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Από αρχές του 2015 ξεκίνησαν οι εργασίες για

την επέκταση από το Σκαμνέλι για τα τρία χωριά
(Βρυσοχώρι - Ηλιοχώρι - Λάϊστα) οι οπτικές ίνες
(INTERNET).

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί, και όσοι επιθυ-
μούν να συνδεθούν για να έχουν εξαιρετικό και
γρήγορο INTERNET να απευθύνονται στις εταιρείες
τηλεφωνίας (COSMOTE κλπ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφω-

τικού και Ορειβατικού Συλλόγου Βρυσο-
χωρίου (Μ.Ο.Σ.) προσκαλεί τους
ποδοσφαιριστές του χωριού μας που
αγωνίστηκαν σε αγώνες της 19ης Ποδο-
σφαιρικής Συνάντησης Ζαγορίου 2017 το
Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00
στα γραφεία του Συλλόγου Σαμουήλ και
Πινδάρου γωνία στα Γιάννενα για διαλο-
γική συζήτηση και απονομή αναμνηστι-
κών εκ μέρους του Συλλόγου.

Το Δ.Σ.

ΔΩΡΕΑ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

Ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ
από την Αθήνα δώρισε στο
Σύλλογο για εμπλουτισμό της
Βιβλιοθήκης το βιβλίο “ΕΞΕ-
ΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” με
φωτογραφίες από το 1898 έως
το 1913.

Πρόκειται για ένα πολύ
προσεγμένο και καλαίσθητο βι-
βλίο με πολύ ωραία κείμενα
Ελλήνων και ξένων προσωπι-
κοτήτων που αναφέρουν και
σχολιάζουν την αξία των φωτο-
γραφιών εκείνης της εποχής,
με υπότιτλους σε κάθε φωτο-
γραφία που αποτυπώνουν διά-
φορες περιοχές, απλούς
ανθρώπους της καθημερινότη-
τας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
ευχαριστεί θερμά τον κ.
ΓΙΑΝΝΗ και του εύχεται “ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ”, Καλή χρονιά,
ατομική και οικογενειακή ευτυ-
χία.

Υ.Γ. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑ-
ΖΗΣ έχει αγοράσει το οικό-
πεδο του αειμνήστου
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ, τα-
κτικός αναγνώστης της εφη-
μερίδας μας και λάτρης του
χωριού μας.

Ο Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ”, Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ “ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ” ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ, ΕΙΡΗΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2018
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Όσοι χωριανοί μας ή φίλοι του χωριού μας

θέλουν και μπορούν να Βοηθήσουν οικονο-
μικά για την αποπεράτωση της αναστήλωσης
του ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και θέλουν τρα-
πεζική απόδειξη για φορολογική χρήση, ο
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος είναι:

Αριθ. Λογ/σμού 359/001102-93.
ΙΒΑΝ Λογ/σμού GR

3701103590000035900110293
Δικαιούχος: I. Ν. Αγίου Χαραλάμπους

Βρυσοχωρίου
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.

ΒΑΚΑΡΟΣ

“ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

ΜΑΣ”
• Δώσε χαρά στα γηρατειά, στις ρίζες της

ζωής σου.
Κάποτε και συ θα γεράσεις. (Λαϊκό από-

φθεγμα)
- Ελευθερία είναι η απόλυτη πειθαρχία

στους φυσικούς νόμους και στους νόμους
μιάς ιδανικής πολιτείας (Ρουσσώ)

- Μη χάνεις τον καιρό σου, κάνε πάντοτε κάτι
ωφέλιμο.

- Είναι ντροπή τα παιδιά να μη μιμούνται
τους αξιόλογους προγόνους. (Ισοκράτης)

- Όταν ο άνθρωπος φτάσει να χαίρεται με την
πρόοδο των άλλων, τότε ο Θεός θα του δώσει
όλη την πρόοδο των άλλων (Αγ. Παϊσιος
ο Αγιορείτης)

- Να μιλάς λίγο γι’ αυτά που ξέρεις και κα-
θόλου γι’ αυτά που μισοξέρεις. (Λαϊκή Παροι-
μία).

- Να μην γινόμαστε ματαιόδοξοι προκαλών-
τας ο ένας τον άλλο σε φιλονικίες και φθονών-
τας ο ένας τον άλλο (Απ. Παύλος).

- Πρέπει να συγκρατείς την λύπη σου διότι
από την άμετρη και ασυγκράτητη λύπη επέρ-
χεται ως συνέπεια θάνατος, και η λύπη της
καρδιάς θα κάμψει και θα λυγίσει την δύναμή
σου (Σοφία Σειράχ).

- Είναι αισχρό όταν κανείς είναι μεθυσμένος
να θέλει να μένει κοντά σε ανθρώπους ξεμέ-
θυστους και νηφάλιους. Αισχρό είναι ακόμη
όταν ο ξεμέθυστος και νηφάλιος μένει κοντά
σε μεθυσμένους (Θέογνις)

- Οι κυνηγοί πιάνουν τους λαγούς με τους
σκύλους και οι κόλακες με τους επαίνους
(πιάνουν) τους ανόητους ανθρώπους (Αρχαίο
ρητό)

- Μην βλάπτεις κανέναν. Βλάπτεις όχι μόνο
όταν κάνεις το κακό αλλά και όταν αμελείς να
κάνεις το καλό. (Φραγκλίνος).

- Όπου υπάρχει αληθινή αγάπη γίνονται
θαύματα.

- Πρέπει κανείς τα πιθανά (τα εύλογα) να τα
λέει τα δε απίθανα (γι’ αυτά που έχει επιφυ-
λάξεις) να τα αποσιωπά (Θαλής)

“Για να 
προλάβετε 

το κρυολόγημα”
1) Να πλένετε καλά τα χέρια σας
2) Μην αγγίζετε τη μύτη και τα μάτια με τα

χέρια.
3) Η μύτη να είναι πάντα καθαρή.
4) Τονώστε το ανοσοποιητικό σύστημα με βιτα-

μίνη C (σε)
5) Αερίζετε τακτικά και καλά τους χώρους του

σπιτιού σας
6) Βεβαιωθείτε ότι η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο

είναι η κατάλληλη (19-20 βαθμούς Κελσίου) και
η υγρασία 40-60%)
7) Σωστή ενυδάτωση του οργανισμού (σούπες,

χυμούς)
8) Προσέξτε τις απότομες αλλαγές της θερμο-

κρασίας
9) Ελέγχεστε συχνά για συμπτώματα
10) Το κρυολόγημα οφείλεται σε ιούς (200 δια-

φορετικά είδη), άρα δεν ενδείκνυνται αντιβιο-
τικά.

“Ιατρός και 
Ιατρική

Επιστήμη”
Η ζωή είναι σύντομη, η σπουδή της Ιατρικής μα-

κροχρόνια, η περίσταση επείγει, η δε πείρα του
γιατρού σφάλλει, η γνωμάτευσή του (η κρίση του)
για τον ασθενή δύσκολη (Ιπποκράτης)

“Σωστή 
διακυβέρνηση”

Έχει διασωθεί η μαρτυρία του Αγασικλή, βασι-
λιά των Λακεδαιμονίων όταν ρωτήθηκε, πως θα
μπορούσε ένας ηγεμόνας να κυβερνήσει με
ασφάλεια το βασίλειο απάντησε: - Εάν φέρεται
στο λαό του με τον τρόπο που φέρεται ο πατέρας
στα παιδιά του.

ΚΑΛΟΣΥΝΗ
Κάποτε ένας ζητιάνος πλησίασε τον Ντοστο-

γιέφσκι και άπλωσε το χέρι του ζητώντας βοή-
θεια. Ψάχνοντας εκείνος (ο Ντοστογιέφσκι) τις
τσέπες του, έτυχε να είναι άδειες. Τότε έσκυψε
του φίλησε το χέρι και του είπε: “Συγνώμη
αδελφέ μου, δεν έχω τίποτε μαζί μου. Μια άλλη
φορά θα σου δώσω”. Και ο ζητιάνος του απάν-
τησε: “Ευχαριστώ το πήρα ήδη”.

ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ
- Βελτιώνει την γενική μας υγεία
- Δυναμώνει καρδιά και πνεύμονες
- Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα
- Αυξάνει την ενέργεια
- Γυμνάζει όλους τους μυς.

ΠΟΣΟ ΝΑ ΤΡΩΜΕ
Τρεις τάξεις έχει το φαγητό:
Α’ Εγκράτεια: Όταν θέλει να φάει κάποιος κι

άλλο, όμως σηκώνεται από το τραπέζι χωρίς
να έχει χορτάσει.

Β’ Αυτάρκεια: Όταν φάει κανείς το αρκετό.
Γ’ Κόρος: Όταν σηκώνεται από το τραπέζι

χορτασμένος.

ΡΕΚΟΡ 
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Ένας Αυστραλός ο James Harrison, δεν ξέ-
χασε ότι μία μετάγγιση αίματος στα 15 του χρό-
νια, του έσωσε τη ζωή. Πήρε τότε την απόφαση,
όταν φτάσει στην ηλικία που επιτρέπεται, να
γίνει και αυτός αιμοδότης! Έτσι και έγινε. Το ση-
μαντικό είναι ότι αυτή του την απόφαση -με το
πέρασμα των χρόνων- δεν την ξέχασε. Συνεπής
στην υπόσχεσή του, 50 ολόκληρα χρόνια ήταν
τακτικός αιμοδότης δύο φορές το χρόνο. Να μία
ευγενική φιλοδοξία για όλους μας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΚΕΨΗ, 

κτήμα παγκόσμιο
“Αιέν αριστεύειν” δηλαδή πάντα να αρι-

στεύεις. Αυτή η επιγραφή γραμμένη στα ελλη-
νικά, βρίσκεται χαραγμένη στο σύμβολο του
Boston College της Μασσαχουσέτης USA.
Είναι φράση από την Ομήρου Ιλιάδα (Ζ’ στ. 208)

“ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ
ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ”

Αυτή η επιγραφή στα ελληνικά βρίσκεται χα-
ραγμένη στην είσοδο του κτιρίου της Γραμμα-
τείας του Πανεπιστημίου του ΕΛΙΜΒΟΥΡΓΟΥ
(Σκωτία).

Είναι φράση του Πυθαγόρα και σημαίνει:
Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρίζουν γράμ-
ματα.
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙ 
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
5 4 3

5 7 6

4 9

4 1 2

8 5

5 6 3

5 6 1

3 6 7

2 8 9 6

2

4 3 5

8 7 9 4

3 5 9 1

7 6 4

4 3

8 5

7 1 6

9 1 8

SUDOKU

4 7 5

6 5 8

9 3 4

3 4 1 9

2 9

5 7 6

8 5 9 7

6 8 3 5

1 6

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Η λυση στη σελιδα 10

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ 

ΓΡΙΦΟΥΣ
(Μπορείς 

να το βρεις;)
1. Ποιο πράγμα είναι βαθύτερο από μια κούπα

και ποτέ δε γεμίζει;
2. Γιατί αγοράζουμε τα ρούχα μας;
3. Τί είναι αυτό που χρησιμοποιείται όταν πάντα

είναι γεμάτο και αδειάζει όταν δεν χρησιμοποιεί-
ται;
4. Ποιό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνει ο

καθένας πριν ξαπλώσει;
5. Τι είναι χειρότερο από το να βρεις ένα σκου-

λήκι μέσα σ’ ένα μήλο;
6. Σε ποια ερώτηση δεν είναι δυνατό να απαν-

τήσεις ποτέ “ναι”;
7. Τι κάνει ένα γατάκι αφού κλείσει το πρώτο

του χρόνο;
Η λύση στη σελ.10

Ο τρελός
Περνάει κάποιος έξω από ένα τρελοκομείο,

κρατώντας ένα τσουβάλι στον ώμο του.
- “Τι κουβαλάς εκεί;” τον ρωτάει ένας τρόφι-

μος μέσα από τα κάγκελα.
- “Κοπριά, για να τη βάλω στις φράουλές μου”.
- Κοίτα να δεις αδικία! λέει αγανακτισμένος ο

άλλος. “Εγώ τις τρώω με ζάχαρη κι όμως εμένα
θεωρούν τρελό!”

Ε, όχι 
κι αυτό!!!

Στο σαλόνι ενός υπερωκεάνειου, ένας διάσημος
ταχυδακτυλουργός επιδεικνύει την τέχνη του.
Πολύς κόσμος παρακολουθεί έκπληκτος τα τα-
χυδακτυλουργητά του κόλπα. Ακόμα κι ένας πα-
παγάλος, που είναι σκαρφαλωμένος πάνω σ’ ένα
ξύλο, έχει συγκεντρώσει την προσοχή του στον
ταχυδακτυλουργό.

- Ορίστε κύριοι, το μαντήλι της κυρίας με τη μωβ
τουαλέτα, λέει ο ταχυδακτυλουργός, βγάζοντας
από τη τσέπη του το μαντήλι μιας κυρίας που
έπρεπε να βρίσκεται στο τσαντάκι της.

- Ορίστε κύριοι η ταμπακέρα του κυρίου με τα
άσπρα μαλλιά, συνεχίζει, ενώ ταυτόχρονα βγάζει
από την τσέπη του την ταμπακιέρα που έπρεπε
να βρίσκεται στην τσέπη του κυρίου.

- Ορίστε κύριοι, το ρολόϊ της δεσποινίδας...
- Ορίστε η γραβάτα του κυρίου... 
- Ορίστε...
Και μπροστά στα μάτια των έκπληκτων θεατών

βγάζει από την τσέπη του όλα αυτά τα αντικεί-
μενα.

Εκείνη τη στιγμή ακούγεται ένας εκκωφαντικός
κρότος. Το πλοίο είχε χτυπήσει πάνω σε μια
νάρκη και άρχισε να βυθίζεται ολοταχώς. Σε λίγο
ο ταχυδακτυλουργός βρέθηκε στη θάλασσα πια-
σμένος από ένα σπασμένο κατάρτι του πλοίου.
Από ένα άλλο ξύλο είχε γραπωθεί ο παπαγάλος,
που βλέποντας τον ταχυδακτυλουργό του λέει:

- Έλα τώρα, άσε τα κόλπα και βγάλε από την
τσέπη σου το πλοίο!!!

ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ένας επιχειρηματίας, αποφασίζει μια μέρα να
διαπιστώσει πόσο έξυπνο είναι το στελεχιακό
προσωπικό της επιχείρησής του. Έτσι καλεί
πρώτα το μηχανικό του. Επιχειρηματίας: - “Πόσο
κάνει 1+1;”
Μηχανικός: - “Τι ερώτηση είναι αυτή αφεντικό;

Κάνει 2. “Φωνάζει το δικηγόρο του. Επιχειρη-
ματίας: “Πόσο κάνει 1+1;” Δικηγόρος: “1+1
κάνει 2, εάν ο νόμος δεν ορίζει κάτι διαφορε-
τικό.”. Τέλος φωνάζει και το λογιστή του. Επιχει-
ρηματίας: “Πόσο κάνει 1+1;” Λογιστής: Όσο θα
θέλατε εσείς αφεντικό”.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κάποτε ο Τοτός θα πήγαινε βόλτα με τον πατέρα
του. Ο πατέρας του πριν την βόλτα του είπε να
γυαλίσει τα παπούτσια του πριν φύγουν. Ο Τοτός
του λέει: Έλα βρε μπαμπά, αφού θα πάμε βόλτα
και θα ξαναλερωθούν.

Μετά τη βόλτα:
- Τοτός: Μπαμπά, μπαμπά, πεινάω.
- Μπαμπάς: Έλα βρε Τοτέ, δε χρειάζεται να φας,

αφού θα ξαναπεινάσεις!

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ

Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο και τον
ρωτάει ο πατέρας του:

- “Λοιπόν”; Σήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς;
Πού είναι ο έλεγχός σου;”

- “Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον δάνεισα
στην Καιτούλα”.

- “Στην Καιτούλα; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην
τάξη;”

- “Ναι”.
- “Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου;”
- “Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της!”

ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Συζήτηση στο μπαρ:
Η γυναίκα μου είναι 

ένας άγγελος
λέει ο πρώτος.

Είσαι τυχερός, λέει ο άλλος,
η δική μου ακόμη ζει:

Aινίγματα
1. Χίλιοι μύριοι πήγαιναν κι ένας τους γύριζε τ’ όνομά του
τ’ άλλαζαν.
2. Αλευρωμένος ποντικός στη γειτονιά γυρίζει.
3. Χιλιόκομπο, χιλιόδετο χίλια θα πεις, δε θα το βρεις.
4. Στήνω δίχτυ μα όχι για ψάρια.
5. Άσπαρτο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο.
6. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και χωρίς να φάει παχαίνει.
7. Και μαύρη να ‘ναι η μάνα, η κόρη άσπρη γεννιέται.
8. Δύο αδερφάκια αγκαλιασμένα σ’ ένα σεντουκάκι είναι
κλεισμένα.
9. Από έξω πανούκλα κι από μέσα κούκλα.
10. Ο άνθρωπος του Αυγούστου ράσα πολλά φοράει.
11. Χτυπώ, χτυπώ δίχως να σε πονά κι αν πάψω να
χτυπώ χάνομαι στο λεφτό.
12. Σαν βόδι μουγκρίζω, σαν φίδι σφυρίζω, σαν άλογο
τρέχω, ποδάρια δεν έχω, ζωή ξένη φέρνω και παίρνω.

Η Λύση στη σελίδα 10

Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς
από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια και κά-
θετη γραμμή και κάθε περιοχή με 3Χ3 τε-
τράγωνα πρέπει να περιέχουν μια φορά
κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Άλλωστε το
SUDOKU σημαίνει ακριβώς αυτό. Μοναδι-
κός αριθμός ανά τετράγωνο και ανά σειρά.



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017“Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 7σελ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου και η Συντακτική Επιτροπή
εκ μέρους των απανταχού Βρυσοχωριτών ευχα-
ριστούν θερμά: 

Τον Περιφερειάρχη κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙ-
ΜΑΝΗ, τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟ, τον Προϊστάμενο των

Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας κ. ΑΡΓΥΡΗ
ΝΑΚΟ, τον Δήμαρχο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΠΥΡΟΥ και τη
Θεματικό Αντιδήμαρχο κ. ΑΓΓΕΛΑ ΡΑΠΤΗ, για το
αμέριστο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή των
κατολισθήσεων και για την άμεση αποκατάσταση
των ζημιών. 

Επίσης ευχαριστούνε θερμά τον κ. Κώστα Σιαμ-
πίρη, τον κ. Λεωνίδα Κορέτα, και τον χειριστή των
μηχανημάτων της Περιφέρειας κ. Ηλία Γιαννακό,
που παρ’ όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
προσέφεραν σημαντικότατο έργο και αποφεύχθη-
καν περισσότερες κατολισθήσεις.

Παραθέτουμε ορισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν 
στο χωριό μας από τη μεγάλη κακοκαιρία το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Διασταύρωση προς 
Μαγούλα Αγία Τριάδα

Γέφυρα Κοριτσάς

Κατολίσθιση από 
διασταύρωση 

25 ε.ο. προς οικία
Πουποβίνη

Το ποτάμι στηΓέφυρα
Τζιάμινας από οικία

Κούναβου έως Βρύση
Τζιάμινας

Κατολίσθιση οικίας Στέλλας 
Οικονόμου - Τάτση

Φερτά υλικά 
Γέφυρα Τζιάμινας

Μερική φθινοπωρική
άποψη του χωριού

Κατολίσθιση πριν από το
Ηλιοχώρι

Κατολίσθηση οικίας 
Ζωής Βακάρου

Στροφή Δεξαμενής
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
- Στη βάπτιση του Ιησού στα Ιερά

Νερά του Ιορδάνη
- Σε αγαπημένα μας πρόσωπα
- Σε ζωντάνεμα των ερημωμένων

χωριών μας έστω και για λίγες ημέ-
ρες.

- Στην προσμονή αυτών που μέ-
νουν μόνιμα και φιλάνε Θερμοπύ-
λες.

Μετά την απογοήτευση λόγω πολ-
λών  κατολισθήσεων που σημει-
ώθηκαν από νεροποντή στις αρχές
Δεκεμβρίου με χαμηλές θερμοκρα-
σίες και ηλιόλουστες ημέρες, γιόρ-
τασε τις ημέρες των Χριστουγέννων
το Βρυσοχώρι.

- Τζάκια και θερμάστρες ξύλου
μαρτυρούσαν για όσους βρίσκονται
στο χωριό, βεράντες με χριστουγεν-

νιάτικα δέντρα, πολύχρωμα λαμπά-
κια στους κεντρικούς δρόμους να
αναβοσβήνουν (απόγνωση, ελπίδα
εναλλάσσονταν, σκοτάδι της χρονιάς
που φεύγει, φως και ελπίδα για τη
νέα).

Ανταλλαγή επισκέψεων σε συγγε-
νείς και φίλους, τα βράδια στο
καφέ-ταβέρνα του ΚΩΣΤΑ με εκλε-
κτούς μεζέδες, τσίπουρο και κρασί,
ιστορίες από τους ηλικιωμένους
από το παρελθόν (τότε που το χωριό
έσφυζε από ζωή) αστεία, και ανδρα-
γαθήματα των κυνηγών πότε ψέ-
ματα και πότε αλήθεια.

Ανήμερα των Χριστουγέννων ο ιε-
ρέας μας π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
και ιεροψάλτη τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ τέλεσε τη θεία
λειτουργία της γεννήσεως, (Πρωτο-

χρονιά στο Σκαμνέλι - Θεοφάνεια
στο Ηλιοχώρι) εξυπηρετεί τρία
χωριά). Τους ευχαριστούμε θερμά
και ο θεός να τους χαρίζει ατομική
και οικογενειακή ευτυχία.

Ανήμερα των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς τα παιδάκια ψά-
λανε τα κάλαντα με σκουφάκια και
γαντάκια, απλώνοντας τα χεράκια να
δεχθούν το φιλοδώρημα (χρήματα -
γλυκά - καραμέλες κλπ) σαν αντα-
μοιβή για τον κόπο τους.

Μετράνε και ξαναμετράνε τα χρή-
ματα που συγκεντρώνουν και στο
τέλος γύρω από το τραπέζι στο κα-
φενείο η μοιρασιά.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31-12) ο
Σύλλογος του χωριού έχει καθιερώ-
σει εδώ και 26 χρόνια στο καφενείο
του ΚΩΣΤΑ, ρεβεγιόν για τους χω-

ριανούς και φίλους για την αλλαγή
του χρόνου.

Στις 12.00 τα φώτα σβήσανε, ομο-
βροντίες από τα κυνηγετικά όπλα
του ΚΩΣΤΑ Σιαμπίρη του ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΟΥ ΤΣΙΟΜΙΔΗκαι ΔΗΜΗΤΡΗ Ηλ.
Μπάρκα ξορκίζουν το κακό και
υποδέχονται τον καινούργιο χρόνο.

Στο καφενείο ένα ανθρώπινο με-
λίσσι, αγκαλιές, φιλιά, ευχές. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχή-
θηκε καλή χρονιά και έκοψε τη Βα-
σιλόπιτα (προσφορά του Συλλόγου)
σε 32 τεμάχια όσες και οι οικογέ-
νειες αυτό το βράδυ στο χωριό.

Αγωνία ειδικά από τα παιδιά για το
τυχερό φλουρί. Τυχερή η οικογέ-
νεια του Αδαμαντίου και της Αλίκης
Σιαμπίρη “το αντίστοιχο χρηματικό
ποσό το προσέφεραν στον Άγιο Χα-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΕπΙΜΕλΕΙΑ: ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη 

Το βοηθητικό
προσωπκό

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Απο αριστερά: Μαρία Αν. Τσιομίδη, Βησσαρίων Αθανασόπου-
λος, Αδαμάντιος Αν. Τσιμίδης, Ευτέρπη Αν. Τσιομίδη, Αντώνιος
Νότης και Δημοσθένης Νότης

Πρώτη σειρά από αριστερά: Πρώτη σειρά από αριστερά: Βασίλειος Κυράτσης, 
Βησσαρίων Αθανασόπουλος και Νικόλαος Κυρίτσης
Δεύτερη σειρά από αριστερά: Χαράλαμπος  Κυράτσης, 
Κατερίνα Κυρίτση και Ευτέρπη Τσιομίδη
Τρίτη σειρά: Μαρία Αν. Τσιομίδη, Αδαμάντιος Αν. Τσιομίδης,
Αντώνιος Νότης και Δημοσθένης Νότης

συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ ΕπΙΜΕλΕΙΑ:
ΕΥθΥΜΙΟΥ πΟΥπΟβΙΝη 

ράλαμπο” το Νέο Έτος και ο Άγιος να
τους χαρίσει υγεία και ευτυχία.

Ακολούθησε το κέρασμα γλυκών
από την εορτάζουσα ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπού-
λου και από τον ιδιοκτήτη της τα-
βέρνας ΚΩΣΤΑ, ο οποίος μας
επιφύλαξε μία ευχάριστη έκπληξη.

Χάρισε σε κάθε οικογένεια Γούρια
(τυχερά) για το Νέο Έτος. Η βραδιά
κύλησε ευχάριστα με μεζέδες, τσί-
πουρο, κρασί και μουσική.

Όλες οι μέρες ήταν ευχάριστες στο
χωριό μας. Ο Θεός να μας χαρίζει
υγεία και του χρόνου περισσότεροι.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟ-

ΝΙΑ

Υ.Γ. Στις γιορτινές ημέρες
πέραν των συγχωριανών μας
διακρίναμε:

- Την οικογένεια του ΠΑΝΤΕΛΗ
ΦΑΚΑ από τα Κουφάλια Θεσσαλονί-
κης (κουμπάροι του Αναστασίου και
Θεοδώρας Τσιομίδη) τακτικότατοι
επισκέπτες του χωριού όμως για
πρώτη φορά Πρωτοχρονιά.

- Την κ. ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΝΟΥ από τη
Θεσσαλονίκη και 

- Τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ από
τη Θεσσαλονίκη

- Την μεγάλη παρέα οχτώ (8) ατό-
μων από την Αθήνα που φιλοξενή-
θηκαν από την κ. ΕΥΤΥΧΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Η μεγάλη παρέα από ΑθήναΗ μεγάλη παρέα από Αθήνα

Η Αλίκη μοιράζει τα γούρια
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κεντρισματα
Του ΚΩΣΤΑ ΧΑΝΤΟΛΙΟΥ

7 Ο Στέργιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(1885-1954), διατηρούσε καφενείο στα
Γιάννενα στη θέση “ΚΡΙΘΑΡΟΠΑ-
ΖΑΡΟ” (τα χρόνια 1914-1938). Περνούσαν
πολλοί χωριανοί αλλά και πολλοί άλλοι. Ο
Στέργιος ήταν αστείος και πλακατζής.
Μια μέρα πηγαίνει παραδίπλα και παίρνει 1

οκά ψωμί. Μπαίνοντας στο καφενείο βρίσκει
το Γεώργιο ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ και του λέει:
Γιώργη, σήμερα η Μητρόπολη προσφέρει

γεύμα στους Γιαννιώτες. Πήγα έφαγα και
μούδωσαν και 1 οκά ψωμί!..
Πάει ο καημένος ο Γιώργης κι ο θυρωρός

της Ι. Μητρόπολης του λέει:
Εμείς δεν δίνουμε τέτοια, αλλά παίρνουμε!..
Κατάλαβε ο ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ την πλάκα

του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,φεύγει, αγοράζει δύο
οκάδες ψωμί, πηγαίνει στο καφενείο και λέει:

Λάλα - Στέργιο εμένα μούδωσαν κι έφαγα
και μούδωσαν και δυό οκάδες ψωμί!..

7 Ο Αντώνης ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
(1881-1950) γνωστός με το παρατσούκλι
Ανδρώνας,, παντρεύτηκε κοπέλα από του ΖΙ-
ΟΥΠΑ. Σε δεύτερο γάμο παντρεύτηκε τη Στα-
ματία ΜΠΙΖΑΚΙΔΟΥ (Μάτα αλ’ ΒΕΝΕΤΗ).
Κάποια χρόνια πήγε κι αυτός στην Πόλη

(Κωνσταντινούπολη) για εργασία, όπως πή-
γαιναν τότε πολλοί χωριανοί.
Όταν γύρισε μετά από πολυήμερο ταξίδι

έφτασε στο χωριό κι η γυναίκα του ζέστανε
νερό για να πλυθεί.
Τότε λέει ο Αντρώνας στη γυναίκα του, βλά-

χικα:
- Νου σ’ χριτζιάστι Λάϊ Μάτω μι, λάει Πόλι!..

δηλαδή στα ελληνικά:
- Δεν χρειάζεται μωρή Μάτω πλύθηκα στην

Πόλη!..

7 Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ο
Αντώνης ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (Αντρώ-
νας) μη έχοντας δικό του, δανείστηκε ένα
γαϊδαράκο, το φόρτωσε με γεννήματα και
πήγε απ’ το χωριό στα Γιάννενα για πώληση.
Ξεκίνησε μαζί με άλλους χωριανούς γιατί

δεν γνώριζε την αγορά των Ιωαννίνων.
Οι άλλοι έχοντας άλογα και μουλάρια προ-

χώρησαν γρήγορα, πήγαν στα Γιάννενα και
γυρνώντας τους βρήκε στο Μπιζδούνι.
Για να μη χαθείς και νυχτώσεις πήγαινε μετά

το ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΕΙΟ στον Στέργιο τον
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, του λένε.
Έτσι ο Αντρώνας άρχισε να περνάει τους

δρόμους γύρω απ’ το Αρχιμανδρειό φωνά-
ζοντας δυνατά και συνέχεια:
- Ω Στέργιο Αλ Παπαγιώργη!..

μέχρι που βρήκε το χωριανό του και φιλοξε-
νήθηκε εκεί!..

ΔΙΑΦΡΑ θΕΜΑΤΑ

Αναδημοσίευση από το περιοδικό
ομάδα 21 Μακεδονίας - Θράκης

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ”

“Διαγράψτε 
την Ελλάδα, 
αν τολμάτε”
Ο λόγος του Αμερικάνου λογοτέχνη (και όχι

μόνον), Robert Najemy για την Ελλάδα, που
μας κάνει να ανατριχιάζουμε από υπερηφάνεια!
Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων.

Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, ανά τον κόσμο.
Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλα-
νήτη. 
Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παν-

τού.
Από την ιατρική της χώρας σας, από την φαρμα-

κευτική. 
Από τα ανώτερα μαθηματικά (γεωμετρία, άλγε-

βρα). Από τη Φυσική και από τη χημεία. Από την
αστρονομία, από την αστροφυσική. Από την πολι-
τική της χώρας σας. Από την καθημερινότητα σας.
Διαγράψτε και τα απλά μαθηματικά, δια-

γράψτε κάθε σχήμα.
Κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-

καμπύλη,
σβήστε τη γεωμετρία από τα κτίρια σας,
από τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα

αμάξια σας,
σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και

κάθε φαρμάκου,
διαγράψτε τη δημοκρατία και την πολιτική,
διαγράψτε τη βαρύτητα και φέρτε το πάνω

κάτω,
αλλάξτε τους δορυφόρους σας ώστε να έχουν τε-

τράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί
παντού θα υπάρχει έστω μια λέξη ελληνική), σβή-
στε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική
λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του
Χρίστου, (κι αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και ση-
μαίνει αυτός που έχει το χρίσμα), αλλάξτε και το
σχήμα κάθε ναού (ώστε να χάσει την ελληνική γε-
ωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε
όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, αλ-
λάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστο-
ρίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας,
αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε
τον αραβικό, διαγράψτε τη φιλοσοφία, διαγράψτε,
διαγράψτε, διαγράψτε. Θα πείτε... “δεν γίνεται”.
Σωστά, δεν γίνεται, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να

στεριώσετε ούτε πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει
η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε
αυτόν τον πλανήτη.

Η πρόκληση πάντως ισχύει.

Β ΜΕΤΡΙΟ

Γ ΔΥΣΚΟΛΟ

Α ΕΥΚΟΛΟ
1 6 9 5 2 8 4 3 7

4 5 7 6 9 3 2 8 1

8 3 2 4 1 7 6 5 9

6 4 3 1 5 2 9 7 8

9 8 5 7 3 6 1 2 4

7 2 1 8 4 9 5 6 3

5 7 8 9 6 4 3 1 2

3 9 6 2 7 1 8 4 5

2 1 4 3 8 5 7 9 6

9 7 8 5 4 1 2 3 6

4 3 5 2 9 6 8 1 7

2 6 1 8 3 7 9 4 5

6 8 3 7 5 2 4 9 1

1 9 7 3 6 4 5 8 2

5 2 4 1 8 9 6 7 3

8 4 2 6 7 3 1 5 9

7 1 9 4 2 5 3 6 8

3 5 6 9 1 8 7 2 4

SUDOKU
Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το

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

8 2 3 4 7 5 9 6 1

4 6 7 9 1 3 2 5 8

1 9 5 6 8 2 3 7 4

3 8 2 7 5 6 4 1 9

6 1 4 2 3 9 5 8 7

5 7 9 8 4 1 6 2 3

2 3 8 5 9 7 1 4 6

9 4 6 1 2 8 7 3 5

7 5 1 3 6 4 8 9 2

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΕΛ.6

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΙΦΩΝ
ΤΗΣ ΣΕΛ.6

1. Αλεύρι
2. Αλεύρι
3. Αλυσίδα
4. Αράχνη
5. Αλάτι
6. Αδράχτι

7. Αυγό
8. Αμύγδαλο
9. Καλαμπόκι
10. Καλαμπόκι
11. Αέρας
12. Αυτοκίνητο

1. Το σουρωτήρι
2. Γιατί δεν το παίρνουμε δωρεάν
3. Το παπούτσι
4. Σηκώνει τα πόδια από το πάτωμα
5. Να βρεις το μισό σκουλήκι
6. Στην ερώτηση “κοιμάσαι;”
7. Γίνεται δύο χρονών.

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 6
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
2) Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΟΛΗΣ)

παντρεύτηκε τη μοναχοκόρη της οι-
κογένειας Τσιουμέτη και πήγε γαμ-
πρός στο σπίτι της. Έζησε στο
Βρυσοχώρι  και εκεί μεγάλωσε τα
τρία του παιδιά που ήταν: α) ο ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ β) η ΣΤΑΜΑΤΙΑ και γ) η ΧΡΥΣΩ.

α) Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΚΟ-
ΤΣΙΟΣ (1891........) πολύ νέος
ταξίδεψε στην Κων/πολη. Επέστρεψε
και παντρεύτηκε τη Βρυσοχωρίτισσα
Ελένη Νικ. Βράνα και εγκαταστάθη-
καν στο Γιδά. Η Ελένη πέθανε πολύ
νέα και ο Γιάννης παντρεύτηκε την

Αγόρω Κώτση από τη Σαμαρίνα. Δεν
άφησε απογόνους.

β) Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ παντρεύτηκε στη
Λάϊστα τον Μήτρο Μέρτζιο και από-
κτησε δύο παιδιά τον Σπύρο και μία
κόρη που δεν είναι γνωστό το όνομά
της, ούτε άλλα στοιχεία.

Η Σταματία χήρεψε και σε δεύτερο
γάμο παντρεύτηκε τον Μιχάλη Μιχα-
λίτσιο με καταγωγή από τη Σαμαρίνα.
Εγκαταστάθηκαν στον Άγιο Σπυρί-
δωνα Κατερίνης και εκεί ζούνε σή-
μερα οι απόγονοί της. Απόκτησε
πέντε παιδιά: Τη ΧΡΥΣΟΥΛΑ, τη

ΧΑΪΔΩ, τον ΓΕΩΡΓΙΟ, τον ΔΗΜΗΤΡΗ,
και τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ.

γ) Η ΧΡΥΣΩ παντρεύτηκε τον Αθα-
νάσιο Καραγιαννόπουλο και έζησε
όλη της τη ζωή στο Βρυσοχώρι, όπως
και τα παιδιά της που ήταν ο ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ, η ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ο ΓΙΑΝΝΗΣ, ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ και ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Οι πληροφορίες για την οικογένεια
ΚΟΤΣΙΟΥ αντλήθηκαν από το παλιό
Μητρώο της Κοινότητας, τον κώδικα
και τον εκλογικό κατάλογο του 1920.

Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες
που μου δόθηκαν από τον αείμνηστο

πατέρα μου από την κ. Γεωργία Πελ-
τέκη - Αντωνακούδη και τον κ. Στέρ-
γιο Γκότση από τη Θεσσαλονίκη, την
κ. Χαρίκλεια Νέκακα από την Καρυά
Καβάλας, και την κ. Βάσω Καραγιαν-
νοπούλου από τα Γιάννινα. Όλους
τους ευχαριστώ.

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω πως το
επίθετο Κώτσιος συναντάται σήμερα
στο χωριό Πλαίσιο Φιλιατών: Και το
γενεαλογικό δέντρο σχηματίζεται ως
εξής:

Γράφει η ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Βρυσοχώρι 
27-7-1962

Οι αδερφές Στα-
ματία Απ. Κότσιου Μι-
χαλίτσιου και Χρύσω
Απ. Κότσιου - Καρα-
γιαννοπούλου

Σ υ ν α ν τ ή θη κ α ν
μετά από 30 χρόνια.
Και δεν συναντήθη-
καν ποτέ πια.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Γ. ΓΚΟΤΣΙΟΣ 

Τσιουμέτη

ΧΡΥΣΩ
Αθανάσιος Καραγιαννόπουλος

ΑΝΤΩΝΗΣ
(1914..

Μαρία Κασσαβέτη 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γιάννης Σιαμπίρης

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1921

Ελένη Σιάννου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1924- 1948

ΓΙΩΡΓΟΣ 
Μαριάνθη Μπάρκα

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΡΤΖΙΟΣ

κόρη που δεν υπάρχουν άλλες
πληροφορίες

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΛΙ-
ΤΣΙΟΣ

Δέσποινα Μανάκου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ
(1891...

Ελένη Βρανα
Αγόρω Κώτση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ

ΧΑΪΔΩ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ
Ηλίας Μπαλιάτσος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Μήτρος Μέρτζιος

Μιχάλης Μιχαλίτσιος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΠΑΛΙΑΤΣΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΠΑΛΙΑΤΣΟΣ

7 Ιουλίου 1931
Βρυσοχωρίτες

στην Αγία 
Κυριακή Λουτρού 

Ημαθίας
Από αριστερά
1. Μαρίκα Γεωργ. 
Ιωαννίδου
2. Μαρία Γ. Ρέμου
3. Χαρίκλεια Κό-
τσιου 
- Γκότση
4. Θεόδωρος Στ.
Γκότσης

συνεχεια από τη σελίδα 2
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ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ

Ο Δήμος μας (Ζαγορίου) σαν διοργανωτής
απένειμε για πρώτη φορά αναμνηστική πλα-
κέτα στις ομάδες που συμμετείχαν στην 19η
ποδοσφαιρική Συνάντηση Ζαγορίου 2017.

Ο Μ.Ο.Σ., η Συντακτική Επιτροπή και οι πο-
δοσφαιριστές μας ευχαριστούν θερμά το Δη-
μοτικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή
και εύχονται το 2018 ακόμη καλύτερη οργά-
νωση και με συμμετοχή περισσότερων ομά-
δων.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπητή κόρη ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ευχό-

μαστε “θερμά συγχαρητήρια” για την περαί-
ωση των σπουδών της στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων.

Οι γονείς Ευάγγελος και Χάϊδω Λιάπη
- Πασχαλιώρη

Στην αγαπητή αδελφή ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ εύ-
χομαι “θερμά συγχαρητήρια” για την περαίωση
των σπουδών της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νη-
πιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο αδελφός Γεώργιος Λιάπης

Μελετώντας πρόσφατα το βι-
βλίο “ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ και
ΠΟΛΗ 1894 - 1994” έκδοση
Δήμου Αλεξάνδρειας Σεπτέμ-
βριος 1994 για τα 100 χρόνια σύν-
δεσης της Σιδηροδρομικής
Γραμμής Θεσ/νίκης Αλεξάν-
δρειας (ΓΙΔΑΣ) στη σελ.45 για τη
νεότερη εξέλιξή της αναφέρει:

- Η εξέλιξή της είναι δεδομένη
με τη δημιουργία της Σιδηροδρο-
μικής Γραμμής Θεσσαλονίκης -
Μοναστηρίου (σημερινά Μπίτολα
Σκοπίων) που ολοκληρώθηκε το
1894 το χωριό των 600 κατοίκων
η επικοινωνία και η μεταφορά
προϊόντων με το τρένο στη Θεσ-
σαλονίκη (πριν με φορτηγά κ.λ.π.
μία μέρα με το τρένο 1 και 1/2
ώρα) και με άλλες αστικές πόλεις,
η αποξήρανση της Λίμνης των
Γιαννιτσών και ο Έφορος Κάμπος
έφερε νέους επαγγελματίες στο
Γιδά.

Τα εμπορικά καταστήματα
αναπτύσσονται ραγδαία στο εμ-
πορικό κέντρο του χωριού στη
διασταύρωση των σημερινών
οδών Μακεδονομάχων και Εθνι-
κής Αντίστασης (Δημαρχείο - Ξε-

νοδοχείο Δωδώνη οικίες Νού-
τσου - Σίψια - Δούμα κ.λ.π.).

“Οι Νέοι επαγγελματίες που
στην πλειοψηφία ήταν Ηπειρώτες
από το Βρυσοχώρι Ιωαννίνων
(Τράμας Γεώργιος κ.λ.π.) θα δώ-
σουν νέα ώθηση στην εμπορική
ανάπτυξη του χωριού και το 1906
επέβαλλε τη δημιουργία οργανω-
μένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγο-
ράς κάθε Παρασκευή.

- Ο πληθυσμός αυξήθηκε ρα-
γδαία και σταδιακά η αγορά άρ-
χισε να μεταφέρεται κοντά στο
Σιδηροδρομικό Σταθμό”.

Η παράγραφος αυτή του βι-
βλίου μου κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον για την επαγγελματική
επιτυχία των Βρυσοχωριτών της
εποχής εκείνης, διότι στο βιβλίο
αναφέρεται “Ο Γεώργιος Τράμας
κλπ) απευθύνθηκα στους πλέον
ηλικιωμένους που ζουν στην
Αλεξάνδρεια ασχολήθηκαν με το
εμπόριο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΜΠΑΡΚΑ και κ. ΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΛΙΟ, ο οποίος και κληρονό-
μησε το κρεοπωλείο του παππού
του Γεωργίου Τράμα.

Από όσα άκουσαν και θυ-

μούνται πράγματι οι Βρυσοχωρί-
τες ήταν οι πρώτοι επαγγελματίες
και αξιοποιήσανε την αγορά της
Αλεξανδρείας (ΓΙΔΑ).

Αυτοί ήταν περίπου από το
1890 και μετέπειτα οι Γεώργιος
Τράμας κρεοπωλείο, Λαφαζάνης
Χάνι Χαράλαμπος Δούμας, Ιωάν-
νης Γκότσης - Αντώνιος Νούτσος
- Κωνσταντίνος Σίψιας - Νίκος
Βράνας, Πασχάληδες, ίσως να
ήταν και άλλοι που δυστυχώς δεν
θυμούνται.

Το άγονο του χωριού μας και
οι δυσκολίες επιβίωσης στο
χωριό ανάγκασαν πολλούς συγ-
χωριανούς μας να αναζητήσουν
αλλού την τύχη τους.

Στην Αλεξάνδρεια και στον
κάμπο του Ρουμλουκιού εγκατα-
στάθηκαν πάρα πολλοί Βρυσο-
χωρίτες. Καλό θα είναι από τους
συγχωριανούς της διασποράς
εάν έχουν  να μας γνωρίσουν
επαγγελματικά στοιχεία για τους
προγόνους μας, γράφοντας
ακόμη μία ιστορία για το Βρυσο-
χώρι.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ-

ΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ο συγχωριανός μας αθλητής μεγάλων αποστάσεων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ, πήρε μέρος το 2016 και 2017 σε τέσσερις ευρωπαϊκούς
μαραθωνίους δρόμους απόστασης 42,2 χιλιομ. και τερμάτισε χωρίς κανένα
πρόβλημα και συγκεκριμένα:

- Συμμετέχοντας με πολυμελή ομάδα του Συλλόγου Δρομέων Ιωαννίνων
στις 10-4-2016 έτρεξε τον μαραθώνιο Ρώμης σε μία διαδρομή μέσα στην
αιώνια πόλη, ανάμεσα από τα πολλά φημισμένα αρχαία μνημεία της.

- Στις 9-10-2016 εκπροσωπώντας το Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων
έτρεξε και τερμάτισε στο μαραθώνιο Βουκουρεστίου κάτω από ιδανικές για
το αγώνισμα καιρικές συνθήκες, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 21η θέση.

- Έξι μήνες αργότερα στις 9-4-2017 τερμάτισε στο μαραθώνιο του Πα-
ρισίου σε μια από τις πιο όμορφες διαδρομές που διανύει κανείς σε μαρα-
θώνιους πόλεων και:

- Στις 29-4-2017 στο μαραθώνιο του Βερολίνου, κάτω από αντίξοες και-
ρικές συνθήκες (χαμηλή θερμοκρασία, βροχή - υψηλά ποσοστά υγρασίας),
που επιβαρύνουν την προσπάθεια των αθλητών στο ούτως ή άλλως επίπονο
αυτό αγώνισμα, που απαιτεί απόθεμα ψυχικών και σωματικών δυνάμεων,
καθώς και περίσσια υπομονή.

Να σημειώσουμε ότι οι μαραθώνιοι του Παρισίου και του Βερολίνου είναι
από τους πολυπληθέστερους παγκοσμίως. Φέτος κατάφεραν να τερματίσουν
σε αυτούς περίπου 42.000 και 48.000 χιλ. αθλητές αντίστοιχα.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή συγχαίρουν τον αθλητή μας ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟ, του εύχονται ατομική, οικογενειακή ευτυχία, νέες επιτυχίες στο
άθλημα και να τον μιμηθούν και άλλα παιδιά του χωριού μας.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

www.mosv.gr
και οι φωτογραφίες της εφημερίδας
μας θα εμφανιστούν έγχρωμες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ -
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΑΜΟΥΣ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Κ.Λ.Π, ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ:
nea@mosv.gr και στο: m.poupo-

vini@gmail.com
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛίΔΑ 1

28 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ 1940

Έχουν γραφτεί και γράφονται ακόμη και
σήμερα πολλές σελίδες για τους ηρωϊκούς
εκείνους αγώνες. Σήμερα δυστυχώς δεν
ζούνε πολλοί αγωνιστές, όμως ζούνε νεό-
τεροι που ζήσανε τα γεγονότα και διηγούν-
ται πολλά για τον ηρωϊσμό των στρατιωτών
μας και όχι μόνο.

Η VIII Μεραρχία Πεζικού υπό τας διαταγάς
του αειμνήστου υποστρατήγου ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ από την πρώτη στιγμή
της επίθεσης των Ιταλών (ώρα 05:30) αντι-
στάθηκε παραπλανώντας τον εχθρό στην
κύρια αμυντική τοποθεσία Καλπάκι - Ελαία
- Καλαμιά - Μέτσοβο.

Κατόπιν σκληρού αμυντικού αγώνα αντε-
πετέθηκε και μαζί με τις υπόλοιπες μονάδες
του Ελληνικού Στρατού και εάν τον Απρίλιο
του 1941 δεν επενέβαινε η Χιτλερική Γερ-
μανία οι αλάζονες Ιταλοί θα βρίσκονταν στη
θάλασσα της Αυλώνας.

Βαρύ το τίμημα σε προσωπικό και υλικά
της Μεραρχίας μας. (πάνω από 80 Αξιωμα-
τικούς και 2000 Στρατιώτες νεκροί και
τραυματίες). Όμως πολύ μεγάλες οι επιτυ-
χίες της με πολλούς επαίνους ακόμη και
από κράτη της Ευρώπης, που στέναζαν από
το ζυγό της Γερμανίας.

Καθ’ όλο το διάστημα του αγώνα συνέλαβε
πάνω 68 Αξιωματικούς και 2860 οπλίτες
Ιταλούς αιχμαλώτους, κυρίευσε πολεμικό
υλικό από το οποίο το περισσότερο το χρη-
σιμοποίησε εναντίον των Ιταλών.

- Μια ορεινή πυροβολαρχία των 7,5 με
όλο το προσωπικό και τα μέσα του.

- 5 πυροβόλα των 6,5, 3 πυροβόλα των
10,5, 42 πολυβόλα, 65 οπλοπολυβόλα, 18
όλμους των 81 χιλ, 35 ελαφρούς όλμους
των 61 χιλ., 750 τυφέκια, 5 πλήρες ασυρμά-
τους, 15 φορτηγά Αυτοκίνητα, 30 Άρματα
μάχης (15 σε άριστη κατάσταση, 4 αυτοκί-
νητα επιβατικά, 200 μοτοσυκλέτες και πάνω
από 1000 ποδήλατα).

- Πυρομαχικά πυροβολικού, όλμων και
τυφεκίων σε πολλούς τόνους. 

Το χωριό μας που ήταν στην κυρίως
αμυντική τοποθεσία προσέφερε πάρα
πολλά.

Τον πρώτο νεκρό του πολέμου (ώρα 5:30),
τον Αρχιφύλακα του φυλακίου 24 (Πληκάτι
Κόνιτσας) έφεδρο Λοχία ΤΣΙΟΜΙΔΗ ή
ΤΣΙΩΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Νικολάου, τους
δύο πρώτους τραυματίες του ιδίου φυλα-
κίου ΑΝΤΩΝΙΟ Αθαν. Καραγιαννόπουλο και
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Ιωάν. Τράμα.

Τον νεκρό ΙΩΑΝΝΗ Χρη. Μπίκα και άλ-
λους τραυματίες.

Καταστράφηκε από τον Ελληνικό Στρατό
για να μην περάσει η Μεραρχία “ΤΖΟΥΛΙΑ”
η ξύλινη γέφυρα στον ποταμό Αώο.

- Προσέφερε τροφή και ζωοτροφές στους
Στρατιώτες και σε 800 Ιταλούς αιχμαλώ-
τους.

- Ιατρική περίθαλψη σε τραυματίες (Έλλη-
νες και Ιταλούς) λειτουργούσε ορεινό χει-
ρουργείο.

- Οι γυναίκες του χωριού μετέφεραν στις
πλάτες τους πυρομαχικά και τρόφιμα στα
τμήματα του Στρατού έως και τον Αβάλο.

Έτσι απλά λίγα λόγια για το έπος του ‘40 για
να ενδιαφερθούν και να μάθουν περισσό-
τερα οι νεότεροι και να θυμούνται οι μεγα-
λύτεροι.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ στους αθάνατους νε-
κρούς

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

Οι Βρυσοχωρίτες ντύθηκαν στο χακί. Αποχαιρετούν τους δικούς τους και φεύγουν για
το μέτωπο (πρώτη επιστράτευση Ιωάννινα 1939).
Καθιστοί από αριστερά: Γιάννης Χρ. Ζουμπούλης, Χρήστος Ζιούπας, Νίκος Κ. Παντί-
σης, Νίκος Αν. Τσιομίδης, Μιχάλης Γ. Σιαμπίρης, Χρήστος Γεω. Ρέμος.
Όρθιοι: Κώστας Μαργαρίτης, Αθανάσιος Αντ. Νούτσος, Γεώργιος Δημ. Βακάρος,
Γιάννης Δημ. Τσουμάνης, Άγνωστος, Νίκος Δ. Τσουμάνης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Ν. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 1909-

1940
ΕΠΕΣΕ 

ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ και
ήταν ο πρώτος νεκρός του
Ελληνοϊταλικού πολέμου.
Συστρατεύτηκε το 1940

στο Τάγμα Κονίτσης στον
πρώτο Λόχο. Ως έφεδρος
Λοχίας ορίστηκε αρχιφύ-
λακας στο φυλάκιο 24 στο

Πληκάτι Κόνιτσας.
Εκεί τη Δευτέρα 28 Οκτω-

βρίου 1940 την ώρα της
πρώτης επίθεσης των Ιτα-

λών χάθηκε στα 31 του
χρόνια.

ΕΠΟΧΗ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ

Η Συμβολή του Ζαγορίου 
στον Πόλεμο του 1940

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΚΑΡΑΝΗ

Το φθινόπωρο του 1940, μαζί με τον υπόλοιπο Ελληνικό λαό και ο Ζαγορίσιος πλη-
θυσμός -άνδρες, γυναίκες, παιδιά- αγωνίστηκε για τη νίκη. Ιδιαίτερα η συμβολή
των γυναικών του Ζαγορίου στον πόλεμο του ‘40 ήταν ανεκτίμητη. Μέρα και νύχτα με-
τέφεραν με τα ζώα πυρομαχικά και άλλα εφόδια εκεί όπου οι μάχες μαίνονταν και γύ-
ριζαν πίσω μεταφέροντας τραυματίες. Η Ζαγορίσια γυναίκα εργάστηκε με αυτοθυσία,
στερήσεις, κόπους, σαν άγνωστος στρατιώτης στην εποποιϊα της Πίνδου. Αψηφώντας
τις καιρικές συνθήκες, σεμνή και ενάρετη, κουβαλώντας το βαρύ φορτίο της Εθνικής
Κληρονομιάς, του πολιτισμού και της δόξας του τόπου της, πέρασε στην αθανασία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΜΟΣ
Καβάλα 12 Νοεμβρίου 2017

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ
ΣΤΟΥΣ 

ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
Αγαπητοί κι αξέχαστοι 
φίλοι συμπατριώτες 
περίτρανοι, ιστορικοί 
ένδοξοι Ηπειρώτες.

Γενιά Ελλήνων προσφοράς
όλοι οι Ηπειρώτες

τιμή για την Ελλάδα μας
ένδοξοι ευεργέτες.

Θαυμάσια η έκδοση
“Νέα Βρυσοχωρίου”

με την ποικίλη ύλη της
ζωής και μαγαλείου.

Ιστορική, τιμητική
τα θέματα σπουδαία 

ενήμερη, μορφωτική
κοινωνική, ωραία.

Ένδοξη ιστορία της
τιμή για κάθε σπίτι 

υπερηφάνεια και χαρά
για κάθε Βρυσοχωρίτη.

Θερμά συγχαρητήρια
υγεία ο Θεός να δίνει

σε όλους τους Βρυσοχωρίτες
Πρόεδρε Πουποβίνη.

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά 
Ήπειρος, Βρυσοχώρι 

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά 
Ευτυχισμένοι όλοι.
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ΑπΟ ΤηΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚη ΖΩη

θΑΝΑΤΟΙ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΓΕΩ. ΒΑΚΑΡΟΥ - 

ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ
1942- 2017

Για άλλη μία
φορά εφέτος
στις 4 Νοεμ-
βρίου 2017 η
καμπάνα του
Αγίου Χαρα-
λάμπους στο
χωριό μας χτύ-
πησε πένθιμα
για να αναγγεί-
λει τον θάνατο
μιας Βρυσοχω-
ρίτισσας της
Χ ρ υ σ ά ν θ η ς
(Σιάφως) Γ. Βα-
κάρου.

Η Χρυσάνθη
γεννήθηκε στο
Βρυσοχώρι στις
18-1-1942 και
ήταν το τρίτο
παιδί από τα

τέσσερα του Γεωργίου Δημ. Βακάρου και της Στα-
ματίας το γένος Ν. Πουποβίνη.

Τα πρώτα παιδικά της χρόνια τα έζησε στο
Βρυσοχώρι και εν συνεχεία στα Γιάννενα, όπου
δούλευε ο πατέρας της και τα καλοκαίρια στο
Βρυσοχώρι για να βοηθήσει την μητέρα της στις
αγροτικές εργασίες.

Στις 7-10-1989 παντρεύτηκε με τον Κώστα Θ.
Κουβάτσιο οδηγό βαρέων οχημάτων από τα Γιάν-
νενα (Κάστρο). Λάτρευε στην κυριολεξία το χωριό
μας και συμμετείχε πάντα σε κάθε εκδήλωση και
ήταν από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου
μας.

Εργάσθηκε ως πωλήτρια σε διάφορα καταστή-
ματα στα Γιάννενα και εν συνεχεία άνοιξε δικό της
στην οδό Αραβαντινού με ανδρικά και γυναικεία
εσώρουχα.

Πλην όμως η μακροχρόνια ασθένειά της και ο
θάνατος των αγαπημένων της αδελφών π. Δημη-
τρίου και Γιάννη δεν της επέτρεψαν την περαι-
τέρω ζωή της. Έτσι το μεσημέρι στις 4 Νοεμβρίου
2017 άφησε την τελευταία της αναπνοή σ’ αυτήν
την ζωή για να συνεχίσει το αιώνιο ταξίδι στον ου-
ρανό.

Η παροικία των Βρυσοχωριτών στα Γιάννενα
με τον θάνατό της έγινε φτωχότερη.

Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στα Γιάννενα
στις 7-11-2017 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων όπου
και ενταφιάσθηκε στο εκεί Κοιμητήριο.

Στον αγαπημένο της σύζυγο Κώστα στην
αδελφή της Μαρία, στα ανήψια της, τους λοιπούς
συγγενείς και φίλους της ο Σύλλογός μας και η
Συντακτική Επιτροπή ευχόμεθα θερμά συλλυπη-
τήρια και ο πανάγαθος Θεός μας να την κατατάξει
σε χώρα ζώντων, το δε χώμα που την σκέπασε να
είναι ελαφρύ. Εμείς δε οι Βρυσοχωρίτες και φίλοι
του χωριού μας να την θυμόμαστε πάντα σαν μία
εξαίρετη γυναίκα που αγαπούσε και λάτρευε το
χωριό μας.

Η Συντ. Επιτροπή της εφημερίδας μας

ΜΑΡΙΚΑ ΜΠΙΔΕΡΗ -
ΚΟΝΔΥΛΗ
1928-2017

Στις 25 Οκτωβρίου, στο
Γαλατά - Χανίων, πέθανε
πλήρης ημερών, η Μαρίκα
χήρα Νικολάου ΚΟΝΔΥΛΗ.
Η Μαρίκα γεννήθηκε στο
Βρυσοχώρι την 9-1-1928.
Ήταν το πρώτο απ’ τα 4 παιδιά
(Μαρία, Γιαννούλα, Χρήστος
και Αναστασία) του Αποστό-
λου Χρήστου ΜΠΙΔΕΡΗ (ας
μπει) και της Χάϊδως Ι. ΧΑΝ-

ΤΟΛΙΟΥ. Πήγε στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσοχωρίου. Κατά
το 1937 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Ξεχασμένη
όπου ο παππούς της είχε παντοπωλείο. Έμαθε να πλέκει
σε μηχανή στη Βέροια και ο θείος της γιατρός Νικόλαος
Ιωαννίδης ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ της δώρισε τότε το 1946-47, μια
πλεκτομηχανή χειροκίνητη και έπλεκε μάλλινα (μπλούζες
και εσώρουχα), βοηθώντας οικονομικά την οικογένειά
της. Τότε βλέπεις τα μάλλινα ρούχα από πρόβειο μαλλί τα
φορούσαν οι άνθρωποι πολύ, μικροί και μεγάλοι. Το 1955,
γνώρισε στο Ηλιοχώρι - Ζαγορίου και παντρεύτηκε τον
Νικόλαο Ιωάννη ΚΟΝΔΥΛΗ, έφεδρο Αξιωματικό εν τιμη-
τική αποστρατεία απ’ το χωριό Μάγειρα - Ηλείας. Απόκτη-
σαν δύο κόρες, την Αφροδίτη και τη Γεωργία. Το 1968
μετακόμισαν οικογενειακά στην Ξεχασμένη. Καλή σύζυ-
γος, στοργική μητέρα, καλοσυνάτη νοικοκυρά και εργα-
τική, βοηθούσε στα οικονομικά, εργαζόμενη τα καλοκαίρια
στο φρουτεξαγωγικό Συνεταιρισμό Ξεχασμένης. Αποκα-
τέστησαν τα παιδιά τους. Χάρηκε και γνώρισε τέσσερα εγ-
γόνια.

Τα τρία τελευταία χρόνια, ζούσε κοντά στην κόρη της
Αφροδίτη, στο Γαλατά - Χανίων, στο σπίτι της οποίας πέ-
θανε.

Ας είναι ελαφρύ το κρητικό χώμα που τη σκεπάζει!..
Αιωνία η μνήμη της!..

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
1930-2017

Την Παρασκευή 20 Οκτω-
βρίου 2017 πλήρης ημερών
έφυγε μετά από πολύχρονη τα-
λαιπωρία με την υγεία της για το
αιώνιο ταξίδι η ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ μητέρα της Ου-
ρανίας (Ράνιας) Κουνάβου
χήρα Δημητρίου (Μητρώλα).

Η ΔΗΜΗΤΡΑ γεννήθηκε
και μεγάλωσε στα Γρεβενά. Ευ-

γενική και καλωσυνάτη, αγαπητή σε όσους της γνώρισαν.
Το 1952 παντρεύτηκε τον Στέργιο Μαργαρίτη και απέ-

κτησαν δύο παιδιά την Ουρανία (Ράνια) χήρα Δημητρίου
Κουνάβου και τον Κωνσταντίνο παντρεμένο με την Γερ-
μανίδα - Χριστίνα Πλατ τα οποία μεγάλωσαν και αποκατέ-
στησαν με πολύ αγάπη και φροντίδα.

Ευτύχησε και χάρηκε έξι (6) εγγόνια από τον γάμο των
παιδιών της (3+3) και ένα δισέγγονο το Δημήτρη από την
εγγονή της Χρύσα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στις 21 Οκτωβρίου στα
Γρεβενά, παρουσία συγγενών και φίλων.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εκφράζουν στην
κόρη της Ράνια, στα εγγόνια της και τους λοιπούς συγγενείς
τα θερμά συλλυπητήρια και να είναι ελαφρύ το χώμα της
πατρίδας της που την σκεπάζει.

Αιωνία της η μνήμη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΛΑΓΟΥ
1928 - 2017

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 έφυγε απ’ αυτήν την
ζωή για την αιωνιότητα η μητέρα της Σοφίας Λαγού
- Εξαρχοπούλου, πεθερά του Μαντούλη Εξαρχό-
πουλου η κυρά Αναστασία Λαγού, που γεννήθηκε
το 1928 στους Λογγάδες Ιωαννίνων.

Ήταν παντρεμένη με τον Κωνσταντίνο Λαγό από
τους Λογγάδες και απέκτησαν 4 παιδιά, την Βαρ-
βάρα, τον Γιώργο, τον Γιάννη και την Σοφία.

Ευτύχησε να χαρεί 13 εγγόνια και 13 δισέγ-
γονα. 

Ο Μ.Ο.Σ. Βρυσοχωρίου εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια σ’ όλη την οικογένειά της και εύχεται
ο Θεό μας να την κατατάξει σε χώρα ζώντων.

Η Συντακτική Επιτροπή
της εφημερίδας μας

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ -
ΥΦΑΝΤΗ

1948 - 2017
Την Παρα-

σκευή 18/8/2017
απεβίωσε στο Βόλο
σε ηλικία 69 ετών
η Δέσποινα Μαργα-
ρίτη. Η Δέσποινα
γεννήθηκε στις
17/10/1948 στο
χωριό Πλάτανος
του Ν. Ημαθίας,
ήταν το τρίτο παιδί
του Βρυσοχωρίτη
Κων/νου και της
Αλεξάνδρας Μαρ-
γαρίτη. Πέρασε τα
παιδικά της χρόνια
στο χωριό και

ασχολούνταν με οικιακές εργασίες και με το καφε-
νείο του πατέρα της Κωνσταντίνου, μιας και έμεινε
ορφανή από μητέρα σε ηλικία 17-18 χρόνων.

Στις 26/12/1979 παντρεύτηκε τον Κων/νο
Υφαντή από τις Σοφάδες Καρδίτσας, όπου μετακό-
μισε μαζί με τον σύζυγό της στον Βόλο. Από το γάμο
τους απόκτησαν δύο παιδιά τη Φωτεινή Υφαντή που
παντρεύτηκε με τον Κοσμά Σιδερίδη. Έχουν δύο
παιδιά τον Θανάση (2) δύο ετών και τον Κων/νο (5-
6) μηνών. Η Φωτεινή εργάζεται στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, και ο σύζυγός της
στο Λιμενικό Σώμα Αλεξ/λης. Ο Γιώργος το δεύ-
τερο παιδί σπούδασε μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος
όπου ζει και εργάζεται τον τελευταίο (1,5) χρόνο σε
εταιρεία Η/Υ στο Λονδίνο στην Αγγλία. Όσο και
να φιλοσοφήσουμε το θάνατο δεν παύει να μας
αφήνει τις πιο βαθιές πληγές... Οι άνθρωποι που
αγαπήσαμε αφήσανε τα σημάδια τους πάνω μας και
ζούνε μέσα από μας, δεν χάνεται ότι μας άγγιξε, ένα
κομμάτι τους μας ανήκει και ένα κομμάτι μας τους
ανήκει. Κρατάω όλη την ομορφιά της ζωής που μοι-
ράστηκα μαζί της!!

Καλό παράδεισο στον άνθρωπο της καρδιάς
μου.

Καλό παράδεισο αγαπημένη μου θεία Δέ-
σποινα!!
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θΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΓΑΜΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΖΩΗ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Ένας από κάθε άποψη υπέροχος γάμος πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 στη Βέροια. Η Μι-
καέλα Πίσπα του Θεοδώρου και της Αλέκας Σιαμπίρη - Πίσπα
(εγγονή των αειμνήστων Μιχάλη και Σταματίας Σιαμπίρη) και

ο Κωνσταντίνος Μάρτος,
έδωσαν το πιο όμορφο
ραντεβού της κοινής τους
ζωής στα “Σκαλιά” του
Ιερού Ναού Αγίου Αντω-
νίου Βέροιας, όπου με-
ταξύ συγγενών και
φίλων, ενώθηκαν με τα
ιερά δεσμά του γάμου.

Παντρέψανε ιδανικά
το μοντέρνο με το παρα-
δοσιακό, καθώς η νύφη
με κλαρίνα πήγε στην εκ-
κλησία και πριν την εί-
σοδο στην εκκλησία στον
προαύλιο χώρο χορέ-
ψανε όπως το έθιμο της
βλάχικης Ηπειρώτικης

παράδοσης απαιτεί. Η ευτυχισμένη στιγμή για όλους συνεχί-
στηκε με παραδοσιακό βλάχικο γαμήλιο γλέντι μέχρι της
πρώτες πρωϊνές ώρες στο “Κτήμα Γκαντίδη Βέροιας”. Οι οι-
κογένειες των Νεονύμφων εύχονται στα παιδιά τους “Να ζή-
σουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους”.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στο ται-
ριαστό ζευγάρι να ζήσουν ευτυχισμένα, καλούς απογόνους
και στις οικογένειές τους να τους χαίρονται και με εγγόνια.

Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΥΛΙΔΟΥ σύζυγος Ιωάννου Πουποβίνη
του Ευθυμίου και της Χαϊδούλας, το Σάββατο 9 Δεκεμ-
βρίου 2017 στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών Νομού
ΠΕΛΛΑΣ, γέννησε ένα όμορφο και χαριτωμένο κοριτσάκι
τρίτο βλαστό της οικογένειας. 

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς, παππούδες και λοιπούς συγγενείς να
τους ζήσει και να χαρούν το νεογέννητο.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η ΑΝΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευ-
γενίας (εγγονή Αθανασίου Καραγιάννη και Χαρίκλειας Παν-
τίση) και ο σύζυγός της Νικόλαος Μονομβασιός, την
Κυριακή 30 Απριλίου 2017, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης βάπτισαν το κοριτσάκι τους δεύ-
τερο βλαστό της οικογένειας.

Οι νονοί της Νίκος Μηντσούλης και Νένα Γεωργαντζά
χάρισαν στη νεοφώτιστη το όνομα της γιαγιάς της ΕΥΓΕΝΙΑ.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στους
ευτυχισμένους γονείς, παππούδες και λοιπούς συγγενείς να
χαίρονται τη νεοφώτιστη.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ
Ο επιλοχίας πυροβολικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ

του Ευθυμίου και της Χαϊδούλας (εγγονός των αειμνήστων
Ιωάννου και Μαρίας και Αθανασίου και της αειμνήστου
Αναστασίας Μπάρκα) την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 προ-
ήχθη στο βαθμό του Αρχιλοχία.

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

ΑΠΟ ΤΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
της κ. Σπυριδούλας (Νιόνιας)

Πασχάλη
“Αν είχατε τα μάτια τα δικά μου

θα βλέπατε γιατί την αγαπώ”
Αγαπητή μου Λορι
Όταν ήμουν 10 χρονών περίπου, μας επισκέ-

φτηκε στο σπίτι ο πάππου Γάκης, ένας αγαπημένος
συγγενής μας, μαζί με τη γυναίκα του. Ο πάππου
Γάκης ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας ενώ η γυναίκα
του ήταν... άσχημη. Έτσι τουλάχιστον την έβλεπα εγώ. 

Σκύβω τότε στο αυτί της μητέρας μου και της
λέω: 

- Γιατί μητέρα ο πάππου Γάκης πήρε τόσο
άσχημη γυναίκα;

Στη μητέρα μου φάνηκε αστεία η απορία μου και
φανέρωσε το μυστικό που της είπα στην παρέα. Γέ-
λασαν και οι τρεις.

Τότε ο πάππου Γάκης με πήρε κοντά του και μου
είπε:

“Η θεία σου για τα δικά μου μάτια είναι η πιο
όμορφη γυναίκα του κόσμου. Είναι ευγενική, εργα-
τική, καλοσυνάτη, υπομονετική, έξυπνη, αποφασι-
στική και εγώ αυτά τα προσόντα τα εκτιμώ πολύ”.

Όταν μεγάλωσα και γνώρισα καλύτερα τη γυναίκα
του πάππου Γάκη τον κατάλαβα και τον δικαίωσα,
Λόρι μου

Είχε τόσα χαρίσματα, τόσα προσόντα που μας
γοήτευε όλους αυτή η ...άσχημη γυναίκα.

Δεν θα σου πω το δίδαγμα από αυτή την ιστορι-
ούλα. Θα το καταλάβεις μόνη σου.

Σε φιλώ
η γιαγιά σου.
Για την αντιγραφή
Ευτυχία Οικονόμου - Γεωργοπούλου

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Την αγαπημένη μας ανηψιά και ξαδέρφη Ιφιγέ-

νεια Παπαδάτου του Δημητρίου και της Φωτεινής
(εγγονή της Ιφιγένειας Εξαρχοπούλου) που πέτυχε
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κομοτηνής
κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις το Μάϊο του 2017 και
σημείωσε σημαντική επιτυχία, συγχαίρουμε θερμά
και εγκάρδια και της ευχόμαστε καλή φοίτηση με
υγεία και χαρά.

Χαρίκλεια Βασδέκη
Κωνσταντίνος Βασδέκης
Οικογένεια: Χρήστου Τζιάσιου

Την αγαπημένη μας κόρη, εγγονή, αδερφή και
ανηψιά Χαρίκλεια Τζιάσιου του Χρήστου και της Μα-
ρίας Βασδέκη (εγγονή της Χαρίκλειας Εξαρχοπού-
λου) που ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο της στις
24-11-2017 με ΑΡΙΣΤΑ στο Τμήμα Χημείας του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, συγχαίρουμε θερμά και εγ-
κάρδια.

Επίσης τη συγχαίρουμε για την εισαγωγή της στο
μεταπτυχιακό της Αναλυτικής Χημείας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων με σειρά 8η. Της ευχόμαστε
ολόψυχα καλή συνέχεια στις μεταπτυχιακές της
σπουδές με υγεία.

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

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ
Κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις 2017, για την εισαγωγή

στα ΑΕΙ - ΤΕΙ της χώρας, παιδιά που έχουν καταγωγή από
το Βρυσοχώρι σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες τους οποί-
ους αναφέραμε στο υπ’ αριθ. 100 φύλλο της εφημερίδας μας.
Εκ παραδρομής δεν αναφέραμε ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΓΟΡΙ-
ΤΗΣ του Πέτρου και της Σταυρούλας (Ρούλας) Σιώκα (εγγο-
νός του Γεωργίου Σιώκα και της Χαρίκλειας Απ. Γκαράνη)
εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας στη Μυτιλήνη.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας (αρ. 100) έγιναν

ορισμένες τυπογραφικές παραλείψεις.
• Στη σελ. 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΟΥ 100 (με δύο Λ)
• Στη σελ. 8 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑΣ ΠΙΤΑΣ στην κλή-

ρωση της τυχερής νοικοκυράς αντί Βασιλική (Κούλα) Σαραν-
τοπούλου το σωστό είναι Στέλλα Κουλιού - Πασχαλιώρη.

• Στη σελ. 15 μεταπτυχιακές σπουδές από λάθος γρά-
φτηκε η ΛΟΥΚΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ κ.λ.π. αντί στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης το σωστό είναι Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.

•  Στο υπ’ αριθμ. 97 φύλλο σελ. 15 επιτυχίες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
αντί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο σωστό Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

• Στο υπ’αριθ 100 φύλλο σελ. 15 ο Ανθυπασπιστής κ.λ.π.
αντί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού στο ΣΩΣΤΟ βαθμό του
Υπολοχαγού

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
• Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της αειμνή-

στου Μαρίας Κασσαβέτη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τον
κύκλο σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων Τμήμα Φιλολογίας, και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου
2017 σε τελετή του Πανεπιστημίου έδωσε τον προβλεπόμενο
όρκο και πήρε το πτυχίο της.

• Η ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΠΗ του
Ευάγγελου και της Χάϊδως (εγ-
γονή των αειμνήστων Γεωργίου
και Σταματίας Πασχαλιώρη)
ολοκλήρωσε με επιτυχία τον
κύκλο σπουδών στο Παιδαγω-
γικό τμήμα Νηιαγωγών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων και της
23 Νοεμβριου 2017 σε τελετή
του Πανεπιστημίου έδωσε τον
προβλεπόμενο όρκο και πήρε
το πτυχίο της.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική
Επιτροπή συγχαίρουν τις νέες επιστήμονες του χωριού μας
και τους εύχονται καλή αποκατάσταση και επιτυχίες στο δύ-
σκολο αγώνα της ζωής τους.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΒΟΥ του Θωμά και της αειμνήστου

Μαρίας Κασσαβέτη (εγγονή του αειμνήστου Παπανικόλα και
Χαρίκλειας Κασσαβέτη) την 1η Δεκεμβρίου 2017 προσλή-
φθηκε ως αναπληρώτρια δασκάλα στο ΠΥΣΠΕ Νομού Άρτας
και τοποθετήθηκε στο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο του χω-
ριού Ράμιας.

Ο Μ.Ο.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή εύχονται στην
αγαπητή ΧΡΙΣΤΙΝΑ ευδόκιμη εκπαιδευτική υπηρεσία.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Μ.Ο.Σ. ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΩΔ: 1979 - www.mosv.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ
Κυκλοφορούν σε 900 φύλλα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2651026296

Εκδότης  - Υπεύθυνος για το Νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗΣ
Πρόεδρος Μ.Ο.Σ.

44010 ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ
Τηλ.: 26530 22771

Πάφου 1
45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 26510 64927
ΚΙΝ.: 6979322848

Τακτικοί Συνεργάτες
Γκαράνη - Παπακων/νου Χαρίκλεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.  Γκαράνης Σταύρος
2. Οικονόμου Ευτυχία
3. Χαντόλιος Κων/νος
4. Βακάρος Γεώργιος
5. Πουποβίνης Ευθύμιος
6. Τσιομίδης Κων/νος
7. Δημητράκης Αθανάσιος
8. Δρομπολιανούδη - Καραγιαννοπούλου Bασιλική
9. Μπάρκας Ηλία Δημήτριος

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η
α) Εισφορές - συνδρομές

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 
Ιγνατίου Άρτης 14 - 45333 Ιωάννινα

Τηλ.: 2651024 605, 6979334373

β) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΛΙΟΣ

Βενιζέλου 42 - Αλεξάνδρεια
Τηλ.: 6977922890

Κατώτερη ετήσια συνδρομή: 10 €

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

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017 “Τα Νέα του Βρυσοχωρίου” 16σελ.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Κουνάβου Ουρανία                                    50,00

Σιαμπίρης Θωμάς του Κων/νου                50,00

Κυριακόπουλος Γεώργιος                         30,00

Παπαζήσης Ζήσης                                      30,00

Πασχαλίδης Παναγιώτης                           30,00

Τσιομίδου Σπυριδούλα                              30,00

Καραμασούλη Χαρίκλεια                           25,00

Σαλιαράκη Φωτεινή                                   25,00

Τσιομίδου Ευτέρπη                                    25,00

ΑΝΩΝΥΜΗ (Γιάννινα)                                20,00

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Γιάννινα)                             20,00

Αρβανίτη Ευαγγελία                                  20,00

Αρβανίτη Μαρία                                         20,00

Αρβανίτης Νικόλαος                                  20,00

Βακάρος Ευθύμιος                                     20,00

Εξαρχόπουλος Νικόλαος                           20,00

Καραμουσαλίδου Παρασκευή                    20,00

Κολλιού Δέσποινα                                     20,00

Κουνάβος Δημήτριος του Κων/νου          20,00

Κουνάβου Ανδρομάχη                               20,00

Λάππας Κων/νος                                       20,00

Μακρής Αχιλλέας                                      20,00

Μαργαρίτης Χρήστος                                 20,00

Πίπης Απόστολος                                       20,00

Πολύζος Κων/νος                                     20,00

Ράδογλου Χρήστος                                    20,00

Φάκας Παντελής                                        20,00

Φερεντίνος Ιωάννης                                  20,00

Σισμανίδης Τηλέμαχος                              15,00

Αγγέλη - Οικονόμου Γιαννούλα                10,00

ΑΝΩΝΥΜΗ (Γιάννινα)                                10,00

Βερτοδούλου - Καψάλη Αγγελική            10,00

Γκόγκου Μαρία                                           10,00

Γούρης Αθανάσιος του Μηνά                    10,00

Πασχάλης Νικόλαος του Μιχαήλ               10,00

Κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗΣ 08.01.2018

- Η κ. ΟΥΡΑΝΙΑ (Ράνια) ΚΟΥΝΑΒΟΥ χήρα Δημητρίου
(Γρεβενά) προσέφερε εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη της
μητέρας της Δήμητρας Μαργαρίτη.

- Ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΒΟΣ (Γερμανία) προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς του Δήμητρας
Μαργαρίτη.

- Η κ. ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ και ο σύζυγός της Θοδωρής
Τζιαμάλης (Γερμανία) προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη της γιαγιάς τους Δήμητρας Μαργαρίτη

- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ και ο σύζυγός της Ιωάννης Κο-
σμάς (Γιάννενα) προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη της γιαγιάς τους Δήμητρας Μαργαρίτη.

- Η κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑ (Γιάννενα) προσέφερε πε-
νήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της συμπεθέρας της Δήμη-
τρας Μαργαρίτη.

- Η οικογένεια ΗΛΙΑ Δημ. ΜΠΑΡΚΑ (Βρυσοχώρι) προσέ-
φερε τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη Αλέκου Κιτσαρά.

- Η κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΛΙΑΡΑΚΗ (Κομοτηνή) προσέφερε εί-
κοσι πέντε (25,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων

- Η κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΜΑΣΟΥΛΗ (Κομοτηνή) προσέ-
φερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη αγαπημένων της προ-
σώπων

- Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ και η σύζυγός του Πηνε-
λόπη (Θεσ/νίκη) προσέφεραν πενήντα (50,00) ευρώ στη
μνήμη της αδελφής τους Δέσποινας Μαργαρίτη.

- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ (Θεσ/νίκη) προσέ-
φερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη της θείας τους Δέσποι-
νας Μαργαρίτη

- Η κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (Θεσ/νίκη) προσέφερε
είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη της θείας της Δέσποινας
Μαργαρίτη

- Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ γιος της Αλεξάνδρας Μαρ-
γαρίτη (Θεσ/νίκη) προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη
της θείας του Δέσποινας Μαργαρίτη.

- Η κ. ΡΟΥΛΑ ΦΑΚΑ (Κουφάλια Θεσ/νίκης) προσέφερε
πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη προσφιλών προσώπων

- Οι οικογένειες ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΚΑΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωα.
ΒΑΚΑΡΟΥ και ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΜΑΝΤΖΙΟΥ (Γιάν-
νενα) προσέφεραν χρηματικό ποσό αντί στεφάνου στη μνήμη
της κουνιάδας και θείας Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

- Η οικογένεια ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΚΑ (Βρυσοχώρι) προ-
σέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλφης
Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

- Η οικογένεια ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ-
ΛΟΥ (Βρυσοχώρι) προσέφερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη
της θείας τους Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

- Η οικογένεια ΠΟΛΥΖΩΗ ΒΑΚΑΡΟΥ (Βρυσοχώρι) προ-
σέφερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλφης τους
Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

- Η οικογένεια ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΥΠΟΒΙΝΗ (Βρυσοχώρι)
προσέφερε τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλφης
Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου

- Η οικογένεια ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΒΑΚΑΡΟΥ - ΣΙΑΠΑΤΗ (Γιάν-
νενα) προσέφερε πενήντα (50,00) ευρώ στη μνήμη της αδελ-
φής τους Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

- Η οικογένεια ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΣΙΑΠΑΤΗ -ΜΟΥΣΤΑΚΑ
(Θεσ/νίκη) προσέφερε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ στη μνήμη
της θείας τους Χρυσάνθης Βακάρου - Κουβάτσου.

- Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ (Γιάννενα) προσέ-
φερε είκοσι (20,00) ευρώ στη μνήμη της συζύγου του Χρυ-
σάνθης - Βακάρου - Κουβάτσου

- Η οικογένεια ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ και ΑΛΙΚΗΣ ΣΙΑΜΠΙΡΗ
προσέφερε το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ, που αντιστοι-
χούσε στο νόμισμα της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλό-
γου (τυχεροί του χρόνου).

- Τα αδέλφια ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΟΥΝΑΒΟΥ
(Γιάννενα) προσέφεραν εκατό (100,00) ευρώ στη μνήμη των
γονέων τους Κωνσταντίνου και Καλλιόπης.

- Η κ. ΧΡΥΣΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ του αει-
μνήστου Αδαμαντίου και της Ευτέρπης (Ξάνθη) προσέφερε
τριακόσια (300,00) ευρώ στη μνήμη της γιαγιάς της Χρυσής
Τσιομίδου του πατέρα της Αδαμαντίου και λοιπών συγγενικών
προσώπων.

- Η κ. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ του αειμνήστου Αδαμαν-
τίου και της Ευτέρπης (Γερμανία) προσέφερε διακόσια (200,00)
ευρώ στη μνήμη του πατέρα της και των παππούδων.

- Η κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΟΜΙΔΟΥ (Γιάννενα) προσέφερε  εκατόν

πενήντα )150.00) ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Αδαμαντίου
και των άλλων προσφιλών προσώπων.

- Η κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΝΑΒΟΥ και η οικογένεια Αριστοτέλη
και Μαρίας Σμπόνια (Γιάννενα) προσέφεραν πενήντα (50,00)
ευρώ στη μνήμη της συμπεθέρας τους Δήμητρας Μαργαρίτη
(μητέρα της νύφης τους Ουρανίας Κουνάβου)

- Ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κων. ΒΑΚΑΡΟΣ (Γιάννενα) προσέφερε
τριάντα (30,00) ευρώ στη μνήμη της εξαδέλφης του Χρυσάνθης
Βακάρου - Κουβάτσου.

πΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚληΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ τον αγιο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

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

ΕπΙΜΕλΕΙΑ
Την επιμέλεια της τελευταίας σελίδας της εφημερίδας, που αφορά τις προσφο-
ρές, δωρεές και συνδρομές για Εκκλησίες του χωριού και του Συλλόγου, επι-
μελούνται αντίστοιχα ο ταμίας της Εκκλησιαστικής Επιτροπής κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΤΟΛΙΟΣ (Πινδάρου 15 τ.κ. 45 333 Ιωάννινα τηλ.:
2651038097 και 2653022785) και ο Ταμίας του Συλλόγου κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΟ-
ΜΙΔΗΣ (Ιγνατίου Άρτας 14 τ.κ 45 333 τηλ.: 26510 24605 Ιωάννινα). Συνδρομές,
προσφορές και δωρεές που αποστέλλονται με ταχυδρομικές επιταγές να εκ-
δίδονται στο ΟΝΟΜΑ του ΤΑΜΙΑ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Συλ-
λόγου, και όχι στο Σύλλογο, Εφημερίδα και Εκκλησία, διότι η αξαργύρωσή
τους είναι δυσχερής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣη
Όσοι αναγνώστες, για διάφορους

λόγους δε λαμβάνουν εφημερίδα
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να επικοινωνούν
με τα τηλέφωνα των υπευθύνων
του Συλλόγου για την αποστολή των
φύλλων. Ο Μ.Ο.Σ. έχοντας πλήρη
συναίσθηση των υποχρεώσεων
του, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ να στέλνει την
εφημερίδα μας σ' όλους τους Βρυ-
σοχωρίτες και φίλους χωρίς περι-
κοπές ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ στην
ένθερμη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ συμπα-
ράσταση σας!

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κληροδότημα Χρ. Αθανασιάδη      1.500,00

Ρέμμος Κων/νος                                 50,00

Σιαμπίρης Θωμάς του Κων/νου          50,00

Τσιομίδου Σπυριδούλα                       30,00

Τσιομίδου Ευτέρπη                             25,00

Πασχαλίδης Παναγιώτης                    20,00

Ράδογλου Χρήστος                             20,00


